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v.v.Middelwaert 

Aardbeien 
Nu de lente toch wel        eindelijk definitief is aangebroken gaat  

onze eerste belangstelling uit naar onze aardbeien.  

Ze staan al in bloei en       enkele leden hebben ze goed  

afgedekt met gaatjesfolie om de oogst te vervroegen.  

Benieuwd wie er dit jaar   de eerste aardbei  zal oogsten. 

Veel nuttige informatie over aardbeien is te vinden op de site  

van aardbeikweker Henselmans uit Luttelgeest. 

Zij verkopen zowel aardbeiplanten als diepvriesplanten, maar de afstand en het verzendtarief  

maken bij hen bestellen minder aantrekkelijk. 

Hun site is echter heel interessant: www.aardbeiplantje.nl  Je kunt je abonneren op hun nieuwsbrief. 

Hier vind je niet alleen nuttige informatie, maar ook instructieve filmpjes. 

Diepvriesplanten (Elsanta) zijn dichterbij te koop bij Föllings Hatertseweg 37 6571 KD, Malden, 

tel. 3566446 

Water 
Sinds 16 april is de pomp weer in bedrijf, zonder storingen tot nu toe. 

Alle leidingen en kranen hebben de vorst goed doorstaan. 

Graag ieders aandacht en zorg voor een paar zaken: 

wees spaarzaam met water, ook i.v.m. verbruik electra 

een gevulde ton is handig, zeker bij pompuitval 

het pompwater is sproeiwater en geen drinkwater. 

 

Voor vragen over de pomp, problemen watervoorziening e.d.:  

Henk Busser, tel. 3880359 

 

Tuinschouw 
Op 4 mei j.l. heeft de tuinschouwcommissie (Rick v.d.Heuvel, Ria Kniest, Ria Kluts, Mart Toorenaar) 

de voorjaarsschouw van de tuinen uitgevoerd. Doel: preventief  signaleren van achterstallig onder-

houd, afwijking van regels, enzovoorts.  

De tuinen liggen er over het algemeen goed tot zeer goed bij. Het onderhoud van de strook lonicera 

aan de Maaszijde laat bij de helft van de tuinen daar te wensen over. 

De commissie wijst ook de aanwezigheid van (uitzaaiend) onkruid op enkele tuinen en het onderhoud 

van de aangrenzende tuinpaden. Ook ligt er soms nog  gronddoek of zwart plastic ter afdekking. 

Met betreffende tuinders wordt waar nodig door het bestuur contact opgenomen voor overleg en  

afspraken. 

 

Poorten sluiten, spullen terugbrengen enzovoorts 
Bijna iedere tuinder is weer flink aan de slag. Daardoor blijven er wel weer kruiwagens op de tuinen 

staan en worden de grote hamer en grondboren niet meteen schoon teruggebracht. Dit zijn dingen 

voor algemeen gebruik, iedereen moet ze kunnen lenen. Graag ieders medewerking hiervoor. 



 Aangeleverd door Rudy Elmans 

 

       JONGE SLA 

 Alles kan ik verdragen, 

 het verdorren van bonen, 

 stervende bloemen, het hoekje 

 aardappelen, kan ik met droge ogen 

 zien rooien, daar ben ik 

 werkelijk hard in. 

  

 Maar jonge sla in september, 

 net geplant, slap nog, 

 in vochtige bedjes, nee. 

  

  Schrijver: Rutger Kopland 

Cranberries 
Na de succesvolle aanplant van Amerikaanse blauwe bessen op zijn tuin 93 wilde Sjaak Jakobs ook 

eens cranberries proberen. Cranberries komen in Nederland voor op Terschelling en sinds 2010  

dus ook op “Middelwaert” op de tuin van Sjaak.  

In Boskoop kochten Sjaak en Cobi 5 planten en thuis  

een baal turf. Na een moeilijke start in 2011  

–de leemgrond van zijn  tuin is eigenlijk niet zo geschikt  

voor zowel blauwe bessen als cranberries oftewel kleine 

 veenbessen– kwam er na een flinke snoeibeurt nieuw schot  

op de planten en daarop later witachtige bloemetjes.  

De eerste oogst was ongeveer een pond bessen,  

een beetje wrang van smaak Samen met thayberries konden we er toch lekkere jam van maken. 

Cranberries –zegt men– zijn supergezond en o.a. goed voor het schoonhouden van urinewegen. 

  Het volledige artikel van Sjaak hangt op het prikbord in het Praothuus 

 

 Algemene werkzaterdag 20 april  
 

 

 

 

Schoolbezoek 
Op maandag 3 juni brengen klassen van de Adalbertschool 

voor het derde jaar een bezoek aan onze volkstuin. 

Ditmaal zijn het de twee kleuterklassen, de ene ‘s morgens 

vanaf 9 uur, de andere ‘s middags vanaf half 2. 

De organisatie is net als vorig jaar in handen van  

bestuurslid Ria Kluts, dus de kinderen en wij mogen weer 

uitgaan van een leuk bezoekje. 

Mochten sommige leden belangstelling hebben die dag 

een kijkje te komen nemen…. van harte welkom. 

Misschien zijn er ook leden, die het leuk vinden een  

handje te komen helpen…. neem dan contact op met 

Ria Kluts: 06 33876264. 

Wij rekenen op een mooie zonnige dag, mochten de voor-

spellingen anders aangeven, dan nemen we een andere dag. 

Prachtig weer, maar dat zijn we al sinds het opzetten van werkzaterdagen  

gewend. Maar zo druk als het was hebben we nog niet meegemaakt. 

Het terras zat na afloop bomvol en iedereen genoot van het lekkers  

namens de vereniging en van hetgeen Johanna Kempers, eigenlijk nog 

ziek, had meegebracht van haar verjaardag de dag tevoren. 

Veel nieuwe leden grepen de gelegenheid aan hier met de andere leden 

kennis te maken door samen te werken en erna genoeglijk te kletsen. 

Onder andere werd onze verenigingstuin grondig onder handen genomen 

en voorzien van een dikke laag houtsnippers. 

Een erg waardevolle werkzaterdag. Compliment aan allen!!! 

De leiding van werkzater- 

dagen is overgenomen door  

bestuurslid Ria Kluts, die de 

boel niet alleen perfect organi-

seerde, maar ook zelf figuur-

lijk de hand aan de ploeg sloeg 

en letterlijk menigmaal een  

volle kruiwagen afleverde. 

Best tevreden met al die  

betrokken Middelwaertse 

mensen. Graag tot kijk!!! 

P.S. Alweer 3 mensen op de 

wachtlijst én álles verhuurd!!! 

http://www.gedichten.nl/schrijver/Rutger+Kopland

