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De eerste Nieuwsbrief 
Op 27 oktober 2013 is het laatste nummer van het tuinblaadje verschenen. Theo Wolters en 
zijn vrouw Anky hebben dat tuinblaadje 26 jaar verzorgd. 
Informatie over de tuinvereniging vind je vanaf nu voornamelijk op de website van de 
vereniging: www.middelwaert.nl. 
Ook deze nieuwsbrief met belangrijke informatie vind je op deze website. Tevens zal hij 
opgehangen worden op het prikbord in het Praothuus. Belangrijke urgente mededelingen 
zullen we via de mail verspreiden. 
Degene die niet in het bezit zijn van een computer en/ of mailadres vragen we om 
regelmatig het informatiebord bij de ingang van en in het Praothuus te bekijken: daarop 
staan ook alle belangrijke mededelingen 

 

 
Algemene ledenvergadering. En Ria Kluts als nieuwe voorzitter.   
Op 11 maart  2014 was onze algemene ledenvergadering. Deze werd bezocht door ca. 40 
leden, en ongeveer 39 mensen hadden de moeite genomen om zich af te melden  
Belangrijk was de verkiezing van een nieuwe voorzitter. 
Daar er zich geen tegenkandidaten hadden gemeld werd Ria Kluts bij acclamatie gekozen 
tot onze nieuwe voorzitter. We wensen haar veel succes! Vanaf nu heeft zij de algehele 
leiding van de vereniging en is zij het aanspreekpunt voor opmerkingen en suggesties. 
Belangrijke onderwerpen op deze vergadering waren: een tweede mestberging, een 
gemakkelijk vervoermiddel voor mest e.d., de website van de vereniging en de strook  
lonicera aan de Maaszijde. 
Het conceptverslag van deze vergadering hangt binnenkort op het prikbord in het 
Praothuus. 

 

Werkzaterdagen 2014: 10 mei en 20 september. 

De eerste werkzaterdag van dit jaar hadden we gepland 26 april. Maar we moeten er nog 

even aan wennen: het is dan Koningsdag. Daarom is dat geen gelukkige datum. Daarom 

hebben we de werkzaterdag verplaatst naar 10 mei. 

De datums zijn dus 10 mei en 20 september; van 10.00 tot 11.30 uur. Voor koffie wordt 

gezorgd.  
De aanwezigheid op de werkzaterdag is niet vrijblijvend en wordt bijgehouden; afwezigen 
krijgen een vervangende taak. 
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Tuinschouw. 
Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar wordt de situatie op de tuinen bekeken 
door de tuinschouwcommissie. 
Dit voorjaar zal dit half april plaats vinden. 

 
 

!4 juni 2014: afscheidsreceptie Theo Wolters. 
In de algemene ledenvergadering heeft de nieuwe voorzitter afscheid genomen van Theo. 
We hebben hem benoemd  tot erelid van de vereniging, en een cadeau aangereikt. 
Om ieder in de gelegenheid te stellen ook meer persoonlijk afscheid te nemen van Theo 
Wolters als voorzitter houden we op 14 juni van 16.00 tot 17.00 uur een afscheidsreceptie. 
Deze receptie wordt gevolgd door een BBQ voor de tuinleden; dit in verband met ons 30-
jarig jubileum. 

 

Contactpersoon vanuit het bestuur. 
In het verleden werden met name door Theo Wolters huurders van tuinen aangesproken 
over de situatie op hun tuin. Na het vertrek van Theo hebben we dit verdeeld over de vijf 
bestuursleden. 
Henk Busser  tuin 1 t/m 14 
Paul v. Grinsven tuin 15 t/m 29 
Tijn Kwaaitaal  tuin 31 t/m 49 
Ria Kluts  tuin 50 t/m 66 
Marianne Wijnen tuin 73 t/m 93 

 
 
Strook Lonicera aan Maaszijde 

Het onderhoud van deze strook laat, op een aantal goede uitzonderingen na, in veel 

gevallen te wensen over. Het onderhoud wordt bemoeilijkt door het kweekgras en de winde. 

Vanaf heden mag de huurder deze strook van ca. 1 meter bij zijn/haar tuin trekken. 

De huurder is verplicht deze strook te onderhouden zoals de rest van de tuin.  

De huurder mag de lonicera laten staan of deze strook ook anderszins bebouwen.  

Op deze strook van 1 meter mag geen composthoop staan, en het gaas mag niet begroeid 

worden. 

Hiermee komt voor deze huurders de vrijstelling van de werkzaterdag te vervallen; zij 

worden dus geacht aanwezig te zijn op de werkzaterdag, tenzij men reeds andere taken 

voor de vereniging vervult. 

De buitenkant aan de Maaszijde wordt door een bedrijf bijgehouden. 

 
Taakverdeling binnen het bestuur. 
Door het vertrek van Theo Wolters zijn de taken binnen het bestuur herverdeeld. 
De nieuwe taakverdeling hangt op het pikbord in het Praothuus. 

 


