
 

 

Nieuwsbrief 

Tuinvereniging Middelwaert 
2014_3 
Voor reactie en kopij: 
Paul van Grinsven 
Email: p.grinsven9@kpnplanet.nl 
Tel.024 -3583613 

 

  

 

 

Vakantie??  
De vakantietijd is aangebroken, hoewel velen van ons niet gebonden zijn aan de 
schoolvakanties.  
En wat mij betreft: wat een heerlijk vakantiegevoel op de tuin zelf, op een mooie 
zomeravond, met koffie, wijn o.i.d.  
Maar iedereen die op vakantie gaat, wensen we een fijne tijd en een uitgeruste thuiskomst 
toe. 
Neem gedurende je afwezigheid wel enkele maatregelen: 

- maak met de vervanger duidelijke afspraken over doen en laten op de tuin 
- maak het niet te ingewikkeld; één vervanger heeft de voorkeur 
- informeer de persoon over het sluiten van de poort, het uitzetten van de kraan bij 

vertrek, en het letten op ziekte in aardappelen en tomaten 
- vertel hem/haar ook dat medetuinders graag bereid zijn eventuele vragen te 

beantwoorden 

 
14 juni:: BBQ vanwege 30 jarig jubileum. 
Ruim 70 mensen waren aanwezig op deze viering van ons 30-jarig jubileum. Het was een 
mooie gelegenheid om bij te praten en kennis te maken met nieuwe tuinders. 
En te genieten van de uitstekend verzorgde BBQ. 
Tevens werd door Theo Wolters het naambordje van het “Theo Wolters terras” onthuld; als 
blijk van erkenning voor de zeer grote verdiensten van Theo voor onze vereniging. 
En voor Theo was en is niet alleen het tuinieren van belang, maar bovenal het sociale 
verenigingsaspect. 
Sjaak Jakobs heeft een zeer aardige filmexpressie van deze geslaagde bijeenkomst 
gemaakt, te zien via onze website. 

 

Phytophthora. 
Wederom hadden we dit jaar last van phytophthora, in dezelfde week als vorig jaar. 
Jammer, ellendig. 
Op onze website staat bij ‘teeltadvies’ een zeer goed stukje over deze ziekte. Graag 
aandacht hiervoor. En aardappels mogen pas na minimaal drie jaar weer op dezelfde plaats 
staan. 

 

Schoolbezoek 
Op maandag 16 juni kregen we bezoek van twee schoolklassen uit Mook: ’s morgens groep 
7 en ’s middags groep 3. 
Ria Kluts had een speurtocht op de tuin uitgezet en opdrachten  bedacht, samen met Theo 
Wolters. Het weer in de middag was niet zo geweldig, maar al met al was het een 
geslaagde dag. 
En dank zij de hulp van een aantal mensen was alles weer gauw opgeruimd. 
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Een vereniging:dat zijn wij 
Het is goed om te ervaren dat we niet alleen een aantal individuele tuinders zijn, maar dat 
we met elkaar een vereniging vormen, die elkaar helpen als het nodig is, zowel gevraagd 
als ongevraagd. Ieder draagt zo zijn steentje bij aan het welslagen van onze vereniging: dat 
we koffie kunnen drinken in een gezellig en schoon Praothuus, dat het gras gemaaid wordt, 
dat we water hebben, dat de banden van de kruiwagens gemaakt worden etc. Teveel om op 
te noemen. 
Zonder andere mensen tekort te willen doen willen we drie mensen speciaal in het zonnetje 
zetten: 

- Herman Voet die bij ziekte van een van de tuinleden de tuin freest 
- Rob Snel en Marty Suijkerbuijk die met veel geduld en precisie onze vlaggenmast 

een grondige opknapbeurt hebben gegeven. 
- Theo Kluts heeft samen met Ria de achterkant van het Praothuus geschuurd en 

geschilderd 

 
 

 

Schooltuin 
Enige tijd geleden stond in de Gelderlander vermeld dat de school van Molenhoek een 
schooltuin krijgt op het terrein van onze volkstuinvereniging. Dit bericht heeft voor enige 
commotie gezorgd onder leden van onze vereniging. 
Daarom hierover iets meer. 
De dorpsraad van Molenhoek heeft zich aangemeld voor een schooltuin binnen onze 
vereniging. Als bestuur staan we daar in principe positief tegenover: een schooltuin kan een 
goede bijdrage zijn aan de natuureducatie van kinderen. Dit initiatief van de dorpsraad heeft 
de prijs gewonnen en daarvoor ook enige subsidie ontvangen. 
Het bestuur is nu in gesprek met de initiatiefnemers van de schooltuin om te bezien of we 
met elkaar tot overeenstemming kunnen komen over zaken zoals een geschikte locatie op 
ons complex, een vast dagdeel per week, het minimum aantal aanwezige begeleiders, 
bezoek aan Proathuus alleen onder begeleiding; onderhoud van de tuin tijdens 
schoolvakanties. Een volkstuin is geen speeltuin. 
Het bestuur staat dus positief tegenover een schooltuin, maar een schooltuin moet de sfeer 
op ons complex niet aantasten  

 

Waterleiding 
Op 3 juni heeft er een spontane lekkage bij het aansluitpunt van de wateropstand bij de 
container plaats gevonden. Tot aan de hoofdpoort was er binnen nog geen uur een 
waterballet. Ben Wieteler waarschuwde Henk Busser die de watervoorziening afsloot. 
Kordaat gehandeld door Ben en Henk. 
Dus: mensen wees alert, en waarschuw de mensen van de waterleiding als er iets niet goed 
gaat ( zie gegevens in het mededelingenkastje aan het Praothuus). 

 
Nieuw tuinlid 
Titia Tas is ons nieuwste tuinlid. Zij werkt op tuin 11 samen met Remi Meyer. 

 


