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Nieuw leden 
B. Kramer heeft de huur van tuin 9a opgezegd. Deze wordt nu verhuurd aan Helmi Pauwels 
Milou Vugts heeft de huur van tuin 81b opgezegd. Deze wordt nu verhuurd aan Andrea  
Vitanza 

 
 

Werkzaterdag. 
Op zaterdag 25 april was onze eerste werkzaterdag van dit seizoen. 
De opkomst was goed. Er is wederom veel werk verzet, en het was gezellig bij de koffie. 
Omdat tuinders aan de Maaszijde van het complex de strook lonicera bij hun tuin mogen 
trekken hebben zij om deze reden geen vrijstelling meer van de werkzaterdag ( dit is 
besloten op de jaarvergadering van 2014). 
Leden die voor het eerste jaar lid van  de tuinvereniging zijn en afwezig waren, krijgen 
bericht dat ze gemist werden, en geacht worden de volgende keer aanwezig te zijn. 
De overige afwezige leden krijgen een vervangende taak. 

 
 

Tuinschouw 
Deze heeft op 13 mei plaats gevonden. 
De tuinschouwcommissie heeft het onderhoud aan 5 tuinen  als slecht beoordeeld; en nog 
eens 5 tuinen als matig. 
Op 5 tuinen is er teveel opslag geconstateerd. 
De leden krijgen hiervan schriftelijk bericht, ofwel worden hierop aangesproken door de 
betreffende contactpersoon vanuit het bestuur. 
Het onderhoud aan de grens van de tuin met het tuinpad blijft een punt van zorg; bij 32 
tuinen was de rand niet goed onderhouden 

 
 

Tuinborrel. 
In plaats van een seizoensafsluiting hadden we dit jaar een tuinborrel op 6 juni. 
Het weer was ons goed gezind: een lekkere temperatuur, zon en wat wind. Nu hadden we 
daar niets over te klagen. 
We hebben ons de drankjes en hapjes goed laten smaken. Zoveel mensen bij elkaar: het 
was reuze gezellig. En er is niet alleen over aardappels gepraat. 
En met complimenten aan de organisatie. 
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Wijziging reglementen 
Het vernieuwde voorstel voor herziening reglementen lag ter inzage in het Praothuus en is 
per mail aan de leden verstuurd. Op dit voorstel zijn geen opmerkingen binnen gekomen. 
Daarmee is het wijzigingsvoorstel definitief. 
DE wijzigingen zullen in het reglement verwerkt worden. 
Het nieuwe reglement zal binnenkort aan de leden per mail toegestuurd worden. Indien men 
dit wenst kan men tegen kostprijs een uitdraai op papier ontvangen.Hiervoor komt een 
intekenlijst in het Praothuus te hangen 
 

 
 

Bijen op het volkstuincomplex 
In de bestuursvergadering van 21 mei hebben we het verzoek van Marc Snoeck en Marion 
de Bruin besproken om op ons complex bijen te mogen plaatsen. 
We  staan daar zeer welwillend tegenover omdat bijen goed zijn voor de bevruchting op ons 
tuincomplex en de populatie bijen bedreigd wordt. We hebben hen dan ook laten weten dat 
het bestuur voor een jaar akkoord gaat. Op de ALV van 2016 zullen we onder de leden 
peilen of dit besluit definitief kan worden. 
Ter verdere informatie hieronder een informatief stukje van de hobbyimkers. 

 
 

Informatie van de bijenhouders 
Beste leden van tuinvereniging Middelwaert 
 
Graag willen wij ons aan u voorstellen. Wij zijn Marc Snoeck en Marion de Bruin en wij zijn 
hobbyimkers. Het verheugt ons zeer dat wij van het bestuur de mogelijkheid hebben 
gekregen om,  voorlopig voor een periode van een jaar, twee bijenvolken op het terrein van 
de Middelwaert te plaatsen.  
Zoals u wellicht weet wordt de honingbij in zijn bestaan bedreigd. Hiervoor zijn meerdere 
oorzaken aan te geven waarover wij u graag een keer uitgebreid vertellen. Wij zijn inmiddels 
enorm gefascineerd geraakt door de levenscyclus van de honingbij en hebben het imkeren 
tot onze hobby gemaakt. Wij werken met rustige, vriendelijke bijen (Buckfast). Het plan is 
om in juni twee bijenkasten met twee (nog) kleine volken te plaatsen op een ‘bijenstand’ die 
we met 2 bestuursleden hebben uitgezocht. De kasten komen op ruime afstand te staan van 
de algemene voorzieningen en de tuintjes en u zult er geen enkele overlast van 
ondervinden. Wel vragen wij u niet pal vóór de kasten te gaan staan omdat de bijen dat 
kunnen opvatten als een aanval op hun volk en defensief kunnen reageren. Als de bijen zich 
thuis voelen zullen ze op zoek gaan naar stuifmeel en nectar in de verre omgeving. Hiermee 
bestuiven ze ook úw gewassen. Mogelijk hebt u zelfs een betere opbrengst dan voorheen! 
Wij zien er naar uit u spoedig te ontmoeten! 
Vriendelijke groet, 
 
Marc Snoeck en Marion de Bruin 
 

 


