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Inleiding 
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2016. Het nieuwe tuinseizoen is begonnen met de 
algemene ledenvergadering. Er is champost; er zijn heel wat houtsnippers gebruikt.  
Veel tuinders zijn reeds begonnen met hun voorbereidende werkzaamheden. 
Nu maar hopen op goed weer en een goed tuinjaar. 
 

 

De Algemene Ledenvergadering. 
Op 9 maart hielden we onze algemene ledenvergadering. 
De opkomst was redelijk: er waren 36 personen ( van de in totaal 96 leden) aanwezig. 
Belangrijke zaken uit de vergadering: 

- de huidige penningmeester, Tijn Kwaaitaal, was aftredend en niet herkiesbaar. 
Daarvoor in de plaats werd gekozen Cees van Dalen als nieuw bestuurslid/ 
penningmeester. 

- De begroting werd goedgekeurd. In de begroting is o.a. rekening gehouden met 
vernieuwen van kranen, egaliseren tuinpaden, reparatie hekwerk aan kant 
Rijksweg, antislip toegangspoort 

- De bedragen voor huur en contributie bleven gehandhaafd 
- De vergadering wilde graag de proef met de twee bijenkasten continueren 
- De begroting werd goedgekeurd 

 

 

Introductie nieuwe penningmeester: Cees van Dalen 
In januari ben ik door het bestuur van onze vereniging benaderd voor de functie van 
penningmeester. Na overleg met de oude penningmeester heb ik deze functie aanvaard. 
Mijn naam is Cees van Dalen; ik ben tuinder van het perceel 10b en  sinds anderhalf jaar 
lid van de vereniging. Ik ben thans gepensioneerd maar nog zonder AOW 

 

Aardappelkaart /poten van aardappelen 
Ga, voordat je je aardappels poot, goed na waar ze  gestaan hebben in 2015 of 2014. 
Daar mogen ze dit jaar, in 2016 dus, zeker niet staan. 
Raadpleeg de aardappelkaart in het Praothuus of op de website: www.middelwaert.nl 
 

 

Werkzaterdag 

De eerste werkzaterdag van dit jaar is op zaterdag  23 april 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 
De tuinschouw aan het begin van het seizoen zal gehouden worden in de eerste helft van 
mei. 
 

 
 

Bijenkasten en bestrijdingsmiddelen. 

Sinds het voorjaar van 2015 staan op proef twee bijenkasten op de volkstuin. 

De bijen geven een win – win situatie: voor de hobby – imkers honing; en voor de tuinders 

bestuiving. 

De vergadering geeft aan de bijenkasten graag op het tuincomplex te willen houden . 

Naar aanleiding hiervan ontstond een discussie over chemische bestrijdingsmiddelen op 

de tuin. Het bestuur zal zich hierop beraden. 

Maar we willen alle tuinders van het traditionele deel van de tuin wederom vragen 

terughoudend te zijn met chemische bestrijdingsmiddelen. 

 

 

Nieuwe leden 
Geraldine v. Doorn gaat tuinieren op tuin 14a. 
Pauline Jagtman werkt samen met Hannie Kunst op tuin 28. 
Maree Waelput gaat tuinieren op tuin 52a. 
En Sjoerd Verkaart komt op tuin 81b. 
 

 

Schooltuin 
De tuinen 82a en 84a zijn in gebruik als schooltuin. 
De beide groepen 6 kunnen daar een seizoen ( maart t/m oktober)  wekelijks of 
tweewekelijks tuinieren, zodat elk kind van de Grote Lier eenmaal tijdens hun basisschool 
kennismaakt  met tuinieren. 
Groep 6B ( 23 kinderen) Staat onder leiding van Joy de Jong en Lenneke Peters en komt 
op woensdag van 1 tot 2. 
Groep 6A ( 18 kinderen staat onder leiding van David Artz en Lenneke Peters, en komt op 
vrijdag van 1 tot 2. 
Naar aanleiding van een verzoek op de algemene ledenvergadering hierbij de speciale 
afspraken omtrent de schooltuin: 

- de schooltuin zal jaarlijks geëvalueerd worden door het bestuur 
- de kinderen komen op en verlaten het complex via de hoofdpoort 
- de kinderen komen onder begeleiding op de volkstuin, en verrichten hun 

werkzaamheden onder leiding en verantwoordelijkheid van hun leerkracht. 
- De leerkracht ziet er op toe dat de kinderen geen overlast veroorzaken. 
- De leerkracht mag, ten behoeve van groot onderhoud, ook andere vrijwilligers 

inschakelen 
- het volkstuincomplex is geen speeltuin / speelplaats 
- kinderen betreden geen andere tuinen dan de schooltuin 
- klachten betreffende de schooltuin kunnen worden gemeld bij 

j.dejong@degrotelier.nl of bij het bestuur 
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