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Cecile den Biggelaar overleden. 
Hoewel we wel wisten dat Cecile zeer ernstig ziek was, kwam het bericht van haar 
overlijden toch als een schok. Ze is slechts 60 jaar geworden en was sinds 2008 lid van 
onze vereniging. Wie herinnert zich niet de roze auto, waarmee Cecile na haar werk nog 
even naar de tuin kwam, om daar wat te werken en tot rust te komen in deze mooie 
omgeving. Zij had een kleurrijke tuin, wat paste bij haar kleurrijke persoonlijkheid.  
We zullen haar missen. 
 

 

Bep Sips overleden 
Bep Sips, de vrouw van onze oud-secretaris Jan Sips, is 29 mei overleden.  
Bep en Jan waren enthousiaste tuinleden op wie altijd een beroep kon worden gedaan voor 
veel werkzaamheden.  
Bep heeft veel voor de tuinvereniging betekend en was vele jaren een stimulans voor de 
goede sfeer bij Middelwaert.  
De vele tuinleden, die haar hebben gekend, houden een zeer goede herinnering aan haar.  
Wij wensen Jan, de kinderen en familie veel troost en  sterkte.  
Theo Wolters 

 

Werkzaterdag . 
Op zaterdag 23 april was onze eerste werkzaterdag van het jaar. 
Er was een grote opkomst. En er is veel werk verricht. 
Afwezigen zijn gevraagd om de tuin  van Cecile ( tuin 23) op te schonen. 
Personen die structureel niet op zaterdag kunnen, zal gevraagd worden een andere taak op 
zich te nemen. 
 

 

Tuinschouw 
Begin mei was de eerste tuinschouw van dit jaar. 
In het algemeen lagen de tuinen er goed bij 
Het onderhoud van twee tuinen werd als matig beoordeeld, en van twee tuinen als slecht. 
Aandachtspunt blijft: 

- het onderhoud van de randen van de tuin met het tuinpad 
- het bijhouden van de lonicera: knippen zodat deze niet ontzettend hoog wordt. 
- Niet teveel opslag op de tuinen 
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Tuinborrel.  
Op zaterdag 4 juni houden we van 15.00 tot 17.00 uur onze tuinborrel. 
Als het goed is heeft U zich daarvoor al opgegeven. 
Nu maar hopen op mooi weer. 

 
 

Kweken van tomaten. 

Hoewel ieder geacht wordt het tuinreglement te kennen, willen we, met name voor de 

nieuwe tuinleden, aandacht vragen voor de regels omtrent het telen van tomaten. 

In het tuinreglement staat in artikel 5: 

Ter verkleining van de kans op phytophthora mogen op het gehele tuincomplex tomaten 
alleen gekweekt worden in kasje of tunnels, mits goed gelucht, of onder een zodanig ruime 
overkapping dat er geen regenwater op de plant kan vallen. 
Men dient de tomatenplanten minimaal eenmaal per week te controleren op phytophthora 
en men dient aangetaste planten te verwijderen in een dichte plastic zak. De aanwezigheid 
van phytophthora dient men te melden aan het bestuur. 

Loof en snoeiafval (dieven) van tomatenplanten mogen niet op de tuin worden bewaard, dus 

ook niet op de composthoop. 

Tot zover het reglement. 

En nu maar hopen en er voor zorgen dat we geen last van phytophthora krijgen. 

 

 

Nieuwe leden / tuinbezetting/ wachtlijst 
André van Dam gaat tuinieren op tuin 81a 
Rineke Meijs heeft de huur van tuin  42 opgezegd. 
M. Brink ( tuin 43a) wil proberen of zij  die tuin erbij kan doen. Afgesproken is dat zij dit tot 1 
oktober gaat proberen.  
Er staat een persoon op de wachtlijst. 
 

 
 

Technische zaken 
Onder verantwoordelijkheid van de technisch verantwoordelijke zijn de afgelopen periode 
veel zaken gerealiseerd: 

- De omheining aan de Rijksweg is met houten palen op orde gebracht. 
- Een van de kozijnen van het Praothuus is gerepareerd en opnieuw geverfd. 
- Het pad tussen de twee kleine poorten is geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Er dit 

is ook regelmatig gesproeid 
- De toegang bij beide kleine poorten is met puin verhard. 
- De poorten zijn opnieuw afgesteld. 
- Er zijn bomen gerooid 

Zonder de loyale inzet van verschillende tuinders zou dit niet mogelijk zijn. 
Daarvoor onze hartelijke dank.  

 

 
 


