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Nieuwsbrief 28 mei 2020
Beste tuinleden

Volkstuinvereniging
“Middelwaert”

Een paar puntjes om onder jullie aandacht te brengen.
1. Ter herinnering: willen jullie de aardappelkaart in het Praothuus
invullen vóór 1 juni 2020.
2. De tuinschouwcommissie heeft in week 20 de tuinen geïnspecteerd. In haar verslag
schrijft de commissie dat in dit voorjaar bijna alle tuinen er fantastisch uitzien.
Slechts twee tuinen behoeven extra aandacht.
De grasranden langs de paden zagen er goed uit mede dankzij het extra maaiwerk.
Hier en daar is er nog wat onkruid in de randen dat verwijderd kan worden. Zo nu en
dan de randen afsteken helpt goed. Zeven tuinen hebben takken die over het pad
hangen. Drie tuinen met te hoge bomen, waarvan één tuin met overhangende
takken over de tuin van de buren. Slechts drie watertonnen die niet afgedekt waren
met deksel of insectengaas. En één tuin met overmatig opslag van materialen.
Complimenten dus voor het enthousiaste onderhoud.
3. Uit de bestuursvergadering van 18 mei de volgende items:
(de notulen hangen op het prikbord in het Praothuus)
• Tuin 18b gaat een tuinkas plaatsen.
• De waterpomp is weer gerepareerd door Herman en de firma Coenen. Helaas viel de
pomp twee dagen later weer even uit. Het bestuur onderzoekt of we de installatie op
termijn kunnen vervangen om het hoofd te kunnen bieden aan de irritatie bij jullie
over het herhaaldelijk uitvallen van de installatie in de afgelopen jaren.
• De bijenkasten van Teun zijn weggehaald vanwege het steeklustige gedrag van deze
bijensoort.
• De jaarlijkse borrel en de werkzaterdagen zijn definitief verschoven naar 2021
• Onderzocht wordt of de ijzeren keet in 2021 vervangen kan worden vanwege zijn
slechte toestand.
• Houtsnippers kunnen incidenteel (zonder datum) door Hans Bouhuis gestort worden
op Middelwaert. Het gebruik daarvan is op basis van “weg is weg”. Maar er komt
een telefoonnummer in het Praothuus te hangen van iemand bij wie je houtsnippers
tegen betaling kunt bestellen op eigen kosten en eigen afspraak. Je moet zelf de
aflevering regelen en bewaken.
• Op dit moment is er een wachtlijst van 13 personen voor tuinen.
• Er is belangstelling gevraagd voor een facebook pagina voor de volkstuin om
onderling discussiëren en informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Het bestuur
gaat kijken hoe wenselijk dat is en hoe veilig dat is. Opinies van de leden hierover zijn
welkom.
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4. Corona tijd:
Houd afstand van elkaar.
Ontvang geen groepen vrienden en familieleden in je tuin en vermijd
samenscholing op de paden tussen de tuinen. Er zijn echt leden die tot de
risicogroep behoren en benauwd zijn om over de paden te lopen als er zoveel
gasten op de tuin ontvangen worden. NIET DOEN.
5. Kinderen meenemen naar de volkstuin? Ja het kan, maar zorg er dan wel voor dat ze
geen waterkranen openzetten bij andere tuinen en geen last veroorzaken voor
anderen.

En tenslotte:
Geniet van het mooie weer, de groenten en bloemen, en geniet van elkaar, maar blijf op
afstand!!

Namens het bestuur Middelwaert
Secretaris Lambert G. Poels
secretaris.middelwaert@gmail.com
06 51992285

