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Volkstuinvereniging
“Middelwaert”

NIEUWSBRIEF MEI 2021
Een nieuwe lente en een nieuw
geluid

Een bericht van Herman Gorter uit 1889

MEI

Na een weinig opbeurend coronajaar met
een verlengde winterstop is het nu toch tijd
voor de eerste zonnestralen in mei, voor
het ontbloten van de aarde en het
verwijderen van de wintervacht op onze
tuinen. Een leger van jonge tuinslakken
staat klaar en wacht op de eerste
slablaadjes van ons. Tijd voor een nieuwe
lente en een nieuw geluid…. ……….
De volkstuinvereniging heeft een nieuwe
voorzitter (waarnemend) en hij stelt zich in
deze nieuwsbrief aan ons voor.
Hij is “waarnemend “omdat we nog steeds
geen algemene ledenvergadering hebben
kunnen uitschrijven waarin de voorzitter
gekozen kan worden.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk
laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels in mijn raamkozijn.
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't bosje opgaat en zijn reis begint.
Hij dwaald' over de bruggen, op den wal
Van 't water, langzaam gaande, overal
Als 'n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust.
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal,
Glimlachend, en een hand die 't venster
sloot,
Talmde een poze wijl de jongen floot.
________

1. Wie is de nieuwe voorzitter?
Een bericht van Marty Suijkerbuijk

Ergens in september 2020 kwam Ria Kluts
bij me of ik interesse had om haar taak
over te nemen.
In eerste instantie dacht ik, zoek eerst maar
eens verder. Maar begin oktober kwam Ria
weer aan. En ja we kennen allemaal de
charmes die Ria goed kan inzetten als ze
iets wil bereiken. Afspraak ingepland met
Ria en Cees, onze penningmeester, maar
toen wist ik al dat ik geen nee kon zeggen.
En dan kunnen we geen ledenvergadering
houden vanwege de corona-perikelen.
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overnemen als waarnemend voorzitter. We
moeten als volkstuinvereniging immers
verder.
Ik zal me dan ook kort voorstellen.
Ik ben, schat ik in, tussen de 20-25 jaar lid
van de Volkstuinvereniging Middelwaert.
Destijds gevraagd door Arie Schook of ik
geen interesse. Arie was immers mijn
toenmalige buurman. Ik zit intussen al een
behoorlijke tijd op tuin 84B.
Ik ben werkzaam bij Werkbedrijf Rijk van
Nijmegen en begeleid mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt. Voor de
meeste beter bekend als BREED.
Ik ben getrouwd met Ina en heb 2
kinderen, Malou en Devon. En uiteraard
trotse opa van een kleinzoon genaamd Jax.
Ben actief lid bij SV Juliana’31 in Malden
als KNVB-scheidsrechter. En fluit
regelmatig mijn wedstrijden op
zaterdagmiddag en/of zondag.
De zaterdagochtend is altijd voor de
volkstuin om hier lekker je hoofd leeg te
maken.
En nu verder als waarnemend voorzitter!
En ik kan zeggen dat ik meteen met mijn
neus in de boter viel met de perikelen over
de huuropzegging door de gemeente. Voor
het zover is zal er nog veel water door de
Maas stromen.
Jullie hebben in de vorige nieuwsbrief
allen kunnen lezen dat we open en
transparant met onze leden willen en
blijven doen in de communicatie. Dit is
namelijk wat de gehele vereniging aan
gaat.
Op dit moment kan ik vertellen dat ik, met
een van de medebestuursleden, al een
gesprek heb gehad met een van de
politieke partijen. En er staan er nog
enkelen gepland met de andere politieke
partijen.
Mijn persoonlijk standpunt is dan ook: we
zijn nog niet weg.

Ik zal me tot het uiterste inzetten om op
deze prachtige locatie toch te kunnen
blijven.
Mocht dit niet lukken dan zal er ook het
maximale uitgehaald gaan worden voor
onze vereniging.
Ik ga dan ook mijn tanden hierop
vastbijten.
Tuin 84B is voor mij dan ook de plek waar
jullie mij regelmatig kunnen vinden.
Schroom niet om een gesprek met me aan
te gaan.
Ik wens jullie toch veel tuinplezier toe dit
jaar en hopelijk spreken we elkaar
binnenkort. Want een ledenvergadering zal
er een keer komen.
Marty Suijkerbuijk

2. Gemeente

Geen nieuws van de gemeente over de
huuropzegging, de bouwplannen van 250
huizen, en een alternatief gebied voor de
volkstuinen in de toekomst.

3. Tuinschouwcommissie.

De eerste tuinschouw vindt plaats in week
20 (van 17 tot en met 23 mei).

4. Enquête.

Marianne Wijnen heeft zich ontfermd over
de enquête die beoogt inzicht te
verschaffen in de belangstelling van de
leden om mee te verhuizen naar een
nieuwe plek. De respons is goed, maar we
roepen iedereen die de enquête nog niet
heeft ingevuld en ingestuurd dit alsnog te
doen, of digitaal op de website van de
vereniging (Ga hiervoor naar:
https://middelwaert.nl/club/enqueteformuli
er.html) of op papier dat gedeponeerd kan
worden in een kartonnen doos in het
Praothuus. Graag voor 1 mei insturen.
De uitslag zal in juni bekend zijn.
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5. Schooltuin.

Goed nieuws.
Onze schooltuin dient als iconisch
voorbeeldproject voor schooltuinen in
Nederland.
Een bericht van Bert Jansen

De schooltuin komt weer tot
leven….

met het zaaien van spinazie en poten van
de vroege aardappelen.
Gedurende het jaar, telkens de dinsdag en
woensdag, doen de leerlingen kennis op
over hoe je het perceel in moet delen, leren
ze samenwerken (vier kinderen per
perceel), verschillende groentesoorten van
elkaar te onderscheiden, wat gezonde
voeding is en processen als kringlopen in
de natuur.
Zo’n eerste werkdag is tevens een mooie
gelegenheid om met ouders en leerlingen
kennis te maken.
Door de begeleiders van de schooltuin was
bovendien voor koffie, thee, limonade en
koek gezorgd.
Er wordt momenteel gewerkt aan een
project om schooltuinen in Nederland te
bevorderen.
In Molenhoek kan volgens Simon Groot,
de initiatiefnemer van platform
Schooltuinen Nederland, de schooltuin
dienen als iconisch voorbeeldproject
voor schooltuinen in Nederland.

Op de eerste officiële lentedag (zaterdag
20 maart) liet de zon zich volop zien op
het volkstuincomplex Middelwaert.
Prima weer om de schoolmoestuin te
helpen ontwaken uit de winterslaap.
Leerlingen die dit jaar de grondbeginselen
van het tuinieren worden bijgebracht,
hebben samen met hun ouders de handen
uit de mouwen gestoken. Omdat nog steeds
kans bestaat op besmetting werd er
gewerkt in drie shifts van elk een uur.
Het spitten en tegelijkertijd onderwerken
van mest was de opdracht evenals het
leggen van de paden met trottoirtegels als
perceelafscheiding.
Het aanharken van de twaalf perceeltjes
gebeurde door de kinderen en de eerste
boontjes werden in potjes gepoot en in de
kas weggezet.
Op het einde van de ochtend lag alles er
keurig bij en konden de leerlingen
Dinsdag 23 maart (19 leerlingen) en
woensdag (10 leerlingen) direct aan de slag

Simon Groot uit Enkhuizen is een
zaadveredelaar met wereldnaam. In 2019
werd hem de prestigieuze World Food
Prize toegekend, ook wel de “Nobelprijs
voor landbouw en voeding” genoemd.
https://www.robbaan.com/winnaar-worldfood-prize-alle-kinderen-hebben-recht-opeen-schooltuintje
Volgens Groot hebben alle kinderen
hebben recht op een schooltuintje.
Enkhuizen is ook de plaats waar nu, naar
ons voorbeeld, een schooltuin is
aangelegd.
Daar worden docenten geschoold in het
opzetten en begeleiden van schooltuinen.
Bert Janssen

6. Aardappelkaart.

Ieder jaar worden de leden gevraagd om de
aardappelkaart in te vullen. De
aardappelkaart geeft in kleuren aan waar
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geplant zijn in iedere volkstuin. Dit jaar
mag je de nieuwe aardappelen dus NIET
poten op de stukjes land waar de afgelopen
twee jaren de aardappelen hebben gestaan.
Henk Busser heeft de aardappelkaart
opgehangen in het Praothuus. Je kunt de
kaart ook raadplegen op de website
(https://www.middelwaert.nl/club/informat
ie.html ga naar plattegrond en dan kun je
de kaart als PDF downloaden).
De kaart en de intekenlijst in het Praothuus
moeten worden ingevuld, ook als je geen
aardappelen teelt!! Als je niet invult
denken wij dat je vergeten bent de
aardappelkaart in te tekenen.

7. Werkzaterdag

Vanwege de “lock down” hebben we in
april geen algemene werkzaterdag kunnen
houden. Indien nodig mogen wij wel leden
vragen om een “helpende hand”.
We hopen de najaar-algemene-werkdag
wel te kunnen houden. Deze is gepland op
zaterdag 25 september.

8. Albert Bubeck overleden.

Bericht van Marty Suijkerbuijk:
Albert Bubeck, een markant persoon is
helaas overleden.
Albert en Kamiel, zijn zoon, waren een
onafscheidelijk duo. Wie kende hen niet.
Albert, heerboer van de tuin aan de kant
van de Gelmo.
De tuin werd door Albert liefkozend zijn
Sprookjesbos genoemd.
Albert was de sjacheraar van de volkstuin.
Hij kon alles gebruiken en dit zag je ook
terug op zijn tuin.
Jaarlijks werden er door enkele leden wel
eens grote blauwe zakken gevuld met afval
maar nog geen maand later zag je hier niets
meer van terug. De handel, zoals Albert
vertelde, moet blijven.
Hierin was een van zijn spraakmakende
uitspraken: geld moet blijven rollen. Je
leeft maar een keer.

En dat deed Albert samen met Kamiel met
volle teugen op de volkstuin.
Als je iets nodig had. Albert regelde het
voor. En na enkele dagen gingen de deuren
van zijn caddy open en dan lag daar de
handel die je verder kon helpen. Dit kon
gaan van papierrollen tot materiaal voor je
tuin. Je kon het zo gek niet noemen.
Had je geen krant gehad. Albert gooide de
deur open van de auto en je krijgt een
actuele krant. Want ook de na bezorging
van De Gelderlander was zijn lust en zijn
leven. Hij kende hierdoor heel veel mensen
tot ver in de omstreken.
Een prachtige grote kas had Albert er
staan. Uiteraard bij elkaar gehaald uit
handel. Albert presteerde het om in zijn
kas gewoon het hele jaar groente te
hebben. Wat had hij gedaan. Een
houtkachel geplaatst en alle dagen stoken
zodat het lekker warm was in zijn kas.
Albert had in de winter aardbeien van
eigen land. En hier was hij bijzonder trots
op.
Hij gaf ook veel weg van de veel te veel
gezaaide groenten. Maar hier genoot hij
volop van.
Op zaterdagmiddag was er meestal wel iets
te doen in het Sprookjesbos. Wat was het
geval. Albert had hier een picknick tafel
staan en daar werd dan op zaterdagmiddag
regelmatig een biertje gedronken. De
flesjes bier lagen dan al de gehele dag in
het koude water in de blauwe tonnen.
Hij gaf altijd aan dat we dit niet doen in het
Praothuus maar in de dependance. En dat
was voor hem in het Sprookjesbos.
Albert, bedank voor de heerlijke periode
die wij hebben mee mogen maken met je.
Je spraakmakende verhalen, je oprechte
mening.
Marty Suijkerbuijk,
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vereniging een condoleance gestuurd.

9. Biologische paardenmest.

Bericht van Maya Weerdesteijn:
Biologische paardenmest.
Deze paarden/pony’s lopen op een weide
waar geen onkruidbestrijding gebruikt
wordt.
Het onkruid wordt er met de hand
uitgetrokken.
Na het ontwormen wordt de mest niet bij
de rest van de mest opgeslagen die wij
aanbieden.
Deze mest is niet vermengd met stro,
houtkrullen of zaagsel. Paardenmest met
houtkrullen of zaagsel in de grond werken
zou immers te veel stikstof aan de grond
onttrekken bij de vertering van de
houtkrullen en het zaagsel en dat kan niet
de bedoeling zijn van een meststof.
Deze mest kan slechts vermengd zijn met
vlas.
Paardenmest is een warme meststof dat wil
zeggen dat er veel warmte wordt
afgegeven tijdens de vertering van de
meststof. Hierdoor wordt dit vaak in de
plantgaten gedaan van planten die graag
warme voeten hebben om te groeien zoals
komkommer maar ook tomaten, paprika en
aubergines.
Verse stalmest en paardenmest kan
verwerkt worden in de composthoop of
rechtstreeks in de tuin ondergewerkt
worden.
Er is een keuze te maken voor:
1) Pure mest zonder vlas
2) Mest in combinatie met vlas (geeft wat
lossere structuur)

Afbeelding van vlas.

Bij interesse kunt u contact opnemen met:
Maya Weerdesteijn, tel.nr. 06-10698508
Beide varianten voor slechts € 2,- per zak
van plm. 20 liter.
Graag even aangeven, welk van beiden uw
voorkeur heeft.
Geleegde zakken graag retour op tuin 43a

10. Bonenkever.

In het prille voorjaar haalde ik de
enveloppe met overgehouden stokbonen
tevoorschijn om de bonen te laten
voorkiemen voor het nieuwe seizoen. Ze
zaten vol met gaten en bij de rode pijl zie
je nog een bonenkever zitten bezig om uit
het holletje te kruipen. De groene pijl wijst
een ontsnapte kever aan. De eitjes zijn
gelegd in het vorige seizoen. Tja, ieder zijn
maaltijd!!
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dichter bij de Maas

Het bestuur wenst jullie een gevoel van een
vrolijk, eeuwig durende lente toe …. …. !
10. AVVN
AVVN is een overkoepelende organisatie
of vereniging, met verenigingen, bonden
en stichtingen als leden. Ieder van hen
vertegenwoordigt een aantal tuinders, die
ze aangeslotenen noemen. Deze tuinders
ontvangen het inspirerende
seizoenstijdschrift De Tuinliefhebber en
hebben via een eigen account toegang tot
de voordelen van ons online ledenplatform.
Andere groen- en tuinliefhebbers kunnen
zich aan ons verbinden als supporter. Voor
meer informatie, zie:
https://www.avvn.nl/home

________

Secretaris: Lambert G. Poels
Secretaris.middelwaert@gmail.com
06 51992285
https://www.middelwaert.nl/

