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Middelwaert Nieuwsbrief 9 september 2021

Volkstuinvereniging
“Middelwaert”

Geachte tuinleden,

A. De uitgestelde algemene jaarvergadering
De algemene ledenvergadering van de Volkstuinvereniging Middelwaert werd in het
voorjaar 2021 uitgesteld vanwege de corona maatregelen. Deze vergadering wordt
nu gehouden op Prinsjesdag,
Dinsdag 21 September 2021 in Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5,
Molenhoek om 19.00 uur.
De jaarverslagen voor deze vergadering zijn in het voorjaar (februari-maart 2021) al
naar de leden verstuurd en kunt u in uw mailbox terugvinden.
De agenda voor deze algemene ledenvergadering ziet ar als volgt uit:
1. Opening
2. Berichten van verhindering en ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering van 2020 (verstuurd)
4. Bestuursverkiezing:
4.1 Verkiezing nieuwe voorzitter (waarnemend voorzitter Marty Suijkerbuijk)
4.2 Herverkiezing Marianne Wijnen
Tegenkandidaten kunnen zich melden conform statuten en reglementen.
5. Afscheid Ria (door Marianne W)
6. Algemeen 2020 Jaarverslag Vereniging (verstuurd)
7. Financieel 2020 jaarverslag
• Kas cie. controle verslag
• Begroting 2021-2022 (verstuurd)
• Vaststelling hoogte contributie, sleutelhuur en tuinborg (per m2)
• Benoeming nieuwe kas cie.
8. Stand van zaken na huuropzegging door gemeente: hoe verder.
9. Uitkomst enquête onder de leden (wie gaat er mee)
10. Rondvraag
11. Lezing Vitoria Piai:
"Aan de Radboud Universiteit doen we veel onderzoek naar hersenen en gedrag.
Vitória Piai (tuin 81b) doet onderzoek naar veroudering en de gevolgen van
hersenletsel. Vitoria zal een lezing geven over haar onderzoek, en in het bijzonder
over de goede effecten van tuinieren voor de hersenen.
12. Wie is de winnaar van “de tweede-tuin-verkiezing”, prijsuitreiking.
13. Sluiting vergadering en voortzetting Borrel (onder voorbehoud)
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B. Werkzaterdag 25 sept 2021
De algemene werkzaterdag wordt gehouden op 25 september 2021.
Leden die niet op de werkzaterdag verschijnen krijgen een extra taak toegewezen in de
omvang van het tijdsbestek van de werkzaterdag.
Breng eventueel eigen heggenschaar mee.
Aanvang: 09.00 uur Praothuus

C. Diversen
C1. Dassen.
Er is een melding binnengekomen van Antoinette B. dat haar maisaanplant volledig
geruïneerd is door vermoedelijk een das. De planten zijn geplet en de maiskolven afgevreten.
Een waarschuwing dus om de tuinhekken/afrasteringen goed af te sluiten.
We zijn benieuwd of iemand sporen van een dassenburcht heeft gezien in de nabije omgeving.

C2. Nieuwe methode om coloradokevers te verwijderen?
Van Stef en Mijntje kregen we de volgende berichtgeving door over:
Kevermepper slaat coloradokevers van aardappelplanten | NOS
Interessant om er een kleinschalig apparaat voor te ontwikkelen?

C3. Champost.
Herman V. heeft weer een grote lading champignonmest laten bezorgen op de volkstuin. We
gebruiken gemiddeld een kruiwagen per 10m2

-3En een dringend verzoek: hou de mestplaats schoon en veeg alle mest terug op de grote hoop
nadat de klus geklaard is.
Hulp nodig om de mest te kruien naar je tuin??
Ria Kluts laat het volgende weten: Op zaterdag 11 september tussen 09.30 en 10.30 h
vragen we vrijwilligers beschikbaar te zijn om hulp te bieden bij het rijden van mest naar de
tuin van mensen die het te zwaar vinden om zelf de mest te transporteren naar hun eigen tuin.
Er is koffie voor iedereen met lekkers, aldus Ria.

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

