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1. Aardappelkaart.  

Henk Busser heeft weer gezorgd voor een nieuwe versie van de aardappelkaart die 
hierbij is ingesloten. De kaart is ook te downloaden op onze website:  
https://www.middelwaert.nl/club/informatie.html .  (tab: tuin huren….. Plattegrond 
tuinen….). De aardappelkaart komt ook te hangen in het Praothuus. De instructries 
voor de invulling van de bijbehorende lijst volgen nog.  
 

2. Algemene ledenvergadering 2022. (ALV). 
De ALV vindt plaats op 13 april, 20.00 hr. in De Wieken, Molenhoek. De agenda en 
de jaarstukken volgen nog in een separate mailing.  
Alvast de aankondiging dat penningmeester Cees van Dalen en bestuurslid Herman 
Voet (Technisch beheer) aftredend zijn, maar zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe 
periode van drie jaren (2022-2025). Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden 
conform de statuten en reglementen van de Vereniging.  
 
Voor de functie van secretaris (zittend tot de ALV 2023)  wordt een opvolger gezocht. 
Deze vroege aankondiging houdt verband met de gewoonte dat een nieuwe secretaris 
een aantal maanden meeloopt met de huidige secretaris teneinde de overdracht soepel 
en geruisloos te laten verlopen (inwerkperiode). Belangstellenden kunnen zich 
informeren bij Marianne Wijnen of bij de huidige secretaris. 
 
Het bestuur werkt inmiddels aan het kostenplaatje van het inrichten van een nieuw 
volkstuincomplex en hoopt op de ALV daarover verslag te doen. 

 
3. Werkzaterdagen.  
 De werkzaterdagen zijn gepland op 23 april en 17 september, vanaf 09.30 
 
4. Tuinborrel. 

De tuinborrel is gepland op 18 juni van 15.00-17.00 hr. We gaan er van uit dat de 
corona geen spelbreker zal zijn.  
 

5. Bestuursvergadering.  
De notulen van de laatste bestuursvergadering (2022-03-03) hangen ad valvas in het 
Praothuus.  
De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 2022-03-22. 
 

6. Gemeentelijk nieuws.  
Er is nog steeds geen enkele harde toezegging van de gemeente voor een nieuw 
volkstuincomplex (aan de Cuijkse Steeg?). Op 10 maart is er een 
gemeenteraadsvergadering waar de gemeentelijke bouwplannen voor Molenhoek-Zuid 
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geagendeerd zijn. Het bestuur heeft haar “Zienswijze” en “brandbrief” ook ingestuurd 
naar de raadsvergadering. Een belangrijke datum voor ons?  
 

 
7. Waalwijk bezoek.  
Het bestuur gaat op 19 maart een werkbezoek brengen aan een nieuw volkstuincomplex in 
Waalwijk. Dit volkstuincomplex is recentelijk verplaatst naar een nieuwe plek en dus 
opnieuw aangelegd. Op de aankomende ALV zal Marianne een verslag doen van dat 
werkbezoek.  
 
Goede redenen om in groten getale naar de ALV van 13 april te komen. 
 
Het bestuur wenst alle tuinleden een goede start van het nieuwe tuinseizoen 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Lambert G. Poels 
Secretaris.middelwaert@gmail.com 
06 51992285 
 
 
 
 

 

Het wordt lente op Middelwaert, ook 
al duurt de winterslaap bij de 
gemeente nog voort.  
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