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1. Gemeente.  
 
Geen nieuws van de gemeente Mook en Middelaar over een nieuw volkstuinterrein. Dat kan 
nog wel een paar weken duren.  
 
2.ALV Notulen.  
 
De notulen van de algemene ledenvergadering van april 2022 zijn in uw bezit, en u heeft 
gezien dat de penningmeester de contributies niet heeft verhoogd voor het komende jaar 
ondanks de gierende inflatie.  
 
3. Werkzaterdag 
 
We hebben onze “Dag van de Arbeid” (de eerste werkzaterdag van dit jaar) gevierd op 23 
april 2022 onder grote belangstelling en met grote inzet van de leden. Op de werkzaterdag 
waren 46 tuinleden aan het werk, er waren 13 afmeldingen met goede reden, een mooie 
opkomst. Naast de vrijstellingen van dienst: maaiploeg, schoonmaakgroep e.d. missen we 
helaas nog enkele leden.  
Terrassen zijn gekuist, wagens vol met onkruid zijn afgevoerd naar de DAR-milieustraat. Ria, 
Marianne en anderen hebben gezorgd voor de Koek-en-Zopie tent met koffie, thee, koeken en 
bonbons. Het Praothuus en het tuincomplex zien eruit als De Hof van Eden, weliswaar niet 
zoals op het schilderij van Tuin der lusten van Jheronimus Bosch, maar uitzinnig verlokkend is het 
Middelwaert paradijs nu echt wel geworden. Wat zal de gemeente spijt krijgen dat ze dit mooie stuk 
aarde verkwanselen aan projectontwikkelaars om er huizen op te bouwen.  
 
4. Geruchten. 
 
De 2e werkzaterdag is gepland op zaterdag 17 september2022 vanaf 09.30. Weliswaar ervaart 
ieder tuin lid het als een voorrecht om op die dag te mogen komen werken en een bijdrage te 
leveren aan het onderhoud van de paradijselijke tuinen, toch gaan de geruchten nu rond dat er 
nogal wat leden waren die zich pas laat in de ochtend hebben aangemeld als werkzoekende in 
de verwachting dat er geen behoefte aan werkers meer zou zijn op zo’n laatste moment. Gaat 
het hier om de “Werkers van het elfde uur” (https://docplayer.nl/21221991-De-werkers-van-
het-elfde-uur.html ) ?  Op 17 september is er een tweede kans voor hen!! 
 
Er doet nog een tweede gerucht de ronde op de wandelpaden van Middelwaert. In tuin 85a 
staat een compostvat voor tuinafval. Met enige regelmaat vindt de eigenaar er boterhammen 
en allerlei andere spullen in terug, dingen die nooit door de eigenaar zelf daarin zij 
gedeponeerd. Het wijst op een wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging waarbij 
onkruidzaden veranderen in brokken brood. Het kan ook duiden op verzamelwoede van een 
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passant om de compost box van een ander in te richten als depot voor goede doelen, omdat 
zijn eigen compostvat inmiddels uitpuilt.  
Voor hetzelfde goede doel zouden we deze verdachte passant op de wachtlijst kunnen 
plaatsen voor tuintjes. Want op die wachtlijst is inmiddels weer ruimte gemaakt.  
  
 
5. Geen gerucht, maar echt.  
 
Ons tuin lid Dr. Sjraar (Gerard) Grubben is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees het hele verhaal over zijn verdiensten in: 
https://www.mookenmiddelaar.nl/dr-sjraar-grubben-is-ridder-in-de-orde-
van-oranje-nassau 
 
Namens de Volkstuinvereniging Middelwaert feliciteren we Gerard van 
harte met deze onderscheiding. Voor de Vereniging heeft hij grote 
betekenis voor het schooltuinproject en zijn onvermoeibare strijd voor het 
behoud ervan in deze bedreigende tijd. 
 
6. 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. Zet alvast in uw agenda. De leden kunnen zich voor de tuinborrel 
aanmelden,  of middels een lijst die in het Praothuus komt te liggen of via een mail naar  
Marianne Wijnen (marianne.wijnen@gmail.com). Graag aanmelden voor 31 mei.  
 
 
7. Aardappelkaart.  
 
De aardappelkaart (Henk Busser)  hangt ad valvas in het Praothuus. Met instructies erbij. Ten 
overvloede nogmaals de volgende aanwijzing: 

• Invullen van de kaart is een verplichting. 
• Teken uw aardappelperceel in op de juiste locatie in de plattegrond van uw eigen tuin. 

Zet de lengte en breedte in meters erbij (bv. 4 x 2 m) 
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• Ga vervolgens naar de namenlijst en vul in de afmetingen van uw aardappelperceel in 
het desbetreffende vakje op de lijst. Zet daarna uw paraaf in het paraaf-vakje. 

• Vul de namenlijst ook in als u geen aardappelen verbouwt.  
 
 
8. Interessante websites 
 

• AVVN: Tips van en voor tuinliefhebbers (AVVN samen natuurlijk tuinieren)  
• AVVN Nieuwsbrief: (AVVN Nieuwsbrief uitgebreid).  
• De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed 

van landbouwgewassen. Zij voeren wettelijke keuringen uit in opdracht en onder 
toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  U vindt hier 
veel informatie over de phytopthera bij aardappelteelt.  
Actualiteiten - NAK;   
Phytophthora - NAK 

 
 
9. Foto’s van de werkzaterdag 23 april 2022 
 
 
 

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