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Afsluiting tuinseizoen 2013 
Op zaterdag 14 september hebben we met 

een vijftigtal mensen een gezellige bijeen-

komst gehad. 

Het weer was niet best. Al regende het niet, 

het was vooral koud.   

De grote organisator van het geheel, Ria 

Kluts, was samen met een groepje helpers 

op het lumineuze idee gekomen onze  

partytent vlakbij het Praothuus zó te 

plaatsen, dat men zelfs bij een regenbui  

zonder natworden van binnen naar de tent 

kon lopen en vice versa. 

Behalve van elkaars gezelschap kon ieder 

genieten van een ruim aanbod aan hapjes 

en drankjes. 

Ook aan de kinderen was gedacht: voor 

hen lagen kleurplaten met kleurpotloden  

en busjes belleblaasspul klaar. 

Ondanks het mindere weer een goede  

gelegenheid om elkaar weer eens gezellig te 

treffen en –niet alleen voor nieuwe leden!!- 

contact maken  met collega-tuinders. 

Volgend jaar bestaat de vereniging 30 jaar: 

Tijd voor een wat uitgebreider happening 

aan het eind van het seizoen (barbecue??). 

Sommige leden hadden er al ideeën over: 

zeker ook met de kinderen erbij….dit is 

écht een aanrader voor alle tuinders (met  

partner)…. groot compliment voor opzet  

en uitvoering, zo gaat het uitstekend!!! 

 

Tijd van komen, tijd van gaan…. 
Zoals altijd aan het eind van het seizoen zijn er enkele mutaties: 

René Smit (tuin 46), Yvonne Bernards (tuin 20) en Marijke van de 

Waterbeemd (tuin 22) hangen de hark in de wilgen en de spade in 

de schuur. René was enige tijd bestuurslid, Yvonne bracht 

jaren in Malden de tuinblaadjes rond. Bedankt voor de prettige 

samenwerking en alle goeds gewenst. Kom nog eens bij ons langs. 

Nieuwe leden: Lenneke Peters (tuin 22), Margret Weusink (tuin 20) 

en Remi Meijer (tuin 11), uiteraard van harte welkom, veel  

tuinplezier, overvloedige oogsten, weinig onkruid en veel zon!!! 

Volkstuinvereniging

“Middelwaert”



Werkzaterdag 21 september 
De kruiwagens stonden klaar in het gelid, de aanhan-

gers voor het tuinafval eveneens en al vóór 10 uur 

kwamen vele tuinders om aan allerlei algemene taken 

te beginnen. 

Het weer was uitermate goed, zoals we op de algemene 

werkzaterdagen al zolang gewend zijn en zodoende 

kon er veel, héél veel worden gedaan. 

Toch hadden we nog wat meer mensen kunnen gebrui-

ken en moesten een paar geplande taken blijven  

liggen. Maar die kunnen we wellicht toebedelen aan 

een aantal wegblijvers. Deelname aan de werk-

zaterdagen is immers geen vrijblijvende zaak!! 

In memoriam Willem Uitman 
Willem Uitman,volkstuinder vanaf 1986, was een zeer gewaardeerd lid van onze tuinvereniging. 

Achteraan op ons tuincomplex begonnen met een tuin van 100 m² breidde hij zijn territorium stukje 

bij beetje uit door tuinen van vertrekkende leden erbij te huren. Zo was hij op een gegeven ogenblik 

de grootgrondbezitter van 450 m² waarvan een aanzienlijk deel met mooie bessenstruiken. 

Willem liet verschillende medetuinders grootmoedig meeplukken in dit bessenparadijs van Eden. 

Maar Willems verdiensten overstegen verre die van alleen maar collega-tuinder: velen vroegen en 

kregen goede raad over snoeien, want daar wist Willem alles van.  

En dan was hij ook nog eens niet te  

beroerd om zo’n tuinder ook praktijkles 

te geven met veel precisie en geduld. 

Daarnaast was Willem lange jaren lid 

van de waterleidingploeg, bestuurslid en 

rondbrenger van het tuinblaadje in  

De Bongerd en omgeving. 

De  laatste jaren als tuinlid deed hij het 

wat rustiger aan en genoot samen met 

Dolly samen op het bankje van de zon  

en hun mooie tuin 34, de huidige tuin  

van Henk Dielen. 

Toen zijn  gezondheid minder werd en  

na de dood van zijn geliefde vrouw Dolly 

verkaste Willem uiteindelijk naar Breda, 

naar een prachtig nieuw bejaardencom-

plex in de buurt van zijn dochter Lotte. 

We hebben hem daar nog een paar keer 

opgezocht, voor hem en ons genoeglijke 

bezoekjes.  

Tot een voorgenomen bezoekje dit najaar kon het niet meer komen, want Lotte Uitman informeerde 

ons dat Willem de laatste tijd erg was achteruitgegaan en op 10 juli was overleden. 

Zijn asurn wordt bijgezet in het graf van zijn vrouw Dolly bij de protestantse kerk in Groesbeek. 

Onze tuinvereniging is hem veel dank verschuldigd en gedenkt hem met grote waardering. 

Theo Wolters 

 Ons gewaardeerde lid Henk Daamen kreeg de Speld van Verdienste van de gemeente Mook 

uitgereikt voor zijn vele verdiensten voor het kerkhof en het onderhoud ervan.  Proficiat Henk!                                                      

 Ons werd gevraagd om groenten voor het samen met een groep schoolkinderen koken van 

groentesoep. De enthousiaste reactie nadien: 

 Bedankt voor de lekkere groenten, tuinvereniging Middelwaert, namens de kids van de  

 Vuurvogel (Malden). De soep was super! Helemaal niets over. Groetjes, Karlijn 

 Snoeien (o.a. van bomen, waterscheuten) is in enkele tuinen hard nodig. Over een maand is er 

weer gratis snoeiafval storten bij de Mookse milieustraat. Preciese datum wordt nog bekend 

 gemaakt. Afvoeren een probleem? Laat het weten. In overleg kan daarbij worden geholpen. 

Tuinfeest 2004, Willem samen met Theo Fiselier en  

 Helga Hoekstra aan de tuinquiz 


