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Inleiding. 
We staan aan het begin van de winter. Als het goed is zijn de tuintjes winterklaar. 
Vorige week kwam met de post de brochure van garant-zaden. Dus we beginnen al 
langzamerhand te denken aan het nieuwe seizoen. 
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar staat informatie over belangrijke data komend jaar; 
informatie over wijzigingen in de tuinbezetting, informatie over vacature binnen het 
bestuur, en voorstel van het bestuur om geen honden meer toe te laten op het 
volkstuincomplex. 
 

 

 Belangrijke data 2018  
 
Werkzaterdagen: 
Deze zijn zaterdag 21 april en 22 september van 9.30 tot 11.00 uur. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Deze is op woensdag 7 maart om 20.00 uur in de Wieken te Molenhoek 
 
Tuinborrel 
Deze is op zaterdag 2 juni van 15.00 tot 17.00 uur 
 
Noteer deze data! 
 

 
 
 
 

Honden op de tuin 
Op het volkstuincomplex geldt een algeheel verbod voor honden. 
In de jaarvergadering van 2013 hebben de leden besloten dat het reglement in deze 
gehandhaafd blijft, maar dat in individuele gevallen op verzoek toestemming gegeven kan 
worden om de hond onder strikte voorwaarden mee te nemen op de tuin.  
In de volgende algemene ledenvergadering wil het bestuur voorstellen om alle individuele 
uitzonderingen in te trekken. 
Reden: honden veroorzaken overlast op de tuin. Afgelopen jaar hebben we 13 maal 
hondenpoep moeten opruimen. We vinden dat dit niet kan. 
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Mutaties tuinbezetting. 
 
Aan het einde van het jaar zijn er ook nu weer een aantal mutaties in de bezetting van de 
tuinen. 
Door het overlijden van Ben Wieteler kwam tuin 85 vrij. We hebben deze tuin in tweeën 
verdeeld. Lenneke Peters verhuist van tuin 22 naar 85b; Maree Waelput verhuist van tuin  
52a naar tuin 85a. 
Op tuin 22 gaat Annie Goossens tuinieren. Op tuin 52a gaat Vitoria Piai tuinieren. 
 
We hebben afgelopen jaar de bomen van tuin 75 verwijderd. Ook deze tuin hebben we 
verdeeld in tweeën. Op tuin 75a gaat Suleika Selder tuinieren; op tuin 75b gaat Laila 
Shatara tuinieren. 
 
Theo van Dreumel heeft de huur van tuin 36a opgezegd. Hierop gaat Peter van Panhuis 
tuinieren. 
Bert Gloudemans heeft de huur van tuin 8b opgezegd. Hierop gaat Irene ter Heijden 
tuinieren. 
 
Helma Hoekstra stoot een gedeelte van haar tuin af, namelijk tuin 89 en behoudt tuin 90. 
Op tuin 89 gaat Josée Zijderveld tuinieren. 
 
Tuin 78 wordt in tweeën verdeeld. Op 78a gaat Truut Knappstein tuinieren; en Nico Vlaar 
blijft op 78b. 
Ben Zuuring staat een deel van tuin 60 af aan Lambert Poels (tuin 61). 
Christine Bouts – Thijsen werkt mee op tuin 33. 
 

 

Vacature bestuur 
Enige tijd geleden heeft Henk Busser aangegeven per 2018 zijn functie als bestuurslid 
technische zaken van de tuinvereniging Middelwaert te willen beëindigen.  
Vorige jaarvergadering is Jos Reinders voorgesteld als opvolger voor Henk, maar wegens  
persoonlijke omstandigheden kan hij deze taak niet op zich nemen. 
 
We zijn dus nog op zoek naar een opvolger van Henk: een bestuurslid die de technische 
zaken binnen de vereniging plant, organiseert en mee helpt uitvoeren.  
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk Busser: 
tel: 024 -388 0359 
email: henk.busser@planet.nl  
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