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Inleiding.  
 
De activiteiten op de tuin zijn beperkt. We zijn in afwachting van de winter. 
En we beginnen langzaam te denken aan het nieuwe seizoen. 
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor belangrijke data voor 2019, wisseling in de 
tuinbezetting en vernieuwing van de website. 
En we wensen ieder een prettige decembermaand! 
 

 

 Belangrijke data 2019. 
 
Algemene  ledenvergadering: woensdag 27 maart om 20.00 uur 
Werkzaterdagen: 11 mei ( zo laat vanwege paaszaterdag, koningsdag en meivakantie) en 
28 september 
BBQ vanwege lustrum: 15 juni 
 

 
 

 Verhaal achter een beeldje 
Alle leden hebben weleens het ijzeren beeldje gezien, 
dat -gewapend met een schoffel- de wacht lijkt te 
houden bij ons Proathuus. Alleen de oudere leden weten, 
dat dit ooit een cadeautje was van ons reeds lang overleden 
tuinlid Arie Schook. Daarom droeg het beeldje ook zijn naam 
door middel een fraai naambordje op de sokkel. 
Daarvan was na zoveel jaren niet veel meer over: alleen een  
zielige “e” hing er nog een beetje troosteloos bij te bungelen. 
Daar hebben we kort na de afgelopen werkzaterdag iets  
aan kunnen doen en met een mooi nieuw bordje staat onze 
ijzeren Arie er weer helemaal spic en span bij – keurig, 
zoals zijn tuin 31 er trouwens ook altijd bijlag-. 
    
   Theo Wolters 
 

 

 

Website van de vereniging 
Thei Wijnen, de webmaster voor de vereniging, heeft de   
opmaak van de webpagina’s over “nieuws” en de “schooltuin” aangepast  
om ze overzichtelijker te maken. Tevens kun je nu doorklikken naar  
het “nieuwsarchief” waar alle vroegere berichten nog eens terug te   
vinden zijn. Kijk eens op: www.middelwaert.nl 
Eventuele opmerkingen graag naar het bestuur / secretariaat. 
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Mutaties tuinbezetting. 
 
Zoals elk jaar zijn er nu weer een aantal mutaties in de tuinbezetting: 
Tuin 5 wordt opgesplitst; Jo Wellesen blijft op 5A en op 5B komt Mohammed Rasol 
Elly Vergeer stopt en op tuin 32 komt nu Hans Hendriks. 
Matty Nierop stopt op 36A en daar komt Bassam Baddour. 
Twan v. Dreumel op tuin 36B moet stoppen;  Laila Shatara gaat van tuin 75B naar tuin 
36B en op 75B komt Jeanine van Kollenburg. 
Rick v.d. Heuvel stopt op tuin 46, en daar komt Marleen Noordergraaf. 
Carry Haarsma gaat meehelpen op tuin 85B. 
Tuin 57 wordt opgesplitst; op 57A blijft Marleen Tordoir, en op 57B komt Maurice Aspers 
En er staan nog twee mensen op de wachtlijst. 
 

 

Aanhanger Theo Wolters  
 
Theo Wolters laat het volgende weten: 
Pasgeleden heb ik een andere auto gekocht. Die heeft geen trekhaak, die laat ik er ook 
niet onderzetten en mijn aanhanger heb ik overgedaan aan tuinlid Hrach Balasanjan.  
Hoewel de aanhanger nog op dezelfde plaats staat kan ik niet meer aan andere tuinleden 
toestaan tuinafval op die aanhanger te gooien, waarna ik het voor hen wegbracht.  
 

 

Duurzaamheidspluim 
 
De gemeente Heumen heeft in oktober de duurzaamheidspluim toegekend aan Geraldine 
van Doorn, huurster van tuin 14a, voor haar bedrijf: “Amelie bakt taarten”. 
We feliciteren haar met deze pluim. 
 

 
 


