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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. De zaaigids van Garant viel 
reeds op mijn deurmat en ligt in het Praothuus 
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor belangrijke data voor 2020, wisseling in de 
tuinbezetting, en het overlijden van Gerrit Bouhuis. 
En we wensen ieder een prettige decembermaand en een goed begin van 2020! 
 

 

 Belangrijke data 2020. 
 
Algemene  ledenvergadering: woensdag 11 maart  om 20.00 uur 
Werkzaterdagen: 18 april ( zo vroeg vanwege meivakantie) en  26 september 
 

 
 
 
 

Mutaties tuinbezetting. 
 
Zoals elk jaar zijn er nu weer een groot aantal mutaties in de tuinbezetting:  
 
Guus Jacobse zegt huur op van tuin 3; en daar komt Wim Marijnissen. 
Helmi Pauwels zegt huur op van tuin 9A;en daar komt Frank v.d.Laar ( hij huurt ook tuin 
60) 
Arjan Borghuis vertrekt op tuin 18. Deze tuin wordt in tweeën opgesplitst: 
Op 18A komt Mijntje Wiegers; op 18B komt Muna Hamaideh en zij werkt samen met Nour 
Salem. 
Paul van Grinsven heeft huur van tuin 29 opgezegd ( maar hij blijft op tuin 17). Op tuin 29 
komt Hermanda van Ummelen. 
Henk Dielen heeft  de huur van tuin 35 opgezegd.  Deze tuin wordt in tweeën gesplitst. 
Op 35 A komt Nico Centen; op tuin 35B komt Mat Bertissen. 
Christa Bouwmeester heeft huur van tuin 49 opgezegd ( maar blijft nog op tuin 48). Op tuin 
49 komt Gaby van Dongen. 
Suleika Selder heeft de huur van tuin 75A opgezegd; daar komt nu Osama Alagha 
Sjoerd Verkaart heeft huur van tuin 81b opgezegd; op deze tuin komt Vitoria Piai en zij 
verlaat tuin 52A.Op tuin 52A komt nu Annelies Essing 
Hans Bouhuis wordt ook huurder van tuin 88 ( naast tuin 86 en 87). 
José Zijderveld heeft de huur van tuin 89 opgezegd; deze tuin reserveren we voor 
eventuele zonnepanelen. 
 
En er staan nog mensen op de wachtlijst. 
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Overlijden Gerrit Bouhuis 
Enige tijd geleden vertelde Hans Bouhuis ons dat zijn vader Gerrit was overleden. 
Veel leden zullen Gerrit Bouhuis niet of nauwelijks hebben gekend, hoewel hij al sinds 
1990 lid van Middedlwaert was. Tot vorig jaar was hij nog steeds lid van onze 
volkstuinvereniging, maar hij kwam eigenlijk niet meer op de tuin. Zijn gezondheid ging 
achteruit en ook zijn gezichtsvermogen, waardoor hij niet meer kon en mocht autorijden. 
In  zijn actieve tijd als volkstuinder had hij veel genoegen van zijn tuin. Hij bouwde hij er 
een goed kasje en hielp anderen met raad en daad ook zo’n kasje te maken.  
Zijn allergrootste betekenis voor onze vereniging had hij, toen in maart 1994 
het toenmalige houten Proathuus door vandalen in brand werd gestoken. 
Als oud-aannemer vroeg ik hem of wij hem om goede raad mochten vragen  
bij het realiseren van  een nieuw verenigingsgebouwtje. Hij zei toen, dat dat best wat meer 
mocht zijn dan alleen goede raad. Dat heeft hij meer dan waargemaakt. Zonder hem was 
het nooit gelukt. 
We houden hem in herinnering als een erg betrokken en behulpzaam tuinlid. 
     Theo Wolters 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


