
De laatste rit van Bob. 

Zeg het met bloemen. 

“ Ik kreeg vanmorgen zo maar van iemand een doos heerlijke chocolade (Merci) om me te bedanken 

voor het werk dat ik de afgelopen jaren gedaan heb en daar was ik erg geroerd door “ Op de terugreis 

van de speelweek kom ik Bob tegen. Hij is druk in de weer met één van de zeventig bloembakken (en 

Pyramides) die er sinds een drietal jaren in Middelstum hangen. En dat alles onder de naam: 

“Middelstum Bloeit” Bob vertelt me dat hij er na drie jaar mee stopt; “Vandaag is het mijn laatste rit en 

dan stop ik er echt mee” 

Sinds het eerste begin is Bob betrokken bij het project “ Middelstum Bloeit” .Overal in het dorp hangen 

schitterende bakken met bloemen. En bloemen hebben zorg nodig. Van mei tot 1 oktober is Bob samen 

met een aantal andere vrijwilligers verantwoordelijk voor die bloemen. Maar het meeste werk komt toch 

op zijn schouders neer. 

 

En dat komt heel precies. Als het even boven de 20 graden is dan moeten de bloemen tweemaal per week 

water hebben. Met een mooie kleine auto met laadbak rijdt Bob dan het hele dorp door om de bloemen 

van water en voeding te voorzien. “Het is een hele dikke klus, maar ook een hele mooie en dankbare klus 

die je vooral niet moet gaan doen als je haast hebt” vertelt Bob me. 

Bob zorg niet alleen voor de bloemen maar zorgt er ook voor dat de auto wordt onderhouden. Hij heeft 

zelf een ingenieus systeem bedacht met watertank en slangen. Het hele systeem staat boven op op de 

laadbak van een kleine vrachtauto. 



Per 1 oktober moeten de bakken weer verwijderd worden en de bloemen opgeruimd en dat is een 

behoorlijke klus. 

“Ik ben daar niet meer bij deze keer zegt Bob” 

 

Dankzij de inzet van Bob (en de andere vrijwilligers) was Middelstum de afgelopen jaren een stuk vrolijker 

en gezelliger. Want laten we nu eerlijk zijn, wat ziet Middelstum er prachtig uit met al die vrolijke 

bloemen. Daarom namens Middelstum-info heel veel dank aan Bob. 

We hopen natuurlijk van harte dat er een “nieuwe Bob” op zal staan die met net zoveel liefde dan Bob de 

bloemen gaat verzorgen. Want Middelstum moet natuurlijk wel blijven bloeien. 
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