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Geachte lezer, 

Het jaar 2017 zat weer vol verrassingen.  Wegens de weersomstandigheden liepen we al snel weer 
achter op de verwachtingen. 

Het zware werk kon niet door iedereen worden gedaan wegens… vul maar in. 
We zeggen ook: we werken naar vermogen. Dat gezegd hebbende hebben we als bestuur besloten 
om een tuinploeg aan te schaffen. Is gelukt en we hebben er al mee gewerkt,  maar eerst is de ploeg 
goed nagekeken. De hoop is nu dat voor de meesten het zware werk uit handen word genomen. 
De verwachting is ook dat het zware werk nu in een fractie van de tijd die we eerder nodig hadden 
kan worden gedaan. 

Er is ook een heggenschaar aangeschaft met motor. Alleen de heg bij de voedseltuin scheelt al vier 
uur in tijd. Deze heggenschaar kan ook als bosmaaier dienen en kleine struiken wegsnoeien. Dikkere 
takken van bijvoorbeeld een wilg kan deze ook afzagen. Een veelzijdig ding al zeg ik het zelf. 

Verder was het jaar redelijk goed, de aardappels deden het beter dan verleden jaar. Minder nat was 
het nu. De bieten, wortels en bonen gingen ook erg goed. De rode kool, die we dit jaar voor het eerst 
teelden, ging goed, weinig onderhoud, mooie opbrengst. 
Lees verder in het verslag wat de andere groentes en vruchten hebben gedaan. 

De opkomst was. 55%, redelijk goed. 
Er zijn twee leden weggestuurd omdat deze niet eens kwamen op de werkmomenten. De 
aanschrijving was al op de helft van het seizoen. 
Verder werd een lid erg ziek en een ander lid heeft ook gezondheidsproblemen; die mogen het 
volgend jaar weer proberen als de gezondheid dit toelaat. 

De zaai- en pootgroep, die ik de laatste drie jaar heb geleid, gaat nu haar eigen weg. Het stokje zal 
toch een keer overgenomen moeten worden. De zaai- en poot is volgen jaar dan verantwoordelijk  
voor het zaaien en oogsten. De werkmomenten blijven het zelfde, daar moet het allemaal gedaan 
worden. 

Er komt nu ook een onderhoudsploeg die andere werkzaamheden op zich neemt, zoals het ploegen 
en frezen, grasmat maaien en deels groen tussen de tegels weghalen. Maar dit laatste is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het onderhoud van de struiken buiten de  tuinen en de heg 
knippen van de voedseltuin zal ook door de onderhoudsploeg gedaan worden.  
Deze werkzaam kunnen op de werkmomenten  plaats vinden maar ook op een doordeweekse dag, 
indien nodig.   

Het seizoen werd afgesloten met een lunch. Iedereen bracht iets lekkers mee. Men kon met elkaar 
recepten delen en gezellig kletsen en vooral eten. Het was weer een geslaagde afsluiting 

Vriendelijke groet, 
 

Namens het bestuur,  

 

 

A. Wonink 

voorzitter 
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De moestuin 

De Biologische MoestuinVereniging Hengelo is gelegen tussen de van Alphenstraat en de 

Dijksweg in Hengelo. Sinds 2015 wordt hier groente geteeld.   

Naast 20 kavels van 100 m2 die verhuurd worden aan leden, beschikt de vereniging over een 

kavel van 850 m2 waarop groente wordt verbouwd voor een goed doel, in 2017 de 

Voedselbank Midden Twente. De groente voor de voedselbank wordt door de leden 

gezamenlijk geteeld. 
 

Eind december 2017 waren alle individuele kavels verhuurd. 

Er  stonden geen personen op de wachtlijst voor een kavel.  

Leden 

Op 1 januari 2017 telde de Biologische moestuinvereniging 39 leden. 

Op 31 december 2017 waren er dat 25. 

In de loop van het jaar heeft zich één nieuw lid aangemeld. 

Namens de vereniging is aan twee leden het lidmaatschap per januari 2018 opgezegd 

wegens het niet nakomen van hun verplichtingen.  

Acht leden hebben hun lidmaatschap omgezet in donateurschap. 

Vijf leden hebben het lidmaatschap  beëindigd.  

Algemene Ledenvergadering. 

De Algemene ledenvergadering werd gehouden op 31 januari 2017.   

Tijdens deze vergadering werd Willy ter Wengel voor een nieuwe termijn gekozen als 

bestuurslid. 

De procedure betreffende toelating als lid werd vastgelegd in het Huishoudelijk reglement, 

evenals regels omtrent het donateurschap. 

Op 25 maart 2107 is een tweede ledenvergadering gehouden. 

Besloten werd de borg voor de sleutels tijdens de jaarvergadering in 2018 te verhogen. 
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Het bestuur 

Het bestuur van de vereniging bestond in 2017 uit de volgende leden:  

- Voorzitter: André Wonink 

- Secretaris: Willy ter Wengel 

- Penningmeester: Henk Lansink 

In 2017 heeft het bestuur 12 maal vergaderd. 

Onderwerpen die in deze vergaderingen aan de orde kwamen waren o.a.: 

 Jaarverslag 2016 

 Aanvulling HH-reglement 

 Regels donateurs 

 Toelating nieuwe leden 

 Jaarvergadering 2017 

 Begroting 2017 

 Inleveren sleutels oud-leden 

 Innen achterstallige contributie 

 Struiken aanschaf met subsidie 

 Aanplanten fruitbomen 

 Plaatsen nestkasten 

 Slingerbeurs  

 Persberichten 

 Borg sleutels 

 Extra ledenvergadering 

 Verhuur vrijgekomen kavels 

 Verzorgen inhoud website 

 Groenafval composteren 

 Activiteitendag medewerkers gemeente Hengelo 

 Voorbereiden open dag 

 Afspraken Voedselbank Midden Twente 

 Nieuwsbrieven 

 Opzeggen lidmaatschap namens vereniging 

 Aanschaf bosmaaier en tuinploeg 

 Herverdeling werkzaamheden 

 Uitbreiding leden zaai- en pootgroep 

 Afsluitingslunch tuinseizoen 

 Voorbereiden jaarvergadering 2018 
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De zaai- en poot werkgroep  

Deze werkgroep bestond in 2017 uit de leden Marga Doornbosch, Lucy Heesink, Det van 

Bavel,Roel Cosijn, Henk Lansink en André Wonink. 

 

Besloten is tot een herverdeling van de werkzaamheden die lopende het tuinjaar gedaan 

moeten worden. Naast de zaai- en pootgroep zal er vanaf 2018 een onderhoudsploeg actief 

zijn. 

De zaai- en pootgroep zal in 2018 bestaan uit de leden Marga Doornbosch, Lucy Heesink, Det 

van Bavel, Deirdré Kleine Punte, Meral Ozdemir en Roel Cosijn. 

De onderhoudsploeg uit de leden Nico Stroes, Henk Lansink en André Wonink. 

 

Gezamenlijke activiteiten  

De leden Cobie Oude Lansink, Nico Stroes, Auke Doornbosch, Henk Lansink en André Wonink 

hebben in het voorjaar de tuin startklaar gemaakt voor het teelseizoen. 

In februari zijn er zeven fruitboompjes geplant, te weten zes appelbomen en een 

pruimenboom. 

Op 26 maart werd begonnen met het gezamenlijk  tuinieren voor de voedselbank. 

Vanaf begin april zijn er 86 werkmomenten geweest, waarop de leden samen de groente 

verbouwden voor de voedselbank. De gemiddelde opkomst van de leden op deze 

werkmomenten was 55%. 

De opkomst lag wat lager dan vorig jaar. Een vergelijking is niet te maken doordat acht leden 

hun lidmaatschap hebben omgezet in donateurschap en twee leden geheel niet op de 

werkmomenten verschenen. Anderen konden vanwege ziekte en persoonlijke 

omstandigheden niet helpen in de tuin. 

Op 7 oktober werd het seizoen afgesloten door samen te lunchen, met ingrediënten uit 

eigen tuin. 

Daarna werd door de leden nog op zaterdagen en woensdagochtenden gewerkt om de 

laatste groenten van het land te oogsten en de tuin voor de winter in gereedheid te 

brengen. 

Tijdens de werkmomenten werden de leden aangestuurd door de coördinatoren Marga 

Doornbosch, Det van Bavel, Roel Cosijn en André Wonink, bijgestaan door Henk Lansink.  

Deirdré Kleine Punte en Meral Ozdemir zullen vanaf 2018 ook werkmomenten coördineren. 

In 2018 zullen Henk Lansink en André Wonink geen leiding meer geven op werkmomenten. 
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Gezaaid/gepoot en geoogst in 2017                                             

Aardappels    350 kilo 

Andijvie    322 stuks 

Bieten          385 kilo 

Boerenkool                   11 kratten 

Chinese kool              7 stuks 

Courgette                 563 stuks 

Knolselderij                   60 kilo 

Komkommer    756 stuks 

Prei                      2 krat 

Rabarber                            15,5 kilo 

Rode kool                            141 stuks 

Kropsla meikoningin                      275 stuks 

Kropsla Hilde                              286 stuks   

Snijbonen                 122 kilo 

Sperziebonen      55 kilo 

Tuinbonen       4 krat 

Winterwortel                300 kilo 

De gezaaide zomerwortel, spinazie en paprika leverden geen resultaten op. 

Naast bovenstaande groenten  werd ook door enkele leden overtollige groenten afgestaan 

aan de voedselbank.  

Open dag 

Op 11 juni werd er samen met andere organisaties in het Weusthaggebied een open dag 

gehouden, de zogenaamde Weustdag. 

Er werden plantjes te koop aangeboden en er waren lekkere hapjes verkrijgbaar.  

In overleg met de andere organisaties in het gebied zal in 2018 opnieuw een gezamenlijke 

worden georganiseerd  en wel op 10 juni, van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
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Informatie 

De leden werden door het bestuur geïnformeerd door middel van 4 nieuwsbrieven. 

Daarnaast werden actuele zaken gedeeld via Facebook, Twitter en email. 

In 2017 is de website geleidelijk overnieuw gemaakt. De website werd uitgebreid, waarna 

allerlei zaken die met de vereniging en het biologisch tuinieren te maken hebben, hier 

gevonden kunnen worden. 

De website www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl is 1749 keer bezocht, 

gemiddeld vier per dag. In 2018 zal bekeken worden hoe er verbeteringen aan de website 

aangebracht kunnen worden, zodat de site vaker bezocht zal worden. 

 

Donateurs 

Op 1 januari 2017 steunden twee donateurs de vereniging. 

Op 31 december 2017 was dit aantal achttien. 

 

Externe contacten 

 Met de voedselbank is een evaluatie gehouden. 

 Met organisaties uit het Weusthag gebied wordt overleg gepleegd over open dagen.  

 De Groentuin kweekte moeilijke planten voor. 

 De Kapberg levert paardenmest.  

 De Kapberg biedt stalling tuinploeg. 

 Gemeente Hengelo, afdeling Wijkservice, Beleid en Advies verrichtten een 

maatschappelijke activiteit op de tuin. 

 Stichting Natuur en Milieuraad Hengelo, verzoek om lezing te houden 

 De gemeente Hengelo levering gefermenteerd bladcompost. 

 

Sponsoren: 

 Van particulieren ontvingen wij gereedschap. 

 Linda Schwarz maakte naambordjes van klei voor de groentebedden.  

 Stichting Heg en Landschap bood mogelijkheid aan struikjes te kopen met subsidie.  

 Via Slingerbeurs heeft Gildebor bestrating hersteld. 

 Werknemers van de Gemeente Hengelo doneerden (een gedeelte van) de waarde 

van hun kerstattentie. 

 

 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/
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Nestkasten 
 

In 2106 zijn er door enkele leden nestkastjes gemaakt. Deze zijn in samenwerking met de 

Heemtuin in het Beleefbos opgehangen. In het voorjaar hebben torenvalken een nest van 

vijf jongen uitgebroed. Ook de kleinere nestkasten zijn in 2017 door verschillende 

vogelsoorten benut om in te broeden. 

 

Het nieuwe tuinseizoen 

 
Door de inzet van leden en donateurs hebben we in 2017 opnieuw aan de Voedselbank 

Midden Twente verse groente kunnen leveren. 

Om in het voorjaar sneller te kunnen starten is gezocht naar een manier om het zware werk 

te vereenvoudigen. Dat heeft geresulteerd in de aanschaf van een bosmaaier en een 

tuinploeg. 

We verwachten  daardoor in 2018 optimaal te kunnen telen en oogsten.  

  

 

 


