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Geachte lezer,  

Dit was het eerste jaar dat wij als vereniging aan de slag gingen met gezamenlijk
telen van groenten voor de voedselbank Midden Twente. 

En wat voor een jaar is het geworden, een heel bijzondere jaar. 
Door omstandigheden konden we niet beginnen zoals wij dat wilden.

Toen we konden beginnen is er heel wat werk verzet in een zeer korte periode.

Compost uitgereden, gefreesd, bedden gemaakt, gezaaid, uitgepoot, en dat in 
een koud voorjaar.

De opbrengsten waren achteraf goed te noemen. In het jaarverslag staan de 
opbrengsten van ons gezamenlijke inzet. 

De mensen die het eten krijgen bij de voedselbank waren blij met de aanvoer 
van verse groente. Die afnam doordat de grote winkelketens steeds minder over 
hadden.

Een zin die ik hoorde bij de voedselbank was ‘de mensen hebben nog nooit zo 
gezond gegeten, het was kersvers, biologisch, en er is niets weggegooid’.

In 2015 zijn er leermomenten geweest. Sommige dingen zullen in 2016 worden 
verbeterd en ingevoerd. Hier houden zich de mensen mee bezig die in het zaai- 
en pootgroepje zitten en het plantplan voor 2016 voorbereiden.  

In dit voorwoord wil ik de leden bedanken voor hun inzet en werk wat er is 
verzet in 2015.

Vriendelijke groet,
Namens het bestuur, 
A. Wonink
voorzitter
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De moestuin

Op 1 januari 2015  vond de overdracht plaats tussen de gemeente Hengelo en de 
Biologische MoestuinVereniging Hengelo van het complex aan de Dijksweg. 

De tuin is verdeeld in 20 kavels van 100 m2 en een kavel voor de voedselbank van 850 m2.
In januari 2015 waren alle kavels verhuurd.
Op 31 december 2015 stonden er vier personen op de wachtlijst voor een kavel.

De Biologische moestuinvereniging telde op 1 januari 2015  23 leden.
Op 31 december 2015 waren er dat 48.
In de loop van het jaar is van twee leden het lidmaatschap wegens omstandigheden 
beëindigd.

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond op 1 januari 2015 uit de volgende leden: 
- Voorzitter a.i. : Andries Bruinsma
- Secretaris: André Wonink
- Penningmeester: Patricia Douglas
Tijdens de ledenvergadering van 20 januari jl. is André Wonink benoemd tot voorzitter en is 
Willy ter Wengel gekozen als bestuurslid. Zij nam het secretariaat van André Wonink over.
In mei heeft Patricia Douglas haar functie als penningmeester neergelegd.
Henk Lansink heeft als a.i. penningmeester haar taak overgenomen, tot de verkiezingen 
tijdens de jaarvergadering in januari 2016.

In 2015 heeft het bestuur elf maal vergaderd.
Onderwerpen die in deze vergaderingen aan de orde kwamen waren o.a.:

 Werkafspraken binnen bestuur

 Bezoek Slingerbeurs

 Afspraken maken met Voedselbank

 Besprekingen met Scala en ROC

 Aanvraag buurtbon en besteding bij toewijzing
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 Aanvraag Oranjefonds en besteding bij toewijzing

 Opzetten website/Facebookpagina’s en onderhouden daarvan

 Workshop biologisch tuinieren

 Compostverspreiding. 

 Frezen grond

 Maken teeltplan/ inkoop zaden en aardappels

 Organisatie open dag

 Innen achterstallige contributie

 Nieuwsbrieven

 Vervanging penningmeester

 Opkomst werkmomenten

 Uitbreiding tuincoördinatoren

 Organiseren oogstdag

 Gebruik compostbak

 Instellen werkgroepen

 Uitwerken procedures aanvulling HH-reglement

 Keuren bouwsels

 Bespreking met SWB

 Opstellen begroting 2016

 Voorbereiden jaarvergadering 2016

Gezamenlijke activiteiten 

Op 31 maart vond de start plaats van het gezamenlijk tuinieren voor de voedselbank. De 
aangevoerde compost van Twence werd over de tuin verspreid.
Vanaf begin april is er op 44 avonden gewerkt in de voedseltuin. Dat gebeurde op de 
dinsdag en de donderdagavond, gemiddeld 3 uur. Ook werd 10 keer gemiddeld 3 uur op een 
zaterdagochtend in de tuin gewerkt.
De gemiddelde opkomst van de leden was op deze werkmomenten 60 %.
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Op 26 september werd het seizoen afgesloten met het rooien van de aardappels, waarna de
aanwezige leden  samen lunchten, met ingrediënten uit eigen tuin.
Op deze dag werd ook het informatiebord, geplaatst aan de grote poort onthuld.
Na deze oogstdag is er door enkele leden nog gewerkt op middagen en zaterdagen om de 
laatste groenten van het land te oogsten en de tuin winterklaar te maken.

Tijdens de werkmomenten werden de leden voornamelijk aangestuurd door beheerder 
André Wonink. Later namen ook het echtpaar Doornbosch, de heer Cosijn en de heer 
Lansink avonden voor hun rekening.
In 2016 zullen Marga Doornbosch (reserve Henk Lansink), Roel Cosijn en André Wonink als 
tuincoördinatoren optreden. 

Op 30 mei hield onze vereniging een open dag.
Er waren enkele standhouders aanwezig en naast de leden waren ook de omliggende buren 
en externe relaties uitgenodigd om te komen kijken. Mede door het gure weer was deze dag
niet zo succesvol als we gehoopt hadden.

In het voor en najaar van 2015 heeft Philip Gortemaker voor belangstellende leden enkele 
workshops verzorgd. Onderwerpen waren biologisch tuinieren en composteren. 
Omdat de compostbak te klein bleek voor het afval van alle tuinen, zullen de leden met een 
eigen kavel in 2016 voor eigen compostering moeten zorgen.
Philip Gortemaker zal in het voorjaar van 2016 nog een workshop houden, waarin ook 
composteren weer aan de orde komt.

Gezaaid, gepoot en geoogst (tot 7 dec.)

            Gezaaid en gepoot, aantal zakjes:               Geoogst, aantal kratten::                                         

 Prei 4   2        gedeeltelijk nog in de grond

 Andijvie 4 36

 Kropsla 6 22,5

 Boerenkool            14 28        

 Snijbiet 4 27

 Knolselderij 4   2         gedeeltelijk nog in de grond

 Bieten 8 17,5

 Stokslabonen 3   4,25
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 Stoksnijbonen 5   5,5

 Bleekselderij 6

             Daarnaast zijn er 42 kilo’s aardappels (gepoot), de opbrengst was  ruim 2000 kilo
             Gratis gekregen rabarberplanten  leverden 10  kilo rabarber op.
             Enkele leden stonden ook uit eigen tuin groenten af, waardoor behalve       
             bovengenoemde groenten ook een krat koolrabi en 3,5 krat paksoi aan de 
             voedselbank geleverd werd.

Werkgroepen

In het najaar van 2015 is uit de leden een zaai- en pootgroep gevormd. De dames Heesink en
Doornbosch en de heren Cos ijn, Gortemaker en Wonink zullen in onderling overleg zaden 
aankopen, voorzaaien en verspenen. Zij laten aan de tuincoördinatoren weten  welke 
groenten er wanneer gepoot dan wel gezaaid kunnen worden.

De heren Stroes, Doornbosch, Lansink en Wonink hebben het op zich genomen  de koude 
kas, die aangeschaft kon worden dankzij het Oranjefonds, in elkaar te zetten

Informatie

De leden werden door het bestuur geïnformeerd door middel van 7 nieuwsbrieven.
Daarnaast werden actuele zaken gedeeld via Facebook en email.
Op de website werden relevant nieuws gemeld. 

Externe contacten

 Met de voedselbank is een regeling getroffen voor het brengen en halen van de 
kratten. 

 Met manege de Kapberg is de afspraak gemaakt dat de paardenmest van de 
manege in onze compostbak wordt gedeponeerd. 

 Met Scala is overleg gevoerd om te kijken of vrijwilligers via Scala bij ons in de tuin 
aan het werk zouden kunnen. Voorlopig zal dit niet gebeuren.
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 Met de SWB vindt overleg plaats om te kijken of zij iets voor ons kunnen betekenen.

 Van de Heemtuin is bij grote tuinklussen gereedschap geleend. 

 Met Twente Milieu is de afspraak gemaakt dat zij, indien gewenst, in het voorjaar 
compost aanleveren.

Sponsoren:

 In het voorjaar van 2015 heeft een lid uit de Hengelose Es een buurtbon aangevraagd
voor de moestuin. De aanvraag is gehonoreerd met € 750,-. Van dit bedrag is 
gereedschap gekocht.

 In de loop van 2015 is een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds. Deze aanvraag is 
gehonoreerd met € 500,-. Van dit geld zijn twee koude bakken besteld van 110 cm 
bij 300 cm.

De vereniging streeft er naar om in 2016 een grotere opbrengst voor de voedselbank te 
realiseren. Dit hoopt ze te bereiken door efficiënter te telen en de inzet van de leden te 
vergroten. 
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