
Geachte lezer,

Op 20 januari jl. heeft de algemene vergadering plaatsgevonden.
Het jaarverslag is gepresenteerd en akkoord bevonden en er zijn een aantal afspraken 
gemaakt. In deze nieuwsbrief willen we u over enkele relevante zaken informeren.

Kascontrole

In de algemene vergadering van 20 januari jl. werd door de penningmeester de 
verantwoording afgelegd over het eerste verenigingsjaar. 
Tijdens deze vergadering is een kascommissie samengesteld, bestaande uit de heren 
H. Lansink en I. Oude Lansink. Mevrouw M. Brinkman is reservelid. 
De kascontrole heeft op 30 januari jl. plaatsgevonden. De financiële stukken zijn in 
orde bevonden en de commissie heeft de penningmeester decharge verleend.

Contributie en kavelhuur

De contributie voor het jaar 2015 bedraagt € 5,-, de kavelhuur € 35,-.
Wij verzoeken u om de voor u beschuldigde bedragen voor 1 maart over te maken 
naar Rabobank rekeningnummer: NL40RABO0182460797, t.n.v. Biologische 
Moestuinvereniging Hengelo.

Workshop biologisch tuinieren

Zoals u weet zal Philip Gortemaker op twee zaterdagen een workshop biologisch 
tuinieren voor ons verzorgen.
Behalve omdat het gezond en lekker is, is biologisch tuinieren voor ons extra 
belangrijk vanwege de ligging van de moestuin in een waterwingebied.
Naast het maken van een teeltplan en het te gebruiken gereedschap zal Philip 
Gortemaker ons uitleggen wat belangrijk is te weten over de bodem, de bemesting, 
het maken van compost, hoe en wanneer te zaaien en te poten, de verschillende 
gewassen, het onkruidbeheer, het oogsten en het bewaren.
De workshop vind plaats in de Ponystal ’t Geerdink aan de van Alphenstraat 7, 
op 14 februari en 7 maart, van 9.00 uur tot 12.00 uur.
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Toiletgebruik bij De Kapberg

Met de Kapberg is afgesproken dat mensen die in de moestuin werken, indien nodig, 
gebruik mogen maken van hun toiletten.
Dat kan op maandag t/m zaterdag, ’s morgens vanaf 9.00 uur tot 11.00 à 1200 uur, 
en ‘s middags indien er iemand aanwezig is bij de Kapberg.

Compost aanbrengen

Wij hebben een overeenkomst kunnen sluiten met Twence, voor het gratis verstrekken 
door hen van compost. Deze compost zal eind februari, begin maart bij de moestuin 
worden aangeleverd. Zodra de exacte datum bekend is, wordt iedereen uitgenodigd 
om op een zaterdagmorgen aanwezig te zijn. Gezamenlijk kunnen we dan de compost 
verspreiden, op de eigen én de gemeenschappelijke tuin. 

Kavels

De 20 kavels van de moestuin zijn op dit moment allemaal uitgegeven.
Indien er zich belangstellenden melden, zullen zij op de wachtlijst worden geplaatst, 
nadat zij zich hebben aangemeld als lid. 

Interessante websites 

Eén van onze leden maakte ons attent op een paar interessante websites voor 
tuinders. We geven de adressen graag aan jullie door:
info@jansenzaden.nl zaadhandel Jansen BV 0215651235
www.hesperia.nl ( kosmosagenda )
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