
Geachte lezer,

In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de stand van zaken betreffende de 
exploitatie van de moestuin.

Compost verspreiden

Op 4 maart jl. ontving u van ons een mail, waarin wij lieten weten dat zaterdag 
21 maart waarschijnlijk de compost over de tuinen verspreid kan worden.
Vandaag ontvingen wij van Twence de toezegging dat men de compost inderdaad vòòr deze 
zaterdag zal bezorgen.

Dat betekent dat de compost op zaterdag 21 maart over de hele tuin verspreid moet worden, 
weer of geen weer.
Wij willen graag om 10.00 uur beginnen, vanaf 9.30 uur zijn we aanwezig.
Denken jullie er aan om eigen gereedschap mee te nemen? Met name schop en hark zullen 
nodig zijn. Degene die een kruiwagen heeft wordt gevraagd deze ook mee te nemen. De klus 
is pas klaar als alles verspreid is, dus denk ook aan iets te drinken en een lunchpakketje.

Workshop biologisch tuinieren

De workshop Biologisch Tuinieren, verzorgd door Philip Gortemaker, was erg interessant.
Wij stellen het zeer op prijs dat Philip zich bereid heeft verklaard om in het najaar een vervolg 
te geven op deze workshop, mocht daar belangstelling voor zijn.

Extra handen in de tuin?

In de afgelopen week heeft het bestuur een gesprek gehad met medewerkers van Scala. 
Scala ondersteunt werkeloze bijstandontvangers in het zoeken naar vrijwilligerswerk dat in de 
interessesfeer van de werkeloze ligt.
Onder hen zijn ook mensen met groene vingers, die ons mogelijk zouden kunnen helpen de 
gemeenschappelijke tuin te bewerken.
Gedacht wordt om één à twee mensen, die evenals andere vrijwilligers lid worden van de 
vereniging, op vaste tijden in de tuin te laten werken. 
Binnenkort wordt hier met Scala verder over gesproken.

Reacties op bovenstaande onderwerpen ontvangen wij graag per mail en zullen z.s.m. worden 
beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Nieuwsbrief nummer 2. maart 2015


