
Geachte lezer,

In de derde nieuwsbrief van dit jaar willen we opnieuw enkele onderwerpen onder uw 
aandacht brengen die van belang zijn voor het tuinieren in de moestuin.

Conditie tuin

In de eerste week van april is er zo’n 88 mm regen gevallen. De tuin stond blank.
Op 7 april hebben André Wonink en Roel Cosijn aanvankelijk geconstateerd dat de 
conditie van de grond mee viel en de grond redelijk los was.
Naar aanleiding van de nog steeds moeilijk te bewerken grond is er deze week toch 
contact gelegd met de gemeente Hengelo.
Het bestuur bekijkt de mogelijkheden om de grond alsnog beter bewerkbaar te maken 
en of de gemeente daar zorg voor kan dragen. Daarover horen we binnenkort meer. 
Eén en ander kan tot gevolg hebben dat het poten en zaaien wat later gaat gebeuren 
dan de bedoeling was.
Wij houden jullie op de hoogte.
 
Oproep mede beheerder voedselbanktuin!

Het bestuur is op zoek naar iemand die samen met André Wonink de voedselbanktuin 
wil beheren. In overleg op dinsdag- en donderdagavond, van 18.00 uur tot 21.00 uur 
en éénmaal in de veertien dagen op een zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.
De beheerders houden zich dan bezig met de verdeling van het te verrichten werk 
door de leden in de voedselbanktuin. En met het beheren van het gemeenschappelijk 
gereedschap.

We beginnen op dinsdag 21 april, donderdag 23 april en zaterdag 25 april.
Het kan zijn dat er dan nog geen aardappels gepoot kunnen worden, maar het zaai- 
en kweekstukje voor de primitieve koude kastjes moet ook nog opgemaakt worden. 
Er is dus genoeg te doen.
Aangezien wij op dit moment nog niet over gereedschap voor de voedselbanktuin 
beschikken, graag eigen gereedschap meenemen als je komt werken in de 
voedselbanktuin.

Extra handen in de tuin?

Enkele weken geleden heeft het bestuur opnieuw een gesprek gehad met een 
medewerker van Scala. In gezamenlijk overleg is besloten dit jaar nog geen gebruik te 
maken van werkeloze bijstandontvangers die Scala ondersteunt. Volgend jaar wordt 
dit opnieuw bekeken.
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Buurtbon gehonoreerd

De door Elly Kleinjan aangevraagde buurtbon is gehonoreerd. Wij ontvangen € 750,-.
Het bestuur buigt zich nog over de vraag welk deel aan gereedschap en welk deel aan 
een gereedschapskist zal worden besteed.
Als iemand van jullie erg handig is met hamer en zaag en denkt wel een kist voor de 
tuin in elkaar te kunnen timmeren, laat het ons alstublieft weten.

Open dag 

Op 30 mei a.s. houdt de moestuinvereniging open dag. Van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Wij nodigen enkele standhouders uit voor wat extra levendigheid op de tuin.
Welke dat worden is op dit moment nog niet bekend.

Aardappels te koop

De voor de voedselbanktuin bestelde aardappels hebben we niet allemaal nodig. 
Belangstellenden kunnen, voor € 3,20 per kilo, aardappels bestellen bij André Wonink, 
voorzitterbmvh4@gmail.com.
In een kilo zitten circa 45 poters, goed voor 18 vierkante meter.
Aardappels zijn erg geschikt om de grond wat losser te maken. 

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

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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