
Geachte lezer,

In deze 4 nieuwsbrief van 2015 lezen jullie de laatste ontwikkelingen omtrent de 
moestuinvereniging.

Open dag Moestuin

Het is al weer even geleden, de open dag van onze moestuinvereniging.
Op 30 mei jl. opende de moestuin haar poorten voor genodigden en overige belangstellenden.
Het weer werkte niet echt mee en helaas waren er deze dag dan ook weinig bezoekers. Zelfs 
van de kant van de leden bleek er weinig belangstelling voor deze open dag. De standhouders 
hielden het ook niet droog, maar bleven tot het eind van de dag in een opgewekte stemming. 
Het bestuur is van mening dat het een goede zaak is om door middel van een open dag te 
laten zien waar de vereniging mee bezig is en denkt er over na hoe we het een volgende keer 
aantrekkelijker kunnen maken voor bezoekers. 

Oranjefonds

Bij het Oranjefonds is een aanvraag ingediend voor een financiële ondersteuning voor ons werk 
voor de voedselbank. Na het opsturen van de gevraagde gegevens, zoals statuten, reglement, 
begroting, werkplan enzovoort, kwam onlangs het bericht dat onze aanvraag is gehonoreerd. 
Als wij aan de door het Oranjefonds gestelde criteria blijven voldoen, kunnen we een bedrag 
van € 500,- tegemoet zien. De omschrijving van het (deel van het) project 
waar wij het geld aan willen besteden en het bewijs van de realisatie daarvan moet voor  
1 november opgestuurd worden aan het Oranjefonds.
Het bestuur heeft besloten van dit geld de koude bak, die op het verlanglijstje stond, te laten 
vervaardigen.

Penningmeester

Patricia Douglas heeft laten weten in verband met persoonlijke omstandigheden het 
penningmeesterschap neer te leggen. Wij hebben Henk Lansink bereid gevonden deze taak 
van haar over te nemen. Dat houdt in dat de heer Lansink momenteel de kas beheert als 
ad interim penningmeester en op de eerstvolgende vergadering door de leden gekozen kan 
worden als bestuurslid.

Website

Er is een nieuwe website aangemaakt. http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/ 
Het is de bedoeling dat deze website de komende maanden verder wordt opgetuigd.
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Facebook

Er zijn twee Facebook pagina’s in de lucht. Eén openbare en één voor de leden.
https://www.facebook.com/groups/1544366252492025/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/365374453664312/?ref=bookmarks 
Het is voor de leden handig deze pagina geregeld te bekijken. André Wonink meldt hoe het 
staat met de teelt in de moestuin en wat er op werkmomenten gedaan moet worden.

Werken in de tuin

Onlangs heeft het bestuur een brief aan de leden gestuurd over het verplichte karakter van 
werken in de voedselbanktuin.
Het is ons gebleken dat er een hardnekkig misverstand bestaat bij sommige leden.
Er zijn leden die denken dat de verplichting om te helpen in de voedselbanktuin gebonden is 
aan een kavel. Dat is pertinent niet het geval!
Door je aan te melden als lid, zeg je toe in de voedselbanktuin te komen helpen.
We gaan er dan ook van uit dat alle leden vanaf nu ongeveer één keer in de week komen 
helpen. Daarmee voldoen de leden aan de verenigingsregels en kan het werk in de 
voedselbanktuin op een eerlijker, effectievere manier geregeld worden.
De tijden zijn 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 eerstvolgende zaterdag is 11 juli.

Oogst

Het was een bijzonder moment, vrijdag 26 juni, toen we zo’n 360 kroppen sla af konden 
leveren bij de voedselbank. Het is goed om te zien dat ons werken op de soms koude, natte 
momenten zo’n mooi resultaat oplevert.

Besteding buurtbon

Van de buurtbon is gereedschap aangevraagd. Dat is de afgelopen week binnengekomen. 
Daarmee hebben we voor een groot deel het benodigde gereedschap in huis. We hebben ook 
van derden spontaan een kruiwagen en een greep aangeboden gekregen. Daar zijn we blij 
mee. Onze wens is nu nog wat klein handgereedschap voor het verwijderen van onkruid.

Vakantie

Zouden de leden die vanwege vakantiereizen niet op de tuin kunnen komen helpen, dit even 
willen laten weten?
We wensen alle leden een heel goede zomer toe.

Vriendelijke groet,
Het bestuur
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