
Beste leden,

De voedselbank heeft al enkele weken groente uit onze moestuin ontvangen, zowel uit 
de gemeenschappelijke tuin, als uit de tuin van sommige leden.
Een heel mooi resultaat, maar we willen bekijken hoe een en ander nog beter zou 
kunnen lopen.

‘Tuinmeesters’

De opzet van de vereniging is dat we met zijn allen de moestuin voor de voedselbank 
verzorgen. 
André Wonink heeft vanaf het begin de taak van tuinmeester of werkverdeler op zich 
genomen. Daarbij werd hij ondersteund door enkele andere leden.
De vereniging heeft voordeel gehad bij het feit dat André de laatste tijd geen betaald 
werk had. Daar is onlangs verandering in gekomen en dit is een goed moment om, 
zoals uiteindelijk de bedoeling is, de werkzaamheden meer onder de leden te 
verdelen.

Voor de korte termijn heeft André oplossingen kunnen vinden voor de werkmomenten 
op dinsdag en donderdag. De zaterdagen gaan tot nader order niet door.
Om tot een structurele oplossing te komen, hopen we dat er een paar leden zijn die 
bereid zijn op deze werkmomenten leiding te geven aan de werkzaamheden die op dat 
tijdstip gedaan moeten worden.
Als er meerdere leden zijn, die zich hiervoor beschikbaar stellen, kan er gerouleerd 
worden en is het voor iedereen minder belastend.

Oproep voor werkgroepen!

Dit eerste jaar heeft André Wonink in overleg met Philip Gortemaker beslist wat er 
verbouwd zou kunnen worden in de moestuin, rekening houdend met de conditie van 
de grond. Het blijkt dat de meeste gewassen het uitstekend doen in onze moestuin. 

Voor de komende jaren willen we de leden meer zeggenschap geven in hetgeen 
verbouwd gaat worden. Daarbij zal er rekening gehouden moeten worden met de 
doelgroep van de voedselbank.
We denken aan een werkgroepje van mensen die het leuk vinden om het bestuur te 
adviseren over de te telen groente. Dit groepje leden zou dan ook de zorg dragen voor 
het uitzaaien in de koude bak en het verspenen. 

Daarnaast zoeken we een paar leden die een technisch werkgroepje willen vormen.
De werkzaamheden van dit groepje zullen bestaan uit onderhoud en eventueel 
repareren van het gereedschap, onderhoud van de pompen en wat er nog meer aan 
technische werkjes te doen zijn.
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Oogstfeest

Naar verwachting zullen de aardappels eind september, begin oktober op een zaterdag 
geoogst worden. Mogelijke datums 19 of 26 september, 3 of 10 oktober.
Het is de bedoeling de aardappels in één dag te oogsten.

Het lijkt ons leuk om deze dag een feestelijk tintje te geven. Het oogstseizoen loopt 
dan op het eind en de doelstelling, groente leveren aan de voedselbank, is dit jaar 
zeker bereikt.

Ons voorstel is om ’s morgens om negen uur met z’n allen te beginnen. 
Als iedereen iets lekkers meeneemt, het liefst natuurlijk met ingrediënten uit eigen 
tuin, dan gaan we aan het eind van de morgen samen lunchen.
Wij zorgen voor de mogelijkheid om iets te verwarmen.
Het is wel handig als jullie zelf een stoeltje meenemen en voor wie dat heeft een 
tafeltje, om de spullen op te zetten.

Jullie krijgen nog bericht over de precieze datum.

Cursusochtend met Philip Gortemaker

Bij voldoende belangstelling is er op zaterdagmorgen 7 november de mogelijkheid met 
Philip Gortemaker terug te kijken naar het tuinieren in de moestuin in het afgelopen 
seizoen. Philip beantwoordt vragen over het tuinieren en geeft, indien gewenst, 
advies.
Laat ons per mail weten of je belangstelling hebt, zodat we alvast een ruimte 
kunnen reserveren.

Onkruid

Om het composteren te bevorderen worden alle tuinders verzocht het onkruid uit de 
tuinen dat op de composthoop wordt gegooid, te vermengen met de paardemest.

Vriendelijke groet,
Het bestuur 
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