
Beste leden,

De drukste tijd van het tuinieren in de moestuin is voor dit jaar achter de rug.
De grootste klus die nog gedaan moet worden is het rooien van de aardappels.
Daarna is het al weer tijd om plannen te maken voor het nieuwe tuinjaar.
In deze nieuwsbrief enkele mededelingen en oproepen, met het verzoek aan een ieder 
daar op te reageren.

Aardappels rooien, gezamenlijke lunch en onthullen informatiebord

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen wordt er voor het rooien van 
de aardappels een hele zaterdag uitgetrokken.
De datum is definitief vastgesteld op 26 september. We beginnen om 9.30 uur.

Om 10.30 uur is er een pauze, waarin Cobie Oude Lansink ons trakteert op koffie, 
koek en cake, om het eerste succesvolle jaar te vieren.

Om 12.30 uur wordt bij de ingang aan de Dijksweg een houten informatiebord, in 
elkaar gezet en ontworpen door de familie Stroes, onthuld.
Wie de onthulling gaat verrichten, houden we nog even voor ons.
Aansluitend gaan we lunchen. Iedereen neemt iets te eten mee. Van elkaar… voor 
elkaar… Misschien een mooie gelegenheid om recepten uit te wisselen!

Wij zorgen voor een overkapping en de gelegenheid iets op te warmen.
Nemen jullie dan zelf stoelen mee en eventueel een tafeltje.
Voor bordjes en bestek zorgen wij ook.

Werkmomenten

Na 26 september wordt er dit jaar niet meer op avonden in de tuin gewerkt. 
Wel vanaf de 26e iedere veertien dagen op de zaterdagmorgen.
Indien nodig, plaatst het bestuur een oproep voor een extra zaterdagmorgen.

Herhaalde oproep werkgroepen

Enkele leden hebben al laten weten wel mee te willen doen in het zaai/pootgroepje en 
te willen helpen met de technische klussen. De groepen kunnen beiden nog wel enkele 
leden gebruiken.
Dus als je het leuk lijkt om samen met andere leden te bekijken wat er in 2016 in de 
tuin verbouwd kan worden en je het wel ziet zitten om te zaaien en te verspenen in de 
koude bak, meld je aan. Handige technische leden, stuur ons een mail.
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Herhaalde oproep tuinmeester!!

Het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden in de tuin met name geregeld door enkele 
leden. Tot nu toe is het deze leden steeds gelukt de werkzaamheden met elkaar te 
verdelen. Er moet echter een vaste roulatiesysteem opgezet worden, om te 
voorkomen dat zij overbelast worden en daardoor misschien (moeten) afhaken.
Daarvoor zijn meer leden nodig. Je hoeft echt geen ervaring te hebben met groente 
verbouwen, we zijn allemaal leken en de werkzaamheden worden in overleg geregeld, 
evenals het oogsten. We leren van elkaar. Mail ons!

Cursusochtend met Philip Gortemaker 

Voor de cursusochtend met Philip Gortemaker  is er nog volop plaats.
Heb je vragen, wil je ervaringen uitwisselen uit het afgelopen jaar, wil je hulp bij je 
tuinplan voor 2016, het kan allemaal op zaterdagmorgen 7 november.
Meld je a.u.b. zo spoedig mogelijk aan, reserveren wij vast een ruimte.

Open dag 2016

Het bestuur heeft besloten ook in 2016 een open dag te organiseren om onze 
vereniging meer bekendheid te geven. 
We doen een oproep aan de leden om te helpen deze dag mee te organiseren.
Creatieve ideeën zijn welkom!

We denken dat het ook een gelegenheid kan zijn geld te genereren voor bijvoorbeeld 
de zaadaankopen voor 2017.
Dat willen we doen door plantjes, stekjes, en zaden te verkopen die wij, de leden, zelf 
over hebben. Dat kunnen natuurlijk ook zaadjes of plantjes zijn uit eigen bloementuin 
of van buren en/of familie. Wij zijn zelf al vast begonnen met het verzamelen daarvan!

We zien jullie allemaal op zaterdag 26 september!

Vriendelijke groet,
Het bestuur.
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