
Beste leden,

Het eerste tuinjaar zit er bijna op. Nog wekelijks wordt er geleverd aan de 
Voedselbank. Voornamelijk boerenkool, maar ook nog prei en knolselderij.
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar enkele mededelingen van belang.

Composteren

We hebben met zijn allen nu bijna een jaar getuinierd in de moestuin aan de 
Dijksweg. We mogen wel vaststellen dat de opbrengst boven verwachting was.
Niet alleen de groenten deden het goed, ook het onkruid. Samen gaf dat heel wat 
grondstoffen voor de compostbak. Vermengd met de paardenmest zal dat prima 
compost opleveren.
Het vermengen van het tuinafval met de paardenmest werd jammer genoeg niet door 
iedereen gedaan, zodat tuinmeesters en hun helpers er geregeld een zware klus aan 
hadden om het alsnog te mengen.

De verwachting was dat de bak groot genoeg zou zijn voor zowel de paardenmest van 
Ponystal ’t Geerdink als het tuinafval. Dat blijkt niet het geval te zijn. De bak raakt zo 
vol dat de achterkant van de bak niet meer te bereiken is en het omzetten niet 
voldoende gedaan kan worden.

De leden met een kavel worden daarom verzocht om hun afval het komende jaar op 
eigen grond te composteren. Dat kan op verschillende manieren. 
Begin 2016 zal Philip Gortemaker in een workshop vertellen hoe je een afvalhoop 
bouwt, wat er op die hoop kan en wat niet en welke stoffen er toegevoegd dienen te 
worden.
Als jullie hiervoor ook paardenmest willen gebruiken, kan dit net als voorheen uit de 
grote bak gehaald worden.

Vanaf het nieuwe seizoen is het dus niet meer toegestaan tuinafval in de grote 
compostbak te deponeren. 
We houden dan in deze bak meer ruimte over, waardoor het tuinafval van de 
‘voedseltuin’ en de paardenmest eenvoudiger tot compost te verwerken is.
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Werkgroep zaaien en poten

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor een zaai- en pootgroepje. 
Er is een werkgroep gevormd, bestaande uit de dames Doornbosch en Heesink en de 
heren Cosijn, Gortemaker en Wonink. 
De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.
De koude bak, die met het geld van het Oranjefonds gekocht kon worden, zal 
binnenkort door enkele leden in elkaar worden gezet.

Jaarvergadering

De Algemene Ledenvergadering 2016 zal gehouden worden op 28 januari.
Tijdens deze vergadering zal aan de leden o.a. gevraagd worden in te stemmen met 
een aanvulling op het huishoudelijk reglement.
Noteer de datum dus vast in de agenda.
De benodigde stukken worden jullie tijdig toegestuurd.

Onze vereniging is geen gewone moestuinvereniging. De voedseltuin levert behoorlijk 
wat extra werk op, zoals bijvoorbeeld de logistiek.
Het bestuur bestaat op dit moment uit drie leden en zou graag enige aanvulling willen. 
De taken binnen het bestuur kunnen dan beter verdeeld worden, zodat het alle leden 
minder werk gaat kosten.  
Als u zich kandidaat stelt en u gekozen wordt, dan worden de taken binnen het be-
stuur verdeeld. 
U zult zich afvragen met welke taken u te maken zou krijgen. U moet dan denken aan 
PR, de website bijhouden, Facebook onderhouden, mee helpen de open dag te organi-
seren, mee helpen de oogstdag vorm te geven. Gelden, giften te verkrijgen bij de 
daarvoor bestemde organisaties, zoals het Oranjefonds, de Buurtbon, de Rabobank 
enzovoort. 
Eventueel mee helpen met een mogelijke uitbreiding van de tuin. Om meer mensen 
een tuintje te bezorgen, maar ook om meer te kunnen telen voor de voedselbank en 
meer leden te vinden om de voedseltuin te bewerken.
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie, kunnen zich tot 13 januari melden 
bij het secretariaat.

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond 2016!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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