
Beste leden,

Het nieuwe tuinseizoen breekt binnenkort aan. Er worden door een aantal leden al allerlei 
voorbereidingen getroffen voor de teelt op de voedselbanktuin. Ook op de individuele kavels is 
men al druk aan het werk.
In deze nieuwsbrief een paar punten die de aandacht verdienen.

Jaarvergadering

De Algemene ledenvergadering is gehouden op 28 januari jl. Op deze vergadering zijn ook 
enkele aanvullingen op het HH-reglement aangenomen. Dat is voor artikel 2b-derde 
aandachtspunt de uitwerking van hoe de gezamenlijke werkzaamheden worden uitgevoerd en 
voor artikel 6 de procedure bij het opzeggen van lidmaatschap door het bestuur van de 
vereniging. Het verslag en het HH-reglement heeft u inmiddels ontvangen. 
We hebben gemerkt dat het niet voor alle leden duidelijk was welke bijdrage zij conform het 
reglement behoren te leveren. Leest u dus a.u.b. de stukken goed door.

Humus 

Op 17 maart heeft de gemeente de humus geleverd die via het fermenteren van blad is 
verkregen. De humus is op de voedselbanktuin aangebracht en zal hier een paar weken 
moeten blijven liggen voor de grond bewerkt kan worden.
De kassen zijn door de leden in elkaar gezet en geplaatst. Van een oude tuinman hebben we 
ramen gekregen. We maken daar kweekbakken voor van pallethout dat we links en rechts 
hebben mogen ophalen. 

Start gezamenlijke werkzaamheden in de Voedselbanktuin.

Inmiddels hebben de leden (bijna) allemaal de contributie en kavelhuur betaald, waarvoor 
dank. Daardoor kon er weer zaai- en pootgoed besteld worden en kunnen we binnenkort aan 
de slag.
Op zaterdag 26 maart beginnen we weer samen met het telen voor de voedselbank, i.v.m. het 
koude weer deze zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Daarna iedere veertien dagen op 
de zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur  Vanaf de 29e maart is er opnieuw iedere 
dinsdag- en donderdagavond een werkavond van 18.30 uur tot 21.00 uur. 
Bij ziekte en vakantie graag even een mailtje naar de secretaris.

Open dag

Op zaterdag 21 mei houden wij een open dag. We beginnen om 11.00 uur en sluiten de dag af 
om 15.00 uur. Deze uren willen we ook benutten voor het werk in de voedselbanktuin, zodat 
men een indruk kan krijgen hoe we samen groenten telen voor de voedselbank.
We willen deze dag aantrekkelijk maken voor bezoekers door zaadjes en plantjes aan te bieden 
voor de verkoop. De opbrengst kunnen we dan weer besteden aan de voedselbanktuin. 
Sommige leden zijn al druk doende overtollige plantjes uit eigen tuin te verpotten en zaden te 
verpakken in zakjes. 
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Bovendien denken we in de koude kas ook plantjes te kunnen opkweken voor de verkoop.
Het zou leuk zijn als jullie overtollige plantjes of zaden zouden willen aanbieden voor 21 mei.
Laat het ons even weten als jullie wat over hebben.

Controle gemeente Hengelo

In de laatste week van februari heeft een controleur van de gemeente Hengelo een bezoek 
gebracht aan onze moestuin. Hij merkte op dat de tuin er netjes bij lag, beter dan andere 
volkstuinen in Hengelo. 
Tijdens gesprekken met de gemeente hebben we aangegeven dat wij graag een overkapping 
op de tuin willen maken, waar bij slecht weer onder geschuild kan worden. 
Helaas kregen wij vorige week bericht dat niet zonder meer toestemming verleend wordt. De 
realisatie van zo’n overkapping heeft nogal wat voeten in de aarde. We komen daar t.z.t. op 
terug.

Website gewijzigd

De website http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl is de laatste weken 
gewijzigd.
Alle relevante informatie betreffende de vereniging is te vinden op de website. Daarnaast staan 
er ook andere leuke wetenswaardigheden op die met een moestuin te maken hebben.

Donateurs

Vanaf heden kan iedereen door het schenken van een donatie van minimaal € 5,- ‘Vriend van 
de BMVH’ worden. Donateurs worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van de vereniging 
en ontvangen ook de nieuwsbrieven.
Zij zijn op werkmomenten van harte welkom om te komen helpen in de Voedselbanktuin.
Kennen jullie mensen in familie of vriendenkring die onze vereniging willen steunen, 
aanmelden kan via bijgesloten formulier. 

Tot op de tuin.

Vriendelijke groet,
Het bestuur
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