
Beste leden,

Er wordt al weer enige tijd druk gewerkt in de moestuin. De kweekkassen zijn in 
gebruik genomen en er is in de volle grond gezaaid en gepoot. 
In deze nieuwsbrief enkele onderwerpen die we graag aan de orde willen stellen.

Open dag

De open dag van 21 mei jl. was een gezellige dag met heel mooi weer. Er was 
duidelijk meer belangstelling dan vorig jaar.
Er werden door de vereniging allerlei plantjes te koop aangeboden. Dat heeft een 
bedrag opgeleverd van bijna vijfenzestig euro. Djieuwke ontving voor haar lekkere 
hapjes tijdens de opening van de Heemtuin en onze open dag zo’n twintig euro. Dit 
bedrag doet zij geheel ten goede komen aan de moestuinvereniging. We hebben dus 
voor 2017 al zo’n vijfentachtig euro te besteden voor het zaai- en pootgoed.
We willen Djieuwke en Cobie graag bedanken voor hun inzet tijdens de open dag.
In 2017 gaan we opnieuw een open dag organiseren, met verkoop van plantjes en 
zaden. Het is nog wel erg vroeg, maar we willen alvast vragen volgend jaar eventuele 
plantjes voor de verkoop te labelen, zodat we kunnen zien wat we verkopen. Dit jaar 
was het af en toe een beetje puzzelen, maar dat was ook wel weer leuk. Lijkt het je 
wat om te helpen met het organiseren van de open dag, laat het ons weten.

‘Obesitas’

Heeft de voedseltuin last van ‘obesitas’, zoals sommigen denken of heeft het een 
andere oorzaak dat de groenten het niet zo goed lijken te doen? De meningen zijn 
verdeeld. Het is de eerste keer dat compost van de gemeente is opgebracht. Deze zou 
te rijk kunnen zijn aan voedingstoffen, wat een negatief effect heeft op de plantgroei 
en zaadontwikkeling.
Hoe dan ook, we houden het in de gaten en als er reden is om aan te nemen dat het 
‘obesitas’ is, wordt er volgend jaar geen compost op de voedseltuin aangebracht.
Het blijft een feit dat de grond uit leem en klei bestaat.

Overdag werken in de voedseltuin

Sommige leden hebben aangegeven dat het voor hun lastig is om in de avonduren te 
komen werken in de tuin. Ook de zaterdagmorgen is niet voor iedereen een geschikt 
tijdstip. Daarom is er op de tuin een bord geplaatst waarop door de tuincoördinatoren 
aangegeven wordt wat er die week in de tuin gedaan moet worden. Leden die overdag 
komen werken in de tuin, moeten wel gebruik maken van hun eigen gereedschap. Om 
als coördinatoren het overzicht te kunnen houden, meldt het lid per mail aan het 
secretariaat wat hij of zij die dag gedaan heeft, secretarisbmvh@gmail.com.
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Kweekbakken

Leden die op de tuin aan het werk zijn wordt gevraagd om even te kijken of het 
zaaigoed in de kweekbakken water nodig heeft. Het is van belang dat de grond niet 
uitdroogt.

Heg om de tuin

Met de gemeente is destijds de afspraak gemaakt dat zij een heg om het complex 
poten en dat de leden van de vereniging deze zelf onderhouden.
Dus ziet iemand dat de heg gesnoeid moet worden, dan mag de schaar er in.
De heg mag teruggesnoeid tot maximaal tien centimeter boven het hek. Als het even 
kan snoeien tot één nette hoogte en breedte. 

Buurtbon

Ook dit jaar is door een lid uit de Hengelose Es een buurtbon aangevraagd.
Helaas kregen we onlangs het bericht dat de aanvraag is afgewezen.

Maatschappelijke stage

Het bestuur heeft op het verzoek, een VMBO-leerling een maatschappelijke stage te 
laten lopen in de voedseltuin, positief gereageerd. Deze leerling zal dertig uur van zijn 
vrije tijd onder begeleiding werken in de voedseltuin.

Tot ziens op de tuin.

Het bestuur.
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