
Aan de leden en de donateurs,

Dodenherdenking en Hemelvaartsdag
In verband met de Dodenherdenking en Hemelvaartsdag zijn er op 4 en 25 mei geen werkmomenten.

Open dag 2017
Verschillende organisaties in het Weusthaggebied hebben met elkaar afgesproken op 11 juni een 
gezamenlijke open dag te houden.
Het gaat hierbij om de volgende organisaties: de Kinderboerderij, Ponystal het Geerdink, de Kapberg, 
HIJC/Combibaan, de Heemtuin, Scouting Jeroen Bambi, Scouting St. Christoffel, Tennisvereniging TC 
’t Weusthag, Vrienden van het Weusthag en onze Biologische Moestuinvereniging Hengelo.
De datum is 11 juni, van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Via flyers en de media zullen de bewoners van Hengelo geïnformeerd worden over deze open dag.

Wij willen, net als vorig jaar, plantjes en zaden verkopen, zodat we voor het jaar 2018 weer over een budget 
beschikken voor de aankoop van zaai- en pootgoed. 
Als jullie plantjes of zaden over hebben, willen we die heel graag hebben. 
Ook zal tijdens de open dag de grilette gedemonstreerd worden en bij voldoende belangstelling worden er 
rondleidingen gegeven.
De Voedselbank zet hun bus bij ons op de tuin. 

Vorig jaar was er tijdens de open dag een werkmoment, dat zal dit jaar niet het geval zijn. We hopen 
niettemin dat ook de leden en donateurs op deze dag de tuin komen bezoeken.

Hoe staat het met de gewassen?
Door het koude en natte weer is er een achterstand wat betreft de teelt van de groenten.
Toch zijn de leden die op de werkmomenten aanwezig waren erg druk geweest en is er al heel wat werk 
verzet. Er is echter nog veel te doen. We hopen de achterstand in te lopen en ook dit jaar weer volop te 
kunnen produceren voor de Voedselbank.

Paardenmest
De leden kunnen voor hun eigen kavel vrijelijk gebruik maken van de paardenmest.
De compost daarentegen is alleen bedoeld voor de voedseltuin!

Onderhoud heggen 
Er is door leden geopperd om de gehele heg om de tuin collectief te onderhouden.
We begrijpen dat het een voordeel kan zijn dat dan de hele heg er tegelijkertijd weer keurig uitziet.
Maar helaas ontbreekt ons de tijd hiervoor. 
Een ieder houdt dus zijn eigen stuk heg bij en de heg langs de voedseltuin doen we samen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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