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Geachte lezer,

Het derde jaar van onze vereniging en het tweede jaar van de gezamenlijke inspanning in onze gezamenlijke 
tuin voor de voedselbank zijn weer voorbij, de tijd vliegt.

In de winter hebben we de koude kassen kunnen neerzetten. Daarin hebben we onze eerste sla en andijvie 
kunnen voorkweken en met wisselend succes uit kunnen poten.

Het was achteraf weer een moeilijk jaar voor de moestuin. De bladcompost van de gemeente Hengelo is op de 
voedseltuin aangebracht en daarna gefreesd met een traktor. Dat gefermenteerde blad compost is iets nieuws.
Daarom waren we wat later met het aanleggen van de kavels en de bedden.
In het najaar is er weer geploegd met grotere machines om de kleilaag te doorbreken, tevens hebben ze de 
paardenmest op de voedseltuin verdeeld. Nu hopen we dat volgend jaar het water beter wegzakt als het weer 
zoveel gaat regenen. De kavels zijn hier door ook al aangelegd, dus we hebben een kleine voorsprong.

Door het erg koude voorjaar en natte voorjaar hebben de gewassen schade opgelopen. Een achterstand in 
groei en ontwikkeling. Er stond op sommige plekken veel water. Door het toedoen van de klei in de grond bleef
het water te lang staan. Dat kwam later tot uitdrukking in de aardappeloogst. Deze zou minimaal 360 kilo 
moeten opbrengen, maar 104,3 kilo was het werkelijke resultaat, met dank aan het weer.
De spinazie die gezaaid was bleek niet bestand tegen de hoeveelheid water.

Later in het jaar hadden we veel afwisseling in temperaturen, waar de gewassen veel last van hadden. Maar de 
gemiddelde opbrengst van dit jaar was meer dan in het jaar hiervoor.
Voor het seizoen 2017 proberen we de opbrengsten weer te verbeteren.

De opkomst op de werkmomenten was soms erg laag en daardoor waren we vaak onderbezet en bemand met 
die leden die er altijd zijn, met uitzondering van de vakanties. We hebben dit jaar op de helft van het seizoen 
leden moeten aanschrijven met het verzoek om toch meer te komen. Daar is ten dele gehoor aan gegeven.
De leden die dat niet hebben gedaan hebben een brief gekregen en werden vriendelijk verzocht om de kavel af 
te staan aan leden die op de wachtlijst staan en wel de tijd in de voedseltuin kunnen en willen steken.
Vele handen maken ligt werk.

Tijdens de werkmomenten ontpopte zich dit jaar een koffie juffrouw. Die wil het bestuur ook even in het 
zonnetje zetten en danken voor haar inzet. De leden waardeerden de koffie en thee en soms met een koekje 
enorm. 

Het seizoen werd afgesloten met een lunch. Iedereen bracht iets lekkers mee. Men kon met elkaar recepten 
delen en gezellig kletsen en vooral eten. Het was weer een geslaagde afsluiting. Het bestuur vindt dat we 
moeten proberen dit elk jaar te doen.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur, 

A. Wonink
voorzitter
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De moestuin

De Biologische MoestuinVereniging Hengelo teelt sinds 2015 op een complex aan de 
Dijksweg in Hengelo. 
Naast 20 kavels van 100 m2 die verhuurd worden aan leden, beschikt de vereniging over een 
kavel van 850 m2 waarop geteeld wordt voor de voedselbank. Deze grond wordt door de 
leden gezamenlijk bewerkt.

In januari 2016 waren alle individuele kavels verhuurd.
Op 31 december 2016 stonden er drie personen op de wachtlijst voor een kavel.

Leden

Op 1 januari 2016 telde de Biologische moestuinvereniging 48 leden.
Op 31 december 2016 waren er dat 39. 
In de loop van het jaar is van enkele leden het lidmaatschap wegens omstandigheden 
beëindigd en hebben zich enkele nieuwe leden gemeld.
Namens de vereniging is aan drie leden het lidmaatschap opgezegd wegens het niet 
nakomen van hun verplichtingen.
Eén lid heeft bezwaar gemaakt; dat bezwaar is door de bezwaarcommissie gegrond 
verklaard. Het bestuur heeft daarop de opzegging ingetrokken.

Algemene Ledenvergadering.

Op 28 januari 2016 is de Algemene ledenvergadering gehouden. 
Aftredend voorzitter André Wonink is opnieuw gekozen als voorzitter.
Henk Lansink is door de leden benoemd als bestuurslid. Hij vervult de functie van 
penningmeester.

Tijdens deze vergadering is in het Huishoudelijk Reglement de procedure betreffende 
beëindiging lidmaatschap door het bestuur vastgelegd en zijn er regels aangaande de 
werkzaamheden in de tuin opgenomen in het reglement. 

Er is een bezwaarcommissie ingesteld, bestaande uit de leden Rinske van Rijs, Ingrid 
Scherphof en Andries Bruinsma.

Het bestuur
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Het bestuur van de vereniging bestond op 1 januari 2015 uit de volgende leden: 
- Voorzitter: André Wonink
- Secretaris: Willy ter Wengel
- Penningmeester a.i.: Henk Lansink

In 2016 heeft het bestuur dertien maal vergaderd.
Onderwerpen die in deze vergaderingen aan de orde kwamen waren o.a.:

 Jaarverslag 2015

 Aanvulling HH-reglement

 Jaarvergadering 2016

 Begroting 2016

 Donateurschap formuleren

 Rooster van aftreden

 Innen achterstallige contributie

 Toelating nieuwe leden

 Burgers informeren via Persbericht

 Verfraaien website

 Buurtbon aanvragen

 Voorbereiden open dag

 Nieuwsbrieven

 Gemeentelijk onderhoud rond complex 

 Afval rond tuincomplex

 Coördinatie werkmomenten

 Invulling geven aan voorlichting en educatie

 Aanschaf gereedschap

 Opkomst werkmomenten

 Maatschappelijke stage 

 Onderhoud tuinen

 Afsluitingslunch tuinseizoen
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 Verlenging seizoenteelt

 Aanplanten fruitbomen

 Plaatsen nestkasten

 Vervangen leden Bezwaarcomissie

 Opzeggen lidmaatschap namens vereniging

 Uitbreiding bestuur

 Voorbereiden jaarvergadering 2017 

De zaai- en poot werkgroep

De werkgroep bestaat uit de leden Marga Doornbosch, Lucy Heesink, Det van Bavel, Roel 
Cosijn, Henk Lansink en André Wonink.
De werkgroep heeft in vier bijeenkomsten de wisselteelt voor de komende jaren in kaart 
gebracht en een meerjaren mestplan opgesteld. Bovendien heeft ze groenten voorgezaaid.
Mede door het voorzaaien in de koude bakken kon er dit jaar vroeg worden begonnen met 
uitpoten van sla en andere groenten en was de opbrengst hoger dan vorig jaar.

Gezamenlijke activiteiten 

In de eerste maanden van 2016 zijn door de leden Cobie Oude Lansink, Nico Stroes, Auke 
Doornbosch, Henk Lansink en André Wonink werkzaamheden verricht ter voorbereiding van 
het tuinseizoen.

Op 26 maart vond de start plaats van het samen tuinieren voor de voedselbank. 
Vanaf begin april tot eind september is er op 50 avonden gewerkt in de voedseltuin. Dat 
gebeurde op de dinsdag en de donderdagavond, gemiddeld 3 uur. Ook werd 14 keer 3 uur 
op een zaterdagochtend in de tuin gewerkt.
De gemiddelde opkomst van de leden op deze werkmomenten is gedaald ten opzichte van 
vorig jaar.

Op 26 september werd het seizoen afgesloten met een door de leden bereide lunch, met 
ingrediënten uit eigen tuin.
Een aantal leden heeft hierna nog enkele middagen en zaterdagen gewerkt om de laatste 
groenten van het land te oogsten, de tuin winterklaar te maken en nestkasten op te hangen.
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Tijdens de werkmomenten werden de leden aangestuurd door de coördinatoren Marga 
Doornbosch, Roel Cosijn en André Wonink, bijgestaan door Henk Lansink. 
In 2017 zal ook Det van Bavel werkmomenten coördineren. Bovendien komt er een extra 
werkmoment op de woensdagochtend.

Gezaaid/gepoot en geoogst in 2016

               Zakjes/ kilo’s/planten Kilo’s/ aantallen/kratten

Aardappels 17,5 kilo 103,4 kilo

Afrikaantjes    1 veel

Andijvie    3 466 krop

Bieten       4 145 kilo

Boerenkool    1 2 krat

Courgette 20 planten van SWB 140

Komkommer  54 planten van SWB 330

Koolrabi   3  50

Paprika            162 planten van SWB 4 kratten

Rabarber       vaste plant 17 kilo

Sla   9 1296 krop

Snijbonen   5 172,5 kilo

Sperziebonen     2,5 120,5 kilo

Winterwortel   2 115 kilo
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Enkele leden stonden ook uit eigen tuin groenten af, waardoor behalve 
bovengenoemde groenten extra sla en ook snijbiet, sperziebonen en courgettes aan de 
voedselbank geleverd werden.

Daarnaast is er broccoli, bosui, Chinese kool, knolselderij, prei, paksoi, radijs en spinazie 
gezaaid. Deze groenten hebben weinig opgeleverd.
In overleg met de Voedselbank is besloten in 2017 ‘gewone’ groenten te verbouwen. De 
werkgroep houdt daarbij rekening met de resultaten van 2016.

Open dag

Op 21 mei hield onze vereniging een open dag. Er werden door de leden plantjes en zaden 
verkocht en ook waren er weer enkele standhouders aanwezig. 

Met de andere organisaties in het Weusthaggebied is afgesproken dat er op 11 juni 2017 
een gezamenlijke open dag wordt gehouden. In verband hiermee vinden er 
overlegbijeenkomsten plaats met de verschillende organisaties.

Informatie

De leden werden door het bestuur geïnformeerd door middel van 4 nieuwsbrieven.
Daarnaast werden actuele zaken gedeeld via Facebook en email.
Op de website werden relevant nieuws gemeld. 

Externe contacten

 Met de voedselbank is een evaluatie gehouden.

 De Heemtuin is ondersteuning verleend bij de open dag. 

 De Groentuin kweekte moeilijke planten voor.

 De Kapberg leverde paardenmest.

 De gemeente Hengelo leverde gefermenteerd bladcompost.

Sponsoren:

 In het voorjaar van 2015 heeft een lid uit de Hengelose Es een buurtbon aangevraagd
voor de moestuin. De aanvraag is niet gehonoreerd. 
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 Van een voormalig tuinman ontvingen we hout en ramen voor kweekbakken.

 In 2016 is gestart met het werven van donateurs. Tot nu toe zijn er twee donateurs.

De cliënten van de Voedselbank hebben laten weten dat ze erg blij zijn met de verse groente
die de vereniging in het tuinseizoen vrijwel wekelijks leverde.

Met de ervaringen opgedaan in de afgelopen twee jaar verwacht de vereniging in 2017 
opnieuw meer groenten te kunnen leveren aan de Voedselbank. Dat kan alleen door de 
bijdrage van enthousiaste leden.
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