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Geachte lezer 

Het jaar 2018 was weer een  verrassend jaar, het begon erg nat tot het bijna een 

uitgedroogde vlakte werd. 

De oogst viel door de droogte wel mee, er is aardig wat weer afgekomen, een opsomming 

van het geoogste verder in het verslag. 

De winterwortels durfden we niet te zaaien omdat het wel erg droog was geworden, maar 

de rest ging redelijk. De vrucht gewassen gingen uitzonderlijk goed. 

De tuintrekker deed dit jaar uitstekend zijn werk. Ploegen frezen, was het gewas er uit werd 

er meteen weer gefreesd of we freesden omdat in kavels van de voedselbank het onkruid 

stevig groeide. 

Dit heeft ons veel werk gescheeld, vooral zwaar werk. Tot op het moment dat hij uitviel en 

er problemen kwamen om hem weer aan het lopen te krijgen.  

Er zijn diverse onderdelen vervangen die aan slijtage onderhevig waren. 

Na alles nagekeken te hebben en te hebben afgesteld loopt de tuintrekker weer als een 

zonnetje. 

In de voedseltuin werd er gewerkt naar vermogen. 

Twee leden hielden met de tuin op i.v.m. hun gezondheid, een ander omdat ze tijd tekort 

kwam.  

Een ander lid voldeed niet aan het mee helpen in de voedseltuin, die hebben we helaas de 

tuin moeten wijzen, volgens het reglement.   

Al met al een redelijk 4de jaar, op naar het 5de jaar met elkaar. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur,  

 

 

A. Wonink 

voorzitter 
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De moestuin 

Tussen de Van Alphenstraat en de Dijksweg in Hengelo ligt de Biologische 

MoestuinVereniging Hengelo, waar sinds 2015 groente wordt geteeld voor een goed doel. 

Naast 20 kavels van 100 m2 die verhuurd worden aan leden, beschikt de vereniging over een 

kavel van 850 m2 waarop groente wordt verbouwd voor het goede doel, in 2018 wederom 

de Voedselbank Midden Twente.  

Leden en donateurs bewerken samen de ‘Voedseltuin’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers van de Voedselbank halen de groente op 

Eind december 2018 waren er vijf kavels vrij.  

Er  stonden geen personen op de wachtlijst.  
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Leden 

Op 1 januari 2018 telde de Biologische moestuinvereniging 23 leden. 

Op 1 januari 2019 waren er dat 21.  

In de loop van het jaar hebben zich twee nieuwe leden aangemeld. 

Namens de vereniging wordt één aspirant-lidmaatschap niet omgezet in lidmaatschap 

omdat niet aan de verplichtingen is voldaan. 

Drie leden hebben het lidmaatschap  wegens omstandigheden moeten beëindigen.  

Algemene Ledenvergadering. 

De Algemene ledenvergadering werd gehouden op 30 januari 2018.   

 André Wonink was aftredend als voorzitter. 

De vergadering heeft hem unaniem herbenoemd voor een periode van drie jaar. 

 Er werd besloten een boeteclausule op te nemen in het inschrijfformulier. 

Indien leden een opgezegde kavel niet schoon opleveren, ontvangen ze een nota van 

vijftig euro. 

 De onderhoudsploeg zal in het vervolg de gehele heg rondom het complex 

onderhouden. De contributie van leden met een kavel wordt met één euro verhoogd 

om de onkosten voor de maaier te dekken. 

 Leden kunnen de onderhoudsploeg met bosmaaier inhuren, voor vijftien euro per 

kavel. 

 Voor ploegen en  voor frezen van een kavel betalen de leden vijfendertig euro. 

 Het aspirant-lidmaatschap van de heer Dekker wordt omgezet in lidmaatschap. 

 

Het bestuur 

Het bestuur van de vereniging bestond in 2018 uit de volgende leden:  

- Voorzitter: André Wonink 

- Secretaris: Willy ter Wengel 

- Penningmeester: Henk Lansink 

In 2018 heeft het bestuur 12 maal vergaderd. 

Onderwerpen die in deze vergaderingen aan de orde kwamen waren o.a.: 

 Jaarverslag 2017 

 Besteding opbrengst kerstmarkt 2017 gemeente Hengelo 

 Uitnodiging lezing Bibliotheek Hengelo  

 Slingerbeurs  

 Persberichten 

 AVG (wet op privacy) 
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 Lidmaatschap Landelijke organisatie voor hobbytuinders 

 Verhuur vrijgekomen kavels 

 Verzorgen inhoud website 

 Groenafval composteren 

 Onderhoud tuintractor 

 Bokashi 

 Voorbereiden open dag 

 Afspraken Voedselbank Midden Twente 

 Nieuwsbrieven 

 Afsluitingslunch tuinseizoen 

 Vijfjarig bestaan BMVH 

 Sponsoring/ besteding gelden 

 Reilen en zeilen op de tuin 

 Opzeggen lidmaatschap namens vereniging 

 Vacatures voorzitter en secretaris bij  vrijwilligerscentrale 

 Herverdeling werkzaamheden 

 Evaluatie werkgroep moestuin (voorheen zaai- en pootgroep) 

 Jaarvergadering 2018 

 Begroting 2018 

 Voorbereiden jaarvergadering 2018 

 

De voorzitter André Wonink heeft laten weten dat hij vanwege gezondheidsklachten zich 

genoodzaakt ziet zijn zetel beschikbaar te stellen. 

Aangezien Willy ter Wengel heeft aangegeven zich in 2020 niet herkiesbaar te stellen, zijn er 

bij de vrijwilligerscentrale vacatures geplaatst voor zowel een voorzitter als een secretaris. 

Op de advertentie voor voorzitter kwam één reactie, het leverde echter geen nieuwe 

voorzitter op.  
 

De werkgroep moestuin (voorheen zaai-en pootgroep)  

In 2018 vormden de leden Marga Doornbosch, Lucy Heesink, Det van Bavel, Deirdré Kleine 

Punte, Meral Özdemir en Roel Cosijn de werkgroep moestuin. 

Leden van de werkgroep begeleidden de werkzaamheden op de werkmomenten. 

Zowel Det van Bavel als Roel Cosijn besloten om in 2019 geen deel meer uit te  

maken van deze groep.  

Henk Lansink en Lilian Wonink zullen zich vanaf 2019 bij de groep aansluiten. 

André Wonink wordt vanaf het nieuwe seizoen hoofd- coördinator.  
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De gepote plantjes kregen elke ochtend een flinke scheut water 

Gezamenlijke activiteiten  

Vroeg in het voorjaar werd door enkele leden de tuin startklaar gemaakt voor het nieuwe 

seizoen. Op de laatste zaterdag in maart werd begonnen met het gezamenlijk  tuinieren voor 

de voedselbank. 

Op de dinsdag- en de donderdagavond werd er gewerkt, van 18.30 uur tot 21.00 uur en op 

de woensdag en zaterdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur. 

Vanaf begin april zijn er 86 werkmomenten geweest, waarop de leden samen de groente 

verbouwden voor de voedselbank. De gemiddelde opkomst van de leden op deze 

werkmomenten was 57%. 

Ook dit jaar waren enkele leden door onvoorziene omstandigheden niet in staat regelmatig 

te helpen in de Voedseltuin.  

In het voorjaar kon de tuintractor ingezet worden voor het zware werk. 

Helaas wat het begin van het seizoen erg nat en in de zomer was het droog en warm, 

daardoor lag de opbrengst van de oogst lager dan we gehoopt hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tuintractor bespaarde veel tijd 
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Op 8 september vierden we een oogstfeestje door samen te lunchen met eigengemaakte 

gerechten. 

De leden hebben tot ver in het najaar nog op zaterdagen gewerkt om de laatste groenten 

van het land te oogsten en de tuin voor de winter in gereedheid te brengen. 

Tijdens de werkmomenten werden de leden aangestuurd door de leden van de werkgroep 

Moestuin. 

Onderhoudsploeg 

In het jaar 2018  hebben we geprobeerd om met een onderhoudsploeg te gaan werken. 

De mensen  in deze ploeg hebben zich bezig gehouden met de heg knippen, ploegen en 

frezen en gras maaien. 

Met de droogte van deze zomer heeft de onderhoudsploeg ook driftig mee geholpen met 

het bewateren van de groentes. 

Het aantal uren die hier ingestoken zijn deed ons als bestuur in eerste instantie schrikken, 

maar het waren uren die nodig waren om de tuin redelijk netjes te houden en extra's te 

kunnen doen.  

Totaal aantal uren bij benadering is 220 uur, van 13-03-2018 tot 3-12-2018.  

Dit zijn uren geweest die buiten de werkmomenten zijn gedaan. Hier onder vallen het water 

geven i.v.m. de droogte, boeren kool oogsten en dat soort zaken. 

De onderhoudsploeg bestond in 2018 in wisselende samenstelling uit de leden Nico Stroes, 

Henk Lansink, André Wonink, Aydin Cetin, Auke Doornbosch en donateur Vincent Kleine 

Punte. 

Gezaaid/gepoot en geoogst in de Voedseltuin 

We hebben een zwaar en moeilijk jaar achter de rug. 

Eerst liep het water over de percelen in kleine stroompjes, dat moest drogen en dit duurder 

even. 

Toen het redelijk te bewerken was is er geploegd, daarna is er gefreesd en zijn de bedden 

voor  gewassen aangelegd, d.m.v. een pad gescheiden van elkaar, zoals elk jaar.   

Het hield eigenlijk niet op met drogen, dus bij alles wat we deden;  met het zaaien, het  

verpoten in potten, overal moest intensief water bij. 

Gezamenlijk hebben we het toch redelijk kunnen trekken, zie de opbrengstlijsten. 

Hier onder een overzicht van de afgelopen vier jaar.  
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Naast bovenstaande groenten  werd ook door enkele leden overtollige groenten afgestaan. 

De spontane opkomst van pompoenen leverde ook enkele pompoenen op voor de 

voedselbank. 

 

 

 

Soort opbrengsten 2015 opbrengsten 2016 opbrengsten 2017 opbrengsten 2018

Aardappelen 2000 kilo 103,4 kilo 240 kilo 290 kilo

60 kilo 172,5 kilo 95 kilo 115 kilo

46,5kilo 120,5 kilo 55 kilo 65 kilo

Tuinbonen 4 kratten 48 kilo

Boeren kool herfst 28 kratten 11 kratten 30 kratten 

Bieten

bieten kogel2 17,5 krat 145 kilo 13 kratten 61,5 kilo

4 kratten 28 kilo

Wortel zomerwortel 0 67,5 kilo

Winterwortel 115 kilo te droog

Knolselderij 2 kratten

Prei 2 kratten

Spinazie 0 18 kilo

Rabarber 10 kilo 17 kilo 15,5 kilo 39,5 kilo

Rodekool 141 stuks 85 stuks

Sla

meikoningin 22,5 kratten 696 275 stuks 150 stuks

Hilde 600 286 stuks 54 stuks

Andijvie

Nummer 5 36 kratten 466 krop  0 stuks 168 stuks

322 stuks 400 stuks

Courgettes

Black beauty 140 563 stuks 930 stuks

Paprika

0 stuks 1900 stuks

Komkommer

Sonja / Tanja 330 756 stuks 650 stuks

Extraatje

pompoenen 0 50 stuks ongeveer

rode pepers ( lid) 0 ½ laag kratje

Snijbiet 27 kratten 0 stuks 0

50

stoksijbonen 

stokspersiebonen

2 kraten

Bieten Cylindra

Niet opgerkomen

breedblad volhartwinter

Yolo wonder

koolrabie
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Open dag 

Op 10 juni werd er samen met andere organisaties in het Weusthaggebied een open dag 

gehouden, de zogenaamde Weustdag. 

In 2019 zal de Weustdag worden gehouden op 16 juni, van 11.00 uur tot 16.00 uur. 

Samenwerking met andere organisaties 

 Voor Natuur en Milieuraad Hengelo (NMR) lezing gehouden over biologisch tuinieren 

 Bibliotheek Hengelo, stand op  natuurmarkt 

 Met organisaties uit het Weusthaggebied zijn er meerdere bijeenkomsten geweest 

om de Weustdag te organiseren. 

 De Kapberg leverde paardenmest  

Vrijwilligers van de Kapberg hielpen aardappels te rooien 

De Kapberg bood in de winter opslagruimte voor de tuintractor 

 De voedselbank leverde kratten en haalde groente op 

Met hen is een evaluatiegesprek gehouden 

 De gemeente Hengelo leverde gefermenteerd bladcompost. 

 De Slingerbeurs bood de gelegenheid te matchen met bedrijven 

 

 

 

                                                                           Natuurmarkt in 

                                                                                                    Bibliotheek Hengelo 

 

 

 

 

 

Donateurs 

Op 1 januari 2018 steunden twee donateurs de vereniging. 

Op 1 januari 2019 was dit aantal  tweeëntwintig. 
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Informatie 

De leden werden door het bestuur geïnformeerd door middel van twee nieuwsbrieven. 

Daarnaast werden actuele zaken gedeeld via Facebook, Twitter, email en de website. 

Tot eind 2018 werd de website www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl verzorgd 
door Roel Cosijn. Madelon Wonink neemt het in 2019 van hem over.  
Op de website is allerlei informatie te vinden over onze vereniging en relevante informatie 
over biologisch tuinieren in het algemeen. 
Het aantal bezoekers van de website is in 2018 aanzienlijk gestegen en is bijna het 
drievoudige van vorig jaar. 
In 2018 zijn er 3082 verschillende bezoekers geweest (in 2017: 1053) met een totaal van 
3575 bezoeken (in 2017: 1749). 
Hoewel het bezoek van dag tot dag sterk kan fluctueren, betekent dit gemiddeld bijna 10 
bezoeken per dag (in 2017 gemiddeld 4). 

 

Sponsoren: 

 Als dank voor de lezing in de bibliotheek ontving de BMVH vijftig euro. 

 De RABO clubkascampagne leverde bijna vierhonderd euro op. 

 Van een particulier kregen we een motorgrasmaaier. 

 

Verwachting 2019 

Door de enthousiaste inzet van leden en donateurs hebben we in 2018 opnieuw aan de 

Voedselbank Midden Twente verse groente kunnen leveren. 

Gebleken is echter dat door verschillende omstandigheden er een chronisch tekort aan 

handen op het juiste moment is. 

In 2019 hopen we hier oplossingen voor te vinden, zodat we de tuin optimaal kunnen 

benutten voor het telen van groente voor de voedselbank. 

 

  

 

 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/

