UITNODIGING STARTBIJEENKOMST MINIMOESTUINIEREN 2016.
Beste (aspirant) deelnemers,
Wij vinden het heel leuk dat je komend tuinseizoen (weer) met een m2-bak op de tuin aan de
slag wilt gaan! Graag zien wij jullie op de startbijeenkomst, op woensdagmiddag 30 maart
om 14.00 uur.
We maken dan (hernieuwd) met elkaar kennis, er is uitleg over de m2- bak, de materialen,
gebruik van aardemix, gewassen, het gereedschap, hoe de bak in te richten, het zaaien e.d..
Tot slot de keuze van de plek van ‘jouw’ m2-bak en het zaaiklaar maken van die bak.
Natuurlijk is er ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
Deze bijzondere manier van tuinieren doen wij weer mede op basis van het concept
Makkelijke Moestuin © van Jelle Medema. Zie: http://www.makkelijkemoestuin.nl/moestuinaanleggen. We adviseren je je in te schrijven voor zijn nieuwsbrief met tips en informatie.
Er komen dit jaar twee bakken bij – met dank aan ons klusteam- , waarmee het totaal op 18
komt (naast de bakken voor de schoolkinderen). Op dit moment zijn er 3 bakken vrij.
De opzet is ongeveer hetzelfde als de vorige jaren. Nieuw is dat Ingrids rol bij de begeleiding
dit jaar wordt overgenomen door Anneke.
Graag horen we van jullie welke dagdelen het meest geschikt zijn als wekelijkse dagdelen
om gezamenlijk “aan de bak te gaan”. Vorig jaar was dat woensdag- en vrijdagmiddag van
14.00-16.00 uur, waarbij ieder zelf koos welke middag het beste uitkwam. We horen graag of
dat ook dit jaar zo is. Het prettigst is namelijk wanneer we steeds met een groep op hetzelfde
moment aanwezig kunnen zijn, in verband met het delen van kennis én elkaars gezelschap.
Overigens ben je ook op de andere openingsdagen welkom om voor je bak te zorgen.
Het zaaiklaar maken van de bak op de startbijeenkomst betekent: het vullen van de bak met
de aardemix en compost, vakjes maken e.d. (Trek dus kleren aan die makkelijk zitten en vies
mogen worden). Vervolgens kun je een teeltplan maken: welke planten wil je in welk vak
gaan telen (zelf thuis, of de volgende keer samen met ons). Het echte tuinieren, het zaaien,
planten en verzorgen kan de keer daarna starten. Het seizoen eindigt op 1 november.
Iedere week tijdens de gezamenlijke middagen tuinieren is er gelegenheid tot het stellen van
vragen en kunnen in overleg zaden en soms plantjes worden gekregen. Ook drinken we
gezamenlijk thee. Daarbij zal altijd minimaal één vrijwilliger van de stadstuin met raad en
daad aanwezig zijn.
Kosten: 40 euro, te voldoen in april (donateurs die minstens 25 euro doneren, mogen voor
20 euro meedoen). Je krijgt een rekening. Inbegrepen zijn:
- Bakken, aardemix en worteldoek en overig materiaal
- (Biologische) zaden en (soms) plantjes
- Gebruik tuingereedschap, exclusief eigen handschoenen
- Een wekelijks kopje thee
Bijkomende kosten kunnen zijn evt. eigen zaden en plantjes, en eigen tuinhandschoenen.
Voor verdere informatie en vragen graag tot ziens op 30 maart a.s.
In verband met de organisatie graag een tijdig berichtje indien je verhinderd bent.
Met hartelijke tuingroet,
Stadstuin Rusthout
Anneke, Greet en Klaske
Projectgroep minimoestuinieren 2016

