
  Nieuwsbrief maart 2014 

 
1 – Opknapdag zaterdag 22 maart 2014, vanaf 10:30 uur 
Er is een rijk programma gemaakt door onze tuincontactpersonen Hans, 
Boudewijn en Marian. Op het Philipsveld en Diervoort gaat een ploeg aan 
de gang met het bouwen van een composttoiletgebouwtje, op Diervoort 
wordt de schuilhut, de compostbakken en het hek gerenoveerd, en de 
omheining van het Philipsveld wordt aangepakt. Verder zijn er nog een 
boel andere kleinere en grotere klussen te doen. Volgens traditie neemt 
ieder wat lekkers te eten en drinken mee. 
 
Als je niet kunt komen,meld je dan even af bij het bestuur; er wordt dan 
in overleg een vervangende klus uitgedeeld, of je kunt aangeven er bij te 
zijn op de opknapdag in het najaar, zondag 5 oktober. 
 
De opknapdag valt deze keer samen met de NLdoet vrijwilligersdag, en jawel, we zijn nog op zoek naar 6 vrijwilligers. 
Zij kunnen zich opgeven via deze link: http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=6393007 
 
2 – Nieuws van de bouwcommissie 
De voorbereidingen voor de bouw van twee eco-toiletten en een nieuwe schuilhut zijn in volle gang. Tinus en Gerrit 
hebben bouwtekeningen gemaakt en een inkooplijst samengesteld. Met hulp van Ulrich en Hans worden alle spullen 
gehaald en geprepareerd. Tijdens de opknapdag zetten we de bouwsels in elkaar. 
 
3 – Nieuws van de commissie Koeienlaantje 
De commissie Koeienlaantje heeft een plan gemaakt voor de verdere inrichting van de onderste groeilagen in het 
Koeienlaatje. Daar komen overwegend kleinfruitsoorten en eetbare planten die tegen schaduw kunnen. Binnen 
enkele weken wordt de aanplant verzorgd. 
 
4 – Opgeven voor excursie voedselbos Ketelbroek, zondag 18 mei in de middag 
Permacultuur staat in de belangstelling, zo bleek vorig jaar bij de grote belangstelling tijdens 
de lezing over dit onderwerp. Voorjaar 2014 wordt een excursie naar Foodforest Ketelbroek 
bij het Bruuk in Groesbeek georganiseerd als logisch vervolg. U kunt daar zien hoe een 
voedselbos in de praktijk wordt opgezet.  
 
Er kunnen maximaal 20 mensen mee. U kunt zich vanaf vandaag opgeven via de email: 
zesweg@live.nl. Kijk ook eens op de faceboekpagina van Ketelbroek: 
https://www.facebook.com/FoodforestKetelbroek  
                        
5 – Vacatures voor bestuursfuncties 
Er zijn nog twee vacatures voor bestuursfuncties. Gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur via zesweg@live.nl 
of bij een bestuurslid. Voor alle bestuursfuncties geldt:  Je bent volwaardig lid van het algemeen bestuur en doet 
zeven keer per jaar mee in de bestuursvergaderingen met stemrecht. 
 
Penningmeester De huidige penningmeester stopt na jaren trouwe dienst. In 2014 zal een gedegen overdracht en 
instructie plaatsvinden. Ook is er enige hulp van een professional die de financiële huishouding van de vereniging al 
enkele jaren mede ondersteunt. Het is wel vereist dat je goed bent met cijfers en weet hoe je de boekhouding van 
een vereniging doet. Je bent verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de vereniging, en participeert 
zeven keer per jaar in de bestuursvergaderingen en de ALV. Samen met voorzitter en secretaris vorm je het dagelijks 
bestuur van de vereniging.  
 
Evenementen coördinator Taken zijn het coördineren van lezingen, excursies, zomerfeest en andere activiteiten 
voor leden van de vereniging. Nadruk ligt op het coördineren en organiseren: voor uitvoerende taken roep je de hulp 
in van andere leden van de vereniging. 
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6 -  Expositie ‘Dagelijkse kost” in Museum Kasteel Wijchen 7 maart – 7 juni 
Deze expositie gaat over het thema 'eten en drinken in Wijchen vanaf 1950'. In ‘Dagelijkse 
Kost’ wordt de eetcultuur van Wijchen en omgeving uitgelicht en de ontwikkeling in beeld 
gebracht van boerenkeuken naar eerste supermarkt in de jaren '70 tot en met het heden.  

In de presentatie van het heden komen verschillende bedrijven en initiatieven in beeld, die 
ieder op een eigen wijze omgaan met het begrip duurzaamheid: van grote varkensboer tot 
zelfvoorzienend dorp (Leur), van nostalgisch molenaarsbedrijf tot historische 
museumtuin. De vereniging heeft  een  bescheiden aandeel in de expositie. 

http://www.museumwijchen.nl/  

 

7- Reclaim the seeds 2014 in Haren, Groningen, Hortus Haren, Kerklaan 34, zaterdag 8 maart 2014  
Zadenbeurs, workshops, eten, film en debat. Tijdens een zadenbeurs kan iedereen zaden ruilen, uitwisselen of kopen, 
maar ook kennis opdoen over zaden, tuinieren en de huidige bedreigingen van de zaden-diversiteit door nieuwe EU-
wetgeving.  
 
Daarnaast staan er een debat en een bezoek aan stadstuinprojecten op het 
programma en worden er gezorgd voor lekker eten. 's Avonds is er een debat 
met internationale sprekers over 'de levende zadenbank' en de huidige 
obstakels om gezamenlijk de biodiversiteit in de landbouw in stand te 
houden. Parallel worden er documentaires vertoond.  
 
‘Reclaim the Seeds’ wil een alternatief bieden voor de negatieve 
ontwikkelingen en de positieve initiatieven versterken. Het project wordt dit 
jaar georganiseerd door ASEED, De Godin Eetbaarlandschap, de Hortus Haren 
plus een aantal individuen.  
 
Op zondag 9 maart kan men fietsend door Groningen kennismaken met lokale projecten, pluktuinen, buurtmoestuinen en 
–boomgaarden. 's Middags gaan de handen uit de mouwen om enkele initiatieven weer op gang te helpen aan het begin 
van het nieuwe seizoen. www.reclaimtheseeds.nl of info@reclaimtheseeds.nl  
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