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Evaluatie 2018 
• Met veel enthousiasme is dit seizoen het werk in de moestuin door de vrijwilligers 

uitgevoerd. In het voorjaar is de tuin geploegd en bemest en daarna is gestart met planten; 

• Met name de courgettes hebben een grote oogst opgeleverd. Veel is ook weer via diverse 
kanalen verkocht. Er is een verkoopopbrengst van €180 waar nog een bestemming voor 
moet komen; 

• De verkoop middels kistjes aan de weg is goed verlopen, zij het dat het met veel inspanning 
gepaard ging, er wordt nagedacht over een andere manier om te verkopen;  

• Positief is de betrokkenheid van de school, bij het planten en de actie met de pompoenen; 

• Het uitdelen van zelfgemaakte soep tijdens de dag van Appeltern was een succes en voor 
herhaling vatbaar; 

• Het ontbreekt nog aan een opberghok voor gereedschap, een vaste sproeimogelijkheid en 
een bankje voor het sociale aspect; 

• In november hebben we de tuin schoongemaakt en winterrogge ingezaaid, als 
groenbemesting; 

• De oproep in het Sermoentje heeft geen nieuwe vrijwilligers/reacties opgeleverd. 
 

Seizoen 2019 
• In februari maken we een nieuw beplantingsplan; 

• Uitgangspunt is om biologisch te tuinieren, dus zonder (chemische) bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest; 

• Het idee is om de tuin vlinder- en bijenvriendelijk te maken, hiervoor willen we een aantal 
vlinderstruiken plaatsen; 

• We hebben veel zonnebloemzaad, het lijkt ons een goed idee om bij de sponsoractie zakjes 
zaad uit te delen; 

• We willen de schooljeugd nog meer betrekken bij planten/zaaien en ook oogsten van de 
groenten; 

• Om tijdig te kunnen planten en goedkoper te werken zal in een kas al in het vroege voorjaar 
worden gezaaid. 

 

Wensen en afstempunten 
• Met de verkoopopbrengst willen we volgend seizoen plantjes/mest en zaden kopen; 

• We hebben behoefte aan een bank en het maken van een opberghok voor gereedschap; 

• Zijn er suggesties en ideeën voor alternatieve verkooppunten van de groenten? Zelf denken 
we aan een vast moment in de week waarbij een vrijwilliger bij de tuin is voor verkoop; 

• Het doel van de tuin kan nog beter worden gedefinieerd. Het eerste jaar was het duidelijk 
een verfraaiing van het plein en het opruimen van alle stenen. Gaandeweg zijn er meer 
mogelijkheden: sociaal ontmoetingspunt, vlindertuin, bloemenpluktuin.  


