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Jaarverslag 2016 Werkgroep Eetbare Tuin
Werkgroep: Eetbare tuin
E-mailadres: eetbare-tuin@dnhofvandetoekomst.nl
Leden: Arne Clements, Ellen Elens, Nico Ettema, Anke Jans, Fred Onbelet, Yvonne Ree, Els Kuijpers.
Coördinator: Els Kuijpers
Onze doelen voor 2016 en voor de langere termijn: hebben we deels gehaald:
-

-

Wederom minimaal 20 soorten nieuwe eetbare planten verbouwen door ruilen en aanschaffen.
Selectiecriterium blijft boek van James Wong: “James’ nieuwe eetbare tuin”;
op langere termijn zijn er 50 soorten eetbare planten aanwezig;
Nico heeft op verschillende manieren planten bij elkaar weten te verzamelen;
Samenwerken met de Kruidentuin en de Vlindertuin; NIET samenvoegen;
een “Pluktuin” aanleggen, vooraan in de Eetbare Tuin, waar iedereen een bosje bloemen mag plukken.
Onze dames, Maria-Elise en Rineke, van de Vlindertuin hebben geweldig hard gewerkt en een Pluktuin
gerealiseerd in de Eetbare Tuin.

De doelen passen binnen de kaders van D’n Hof omdat:
samenwerken, gezelligheid en leut, op een gezonde manier producten verbouwen en de Permacultuur regels
naleven uitstekend passen binnen de gestelde kaders van D’n Hof;
Zo denken we onze doelen te kunnen bereiken:
tuin schoonmaken en voor de volgende jaren in orde maken;
dit moet regelmatig gebeuren en dat hebben we helaas niet gehaald;
goede compost maken / omzetten;
eetbare planten verzamelen; bij voorkeur 1-jarig en langer plus vaste planten;
Nico is hier heel actief mee bezig;
eventueel dagdelen workshops organiseren om mensen te informeren / enthousiasmeren.
misschien op het moment dat we meer tijd hebben?
Dit gaan we concreet doen:
Aangezien we het werk niet aankunnen, hebben we gevraagd of alle werkzaamheden voor de Eetbare Tuin op
de Klussenlijst voor de Kluszaterdag kunnen komen;
We hebben de dames, van de Vlindertuin, toestemming gegeven de Pluktuin uit te breiden in de Eetbare Tuin
én er mag een verbinding tussen de tuinen worden gemaakt.
Dit hebben we daarbij nodig:
Materiaal: planten / zaadjes / eventueel stukje in de kas;
Geld: € 100,- voor nieuwe zaadjes/plantjes. Dit gaat helaas niet door omdat we, als DnHof, een pas op de
plaats moeten maken.
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