~ Nieuwsbrief moestuin ~
februari 2017

Sneeuw, vorst en zelfs al weer wat zonnenstraaltjes... we hebben het allemaal gezien de
laatste maanden.
Half november hebben velen van jullie zich ingezet om de
moestuin klaar te maken voor de winter. Er zijn vele kruiwagens
mest verreden en de hele tuin is gespit.
Wat een werk is er verzet; heel hartelijk dank!

Daarna was voor de tuin een periode van rust aangebroken,
maar achter de schermen werden de plannen voor het komende
seizoen al weer voorbereid.
Er is weer een nieuw tuinplan geschreven, waarin we zoveel
mogelijk rekening hebben gehouden met de ideeën en wensen
die we van jullie kregen.

Waar is het meeste licht, op welke
plaatsen heb je het minst last van
slakken, welke gewassen stonden
hier de voorgaande jaren; aan van
alles moest worden gedacht.
Mocht het weer een beetje gaan
kriebelen; de tuin is al weer open!
In februari kunt u op dinsdag langs
komen om weer een beetje in de
stemming te komen, om te helpen
met het planten van de eerste
gewassen of gewoon om een kopje
koffie of thee te drinken.
Zo zit de aardpeer (ooit van
gehoord? hieronder staat een
afbeelding...) inmiddels al in de
grond!

Vanaf maart zijn we zowel op dinsdag
als vrijdag open.
We hopen er met elkaar weer een heel
goed seizoen van te maken, waarin we
veel plezier beleven aan elkaar en aan
alles wat groeit en bloeit!

De aardpeer, knolletjes waaruit een flinke plant groeit

OPENINGSTIJDEN 2017
Februari
dinsdag 9.30 - 10.30 uur
Maart
dinsdag en vrijdag 9.30 - 11.00 uur
Vanaf april
dinsdag en vrijdag 9.30 - 12.00 uur
Locatie

Jacob Catslaan, naast de Regenboogschool (over het schoolplein, rechts)

Opbrengst

De opbrengst gaat naar Care for Family

We hebben ook een eigen Facebookpagina! Meer info en foto's op 'Moestuin Careforfamily Waddinxveen

