
    










Rondje Noord 23 mei 
Omdat er vanwege Corona niet veel reclame gemaakt mocht worden voor dit ‘ evenement’ was 
het op de moestuin rustig met bezoekers. Met de hele middag koffie, thee en koekjes op de 
picknicktafel én een zonnetje was het toch een geslaagde middag voor iedereen die op de tuin 
aan het werk was of gezellig even langs kwam. Volgend jaar hopelijk weer meer aanloop en 
activiteiten op de tuin bij Rondje Noord. 


29 mei Vogelexcursie, heggen vlechten en plantjesruilmarkt 
Iedereen heeft bericht gehad over de vogelexcursie en het heggen vlechten en er blijkt veel animo 
te zijn. Alle workshops zijn al vol! Meer activiteiten volgen vast nog dit seizoen. 

Intussen is het idee geopperd om tijdens deze activiteit  bij de gezamenlijke picknicktafel een 
plantjesruilmarkt te organiseren. Dus heb je nog plantjes over, neem ze zaterdag mee!


Waterpunten 
Onder aanvoering van Hans zijn 1 mei de kranen aan het hoofdpad aangelegd. Extra waterpunten 
op de parallelpaden vraagt afhankelijk van het aantal (10 of 20) een investering van € 400 tot € 
800 plus een klusdag leidingen ingraven en kranen aansluiten. We gaan dit t.z.t .aan de ALV 
voorleggen.


         

Gemeenschappelijke tuin 
Met vereende krachten is er in de meivakantie  aan gewerkt 
om een deel van de gemeenschappelijke tuin om te spitten en 
tot een bloementuin om te toveren. We hebben nog plantjes 
nodig. Heb je nog plantjes over voor de bloementuin, 
neem deze dan zaterdag 29 mei mee om ze te planten. 
Op het stuk dat aan de bank grenst is het gras gemaaid en 
een deel is aan twee mensen van de wachtlijst uitgegeven, 
omdat het perceel wat oorspronkelijk bestemd was voor de 
gezamenlijke tuin te groot was en we veel mensen op de 
wachtlijst hebben.


Paden schoon houden 
We vragen iedereen de paden, die aan je eigen tuin grenzen, 
schoon en begaanbaar te houden. Dat hoeft niet grasvrij maar 
wel kort en netjes houden. Een of twee keer per jaar gaan we 
een klusdag organiseren met materiaal zoals bosmaaier om 
het samen aan te pakken.


Nieuws vanuit het bestuur 28 mei 2021  

Zoals beloofd weer even een laatste update vanuit het bestuur. Er was de afgelopen weken veel 
te doen dus tijd om jullie bij te praten.



Hagen 
Rond de hagen die Park Lingezegen heeft geplaatst was een bufferzone van 3 meter. De 
bedoeling is de hagen om de twee jaar te snoeien en wat er verder binnen die 3 meter groeit aan 
plantjes te laten staan. Sommige mensen hebben een deel van die 3 meter bij hun tuin getrokken. 
Dat is dus niet de bedoeling. Wil iedereen daar even op letten?


Contact Park Lingezegen 
De volgende aandachtspunten werden besproken met Hans van Park Lingezegen:
• Het half verharde pad in de moestuin moet onkruid vrij gehouden worden en overgroei van 

planten weggehaald worden. Dit pad dient men ook fietsbrij te houden. Fietsen in de stalling!
• Toegang tot W.C.: Hans is er ermee akkoord dat er een kluisje komt met code, uitsluitend voor 

de leden van de moestuin Lentse Aarde. Iedereen kan dan bij de sleutel om naar de wc te gaan. 
Zodra het definitief is geregeld horen jullie ervan.

• Aanleg van een boomgaard is niet toegestaan. Met PL was overeengekomen dat het plaatsen 
van één fruitboom is toegestaan in principe per 100 m2 (max 2,5m hoog).

• Geen  (hoog gras) in de tuinen en geen keien, geen metalen hekjes. Alleen gebruik van 
natuurlijke materialen. Geen verrommeling, plastic zakken, plastic trays, potjes etc. in de tuinen.

• Geen kritiek op de composthopen die er nu in de tuinen liggen.
• Het plastic boven op de bijenstal misschien iets meer wegwerken.
• Hans belooft ons in november een notenboom (Juglans) om bij de gemeenschappelijke tuin en 

tafel te plaatsen.

Gezamenlijk gereedschap 
Een kruiwagen op de tuin voor algemeen gebruik lijkt wel handig. We zoeken uit of er nog een is 
en die komt dan op de tuin te staan met ‘ Lentse Aarde’ erop geschilderd.


Website 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor de website. Binnenkort horen jullie er meer over.


Facebookpagina 
Het bestuur heeft besloten om alleen met de leden te communiceren via mail en de website. 

We willen jullie er wel op attent maken dat er ook een groep op Facebook is: De Lentse Aarde.


The Colorfield Performance  
Momenteel is er een kunstproject op het evenementen 
terrein van Park Lingezegen. Het evenement heet ‘The 
Colorfield Performance Park Lingezegen 2021’. Nog de 
hele zomer te zien. Leuk doel voor een fietstochtje!


Paddestoelen op de tuin in mei 
Het lijkt wel herfst! Vanmorgen op de tuin zelfs 
paddestoelen gespot. Ook de slakken hebben ze 
gevonden. Dat scheelt dan weer. Worden er wat minder 
plantjes opgegeten. Heel erg jammer van al die met 
moeite opgekweekte plantjes die de volgende ochtend al 
weer weg zijn.


Hopelijk binnenkort wat meer zon en wat minder slakken in de tuin!!! 



 


