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Stand van zaken hek en restauratie
De bouw van het hekwerk rondom Moestuin Leyduin is klaar! Nu kunnen we eindelijk beginnen met
de beplanting van de moestuin. Het hekwerk is gefinancierd door donaties van deelnemers en een
aantal fondsen, waarvoor wij jullie nogmaals hartelijk willen danken.
Ook de historische schuur staat in de steigers en zal eind van het jaar helemaal gerestaureerd zijn.
Het wordt een prachtige lichte ruimte. We hebben straks weer een droog en warm onderkomen voor
mens en gereedschap. De restauratie wordt mogelijk gemaakt door Landschap Noord-Holland.
Donaties inrichting schuur
Wanneer de schuur van de buitenkant gereed is, moeten wij zelf zorgen dat hij van binnen ook
aangekleed wordt. We willen er ophangrekken en kasten voor al het gereedschap en
tuiniersmaterialen in maken, een houtkachel en keukenblokje in plaatsen en een werktafel met wat
bankjes. De aanschaf van dit materiaal komt op €3000,Hiervoor willen wij jullie hulp vragen. Donaties zijn enorm belangrijk om het onderkomen klaar te
maken voor de start van het teeltseizoen begin 2012. Help ons aan de inrichting! Een bijdrage kan
gestort worden op bovenstaand bankrekeningnummer. Bij voorbaat al onze dank!
Oproep plantgoed
Het hekwerk staat: we kunnen ons richten op de beplanting van Moestuin Leyduin. Van de BDlandbouwschool in Dronten hebben we voor een klein prijsje meerdere fruitbomen en bessenstruiken
gekregen die wij daar zelf hebben uitgegraven. Toch is er veel meer plantgoed nodig om de sier- en
kruidentuin zo snel mogelijk aan te kleden.
Zijn er mensen die plantgoed (vaste planten, struiken) hebben staan in hun tuin en dat kwijt willen? Of
mensen kennen die dat willen? Graag contact opnemen met Heleen Vertegaal;
hvertegaal@hotmail.com.
Afhaalpunten
De afhaalpunten waar de deelnemers aan Moestuin Leyduin straks wekelijks hun groenten kunnen
ophalen zijn uitgebreid. We hebben nu afhaalpunten in Haarlem-Noord, Haarlem-Centrum, Haarlem
Zuid/ Heemstede, Ramplaankwartier en Schalkwijk. Iedereen kan vanaf komend teeltjaar ‘om de
hoek’ zijn groenten afhalen indien je niet in de gelegenheid bent naar Moestuin Leyduin te komen. De
exacte adressen zullen binnenkort op de website staan of zijn telefonisch op te vragen.
Wij wensen jullie een goed einde van het jaar en zien er naar uit om het eerste teeltseizoen feestelijk
te starten in 2012!
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