


Nieuws vanuit het bestuur 30 april 2021 

Het vernieuwde bestuur van de Lentse Aarde is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. We willen 
regelmatig de leden informeren waar we zoal mee bezig zijn, zodat jullie op de hoogte zijn en 
eventuele suggesties over bepaalde onderwerpen kunnen doen.


Huishoudelijk reglement 
Enkele mensen uit het bestuur zijn bezig om het huishoudelijk reglement te vereenvoudigen en te 
actualiseren. 


Wateraansluiting 
Met Hans de Leeuw is overlegd over reparatie en uitbreiding van de watertappunten zoals jullie 
onlangs via een mail hebben kunnen lezen. Op 1 mei staat een actie gepland met een aantal 
vrijwilligers om dit aan te leggen.

We zijn aan het nadenken over extra watertappunten voor de achterste tuinen.


Wachtlijst 
Er staan 30 mensen op de wachtlijst! We hebben daarom besloten de wachtlijst nu voorlopig te 
sluiten. 


Scholen 
In Bemmel is geen basisschool gevonden, die wil participeren in de moestuin. De meeste scholen 
blijken al schooltuinen te hebben. We zijn nu dus op zoek naar een school in Lent. Mocht die ook 
niet gevonden worden, dan wordt het perceel dat bestemd was voor een tweede school aan 
mensen van de wachtlijst uitgegeven.


Website 
Er wordt gewerkt aan een update van de website. Er staat nu veel heel oude informatie op. We 
willen meer informatie voor iedereen toegankelijk maken, zodat je niet altijd eerst hoeft in te 
loggen. Ook zou de website er aantrekkelijker uit kunnen zien, meer foto’s ed., eventueel de 
structuur veranderen.  Als mensen mee willen denken over de vormgeving én verstand hebben 
van websites maken, meld je even bij Maria of Simon.

En voor nieuwe mensen die niet weten dat er een website is met een speciaal deel voor leden: 
meld je even om een toegangscode te krijgen bij John of Martine.


Rondgang langs de tuinen 
Zondag 25 april hebben we met een aantal mensen een rondgang gemaakt langs de tuinen. We 
hebben geconstateerd dat sommige mensen er nog niet aan toe gekomen zijn iets in hun tuin te 
doen. In verband met de grote wachtlijst gaan we bij hen informeren of ze nog gebruik willen 
maken van de tuin of niet. 

We willen bij deze iedereen oproepen om de voorwaarden van Park Lingezegen nog eens 
door te lezen en dan met name waar het gaat over omheiningen rondom de individuele 
percelen en gebruik van plastic, geïmpregneerd hout, bakstenen, tegels, metalen rekken, 
kunststofdraden, glas, ijzer op de tuin. We willen jullie vragen je te houden aan de 
voorwaarden die Park Lingezegen heeft gesteld ! 

Verder…..  wordt er nog gewerkt aan:

- nieuw leven blazen in de kenniscommissie

- opslag gereedschap

- plan van aanpak gemeenschappelijke tuin: hierover hebben jullie inmiddels een mail gekregen 

met een antwoordformulier. Mocht je hem nog niet hebben ingevuld? Doe dat nog even!


         



- het gebruik van de WC en de reparatie van de handpomp (beide moet met Park Lingezegen 
overlegd)


- houtsnippers: Louis is gevraagd, maar hij heeft op het moment niets.

- openingsfeest zodra dat wat betreft Corona weer kan!


In de pers 
Op 27 februari stond er een artikel in De Brug over De Lentse Aarde. Voor wie het niet gelezen 
heeft: https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/1055155/wroeten-in-de-lentse-aarde

Op 29 april stonden De Lentse Aarde in de nieuwsbrief van Park Lingezegen: 

https://parklingezegen.nl/wroeten-in-de-moestuinen-van-lingezegen/
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