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1E NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2013
NIEUWE WEBSITE
Zo trots als een pronkboon kan ik het nieuwe Groenmoes nu nog beter tot zijn recht laten komen.
Het heimwee naar het fysieke tijdschrift is ingeruild voor een nieuwe sprong voorwaarts. Het is een
mix van papieren en digitale informatie. Zoals ik in het verleden verschillende boekpublicaties
uitbracht zal dat in de toekomst een belangrijk deel blijven uitmaken van de Groenmoesactiviteiten.
Het nieuwe Groenmoes biedt een drieluik aan activiteiten: 1. Boekpublicaties; 2. Groenmoesmarkt;
3. Webservice. Alle drie vullen ze elkaar aan en zullen ze elkaar versterken.
WEBSITECOMPONENTEN
De homepage heet voortaan NIEUWS. Je ziet in een oogopslag waar Groenmoes zich actueel mee
bezig houdt waarbij een snelle blik op ‘recent nieuws’ is te richten. Hier wordt ook de mogelijkheid
geboden om zich te verzekeren van de gratis nieuwsbrief.
OVER GROENMOES geeft vooral degenen die Groenmoes niet of nauwelijks kennen een indruk van
de vele activiteiten die er geweest zijn en geeft een indruk van de wijze waarop de kernwaarden in
het verleden invulling kregen. Die kernwaarden zijn allerminst aan slijtage onderhevig. Sterker nog:
ze spelen in onze maatschappij een steeds nadrukkelijker rol: natuurlijk moestuinieren, eerlijk
voedsel en regionale betrokkenheid.
Ik vind het zelf best indrukwekkend als ik terugkijk naar alle PUBLICATIES die ik onder elkaar heb
gezet onder de volgende knop die je kunt indrukken. Het zijn fysieke producties. De meest recente
publicaties worden apart vermeld; publicaties die al van oudere datum maar nog steeds verkrijgbaar
blijven zijn ondergebracht in het zo geheten “Groenmoesfonds”. Tenslotte gun ik je een blik op wat
nog in de pen zit. Daarover zullen steeds fragmenten de actualiteit gaan halen en dus op de
nieuwspagina worden geplaatst. Hoe je in het bezit kunt komen van publicaties lees je ter plekke.

Informatie over de GROENMOESMARKT is bij de huidige nieuwsbrieflezers inmiddels bekend. Toch
komt er steeds nieuwe informatie bij, hetzij over locatie, deelnemers of sponsors. Het blijft broeien
en boeien. Veel reacties hebben me al bereikt van lezers die ernaar uitkijken. Wie deze nieuwsbrief
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voor de eerste keer ontvangt: DE GROENMOESMARKT VINDT PLAATS OP ZONDAG 23 MAART 2014 IN
ZALENCENTRUM ’T ZAND IN OIRSCHOT. Alle informatie hierover – er zijn inmiddels 41 deelnemers –
vind je op de website www.groenmoes.nl.
Nieuw is de DATABANK, een service aan bezoekers van de website om uit de hoeveelheid en wirwar
van gegevens die op je afkomt ordening te vinden, rustpunt en reflectie. De databank biedt
agendagegevens waarvan Groenmoeswaarden deel uitmaken maar geeft vervolgens zicht op een
hoeveelheid initiatieven die rondom die waarden zijn ontstaan. Die initiatieven zijn samengebracht in
een “Groenmoeswebservice”. Rondom een groot aantal thema’s zijn websites gegroepeerd waarvan
in een oogwenk duidelijk is waar ze voor staan en waardoor ze uitnodigen tot het opnemen van
kennis. Een aparte ‘linkpagina’ is niet meer gemaakt. De vele relaties die Groenmoes heeft
opgebouwd en waar graag naar wordt verwezen zijn in kaders geplaatst en aldus toch zichtbaar.

GROENMOES WEBSERVICE
RUBRIEKEN
MOESTUINEN, VOLKSTUINEN
MOESTUINEN, VOLKSTUINVERENIGINGEN
MOESTUINIEREN, ALGEMEEN
MOESTUINIEREN, CURSUSSEN/EDUCATIE
MOESTUINFORUMS
MOESTUINKENNIS
MOESTUINMATERIALEN
MOESTUINORGANISATIES
MOESTUINWINKELS
MOESTUINZADEN
PERMACULTUUR
STADSLANDBOUW
STREEKPRODUCTEN
TIJDSCHRIFTEN, MOESTUIN
TIJDSCHRIFTEN MET MOESTUININFO
TUINEN, ALGEMEEN
TUINIEREN
TUINCENTRA
VOEDING, BIOLOGISCHE
VOEDSELACTIVITEITEN
VOEDSELAUTORITEITEN
VOEDSELGEMEENSCHAPPEN
VOEDSELINFORMATIE
VOEDSELWAAKHONDEN

BIODIVERSITEIT
BOERDERIJWINKELS
ECOLOGISCH LEVEN
EENJARIGE BLOEMEN
EETBARE PLANTEN BUITEN MOESTUIN
FRUIT
GEWASBESCHERMING
GROENTE, ALGEMEEN
GROENTE/AARDAPPELEN
GROENTE/AARDPEREN
GROENTE/ASPERGES
GROENTEABONNEMENTEN
GROENTEKWEKERIJEN
GROENTETEELT
KRUIDEN
MARKTEN/BIO./BOEREN/DUURZ./PURE/STREEK
MARKTEN/BEURZEN, (MOES)TUINEN
MESTSTOFFEN
MOESTUINEN,HISTORISCHE
MOESTUINEN, HISTORISCHE GROENTEN
MOESTUINEN, BUURTMOESTUINEN, DAKMOESTUINEN, MINIMOESTUINEN, VERTICALE

Tenslotte is er een CONTACTmogelijkheid. Vragen, opmerkingen en aanbevelingen kunnen op een
contactformulier worden genoteerd terwijl een bestelformulier alle publicaties bevat die Groenmoes
zelf levert. Wil je me rechtstreeks benaderen dan kan dat altijd via info@groenmoes.nl. Ik ben
benieuwd wat je van de nieuwe opzet vindt. Laat het me weten, geef commentaar of tips maar
bedenk dat ik niet actief ben met sociale media maar mijn energie het liefst stop in inhoudelijke
informatie via deze website.

2

________________________________________________________________________________________________________________________

ZAAIAGENDA VOOR DE MOESTUIN
De uitgever werkt gestaag verder aan het uitbrengen van een
fantastisch vormgegeven agenda waarvan de presentatie medio
januari 2014 is voorzien. Inmiddels neemt de belangstelling voor
deze agenda met de dag toe. GARANTZADEN EN SLUIS GARDEN
plaatsen er informatie over in hun catalogi die in december a.s.
zullen uitkomen. Ze zullen als wederverkoper fungeren maar dat
geldt inmiddels ook voor ZAADHANDEL VAN DER WAL. En om
anderen niet te kort te doen: VREEKEN’S ZADEN heeft al een
bestelling geplaatst en toezeggingen zijn gedaan door HELZAHOBBYZADEN, WERELDZADEN, BOERENGOED, HET VLAAMS ZAADHUIS, tijdschrift GENOEG, de
STADSAKKERWINKEL (Groningen), JANSEN ZADEN (Dinxperlo), HET PAKHUUSKE (Den Burg), DE
TUINEN VAN APPELTERN, INTRATUIN ROSMALEN, INTRATUIN TILBURG, TUINCENTRUM AGRO-NOVA
(Sprang-Capelle), TUINCENTRUM SOONTIENS (Eindhoven), MOESTUIN.NL, TUINKENNER.NL,
BIOLOGISCHPOOTGOED.NL.
Op 23 oktober heeft een 30-tal belangstellenden bij Groenmoes ingetekend op de zaaiagenda. Wie
dat nog niet gedaan heeft kan ik zachtjes influisteren dat het wellicht een mooi Sinterklaas- of
kerstcadeau kan zijn. Je geeft dan met een van de feestdagen een zelfgemaakte bon voor een
verrassing die twee tot vijf weken later wordt bezorgd.

GENOEG
Het kwartaalblad GENOEG gaat veel aandacht aan Groenmoes
besteden. In het a.s. decembernummer zal een stukje over de
zaaiagenda worden geschreven. De agenda zal daarna ook in de
webwinkel van GENOEG te koop zijn. Op de website Genoeg.nl
en op haar Facebookpagina zal een aankoniging van de
Groenmoesmarkt worden geplaatst. En wie straks naar de Groenmoesmarkt komt zal een gratis
decembernummer mee naar huis kunnen nemen. En alsof dit nog niet genoeg is: er is nu al
belangstelling getoond voor een nieuwe Groenmoesuitgave: Groenmoesmix voor pot en bak, het
boekje dat je aanwijzingen geeft om je eigen potgrondmix samen te stellen. Daarover verschijnt
informatie in het lentenummer 2014 van GENOEG.

GROENMOESMARKT IN TIJDSCHRIFTEN
Behalve het hiervoor genoemde blad Genoeg zullen ook tuinbladen informatie over de
Groenmoesmarkt geven. De volgende bladen zullen begin 2014 de Groenmoesmarkt opnemen in een
agendarubriek: SEASONS, HOME & GARDEN EN TUINIEREN.

DE TUINEN VAN APPELTERN en KASTEELTUINEN ARCEN
Groenmoes gaat samenwerken met de Tuinen van Appeltern. Er zijn twee
manieren waarop die samenwerking gestalte gaat krijgen. Daarover kan ik
nog niet heel veel kwijt maar er bestaat de mogelijkheid dat de
GROENMOESMARKT in 2015 in Appeltern zal worden gehouden. Daarnaast
zullen ook nog gesprekken gevoerd gaan worden met de directie van de
Kasteeltuinen Arcen om ook daar een GROENMOESMARKT te gaan
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organiseren. Wie weet: de even jaren in Brabant en de oneven jaren in Gelderland en/of Limburg. Ik
houd je op de hoogte.
En dan TUINGELUK. Ben van Ooijen, directeur van de Tuinen van Appeltern vroeg me om t.b.v. de
gelijknamige website een stukje te schrijven over “Het vergeten
tuinseizoen”. Het resultaat ervan kan je inzien door de website
www.tuingeluk.nl te openen en onder aan de homepage te klikken
op ‘Vergeten Tuinseizoen’. Klik vervolgens op ‘verhalen uit de
praktijk’ en je vindt er tussen de ca. 30 verhalen ook het verhaal
van Hans van Eekelen.

TEN SLOTTE
Deze nieuwsbrief zal op onregelmatige tijden worden uitgebracht. Dit keer is veel aandacht
uitgegaan naar de vernieuwde website en naar toekomstige activiteiten. Bij een volgende
gelegenheid zal zeker inhoudelijke informatie worden gegeven en zal ik lezers hierbij willen
betrekken. Hoe en wat? Kijk uit naar de volgende nieuwsbrief.

Wil je me laten weten wat je van de nieuwe website vind? Laat het me weten via info@groenmoes.nl. Een aantal
reacties zal een plaatsje op de nieuwspagina krijgen.
Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur een e-mail naar info@groenmoes.nl met de mededeling ‘uitschrijven’ en
de berichtgeving zal worden stopgezet.

Best, 1 november 2013
Hans van Eekelen
info@groenmoes.nl / www.groenmoes.nl
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