
Wij hebben ons idee ingediend bij : 

Wat houdt het plan in? 
 
Ergens op of rondom het schoolplein van  
OBS Ruitenvelder willen we een gebied 
omtoveren tot een Deel Moestuin. Kinderen, 
buurtgenoten en andere geïnteresseerde 
Froomboschers kunnen samenwerken en  
van elkaar leren in deze moestuin. 
Van de opbrengst wordt één keer per seizoen 
een gezamenlijke maaltijd bereid en samen 
opgegeten.  
De rest van de opbrengst  
wordt gedeeld,  
vandaar ook deeltuin. 

Wat is het ‘hogere’doel? 
 
De Deel Moestuin draagt bij aan het 
verbeteren van de leefbaarheid in 
Froombosch en aan de saamhorigheid in  
het dorp. Omwonenden, buurtgenoten en  
alle Froomboschers worden uitgenodigd  
mee te helpen en mee te werken in de  
Deel Moestuin. Zo vergroten we de 
betrokkenheid bij elkaar, het dorp en de 
openbare school.  
 
In de Deel Moestuin vindt kennisoverdracht 
plaats en wordt er op een leuke, nuttige 
manier samengewerkt en samen gedeeld.  

 
 
 
Deel Moestuin  
de Ruitenvelder Froombosch 
 

STEM op ons idee! 
Deel Moestuin  
De Ruitenvelder 
Froombosch 

Samen werken, 
samen leren, 
samen oogsten 
en samen eten! 



Voor wie is de Deel Moestuin?  
 
De kinderen van de OBS Ruitenvelder,  
buurtgenoten van de school. In breder 
verband alle inwoners van Froombosch 
tussen vier en achtentachtig. 

 
Waar hebben we geld voor nodig? 
 
Het geld is o.a. nodig voor het laten 
frezen van de grond, grond opbrengen 
en verrijken, hekwerk plaatsen, een 
opberghok voor gereedschap, 
aanschaffen van tuingereedschap, 
aanbrengen van vakverdeling met tegels, 
kweekbakken, kweekkasje, zaaigoed en 
een compostbak.  
Als het mogelijk is, zou een water 
voorziening in de tuin ook zeer welkom 
zijn. Anders sowieso een regenton. 
Volgens een globale begroting hebben  
we hiervoor €5.000,00 nodig. 

 
 

En hoe nu verder? 
 
Ons idee is doorgedrongen tot de 2e 
ronde! Daar zijn we heel blij mee.  
Maar om het plan te kunnen 
verwezenlijken hebben we héél véél 
stemmen nodig. Stemt u op ons vanaf 
7 december tot 4 januari?  
 
Stemmen kan met het stembiljet. Er 
komen stembussen te staan op OBS 
Ruitenvelder en in MFC Ruitenvelder. 
Het stembiljet kan ook ingeleverd worden 
in de brievenbus van Ruitenweg 52. 
Stemmen kan ook digitaal via de website 
van De vonk van Slochteren. 
 
De 3 ideeën met de meeste stemmen 
ontvangen een geldprijs van maximaal 
€5.000,00. 

Dit is een idee van: 
 
Werkgroep VONK  
Deel Moestuin De Ruitenvelder 
Froombosch 
Marloes Poel, Judith Fluks,  
Gerda Eitens en 
Marcèle van Kerkvoorde 
 
 
 
 
Dit plan is ingediend bij: 
 
 
 
 
 
 
Dit plan wordt ondersteund 
door: 
 
> OBS Ruitenvelder, zowel het  
    Team als de OR en de MR 
> Vereniging Dorpsbelangen 
    Froombosch 
 
STEM OP ONS! 
 
Wij willen dit plan graag met u 
uitvoeren. Helpt u mee?!  
Stem v.a. 7 december op ons: 
 
 www.devonkvanslochteren.nl 
 

http://www.devonkvanslochteren.nl/

