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Mededelingen van het bestuur

Agenda

Beste mensen, we leven op dit moment in een vreemde nieuwe
werkelijkheid. Het Coronavirus brengt veel veranderingen in ons
dagelijks leven. En tegelijkertijd begint de lente! De afgelopen week
werd er druk gewerkt in de moestuinen. En gezwaaid naar elkaar.

zo 5 apr 2020
Werkochtend VERVALT i.v.m.
richtlijnen overheid Coronavirus

Sinds de ALV heeft het bestuur twee keer vergaderd. De
belangrijkste zaken die we besproken/gedaan hebben zijn:
verdeling van de taken, voorbereiden en daarna afzeggen van NL
Doet en doorspreken van lopende zaken. De verdeling van de
bestuurstaken is als volgt:
• Esther Moors: voorzitter
• Marian van der Vooren: secretaris/penningmeester
• Paul Kelder: alg. bestuurslid, coördinatie schouw/website
• Marcel den Besten: alg. bestuurslid, coördinatie werkdagen
We hebben afgesproken om zoveel mogelijk als team te werken
zodat we zaken van elkaar over kunnen nemen als dat nodig is.
De volgende bestuursvergadering staat gepland op 21 april.
Tot slot: Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen!

Oproep: Hoe tuinier jij?
Op onze Moesakker zien we heel veel en steeds meer verschillende
manieren van tuinieren. Van traditioneel, groenten, bloemen en fruit
mooi op rijen tot kleurrijke en zeer diverse permacultuurtuinen en
alles wat daar tussenin zit.

za 9 mei 2020
Werkochtend VERVALT i.v.m.
richtlijnen overheid Coronavirus
do 11 jun 2020
Werkavond van 19.30-21.30 uur
za 27 jun 2020
Werkochtend van 10-13 uur
za 3 okt 2020
Nieuwe datum NL Doet

Stukje schrijven?
Wil je ook meehelpen om de
nieuwsbrief te vullen? Of wil je
juist graag over een bepaald
onderwerp lezen? Mail dan naar
de redactie:
Moestuin.de.moesakker@gmail.
com

Contact met bestuur
Omdat we nieuwsgierig zijn hoe jij je tuin inricht en wat daar de
voordelen of nadelen van zijn doen we een oproep:
HOE TUINIER JIJ?
Laat het ons weten met een klein artikeltje en wat foto’s en wij
plaatsen het in de nieuwsbrief. Je kunt je tekst(je) en foto’s sturen
naar moestuin.de.moesakker@gmail.com

Mail naar:
moestuin.de.moesakker@gmail.
com t.a.v. Esther Moors

Hoe tuinier jij? Deel 1
Jan Luuk (tuin 34-35) tuiniert al vele jaren op de Moesakker en heeft in zijn tuin een 6-jarig systeem van
vruchtwisseling opgezet. Hoe hij dat doet, lees je hieronder:
Naast de juiste organische bemesting (elke groente heeft haar eigen, verschillende behoefte aan mest, van
veel tot heel weinig!) van je tuin is ook vruchtwisseling (wisselteelt) van belang om een gezonde bodem te
krijgen. Vruchtwisseling draagt bij aan het voorkomen van ziektes en plagen op je tuin.
Vruchtwisseling houdt in dat je de plaats van waar je groentes teelt, afwisselt en voorkomt dat dezelfde
groenten steeds op dezelfde plaats terugkomen. Op de Moesakker is dit van groot belang omdat het
gebruik van chemische middelen om ziektes te bestrijden streng verboden is. Als je een bepaalde
groente(familie) elk jaar op dezelfde plaats teelt, ontstaan er op die plaats vervelende schimmels of zullen
er extra veel aaltjes verschijnen. Denk bijvoorbeeld aan de knolvoet in de kolen.
Hoe je afwisselt, hangt natuurlijk af van de grootte van je tuin en de indeling van je tuin. Wanneer we een
vak/bed in gedachten nemen, is een volgorde die vaak gebruikt wordt:
Jaar 1: Wortelgewassen (bijvoorbeeld: ui, pastinaak, biet, knoflook, schorseneer, knolvenkel, witlof); weinig of
geen mest, wel kalium.
Jaar 2: Aardappelen/een beetje mest
Jaar 3: Peulgewassen (tuinboon, sperzieboon, Kapucijners, peultjes etc.)/weinig mest
Jaar 4: Koolgewassen (bloemkool, rode kool, palmkool, boerenkool, broccoli, koolrabi, spruit etc.)/ veel mest
Jaar 5: bladgewassen: sla, snijbiet, andijvie, groenlof, prei etc. /aardig wat mest
Jaar 6: Vruchtgewassen (Courgette, Pompoen, Suikermais, aubergine etc.)/veel mest
Jaar 7: Wortelgewassen (zie jaar 1)
En dan moet je nog ergens de aardbeien tussen zien te proppen… Meestal een apart bed/vak, dat je na 2
of drie jaar verplaatst. Rabarber en asperges hou je langere tijd op vaste plaatsen.
Veel mensen hebben misschien niet de ruimte om met zoveel bedden of vakken te werken. In dat geval is
het wel goed om de volgende regels aan te houden:
1.
2.
3.

Neem 5 of 6 jaar tussen twee koolteelten.
Neem minstens 4 jaar tussen twee aardappeloogsten.
Neem 5 of 6 jaar tussen twee peulvruchtenteelten.

DRINGENDE OPROEP vanuit de COMPOSTGROEP!!!
De compostgroep doet nogmaals een dringende oproep aan iedereen die onkruid (zonder aanhangend
zand) en ander groen materiaal aanlevert op de compostplaats.
Willen jullie geen kool-blad-stronken achterlaten. Neem ze mee naar huis en stop ze in de groene kliko.
Er wordt ook nog regelmatig veel plastic en ander afval aangetroffen. Jammer en niet nodig!
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RECEPT

Recept voor een voorjaarsfeestje!
RABARBER CRUMBLE TAART voor een taartvorm van 24-26 cm doorsnede
300 gr bloem
200 gr koude boter
100 gr suiker
1 ei
Snuf zout

Alles in één keer in de keukenmachine of mengen met de hand.
Laat het deeg voor de bodem in folie 30 min rusten in de
koelkast.

300 gr rabarber
1 eetlepel maïzena
40 gr suiker

Snij de rabarber in stukjes van 2 cm.
Meng met de suiker en maïzena.
Zet de oven vast aan op 180o

100 gr bloem
100 gr boter
100 gr suiker
20 gr havermout
20 gr amandelschaafsel

Smelt de boter in een pannetje. Meng de rest door elkaar.
Giet de boter er door en gebruik je vingers om er kruimels
van te maken.

Zet de taart 60 minuten in de oven.
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