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Werkochtenden coronaproof
Op 14 maart kon NL Doet helaas niet doorgaan. Als alternatieve datum
hadden we 3 oktober geprikt. Er kwamen n.a.v. de nieuwe corona-uitbraak
in begin oktober nieuwe maatregelen en dat betekende dat plan B in
werking gaat.
We hebben een flink aantal dagen als klus- en/of werkdag benoemd. We
werken dan steeds twee uur achter elkaar in kleine groepen van niet meer
dan 4 personen. Er is steeds iemand van het bestuur aanwezig om uitleg te
geven. In de agenda zie je welke dagen dat zijn.
Wat is er te doen?
- Alle palen vervangen aan de westkant van het complex
- Alle koppen van de markeringspalen opnieuw witten
- Beide hekken in de olie zetten
- Stammetjes zagen en een ril maken op de parkeerplaats
- Tuinen die vervuild achtergebleven zijn schoonmaken
- Voorbereiding aanplant stinzebollen
Veilig werken!
Nog steeds geldt: Voel je je ziek of ben je verkouden, kom dan niet.

Agenda
za 31 okt 2020
Werkochtend van 11.00-13.00 uur
Is VOL

za 7 nov 2020
Allerhande klussen van 9.00-11.00

zo 15 nov 2020
Werkmiddag in twee rondes van
12.00-14.00 en van 14.00-16.00 uur

za 28 nov 2020
Werkochtend in twee rondes van
9.00-11.00 uur van 11.00-13.00 uur

za 12 dec 2020
Werkmiddag in twee rondes van
12.00-14.00 en van 14.00-16.00 uur

Kom je ook? Laat het dan van te voren ons weten. Degenen die zich al
ingeschreven hebben krijgen nog een bevestiging.

Wie schrijft er mee?
Schouw
Op 14 september was de laatste schouw van dit jaar. De schouwcommissie
heeft op 28 september nog een naschouw gedaan. Over het algemeen
liggen de tuinen er goed bij. Er zijn toch ook een aantal tuinen waar we veel
woeker- en wortelonkruiden zien. Doe jezelf een plezier en ruim die op voor
de winter. Dan kun je volgend voorjaar starten met een schone tuin.

Vooraankondiging van een snoeicursus fruitbomen
en kleinfruit
Heb je een fruitboom of bomen of kleinfruit op je tuin die nodig gesnoeid
moeten worden om dat ze te hoog worden of weinig vrucht dragen? Geef je
dan op voor deze snoeicursus. Bas wil deze cursus geven in de winter of het
vroege voorjaar. (heel fijn
) Opgeven kan nu al! Via:
moestuin.de.moesakker@gmail.com

We kunnen altijd kopij
gebruiken! Wie vindt het leuk
om mee te helpen met het
vullen van de nieuwsbrief met
leuke artikelen, foto’s e.d.? De
nieuwsbrief verschijnt
onregelmatig maar minimaal 3
keer per jaar. Heb je interesse
stuur dan een mail naar:
Moestuin.de.moesakker@gmail.com

Contact met bestuur
Mail naar:
moestuin.de.moesakker@gmail.com

Wie is de Mol…
Dit fluweelzachte diertje van zo'n 15 cm. is helemaal gebouwd op ondergronds leven. Wie
eenmaal zo'n aaibaar zoogdiertje met dat kleine eigenwijze staartje omhoog, heeft
vastgehouden, gaat er misschien meer om geven.
De mol eet voor 90% 'vlees': insecten, slakken en wormen. Als de mol dus in je tuin
voorkomt, betekent dit dat je een gezonde bodem hebt, vol met leven! Toch vinden velen
dat de mol er niet thuishoort: hij/zij ruïneert het grasveld of gooit hopen grond omhoog, juist onder je met moeite
verbouwde groenten. Op de zandgrond van onze moestuinen komen mollen niet veel voor: ze hebben per dag wel
50 - 100 gram eten nodig. Nou zoveel wormen e.d. zitten er niet in onze zandgrond.
De mol is niet blind: hij heeft heel kleine kraaloogjes die hij onder de grond in z'n pels verstopt. De haren van de
vacht staan willekeurig geplaatst, er is geen 'vleug', en daardoor kan hij voor- én achterwaarts door de gangen
bewegen. De tot grote graafhanden omgevormde voorpoten, met elk vijf vingers met puntige nagels en een
duimpje, maken de mol tot een krachtige graver. Het belangrijkste zintuig is zijn spitse roze snuit die
gevoelige snorharen en tastzenuwen bevat. Zijn gehoor en reukzin zijn enorm goed. De mol vindt de keizerskroon
(Fritillaria imperialis) en de kruisbladwolfsmelk (Euphorbia lathyris) heel erg stinken!! Dat geldt ook voor de
Helleborus soorten. Daar blijft ie bij weg. Dus plant een paar keizerskronen om je grasveld.
Vergeet niet dat ze ook eigenlijk nut hebben voor je tuin: ze houden de grond in je tuin gezond; Het omwoelen van
grond is goed voor afwatering en het beestje helpt je ook om plagen in toom te houden: zoals gezegd smult een mol
van insecten en slakken en ze lusten ook babymuizen.
Wie is de mol… een goede vriend in je tuin die je alleen een beetje in toom moet zien te houden.

…de koning van de bodem!

Ratten vervolg…
Er zijn nog steeds ratten op de tuin. En wat eten ze? Zonnebloempitten recht van de plant. Pompoenen en
courgettes die nog op het land liggen, koolgewassen en aardperen. Ratten zullen er altijd wel zijn ("Waar mensen
zijn, zijn ratten") toch proberen we hun aantal op de tuin te reguleren. De belangrijkste reden is dat ratten de ziekte
van Weil kunnen overbrengen, via hun urine in water.
Er staan nu 9 vallen uit, 1 val is op wonderlijke wijze verdwenen. Maar tot nu toe hebben we geen rat gevangen.
Preventie is dus belangrijk: Zorg dat je zoveel mogelijk eetbare zaken en schuilmogelijkheden voor de rat van je
tuin verwijdert. Dus geen eetbaar afval of opgestapelde spullen in een hoek of langs een rand.
Als je een rat ziet laat ons dan weten waar dat was. Zodat we de vallen daar kunnen zetten waar de ratten hun
dagelijkse ronde doen.

Wil de laatste het hek dicht doen!?
Om te voorkomen dat er na zonsondergang bezoekers op de tuin komen die er niet thuis horen helpt het om ook het
houten hek bij de parkeerplaats te sluiten. Ben je de laatste op de tuin en is het bijna donker wil je dan beide hekken
dichtdoen? Alvast dank daarvoor.

Oproep!
De Moesakker in de toekomst – nadenken over investeringsplan in brede zin.
In de vorige Nieuwsbrief (september) deden we een oproep om actief mee te denken over de toekomst van ons
tuincomplex. Sinds 2 jaar zijn we als vereniging eigenaar van onze Moesakker en eigenaarschap betekent ook een
andere verantwoordelijkheid naar de toekomst. Op die oproep hebben 6 mensen gereageerd; Vanuit het bestuur
Paul en Marcel. En verder Alexander, Bas, Jan Luuk en Beatrijs. Er is een voortvarend en corona-proof eerste Zoomoverleg geweest waarin we ideeën, dromen, gedachten en concrete zaken beeldvormend hebben besproken.
We kijken zo'n 10 jaar vooruit en kwamen tot 3 zones die ieder eigen wensen hebben, te weten "ik, wij en zij".
o De tuin (wat is er nodig voor de huurders, wat missen we, denk aan een toilet of elektriciteit aansluiting) - ik
o Het erf (welke zaken zijn nodig voor het terrein- en houtwal onderhoud om die goed te kunnen beheren, denk
aan gereedschap, benodigde materialen) - wij
o De omgeving (welke rol willen we als Moesakker vervullen in de samenleving en wat is daar voor nodig, denk
aan openstellen van bijv. snoeicursus voor geïnteresseerden, telen voor de voedselbank) – zij
De financiële ruimte is op dit moment beperkt maar dat moet geen reden zijn om zaken niet te doen, het vraagt
alleen keuzes maken m.b.t. inkomsten en uitgaven.
Uit het delen van 't persoonlijk beeld bleek één verbindende factor tussen de 3 zones, nl. de behoefte aan een
“ontmoetingsplek” op de tuin ter versterking van de sociale cohesie op de tuin en met de omgeving. Dit aangevuld
met de sterke behoefte aan een beter en groter gereedschapshok heeft ons doen besluiten dat we deze combinatie
van beide wensen verder uitwerken voor een volgend overleg.
We willen de vereniging steeds op de hoogte houden van de gedachten en plannen om deze dan uiteindelijk op de
volgend ALV met de leden te delen, zodat we in de volgende ALV kunnen besluiten welke richting we opgaan en hoe
we denken dat vorm te geven de komende jaren. Dit is pas het begin en natuurlijk blijven we nieuwsgierig naar
nieuwe ideeën om de Moesakker tot een levendige en bruisende vereniging te ontwikkelen.
Heb je interesse om hierin mee te denken? We horen graag je ideeën want alleen samen krijgen we een gedragen
toekomstplan voor mekaar!
Geef je ideeën via moestuin.de.moesakker@gmail.com of spreek (een van) ons aan op de tuin om je dromen,
wensen voor de Moesakker te delen.

Laatste extra inzameldag voor de VOEDSELBANK: donderdag 29 oktober
Donderdag 29 oktober is de laatste inzameldag voor de voedselbank. Kijk ook op de postertjes in het kastje
en het bushokje!

KOLEN
in alle kleuren en maten
Andijvie, venkel, prei…
Op onze tuinen staan waarschijnlijk ook eind oktober nog heerlijke groenten.
Lever ze nog eenmaal in voor de Voedselbank, in de blauwe bakken in het bushokje.

Er komen veel tuinen vrij
Er komen volgend jaar veel en ook grote tuinen vrij. De mensen die op de interne wachtlijst staan voor een andere of
grotere tuin hebben inmiddels bericht gehad. Een aantal van hen gaat verhuizen naar een andere tuin. Inmiddels zijn
we nieuwe tuiniers van de wachtlijst aan het benaderen. Deze mensen worden rond 1 december uitgenodigd voor
een kennismaking en een rondleiding. In principe krijgen nieuwe tuiniers eerst een kleine tuin. Als het tuinieren dan
(wederzijds) goed bevalt schuiven ze vaak door naar een grotere tuin.

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.
Omdat we nieuwsgierig zijn naar hoe jij je tuin inricht en wat daar de voordelen of nadelen van zijn doen we een
oproep: 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 Als je wilt kunnen we ook in gesprek gaan en
maken wij daarvan een verslag (scheelt je tijd!)

Ontwikkeling van de houtwallen
Afgelopen zaterdag heeft de ‘houtwalgroep’ gezamenlijk een rondje langs de wallen gemaakt.
Om te kijken wat het effect is van de forse ingrepen van afgelopen winter en om te bespreken welke acties er
aankomende winter nodig zijn. De stukken die we weggezaagd hebben zijn heel goed terug gegroeid. Daar zijn we
heel tevreden over. Maar er zijn ook zorgen!
We zien dat er door individuele tuiniers nog steeds geknipt wordt in de houtwal. Dit zorgt voor gaten in de dichte
begroeiing. En dat is niet de bedoeling! Heb je last van struiken die overhangen op je tuin. Bespreek het met een van
ons, dan kijken we samen wat de beste oplossing is.
En we zien ook dat aan de kant van Beukenhorst nog steeds groenafval en eikels in de houtwal gedumpt worden.
Dit is niet de bedoeling! Onkruid uit de wal en/of je tuin en eikels kun je op de compostplaats kwijt. We willen de
bodem in de houtwallen zoveel mogelijk verschralen zodat er meer bloeiende kruiden kunnen gaan groeien.
Aankomende winter gaan we de volgende grote werkzaamheden uitvoeren:
- Tussen tuin 0 en beukenhaag : Vlieren afzetten
- Strook achter tuin 30 – 42 “tussen de eiken”: Volledig afzetten behoudens mispel en taxus. Ook de wilgen
aan de andere kant van de sloot knotten.
- Achter tuin 55 : 1 hoge wilg aan de andere kant sloot knotten -> werkochtend en beuken op het pad
omzagen als deze niet weggehaald worden.
- Achter tuin 25 – houtril strakker maken aan tuinzijde, met palen -> werkochtend
- Achter tuin 19 – weghalen 2 hazelnoten langs de omheining
- Strook tuin 19 – 25 inplanten zodat het dicht kan groeien
- Strook tuin 13-A tot 1 – A, vogelkers snoeien
- Groenstrook langs toegangspad: Verder verwijderen ondergroei tot Turkse hazelaar over breedte van 2 tot 3
meter. Proberen begin te maken met schonen van de grond.
We bekijken eind januari waar en hoeveel nieuwe aanplant er nodig is zodat we ruim voor de lente begint kunnen
planten. Wil je meer weten spreek een van ons dan aan. Bas, Jan Luuk, Marcel, Patrick, Esther

RECEPT: "In je knollentuin"
Ovenschotel-tijd.
Een stevige maaltijd en ook niet geheel calorie-vrij!! Maar na een dag flink compost sjouwen wél verdiend!
En misschien wel alles uit eigen tuin?

2 flinke (rode) koolrabi's
2 flinke bieten
4 aardappels
kleine pompoen
2 teentjes knoflook
1 rood pepertje
1/2 pakje feta
tijm (niet te zuinig ermee!)
1/4 l. slagroom of kookroom
zout

Over voorverwarmen op 225 graden.
Kook de koolrabi's, bieten en aardappels half gaar,
afhankelijk van de grootte zo'n 7 minuten.
Na wat afkoelen: snijd de koolrabi's in 'frieten', de bieten
in plakjes en de aardappels in flinke blokjes.
Maak de pompoen schoon en snijd in plakken.
Haksel de knoflook en rode peper.
Vet een ovenschaal in, leg alle groenten en kruiden erin,
door mekaar husselen eventueel met wat zout.
Strooi er de verkruimelde feta over.
Overgiet met slagroom, eventueel aangevuld met wat
(haver)melk of kookroom (i.v.m. de calorieën).
Zo'n 30 minuten in de oven.

Met z'n tweetjes eet je dan alles schoon op:

