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Agenda 
 
do 18 feb 2021 
Algemene Ledenvergadering 
Locatie: Rode Kruisgebouw en 
online. We zijn bezig om een 
voor iedereen toegankelijke 
ledenvergadering te 
organiseren. 
Meer informatie volgt begin 
januari. Save the date!!! 
 

Vacatures 
Volgend jaar zijn er twee 
vacatures in het bestuur.   
Heb je hier interesse in of wil je 
weten wat het inhoudt? 
Spreek een van de 
bestuursleden aan of stuur een 
mail naar: 
Moestuin.de.moesakker@gmail.com 

 

Wie schrijft er mee? 
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   
 
  
 

 

 

 

Bericht van het bestuur 
 
Beste tuiniers, 
 
Dit toch wel veelbewogen jaar is bijna ten einde. Er was gelukkig één 
constante die ons allen steunde en opvrolijkte: onze moestuinen. Waar we 
in de zomerhitte en lockdowns altijd ons hart op konden halen. Waar 
ondanks alle beperkingen heel veel leden hard hebben gewerkt, gepraat en 
genoten. Ook samen. Dat is echt fijn. 
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar. Een themanummer over Compost 
en composteren is bijna klaar. Die wordt apart verstuurd, studievoer voor 
de lange winter! De basis van alle tuinieren is natuurlijk een gezonde en 
rijke bodem. Dat lijkt ons een mooi begin van een volgend tuinjaar.  

Het bestuur wenst ieder van jullie heel mooie en vredige kerstdagen 
en een groeizaam 2021, waarin we weer veel samen kunnen zijn!  
 

Coronaproof werken werkt! 
We hebben een flink aantal klus- en werkdagen achter de rug.  Met de 
nodige aanpassingen is er veel werk verzet. Nieuwe palen in de omheining, 
de takkenrillen in de houtwal geordend, parkeerplaats onderhouden, niet 
goed achtergelaten tuinen opgeschoond en zelfs de strook langs het 
toegangspad is voor een heel deel ontgonnen. Ook de compostgroep is 
steeds coronaproof, doorgegaan met de werkzaamheden. 
Zie verder in deze Nieuwsbrief onder "Subsidie toegekend!"wat de verdere 
plannen zijn met het toegangspad.  
Zodra de data voor de werkochtenden of -middagen voor 2021 bekend zijn 
laten we jullie dat weten. Zodat je deze in je agenda kunt noteren.  
 

Ratten… toch nog weer even 
Ratten… we zijn er nog niet vanaf. Een van de leden heeft een hond met 
een bijzonder goede neus voor ratten. Op 11 december heeft hij (= de 
hond) een speurtocht over het complex gemaakt. Hij vond reuksporen van 
ratten op enkele plaatsen. De tuinders van deze tuinen zullen daarover 
gebeld worden om actie te ondernemen, bijvoorbeeld hun tuin nog verder 
op te ruimen of hun compostbak te verplaatsen.  
Het bestuur zet de nodige vallen uit.  
Om de kans op ratten in je tuin te verkleinen kun je een aantal dingen doen: 
zet je gereedschapskist ten minste 30 centimeter boven de grond op 
bijvoorbeeld een stapel tegels en hetzelfde geldt voor je compostbak. Keer 
regelmatig je composthoop. Hiermee voorkom je dat je schuilplaatsen 
creëert. Ook het laten slingeren van nestmateriaal, zoals wol, touw of oude 
lappen, moet worden vermeden want dat heeft een aantrekkende kracht. 
Doe die in een afgesloten bak waar ratten niet bij kunnen. 
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Afscheid 
"Partir c’est mourir un peu" zeggen de fransen. En dat geldt zeker als je na vele jaren tuinieren afscheid neemt van je 
moestuin en je mede-tuiniers. Marguerite, Jos en Robin hebben de afgelopen weken hun tuin leeggemaakt. Graag 
zetten we hen in het zonnetje. 
 
Marguerite is sinds 1999 lid van de Moesakker waar ze altijd te voet naartoe kwam. Weer of geen weer. Trouw in 
haar deelname aan de werkochtenden. Omdat zoals ze zei ‘dat er gewoon bij hoort als je lid bent van de Moesakker’. 
Dank je wel Marguerite voor al je bijdragen in de afgelopen 21 jaar. 
 
Jos kwam in 2004 op de tuin. Hij had daar de ‘Akker van Jos’. Altijd piekfijn onderhouden en goed bemest. 
Als voormalig accountant scherp op de financiën en hoe het bestuur de verantwoording daarover invulde. Dank je 
wel Jos voor je precieze en kritische aanvullingen. Niet altijd makkelijk maar wrijving geeft glans! 
 
Ook Robin, British gentleman by birth, heeft zijn tuin moeten 
opzeggen omdat het onderhoud teveel werd. Zachtmoedig en 
zorgzaam voor tuin en medemens. Fijn dat je 14 jaar bij ons 
getuinierd hebt.   
 
We gaan jullie missen!  
 

 

Subsidie toegekend! 
Voor de ontwikkeling van de houtwallen en van het toegangspad hebben we subsidie aangevraagd én gekregen. We 
deden de aanvraag bij het KF Heinfonds. We zijn super blij dat deze aanvraag is gehonoreerd. Met dit geld kunnen 
we stinzebollen en zaad kopen. Want deze strook gaan we inplanten met bolletjes en inzaaien. Er wordt rekening 
gehouden met de structuur van opgaande bomen - struiken - en lage beplanting (zgn. 'bos-mantel-zoom') We 
zoeken een bloemenmengsel dat het daar op de wat beschaduwde plek goed zal doen. 
Het wordt een fleurige toegang naar ons complex. Het hoofddoel is evenwel om insecten en vlinders in het vroege 
voorjaar al van voedsel te voorzien. Op dit moment wordt de strook nog opgeschoond. Het planten van de 12.000 
bollen gebeurt volgend najaar op de werkdagen.  

 
 

Vooraankondiging van de snoeicursus fruitbomen en kleinfruit 

Heb je een fruitboom of bomen of kleinfruit op je tuin die nodig gesnoeid moeten worden omdat 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 nog steeds! Via: moestuin.de.moesakker@gmail.com 

 
 
 

Herkent u het plaatje van de hekken!? 
En misschien ook de boodschap? 
 
Dit thema is al vaker aangekaart in de Nieuwsbrief: de hekken!! 
Om te voorkomen dat er na zonsondergang bezoekers op de tuin komen die er 
niet thuis horen helpt het om óók 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. Liever een keer te vaak het hek 
gesloten dan te weinig! Als we er allemaal op letten, moet het goed komen! 
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De Moesakker in de toekomst –  

Nadenken over een investeringsplan in brede zin. 
Deel 3. 
 
In de Nieuwsbrief van 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 Zoom-
overleg geweest waarin we ideeën, dromen, gedachten en concrete zaken beeldvormend hebben besproken. 
Daarover deden we verslag in de Nieuwsbrief van oktober. In november zijn we, opnieuw met een digitale 
vergadering, daarop doorgegaan. Er is uitvoerig stilgestaan bij de vraag: 'Wat voor soort vereniging willen we zijn' en 
"wat zijn dan vanuit die context de activiteiten en investeringsbehoeften?" 
 
De Toekomst-visiegroep zal voor de a.s. ledenvergadering van donderdag 18 februari 2021 een stuk schrijven dat 
dan ter bespreking voor ligt. Hopelijk kunnen we dan tot consent komen en onze vereniging verder ontplooien. Bij 
deze praten we u weer wat bij. 
 
Een korte terugblik: 
Bij de oprichting van de Moesakker en eerste periode daarna in de jaren '80 was er veel saamhorigheid omdat vanuit 
een gezamenlijk ervaren belang werk verzet werd zoals bijvoorbeeld het aanleggen van de waterleiding. Dat kweekt 
een band. Deze band lijkt in de loop van de tijd wat minder hecht geworden. Gelukkig wordt die weer hechter door 
ook nu weer wat meer gezamenlijk te werken: zoals bij het onderhoud van de singel en het composteren.  
 
De vraag is of we weer meer met elkaar willen samen doen. Een vraag die de leden in de ALV mogen gaan 
beantwoorden. Overwegingen die wij als Toekomst-visiegroep alvast willen meegeven zijn de volgende:  
Zijn we alleen een verhuurbedrijf van tuingrond of is het bestaansrecht van de vereniging de Moesakker het in 
beginsel samen een vereniging zijn waar we onze gezamenlijke hobby vormgeven?  
Welke keuze je ook maakt, die heeft financiële en andere gevolgen. 
In het eerste geval moeten we een meer commerciële insteek nastreven waarbij het lidmaatschap en de tuinhuur 
marktconform moet worden omdat (een deel van het) onderhoud e.d. dan uitbesteed kan worden. Dit zou een forse 
verhoging van borg, huur en lidmaatschap met zich meebrengen.  
Indien we een bloeiende vereniging willen worden, vraagt dat van alle leden een bijdrage in te ondernemen 
activiteiten en in financiële middelen om benodigde zaken te regelen. Het in eigendom hebben van de grond schept 
verplichtingen voor het onderhoud van het hele complex. Voor de sociale cohesie zijn dan meer gezamenlijke 
activiteiten wenselijk. 
 
Gezien de stevige huidige financiële positie van de vereniging (de waarde van de grond is vele malen meer dan de 
uitstaande leningen) zijn investeringen wel mogelijk, echter het geld op de bank is beperkt. Willen we investeren dan 
moeten we ook voor de bijbehorende middelen zorgen. Hiervoor zijn al verschillende ideeën geopperd die in de ALV 
besproken zullen worden.  
 
Primair uitgangspunt tijdens de besprekingen was dat de plannen iets moeten toevoegen aan de gemeenschap-
pelijkheid op de Moesakker. 
Voorstellen die verder uitgewerkt zullen worden zijn: 

1. Het aanschaffen van gereedschap;  
2. Een waterdicht en goed afsluitbaar gereedschapshok;  
3. De mogelijkheid om droog en uit de wind bij elkaar te komen;  
4. Toiletvoorziening;  
5. Het meer openstellen van de Moesakker voor mensen van buiten tijdens speciale voor activiteiten;   
6. Het kweken van groenten voor de voedselbank en hiervoor een tuin uit verhuur nemen; 
7. Gezamenlijke activiteiten, anders dan onderhoudswerk, bijvoorbeeld een plantenruilbeurs, een zomerborrel, 

een pompoenensoep-dag, een eindejaarsviering, etc.  



 

 
Bij deze roepen we leden op om hun ideeën aan te dragen zodat we die kunnen meenemen in onze verdere 
bespreking en uitwerking. Concreet gaat het dan om zaken als: "Hoe zie jij de toekomst van de Moesakker?",  "Heb 
je ideeën om bovenstaand lijstje aan te vullen en te concretiseren",  "Zie jij ergens een schip met geld binnenvaren"?  
 
Dit zijn gedachten en plannen die verder uitgewerkt worden om dan uiteindelijk op de ALV van 18 februari met de 
leden besluitvormend te delen.  
Natuurlijk blijven we nieuwsgierig naar jóuw (nieuwe) ideeën om de Moesakker als vereniging te ontwikkelen. 
Geef je ideeën via moestuin.de.moesakker@gmail.com of spreek (een van) ons aan op de tuin om je dromen en 
wensen voor de Moesakker te delen. Ook hier geldt: alleen samen kunnen we dit goed rond krijgen. 
 
 

 

Laatste inzameldag voor 
de VOEDSELBANK:  
 
Het was een overweldigend succes, de 
laatste inzameling van groenten voor de 
Voedselbank op donderdag 29 oktober.  
 
Hierbij wil de Voedselbank graag alle 
tuinders die doneerden, hartelijk 
bedanken ,  
een voedselDank dus!! 
 
We zijn ons aan het beraden over de 
inzameling in het komende jaar: een 
andere structuur of inzamelplek, wat 
meer communicatie, e.d. Als je ideeën 
daarover hebt: graag! 

 
 

Op alle tuinen nieuwe tuiniers!  
 
Er zijn dit jaar veel en ook grote tuinen vrijgekomen. De mensen 
die op de interne wachtlijst stonden voor een andere of grotere 
tuin zijn inmiddels ver'tuind'. De nieuwe tuiniers, die komen van 
de wachtlijst, zijn bekend. Ze hebben rond 1 december een 
kennismaking en een rondleiding op de Moesakker gehad. In 
principe krijgen nieuwe tuiniers eerst een kleine tuin. Als het 
tuinieren dan (wederzijds) goed bevalt schuiven ze vaak door naar 
een grotere tuin. We zijn oprecht blij dat de belangstelling zo groot 
is en dat we alle tuinen weer hebben kunnen verhuren.  

 
Nieuwe tuiniers: welkom op de Moesakker. 
En 'ouwe' tuiniers dank voor het opschonen van je tuin… 
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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!) 
Misschien is het juist nu, in dit stillere tuinseizoen de kans om dit te doen.  

 
 

RECEPT: "Boerenkool anders, een alternatief kerstrecept?"  
 

 
Nodig: 
Boerenkool, rijst, 1 goudrenet pp, boter, appelsap en event. appelstroop, pecannoten, wat zout en peper. 
Een stoompan (2 pannen in elkaar, de onderste gevuld met water) en appelboor. 
Hoeveelheden zoals je gewend bent voor aantal mensen te koken 
 
Voor extra kerstgevoel doe je erbij:  
Cranberry-compote en per persoon een heerlijk rijp half peertje met haloumi of feta erop gekruimeld. 
Zorg dat je dit klaar hebt staan. 
 
Kook de boerenkool en de rijst apart halfgaar. 
Doe de rijst onderin het stoomgedeelte, daarbovenop de boerenkool.  
Laat dat verder gaar stomen. 
Schil (eventueel) de appels en haal met de appelboor de klokhuizen eruit. Snijd ze in ringen. 
Bak de ringen in een grote bakpan in lekker veel boter (niet te) zacht. 
Leg de ringen bovenop de boerenkool in de stomer.  
Bestrooi ze met stukjes pecannoot. 
Maak van de achtergebleven boter flink wat saus, met appelsap (en appelstroop), 
 eventueel water. 
Misschien wat zout en/of peper erbij. 
Heel warm opdienen! 
 

"Smakelijk kerst-eten"  
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