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Agenda 
 
Nog onbekend 
Zoals het bestuur in een aparte 
algemene mail heeft aan-
gegeven gaat de Algemene 
Ledenvergadering pas op een 
later tijdstip door.  
Hopelijk eind mei / begin juni. 
 

Vacatures 
Volgend jaar zijn er twee 
vacatures in het bestuur.  
En een vacature voor de 
schouwcommissie.   
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 en vooral 
leuke, mooie, grappige, 
ontroerende foto's gebruiken! 
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, 
 
Een nieuw tuinjaar is gestart. Voor ieder nog de beste wensen. En vooral: 
een gezond 2021 waarin we hopelijk meer en nabij contact mogen hebben. 
De tuintjes liggen op moment van dit schrijven onder een pak sneeuw en 
ijzig koude wind. Dit is een extra nieuwsbrief om ook koning winter op de 
Moesakker te laten zien. Denk de kou en straffe wind er maar bij. Onder de 
laag sneeuw ligt de bodem te wachten op onze zaai-activiteiten.  
Een goed, vruchtbaar en gezellig  tuinjaar toegewenst. 
 
 
Coronaproof werken werkt! 
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.  
 

Hard gewerkt aan de oprit! 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven is er voor de ontwikkeling van 
de houtwallen en van het toegangspad subsidie toegekend. Het wordt een 
fleurige toegang naar ons complex. Het hoofddoel is om insecten en 
vlinders in het vroege voorjaar al van voedsel te voorzien.  
Afgelopen tijd is er (corona-bestendig) door een actieve groep, onder 
bezielende leiding van Bas, hard gewerkt aan het opschonen van de strook. 
Het is ongelooflijk wat een enorme hoeveelheid afval, puin en troep er 
tevoorschijn kwam! Op bepaalde plaatsen lag er een dikke aangestampte 
laag puin zo'n 10-15 cm. onder het oppervlak. Deze laag is (nu bijna) 
helemaal tot 3 spaden diep weggewerkt.  
Daarnaast is er enorm gewied, gezaagd, 
gesnoeid en geharkt. Op de parkeerplaats 
zijn nog de restanten van de om- en 
afgezaagde bomen te zien. Verder is er 
een meters lange takkenril gemaakt 
achter de composteerplaats.  
Het inzaaien met bijen- en 
vlindervriendelijk mengsel kan beginnen. 
Het planten van de 12.000 bollen gebeurt 
vroeg in het komend najaar op de 
werkdagen.  
 
 
   Midden januari 



Deze twee hardwerkende mannen swingen en dansen met snoeihout! 
 

Teelt van aardappel in 2021 
Vorig jaar hebben we een enorme plaag van coloradokevers gehad op onze tuinen. 
 
Voor de nieuwe leden: Coloradokevers eten het loof van o.a. aardappels en kennen geen natuurlijke vijanden. Ze 
overwinteren als larve in de grond. De verwachting is dat er ook deze zomer weer flink wat coloradokevers zullen 
rondscharrelen op de tuin. Het beste advies dat we kunnen geven is: Teel dit jaar géén aardappels, m.n. voor nieuwe 
leden heeft het bestuur dit advies. De ervaring leert dat een eerste tuinjaar vooral wennen is en ervaring opdoen. 
 
Voor alle anderen geldt: wil je toch aardappels telen dan kan dat onder deze voorwaarden: 
 - Via de moesakkermail laat je het bestuur weten dat je aardappels teelt en waar ze staan op je land.   
   Degene die zich al gemeld hebben hoeven dat niet opnieuw te doen. 
 -   Teel resistente rassen 
 -  Je controleert tijdens het groeiseizoen als het loof zichtbaar is iedere dag je aardappels. Kom je kevers 
  tegen dan maak je ze dood en meldt het aan het bestuur. 
  -  Het bestuur zal regelmatig de tuinen met aardappels controleren. 
 
Hopelijk zorgen deze strenge maatregelen ervoor dat we in 2022 weer allemaal aardappels kunnen telen. 
 
 
Oproepje van een mede-lid. 
Beste leden, mede tuiniers, 
 
Jullie kennen misschien Mathilde Brandsma nog? Zij is in het verleden lid geweest van De Moesakker. 
Sinds de lockdown heeft zij vier kinderen thuis die online onderwijs volgen. Daarnaast werkt ze zelf ook nog.  Voor 
Imre, 13 jaar en 2e klas middelbare school wordt het nu teveel. Hij houdt het langdurig online lessen volgen niet 
meer vol.  Mathilde zoekt voor Imre werk met zijn handen! Liefst zou hij iets met dieren willen doen, maar ook 
tuinwerk of landbouw is fijn! Imre is een zeer lieve, enthousiaste, creatieve en gevoelige jongen. Hij is van thuis uit 
gewend zijn handen uit de mouwen te steken! Om Imre te helpen plaats ik dit bericht. 
Is er iemand op de tuin, die af en toe of regelmatig met hem wat tuin/terrein-klussen wil doen? Een beetje 
gezelligheid en een beetje begeleiding is al heel erg fijn. Of is er iemand die iemand of een boerderij of iets dergelijks 
weet, waar een -tijdelijke- plek is voor deze leuke jongen? Heel erg dank alvast voor reacties! Als je hier op wil 
reageren neem dan even contact met mij op.  Julia Bielefeldt  tuin nr. 22C 
 
 

 



Winter op de Moesakker 

 

 
Een 'warm' welkom blijft! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gelukkig is het 
 water 
 afgesloten 
 

 
Onder de sneeuw, boerenkool en bloeiend primulaatje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vogeltje,  
wat zit je stil… 

          Wijnbessen  
Doorkijkje  
naar onze  
achterburen 
 
 Alles staat te  
 wachten op  
 warmere tijden 



 
 
 
 
 
 
 
 

 De onlangs opgezette takkenril in de sneeuw met doorkijkje naar het weiland aan de zijkant. 
 

 
 
 
 
 
Op de Moesakker is het  
altijd genieten!  



 Snoeicursus fruitbomen en kleinfruit afgelast 
Helaas kan de snoeicursus voor fruitbomen en kleinfruit niet doorgaan. De coronamaatregelen zijn nog zodanig 
streng dat een gezamenlijke cursus nu niet haalbaar is. Alle belangstellenden hebben hierover een mail gehad. Heb 
je vragen over snoei van je fruitboom of kleinfruit op je tuin laat het ons dan weten. Dan kunnen we je 1 op 1 advies 
geven. Via: moestuin.de.moesakker@gmail.com 
 

De Moesakker in de toekomst –  
Nadenken over een investeringsplan in brede zin. 
Deel 4. 
 
In de vorige Nieuwsbrieven heeft de Toekomst-visiegroep (Marcel, Paul, Jan Luuk, Alexander, Bas en Beatrijs) u op 
de hoogte gehouden van haar vooruitgang. Het samen nadenken en plannen maken ligt even stil. Het wordt 
binnenkort hervat, zodat we op de nog te plannen datum van de volgende ALV in het late voorjaar/zomer met een 
goed voorstel kunnen komen. 
 
Het uitgangspunt tijdens de besprekingen is dat de plannen iets moeten toevoegen aan de gemeenschappelijkheid 
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"?  
 
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. 
 

Herinnering aan vraag over een eventuele compostcursus 
In de thema-nieuwsbrief over compost en composteren is de vraag gesteld of er interesse is in een composteer-
cursus. Bas is bereid deze te geven en denkt daarbij aan 1 theorieavond en 2 à 3 praktijkdagdelen. I.v.m. corona is de 
planning nog onduidelijk: ergens in het najaar van 2021? Maar laat van je horen als je interesse hebt. Je leert ook 
hoe je op je eigen tuin 'koud' kunt composteren. En wat je kunt doen met je koffiedrab en theeblaadjes en waarom… 
Heb je interesse? Laat het weten via  moestuin.de.moesakker@gmail.com  (dit is nog geen officiële opgave, die volgt 
als er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden voor zo'n post-corona cursus) 
 

Zoek de 
overeenkomsten!  
 
 
 



 
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!) 

RECEPT: "Een voedzaam baksel en een 
verwarmende dronk"  
Voor na het koude en zware werken buiten aan de oprit, de houtwal, de 
parkeerplaats of gewoon op je eigen tuin. 
Zorg dat je alles al klaar hebt staan zodat je thuis meteen jezelf (en 
anderen) heerlijk verwent. 
 
Perennotentaart met kardamon 
 
Deeg 
 
150 gr. zelfrijzend bakmeel 
100 gr. amandelmeel 
100 gr. gesmolten boter 
100 ml. (volle) yoghurt 
50 - 100 gr. suiker (afhankelijk hoeveel je een zoetkauw bent) 
2 tl. bakpoeder 
zeker 2 tl. kardamon, meer kan geen kwaad, als je ervan houdt 
2 eieren 

Vulling 
 
2 handperen in stukjes 
150 gr. noten, lekkerste: walnoot, pecan en/of 
pistache 
1 blikje gecondenseerde melk (ongeveer 400 gr.) 
Beetje grof zout 

 
Oven op 180˚ voorverwarmen. 
Springvorm (Ø 23 cm.) op de bodem bakpapier klemmen. Vet m.n. de randen goed in. 
Klop suiker met eieren romig, voeg al kloppend yoghurt toe en dan de boter 
Zeef bakmeel, amandelmeel, bakpoeder en kardamon boven mengsel, en spatel het onder (niet roeren) 
In springvorm 
25 à 30 minuten bakken tot de bovenkant wat stevig is 
Dan de peren erover verdelen en daarna de noten. 
Begiet met gecondenseerde melk en zorg dat alle noten bedekt zijn (anders verbranden ze)  
Maal beetje grof zout erover. 
Terug in de oven, 35 à 40 minuten. 
Je ziet dat de gecondenseerde melk gaat bubbelen en lichtbruin worden. 
Dan is de taart klaar. 
 
Verwarmende dronk: Indiase thee, chai,  चाय 
Laat in 1 liter water, 1 gebroken kaneelstokje, 7 geplette kardamonpeulen, 3 kruidnagels en 1/2 duimgrootte verse 
gember ongeveer 1/2 uur trekken (aan  de kook brengen en warm houden). 
Voeg 1/2 liter melk toe en zwarte of groene (Indiase) thee(blaadjes). 
Laat 3 keer opkoken. 
Zeef de thee.  
Sommige mensen willen er dan nog suiker in. 
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