
 

Nieuwsbrief 
nummer 17 

juni 2021 
 

Agenda 
 
za 11 sep 2021 
Vervolg ALV van 14-16 uur 
Rode Kruisgebouw 
 
za 17 jul 2021 
Werkmiddag van 13-16.30 uur 
 
za 11 sep 2021 
Werkmiddag vervalt 
 
za 18 sep 2021 
Werkmiddag van 13-16.30 uur 
 
zo 17 okt 2021 
Werkmiddag van 9.30-13.00 uur 
 
za 13 nov 2021 
Werkmiddag van 13-16.30 uur 
 
za 11 dec 2021 
Werkmiddag van 13-16.30 uur 
 
zo 12 dec 2021 
Werkmiddag van 13-16.30 uur 
 

 
Contact met bestuur 

Mail naar: 
moestuin.de.moesakker@gmail.com   
 
  
Foto's in deze Nieuwsbrief:  
Bas Sprengers, Jannie Wassens en 
Beatrijs van de Lisdonk 

 

 

 

Bericht van het bestuur 
 
 
Beste tuiniers,      
 
Wat een verrassend groeiseizoen! Na 
een lange periode koud en nat weer, 
een langere tijd warm en droog en nu 
alsmaar 'wisselvallig'. Het is allemaal 
weer wennen aan het tuinleven, met 
al die verrassende omstandigheden.  
Aardbeien, peultjes, sla, bieten: ze 
zijn er weer! De natuur kent en vindt 
haar eigen unieke weg.    Een harten-aardbei 
 
Donderdag 17 juni was de ALV in 'hybride' vorm. Dat wil zeggen dat een 
deel van de leden live aanwezig was in het Rode Kruisgebouw en een deel 
thuis achter de computer zat mee te zoomen. Door de te trage wifi, 
kwamen na 1 uur toch een aantal 'zoomers' naar het Rode Kruisgebouw 
om zo mee te vergaderen. Omdat de aanwezige leden vonden dat over 
sommige onderwerpen nog verder doorgepraat moet worden is besloten 
om een 2e ALV te organiseren. Deze zal plaats vinden op zaterdag 11 
september van 14-16 uur in het Rode Kruisgebouw. Na afloop borrel op de 
tuin. 
In deze nieuwsbrief vind je her en der verslag van onderwerpen die op die 
avond zijn besproken. 
Dit keer is het een fotorijke nieuwsbrief geworden. Een feest van bloemen 
en insecten en lenteleven: de Moesakker gaat voor biodiversiteit en 
schoonheid. 
Voel je uitgenodigd om ook jouw foto's op te sturen voor plaatsing, zeker 
met jouw verhaal erbij… 
 
De Parkeerplaats 
Er is door een klein groepje bekwame metselaars en tuinders hard 
gewerkt aan het 'muurtje' op de parkeerplaats. Daardoor ziet de 
bloemenheuvel er nu zo strak, vrolijk en verzorgd uit.  
Dat is pas echt een warm en 'schoon' welkom! 
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 Wat zou Bas horen? 
 
 
  Huislook op 
  het nieuwe muurtje 
 
 
Een tweede halve tuin speciaal voor de Voedselbank  
Begin mei is de Thema Nieuwsbrief over de Voedselbank uitgekomen. Voor 
degenen die deze gemist hebben: de nieuwsbrief is na te lezen op de website 
van de Moesakker. We willen proberen de inzameling voor de Voedselbank 
voor iedereen meer bekend te maken. 
Zoals bekend is de (rechter)helft van tuin 24 volledig ingericht en beplant voor 
de Voedselbank. De eerste kroppen andijvie hebben hun weg al gevonden naar 
de Voedselbank. Deze tuin is vrij droog en voedselarm, we zien dat de groenten 
er maar mondjesmaat willen groeien of heel snel doorschieten (andijvie) 

 
 Deze andijvie heeft de 
 weg naar de 
 Voedselbank al 
 gevonden  
 
 
 

Snijbonen gezet op 16 mei  Een droog, voedselarm tuintje.  



Omdat Anna van de Moesakker gaat vertrekken i.v.m. verhuizing naar de Achterhoek, (proficiat!!) stelt zij haar 
halve tuin (nr. 50/51) voor de rest van het jaar ook ter beschikking aan teelt voor de Voedselbank. 
De drie moestuin-musket(uin)iers (Jan, Jan Luuk en Beatrijs) zijn ook daar voortvarend aan de slag gegaan. Meteen 
viel ons al op dat de grond hier veel vruchtbaarder en beter te bewerken is. Diverse tuinders kwamen aan met 
kiemplanten, zo kon snel met het poten van wintergewassen als palmkool, boerenkool en winterprei begonnen 
worden. Ook de sperziebonen, paksoi, sla, pompoenen en enkele courgette  staan er goed bij.  
         

 
 
 

 
 
Mooie rijtjes 
sla, paksoi en 
staakbonen   
 
 
  Winterprei 

 
 

Groenten voor de Voedselbank 
Het is super fijn dat we weer oogst kunnen aanleveren.  
De Voedselbank is er heel blij mee. De opbrengst is door de 
aparte Voedselbank-tuinen meer dan verdubbeld. 
Op 25 juni waren er zelfs 4 volle kratten en op 2 juli 3 volle 
kratten. 
Bij dezen nogmaals een oproep aan eenieder om toch 
wekelijks minimaal één stukje groente aan te leveren. Nu zijn 
het vaak dezelfde mensen die (veel) aanleveren, maar met 
elkaar moeten we toch ook veel bijeen kunnen sprokkelen! 
Deel vanuit de volheid van je tuin en hart. 
 
Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog eens de 
afspraken die er zijn over het inzamelen van de groenten: 
1) Inleveren van groenten voor de Voedselbank kan pas op donderdag, liefst zo laat mogelijk op de dag. (We 
 zien wel eens op woensdag al een krop sla liggen, maar die is natuurlijk echt verlept op donderdag!) 
 Mocht je zelf geen tijd hebben om op donderdag in te leveren, vraag dan een van je medetuinders; 
2) Doe je gewassen groenten eventueel in een (plastic) zak; 
3) De twee inleverplekken zijn in de blauwe kratten in het bushokje en onder het mededelingenbord. 
 
Last but not least: 
Groenten die in de kratten liggen zijn NIET om meegenomen te worden door de tuinders!!! 
De Voedselbank haalt op vrijdagmorgen de groenten op. 
 
 
  



 

Onze biodiverse Moesakkertuinen! 
Wil de echte Poppy-tuin opstaan? 

 



 
 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I promised you a rosegarden     Moge je pad over (klap)rozen gaan! 
 
Van Bas, die altijd met z'n neus op het zandpad loopt, kwamen foto's van bijzondere insecten binnen: 

 Parende Narcisvliegen    Rozenkever   Rosse metselbij op 
           overblijvende ossentong 
Bandgroefbij    Groefbijendoder  Parende kleine wespenboktorren  

op Bas  
z'n 
vinger 
 

  



 
 
 
Prille lente in het kasje van Ton 

 
 

App-groep opgericht door Jan Luuk 
Jan Luuk heeft een app-groep opgericht waar leden zich bij 
aan kunnen sluiten.  
De app-groep is bedoeld om makkelijk praktische zaken 
met elkaar te kunnen delen. Bijv. wie wil mijn tuin water 
geven tijdens de vakantie? Heeft iemand nog bieten-
kiemplantjes over? Zullen we samen mest/houtsnippers 
aanschaffen? Etc. Deze app-groep wordt beheerd door Jan 
Luuk en niet door het bestuur.  
Zie bericht in de mededelingenkast.  
 

Herinnering aan de vraag over een 

eventuele compostcursus 
In de thema-nieuwsbrief "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… 
Interesse?  moestuin.de.moesakker@gmail.com   
(dit is nog geen officiële opgave, deze volgt als er meer 
duidelijkheid is over de mogelijkheden voor zo'n post-
corona cursus) 
 
Over de oprit 
De volgende soorten bollen zijn besteld bij Lubbe in Lisse. 
Bosanemoon, Daslook, Boerenkrokus, Helmbloem, 
Sterhyacint,Sneeuwklokje, Winterakoniet en Vogelmelk. 
In het najaar gaan we deze bollen planten. Komend 
voorjaar rijden we door een feestelijke en kleurrijke oprit! 

  

Schouw 
De schouwcommissie heeft begin juni voor de 
tweede keer in 2021 de tuinen bekeken. 
Iedereen heeft daar het verslag van gekregen. 
Het is duidelijk dat het groeiseizoen weer is 
begonnen, wat resulteerde in her en der  
aanmerkingen om e.e.a. in toom te houden. Op 
de ALV is gesproken over het waarom van een 
verslaglegging van de schouwresultaten die 
voor ieder zichtbaar zijn. Uit het verleden blijkt 
dat door dat te doen (een vriendelijke vorm van 
naming and shaming) de betreffende tuinder 
sneller overgaat tot ingrijpen om aan de 
schouw-eisen te voldoen. Er wordt gewerkt aan 
een duidelijkere lijst van 'probleem-kruiden'. 
 
De volgende schouw is aangekondigd voor 
maandag 19 juli. 
 

De Moesakker in de toekomst –  
Nadenken over een investeringsplan 
in brede zin. Deel 7. 
Dit item zou op de ALV besproken worden maar 
is vanwege tijdgebrek en behoefte aan 
zorgvuldigere bespreking verplaatst naar de 
ingelaste ALV van 11 september. Daarover komt 
later bericht van het bestuur. 
Lees Bijlage 14 bij de afgelopen vergadering 
(Notitie Investeringsplan) voor alle informatie. 
Daarin staan meer interessante items, bijvoor- 
beeld om voor de Voedselbank permanent een 
tuin uit de verhuur te nemen. 
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Een variant op de Pub-quiz: de Tuin-quiz.  
Met een educatieve ondertoon. 
Antwoorden naar moestuin.de.moesakker@gmail.com  Prijs: eeuwige roem! 
 
1) Van welke bloem is dit het hart?? 
 
 
 
 
 
 
 
2) Wie denk je dat de winterprei in de nieuwe Voedselbank tuin plantte? 
 
 
3)   

 Wat gebeurt hier in Esther haar tuin?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Hoe groot is een wespenboktor zo ongeveer? 
 
5) Een rupsendoder op larve van koolwitje. 
 Vraag Bas om het filmpje. 
 
 
 Wat doet de rupsendoder met de rups? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) 
 
 
 

 Van welk insect zijn dit de larfjes?  
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7) Bij welke tuin vind je dit rozenboogje, 
 waaronder iedere rechtgeaarde 
 romanticus/romantica wel ten huwelijk 
 gevraagd wil worden? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Uitsmijter, uitbrander, uitglijer, uitleg, …, uit en over?? 

Teelt van aardappels in 2021 
Op de ALV is ook weer over de coloradokevers gesproken. In 
de Nieuwsbrief 16 van april 2021 is uitvoerig stilgestaan bij de 
levenscyclus van deze kevers en de schade die ze kunnen 
aanrichten. Ook is toen het beleid dat het bestuur heeft 
uitgezet toegelicht. 
Coloradokevers eten het loof van de aardappelen waardoor de 
groei van de aardappel stopt. Ze kennen weinig natuurlijke 
vijanden, dus ze kunnen zich ongebreideld vermenigvuldigen in 
het aardappelgroeiseizoen. De ALV heeft nogmaals haar steun 
uitgesproken voor dit beleid: als je aardappels teelt, dan dien 
je elke dag te controleren op kevers (april/mei), eitjes 
(mei/juni) en larven (juni/juli) en gevonden 'sujetten' moeten verwijderd worden. Brandhaarden van kevers dienen 
direct verwijderd te worden. Loof moet mee naar huis genomen worden (nooit op de compost!) 
Een aantal tuinders heeft zeer vroegtijdig de aardappels al gerooid omdat de aantallen eieren en larven toch uit de 
hand liepen. Houd je wel lekkere krieltjes over! 
 
Hopelijk zorgen deze strenge maatregelen ervoor dat we in 2022 weer allemaal aardappelen kunnen telen. 
 
 
 Lekker stel… 
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