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Bericht van de redactie

Het is al een hele tijd geleden dat de vorige nieuwsbrief uitkwam (juni).
Toen hadden we het nog over lente!! Nu zitten we al in de late herfst en
behoort de pompoen-en courgette-oogst tot het verleden. Maar kijk eens
naar de kool: boeren-,palm -, rode-, Russische- etc.
De Moesakker, als tuin én als vereniging, heeft wel veel meegemaakt en er
is ook van alles te vertellen over diverse ontwikkelingen. Veel daarvan
hebben we kunnen volgen via mails, apps, de ALV en het verslag daarvan.
In deze Nieuwsbrief nog een paar herinneringen daaraan en aan het
afgelopen groeiseizoen. Zo terugkijkend zien we dat er steeds meer dingen
in gezamenlijkheid vorm krijgen op onze Moesakker.
Zoals de oprit en parkeerplaats die er steeds verzorgder uit zien, de
compostering en de Voedselbank-tuin. Ook daar wat foto's van.
Lees vooral ook de rubriek met de korte (bestuurs)mededelingen!
Ditmaal geen quiz, wel 2 recepten.

De Parkeerplaats, vervolg en finish

Het kleine groepje bekwame metselaars en tuinders heeft de laatste
weken weer hard gewerkt om het 'muurtje' op de parkeerplaats af te
maken. De grote stapel stenen is veranderd in een gaaf muurtje en
torentje, met een welgevulde bloemenheuvel daarachter. De 'stupa' valt
zeker op, evenals de bankjes die heerlijk zitten.
En áls je daar even zit, kijk ook goed onder je: er staan anjers en je ziet
prachtige vetplantjes in het muurtje.
Dat is pas echt een warm en 'schoon' welkom!

Agenda
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:
Jannie Wassens en Beatrijs van de
Lisdonk
Wat is dit lang geleden…
zo'n prachtige sappige aardbei!

Een bijzondere courgette

Huislook op het nieuwe muurtje
Precisiewerkje

De oprit

In de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben we bericht over de oprit. En na veel noeste arbeid was het
eindelijk dan zover op zondag 17 oktober. Er konden 8000 (!) bollen worden geplant, dankzij een subsidie van het
K. F. Heinfonds. En ook is er een zomers wilde bloemenmengsel gezaaid. Met zo'n 15 deelnemers en een uiterst
nauwkeurige voorbereiding was die klus in de middag al geklaard. Ieder kan straks van een heel fleurige oprit
genieten. Zeker ook de insecten zullen aangetrokken worden door de vele geuren, kleuren en vormen van de
bloeiende planten, al vanaf februari tot laat in de herfst.

Voorbereiding van de bodem,
met kalk en bentoniet

Geheimzinnige cijfers en

witte en gele vlakken

en zakken vol bolletjes,

Bosanemoon, Daslook, Boerenkrokus, Helmbloem,
Sterhyacint,Sneeuwklokje, Winterakoniet en Vogelmelk.
Aandachtige luisteraars
De witte vlakken geven 1 m² aan: daarin
horen 100 bolletjes. De gele vlakken met
cijfer geven aan welke soort bolletjes er
in moeten. Niet op rijtjes poten, maar de
bolletjes vrij gooien in het witte vlak en
dan poten.
Vergt wel enige concentratie.
Iedereen gaat vol overgave en plezier aan
de slag

Deze veldjes zijn klaar: de bollen
zitten erin. Er kan gezaaid
worden

Dan volgt een even oude als
simpele methode van
aandrukken

Na gedane arbeid is het goed rusten op en bij het nieuwe muurtje

Hoe gaat het met de Voedselbank-tuin?

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 bekendheid te geven, zodat de tuinders allemaal weten dat er op donderdag
ingezameld wordt. Tevens waren er 2 tuinen waar geteeld wordt voor de Voedselbank. In 2021 werden die
beschikbaar gesteld door tuinders. Aanvankelijk was dat de helft van de tuin 23 van Barney en vanaf eind mei de
tuinen 50 en 51 van Anna. Bij de 4e schouw op 29 september 2021 kreeg de Voedselbanktuin een compliment:

"Een compliment willen we maken voor de tuin(en) voor de voedselbank: netjes en goed verzorgd."

Er is elke week echt heel veel oogst geweest, en nóg steeds! Vele bonensoorten, bieten en pompoenen en
courgettes. Nu leveren we al weken elke keer 2 kisten met andijvie en roodlof en dan nog 1 kist met diverse
koolsoorten, palmkool, Russische rode boerenkool en 'gewone' boerenkool. Ook was er prei en 2 keer 2 kilo
spinazie.
De aparte tuin levert echt een forse en gezonde bijdrage aan de wekelijkse voeding van zo'n 70 gezinnen.
Soms waren 3 blauwe kratten niet eens genoeg!

Het team voor de Voedselbank tuin (=VBT-team) bestaat nu uit Jan Dorrestijn, Helga Twijnstra, Nathalie Massée,
Marianne van der Heiden en Beatrijs van de Lisdonk. Op de ALV van 11 september j.l. is besloten dat voor het jaar
2022 een tuin van maximaal 100 m2 ter beschikking wordt gesteld. Dat is tuin 50 geworden. Enkele leden van het
VBT-team hebben de oude tuinders Anna en Peter geholpen om hun tuin leeg te maken: de kas is weg evenals het
terrasje, bankje, bonenrek, houten palen en witte bogen, ijzerwerk en de grote kist. De vele fruitstruiken en
asperges zijn gerooid. Het is nu een grote 'kale vlakte', waarvoor een goed teeltplan bedacht gaat worden.
We oogsten nog tot 1 december van tuin 51, waar alles er nog heel goed bijstaat.
Boerenkoolbed of het Amazonewoud?

Een eerste jaar als experiment om te kijken of een aparte voedselbanktuin wat extra;'s oplevert, is wat het VBT
betreft geslaagd. De Moesakker als totaal heeft vele, vele kilo's prachtige biologische groenten aan de Voedselbank
kunnen doneren, door de tuin en zeker ook omdat meer mensen rond de zomer hebben aangeleverd. Het
inzamelen op 2 plekken (ook vooraan onder het mededelingenbord) heeft eigenlijk nauwelijks gewerkt: het meeste
werd toch in het 'bushokje' aangeleverd.
Op dit moment is tuin 50 helemaal klaar gemaakt: de tuin is globaal ingedeeld, als groenbemester is winterrogge
gezaaid, de waterleiding ingegraven, er is een stoel en nog mest van Anna... we gaan ervoor!
Met nogmaals hartelijk dank aan Barney en Anna die (een deel van) hun tuin ter beschikking stelden.

Oproep van het bestuur

Motto: Een vereniging runnen doe je samen.
Omdat het bestuur nog maar uit drie leden bestaat en de
hoeveelheid bestuurswerk alleen maar is toegenomen, is
dringend de ondersteuning van zoveel mogelijk actieve
leden nodig om het bestuur te ontlasten en door te kunnen
gaan op de ingeslagen weg. Hierover hebben bestuur en
leden tijdens de afgelopen ALV van gedachten gewisseld.
Voor de ondersteuning worden twee commissies en drie
werkgroepen in het leven geroepen.
Maar ook het bestuur zelf heeft een nieuw lid nodig. Esther
heeft aangegeven te willen stoppen met het bestuurswerk
en liefst op korte termijn het stokje door te geven. In de
komende ALV zal zij formeel terugtreden als bestuurslid.
Om het werk te kunnen verzetten dat nodig is, doen wij
hieronder de volgende oproepen:
Oproep bestuurslid: Het bestuurswerk vraagt tijd maar
zonder deze inzet geen bloeiende vereniging. Daarom de
urgente oproep om je te melden als kandidaat-bestuurslid,
waarbij we ook leden die nog maar kort lid zijn uitdrukkelijk
uitnodigen. Mocht je je willen aanmelden of nog vragen
hebben, neem dan contact op met Marcel, Paul of Esther of
stuur een mailtje naar moestuin.de.moesakker@gmail.com
Extra commissielid gezocht: In de ALV is een oproep
gedaan om je aan te melden voor de Commissie
Groenonderhoud of de Commissie Materiaalonderhoud,
Gelukkig hebben al enkele leden zich gemeld. Maar we
zoeken nog meer leden om het werk voor een ieder
beperkt te houden.We streven ernaar dat de commissies in
november/december al aan de slag kunnen.
Oproep werkgroepen: De volgende onderwerpen
“Handhaving gemeente, voorbereiding wijziging
bestemmingsplan”, “Uitbreiding Moskee” en
“Toekomstvisie, investeringsplan” vragen ook aandacht van
het bestuur en de leden. Voor elk van deze onderwerpen
wordt een werkgroep in het leven geroepen. Ook hier is
nieuwe inbreng en deelname van harte welkom.
Laat ons als bestuur weten wat je kunt bijdragen.

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. 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)

Schouw

De schouwcommissie heeft 29 september voor
de vierde keer in 2021 de tuinen bekeken.
Iedereen heeft daar het verslag van gekregen.
Over het algemeen is de schouwcommissie te
spreken over de stand van onderhoud van de
tuinen en de paden.

De Moesakker in de toekomst –

Nadenken over een visie en
investeringsplan in brede zin. Deel 8.
Dit item zou op de ALV van 17 juni besproken
worden maar is vanwege tijdgebrek en
behoefte aan zorgvuldigere bespreking
verplaatst naar de ingelaste ALV van 11
september. Helaas is het er toen ook niet van
gekomen, omdat de financiën veel aandacht
vroegen.
Lees de "Notitie Investeringsplan" voor alle
informatie (deze notitie zat bij de vergaderstukken van 17 juni).
En zie in de kolom hiernaast de oproep van het
bestuur voor werkgroepleden.

RECEPTEN
Dit keer een recept van Nathalie voor andijviestamppot.
En verder naar onder tref je (op vraag) het recept van de walnotenkoek, waar de bollenplanters zich tegoed aan
hebben gedaan.

Andijvie-stamppot voor de hele familie, een simpel recept

(3 stevige eters of 2 dankbare eters en 2 zeurpieten, #smaakt naar moestuin)
800g tot 1 kilo aardappelen
Goede krop andijvie, ongeveer 400g.
2 appels of 2 peren
Roomboter
Melk
Vers gemalen peper en zout
Geraspte kaas!!
Erbij of erdoorheen
Gebakken spekjes of gebakken uitjes, een (vega) rookworst of gehaktballetjes en jus.
Kook de geschilde aardappelen en appels (of peren) gaar met wat zeezout;
Giet af. Bewaar wat kookvocht;
Stamp de puree niet te fijn. Voeg de boter toe, zout en peper, melk en wat kookvocht;
Ondertussen heb je de andijvie in dunne repen gesneden en gewassen, laat uitlekken in vergiet.
Meng de rauwe andijvie door de puree;
dan de geraspte(belegen) kaas erdoor;
Serveer met de uitjes, spekjes en worst enz.
Appelmoes.
Smullen!!!

Walnotenkoek

Naar een recept uit de TROUW.
Deegbodem:
Bovenlaag:

250 gr. bloem, 50 gr. suiker, 175 gr. boter op kamertemperatuur.
200 gr. gepelde walnoten, 1 blikje gecondenseerde melk (397 gr)

Oven voorverwarmen op 180˚
Klem een velletje bakpapier vast in springvorm (23 cm), vet dat in.
Meng bloem en suiker, kneed boter erdoorheen tot een samenhangend deeg.
Bekleed daarmee de springvorm en prik wat gaatjes in het deeg.
20 minuten in de oven.
Zorg dat je 200 gr. 'schone' walnoten hebt, zonder vliesjes of harde stukjes (eventueel kopen)
Hak ze een beetje.
Strooi de walnoten over het deeg en verdeel de gecondenseerde melk erover (is heeeel zoet!)
25 minuten terug in de oven en laat de melk al opbubbelend karamelliseren,
eventueel de laatste paar minuten de oven op 200˚maar dan moet je er wel bij blijven.

