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Agenda 
 

Gezamenlijke werkdagen 
 
Zaterdag 23 april  
  09.30 - 13.00 
 
Zaterdag 15 mei   
  09.30 - 13.00 
 
Donderdag 2 juni  
  19.00 - 21.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact met bestuur 

Mail naar: 
moestuin.de.moesakker@gmail.com   
 
 
 
 
Foto's in deze Nieuwsbrief:  
Beatrijs van de Lisdonk en Esther 
Moors 
(behalve de portretten van de 
bestuursleden) 
 
 

 
 
 

 

 

Bericht van de redactie 
 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid: 
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit… 
   Uit "Mei" van Herman Gorter 
 
Een nieuw geluid, dat kunnen we ook wel zeggen over onze vereniging. 
Grote veranderingen vonden plaats op de afgelopen ALV van 22 maart. 
Ineens was er een 5-tallig bestuur en klonken er enthousiaste verhalen 
over de vereniging en samen verder gaan. 
 
Het was ook een vroege lente in de tuin, met temperaturen tegen de 20 
graden. Maar… Maart roert zijn staart en April doet wat ie wil. Er volgde 
begin april flinke vorst en sneeuw. 
 
In deze nieuwsbrief lees je over de ALV, de vroege lente en de late winter 
en zie je ontluikend groen onder de sneeuw. Een mooier beeld voor waar 
we nu als vereniging staan, is er toch niet? 
 
p.s. Lees zeker ook de bestuursmededelingen. 
 
Het nieuwe bestuur stelt zich voor 
 
Bas (tuin 19 en 20)  Voorzitter 
Jan Luuk (tuin 34 en 35)  Penningmeester 
Helga (tuin 9)   Duo secretaris 
Marianne (tuin 11B)  Duo secretaris 
Beatrijs (tuin 30)  Contact commissies en werkgroepen 
 
We hebben er allemaal veel zin in en zien uit naar een vreugdevolle en 
vruchtbare samenwerking in onze vereniging. 
We zijn voortvarend van start gegaan en werken er hard aan om de 
formele bestuursoverdracht (waaronder bankzaken en Kamer van Koop-
handel) zo snel mogelijk te laten passeren.  
 
Hieronder stelt elk bestuurslid zich voor met foto. Het was vanwege 
vakanties niet mogelijk om een gezamenlijke foto te maken, 
misschien houden jullie die nog tegoed, want we zijn al wel echt een 
'team' aan het worden. 
 
Bas: ik ben van huis uit ecoloog en sinds 1994 lid van de vereniging. Ik tuinier 
samen met mijn vrouw Charlotte. Vóór die tijd hadden we jarenlang een 
moestuin op de vruchtbare Bunnikse klei en het heeft even geduurd voor wij 
de kneepjes van de schrale zandgrond goed in de vingers hadden: vaste 
teeltbedden, véél compost en een ruime vruchtwisseling. Ik houd erg van 
jonge tuinboontjes, van zelfgebakken patat van aardappels uit eigen tuin 
en van groene blaadjes! 
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Ik was tussen 2006 en 2013 ook voorzitter. De twee grootste veranderingen 
sindsdien: het ledenbestand is sindsdien sterk gegroeid (en het gemiddelde 
oppervlakte van de verhuurde tuinen is navenant afgenomen!)en de vereniging is 
eigenaar geworden van de grond.  
Ik wil me als voorzitter inzetten om sturing te geven aan een gezamenlijke invulling 
van dat nieuwe perspectief op de toekomst van onze Moesakker!  
 
Beatrijs: ik tuinier voor het vierde jaar op de Moesakker samen met mijn man 
Patrick. Als Wageningers voelen we ons heel thuis op de Moesakker, een heerlijk 
rustig plekje met behoorlijk grote 'biodiversiteit' wat natuur én mens betreft. 
Het was een feest voor me om op een plek te komen waar best veel gezamenlijk 
werd gedaan; het eigenaarschap van de grond, compost maken, onderhoud van de 
houtsingel en heel veel gezellige kletspraatjes (waardoor ik soms niet aan 
tuinieren toekom). Graag draag ook mijn 'plantje' bij aan de Voedselbanktuin. Op 
de eigen tuin proberen we volgens de principes van de permacultuur te telen in 
een tuin vol rondingen en bochtjes, met groenten, bloemen en fruit. Wisselteelt 
om de 8jaar.  
Ik voel me eigenlijk helemaal niet zo'n bestuurder. Met dit 'team' ga ik me inzetten om allemaal samen de 
vereniging nog gezelliger te maken, met volop aandacht voor de harmonie tussen mens en natuur.  
 
Helga: Een jaar of vier geleden ging ik meedoen met iemand die al een tuin had op de 
Moesakker. Niet gehinderd door veel kennis vond ik het meteen leuk om van alles uit te 
proberen.....door schade en schande leer je hoe het niet moet en is het zo leuk als er dingen 
ineens wél lukken. 
Al gauw leek me een grotere tuin fijner en toen mijn tuinmaatje er mee ophield ging ik 
verder in een grotere tuin. Doordat veel mensen op de tuin behulpzaam zijn krijg je goede 
adviezen. Voor mij is het heerlijk om individueel op mijn eigen akkertje bezig te zijn (tuin 
9) en ook met fijne groepjes mensen dingen samen te doen: Compostgroep en 
Voedselbanktuin en de werkochtenden.  
Mijn wens als bestuurslid is om bij te dragen aan ieders plezier op de Moesakker, net zoals 
ik dat beleef: dus een goede mix tussen het individuele en de gezamenlijkheid. 
 
Jan Luuk: Ik ben sinds 2008 lid van de Moesakker en na verschillende tuinen te hebben 
gehad, nu al enige tijd gesetteld op tuin 34 en 35. Ik heb al eerder als secretaris en 
penningmeester a.i. deel uitgemaakt van het bestuur. Verder doe ik mee in de 
compostgroep, de houtwalontwikkeling en heb ik de smaak te pakken van het muurtjes 
bouwen. Voor mij betekent de tuin 'mijn hoofd leegmaken en contact hebben met alles wat 
groeit en bloeit’. In het dagelijks leven werk ik op het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat in het energiedomein. Ik woon dichtbij de Moesakker en kom elke dag even 
kijken, zeker als het ’s avonds weer langer licht is. In de zomer vind ik het altijd 
verschrikkelijk om de tuin een paar weken achter te moeten laten, totdat ik de eerste 
stappen van een huttentocht door de bergen heb gezet of voor de tent mijn eerste kopje koffie in handen heb. Ik 
hanteer een wisselteelt van 6 jaar, heb vaste bedden van 120 cm breed en gebruik veel eigen compost (en van de 
compostgroep!). Mijn favoriete groenten zijn peulvruchten en pastinaken.  
Ik hoop als bestuurslid bij te dragen aan een vereniging waarin iedereen zich thuis voelt, waar we veel 
samenwerken vanuit ieders capaciteiten en meer en meer natuur realiseren op dat mooie stukje Driebergen dat we 
met zijn allen in bezit hebben en verantwoordelijk voor zijn. 
 
Marianne: ik ben 69 jaar en van kleins af aan opgegroeid met tuinieren. 
Sinds 2006 ben ik lid van de Moesakker en tuinbewoner op nr. 11 B. Ooit begonnen met een 
tuin van 160 m2, nu terug naar 80 m2, eigenlijk weer net te klein. En ik ben ook actief bij de 
Compostgroep en op de Voedselbanktuin, dus genoeg te doen. Hoe langer ik op de tuin 
werkzaam ben, hoe leuker ik het vind worden. 
Ik heb mij als 5e bestuurslid aangemeld, zodat het bestuur op een oneven aantal uitkomt, zoals 
nodig is. Graag draag ik mijn steentje bij om samen met de andere bestuursleden en samen met 
zo veel mogelijk tuinbewoners een bloeiend en groeiend moestuincomplex te blijven en waar 
mogelijk verder uit te groeien. 
 
 



 
Op de ALV van 22 maart werd afscheid genomen van het oude bestuur, van Esther, Marcel en Paul. 
Twee Moesakkerleden bedankten de bestuursleden voor hun jarenlange inzet: 
maandelijks vergaderen met daarbij vele, vele andere uren van inzet en 
verantwoordelijkheden over secretariële en financiële taken, nieuwe wettelijke 
verplichtingen en dan ook nog de vereniging loodsen door de corona-jaren. 
Enthousiasmeren voor de werkochtenden, contact met externen onderhouden 
zoals de gemeente en deskundigen.  
Er is altijd meer ongezien werk dan wij als leden kunnen zien. 
Niemand van het bestuur klaagde daarover. 
 
Ook werden de 3 oud-bestuursleden persoonlijk toegesproken en kregen ze 
een schaal met violen.  
 
Marcel: de manager 
Als jij op je tuin bezig bent en je knippert twee keer met je ogen dan heb jij de hele tuin al omgespit, alle dahlia's 
gepoot, aardbeien gewied en de kas afgebroken… 
Je bent echt een enorm bewogen, harde en snelle werker. 
Ook als bestuurslid in de korte tijd dat je in het bestuur zat. Je hebt veel verzet als lid en later als voorzitter. Het 
hele plan voor de houtsingel geschreven en mee geholpen in onderhoud, de Groep Toekomstvisie op weg 
geholpen, de coloradoos aangepakt, plannen omgezet in richtlijnen… 
Je hebt de tuin als een manager geleid, en daarbij liep je soms echter wel eens  iets te ver voor de troepen uit en 
vergat je dat wederzijdse communicatie ook ff om tijd en aandacht vroeg. Maar je was daar goed op aan te 
spreken, dat siert je. 
Dank voor je tomeloze energie en inzet, mede namens de houtsingel en haar bewoners en veel geluk met Jeanne in 
het Brabantse land, in 'Hezik'.  
 
 
Paul: de rechtsgeleerde 
Onze rechtsgeleerde. Geen klus was je te groot of vervelend. Als bestuurslid de vereniging leiden door de 
grondaankoop vroeg heel veel, ook juridisch onderzoek en knopen doorhakken. Dat heb je goed gedaan, ook wat 
daaruit voortkwam als statutenwijzigingen, jij hebt dat allemaal zorgvuldig vorm gegeven. Hartelijk dank daarvoor. 
En datzelfde geldt voor de relatie met de gemeente en de moskee en de mogelijke consequenties van de WBTR: 
alle kanten belichten en goed doordenken.  
Regels zijn regels voor een rechtsgeleerde, en je vergat daarbij gelukkig niet de praktische en menselijke maat, 
zoals wel blijkt uit het feit dat je met Jan de tuin van Anton helemaal klaar hebt gemaakt. En zoveel ander werk dat 
je achter de schermen verzette. 
Je was altijd wel in voor een gezellig kletspraatje en nu… heb je daar nog veel meer tijd voor! Fijn je nog vaker te 
zien/spreken op de tuin. 
 
Esther: de verbinder 
Vol inzet ben jij als voorzitter aan je taak begonnen en misschien wist je niet eens wat er allemaal achter weg kon 
komen: houd maar eens zo'n 65 kikkers in een kruiwagen. Contact houden met alle tuinders, de nieuwe tuinders 
ontvangen, werkdagen organiseren, koekjes en lekkers voor NL-Doet, even aan iemand vragen hoe het gaat, weten 
wie er narigheid had… jouw aandacht was oprecht en levendig. Maar die positie tussen al die springende en 
eigenwijze kikkers die zich soms gedroegen als de 2 old grumpies uit de Muppet show, was niet eenvoudig, naast 
ook al de andere bestuurlijke taken. Vorig jaar werd je secretaris en nu stop je.  
 
Bedankt voor je oprechte belangstelling en zorgvuldigheid en inzet. Je inzet voor de grote klussen als aankoop en 
overleg gemeente en moskee liggen nu achter je.  
Je bracht fleur en kleur aan de vereniging en met je inzet voor de bollen zien we diezelfde fleur en kleur bij de oprit 
terug. Esther je hebt het heeeel goed gedaan. Hartelijk DANK. 
 
 



De oprit 
Op zondag 17 oktober zijn 8000 (!) bollen geplant, dankzij een subsidie van het K. F. Heinfonds. En ook is er een 
zomers wilde bloemenmengsel gezaaid. Al eind januari zagen we het eerste voorzichtige lentegroen tevoorschijn 
komen. 

 
 
Deze bollen hebben we de 
afgelopen maanden al zien 
bloeien: 
 
Bosanemoon, Daslook, 
Boerenkrokus, Helmbloem, 
Sterhyacint, Sneeuwklokje, 
Vogelmelk en Winterakoniet. 
 
 
 

In de loop van februari en maart komt er steeds meer kleur en fleur in het zachte zonnestrijklicht. 

 

 
De schoonheid van de oprit zal verder groeien en 
bloeien, dit jaar en de komende jaren. Een mooie 
investering in tijd en geld. 



 
Ook in de rest van de tuin ontstaat meer leven…  
In de bakken en kassen of al in de koude grond. Ook de wintergewassen doen nog dapper hun best, ondanks 
duivenvraat en winterleven… 
Winter en lente vullen elkaar aan en wisselen elkaar af. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… en we worden zelf ook weer actiever 
Er zijn 3 gezamenlijke werkdagen geweest (helaas geen foto's) en de Compostgroep en 
het Voedselbanktuin-team zijn aan de slag gegaan.  
 
Na een zorgvuldige analyse van de gezondheid van de bomen (VTA-analyse) hebben die 
nu professioneel onderhoud gekregen, wat behoorlijk veel dikke takken snoeihout 
opleverde. Met hartelijke dank aan Tommy Schriekenberg (tuin 38A). 
 
Een van de werkdagen viel samen met NLDoet! Op die dag is de hele linkerkant van de 
tuin voorzien van nieuwe kastanjehouten afrasterpalen. In 3 jaar tijd zijn alle palen 
rondom de hele tuin vernieuwd.      
            NLdoet 
Verder zijn veel tuinders op hun eigen tuin bezig met mesten, zaaien en opschonen.    
Heerlijk om elkaar weer wat vaker te zien na de winterslaap.       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vrouwen van het composteursgilde aan de slag… 
 

Het composteursgilde 
Na de winter leek de compostplaats wel een takken-opslag, 
zeker na de snoeibeurt van de bramen in een deel van de 
houtwal en het bomenonderhoud. 
De composteurs zetten een hele hoop om en zeven een 
kwart van een andere grote hoop en dat levert bijna 1 kuub 
mooie compost op. 

 
Hoe gaat het met de Voedselbank-tuin?   
De Voedselbanktuin is tuin nummer 50. Voor zolang die goed onderhouden wordt, blijft dat zo de komende jaren. 
Kom eens langs op de woensdagmorgen, want dan zijn we daar bezig! (En in het oogstseizoen op donderdag). 
Het team voor de tuin (=VBT-team) bestond uit Jan Dorrestijn, Helga Twijnstra, Nathalie Massée, Marianne van der 
Heijden en Beatrijs van de Lisdonk. En dit voorjaar hebben we Cees Sprenger als nieuw lid verwelkomd. In een 
gezamenlijk overleg hebben we een teeltplan gemaakt (mede op basis van de behoefte van de Voedselbank) en 
hebben we als team de taken verdeeld.  
Een van de acties was om zelf plantjes op te kweken en die aan de leden tegen een kleine donatie aan te bieden, 
om zo voor de tuin wat budget te hebben. Het was een spectaculair mooie actie, op 12 maart, de dag van NLDoet! 
Zo'n 140 plantjes, diverse kolen en aardbeien en kruisbes, en de vijver van een vertrekkend lid leverden alles bij 
elkaar zo'n € 110,= op! Het enthousiasme onder de leden was groot, evenals de dankbaarheid van het VBT-team. 
Volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Dankzij een gift van een medetuinder hebben we 1 kuub mest kunnen aanschaffen. Met hulp is dat in 2 dagen 
ondergewerkt. We hebben de tuin ingedeeld (om de teeltwisseling in de gaten te houden) en alvast bonenstaken 
opgezet. Natuurlijk onze koolplantjes uitgepoot, peterselie en peulen. Wortel en ui.  
 

   
  
   
   

      Mestverwerkers   en 
     
 
      onze hofleverancier van plantjes aan het werk. 



Na gedane arbeid is het…        …zwaar afzien met koffie en koek! 
 

Mededelingen van het bestuur  
Motto: Een vereniging runnen doe je samen.  
 
Extra commissielid gezocht: Omdat een aantal nieuwe 
bestuursleden in de Commissie Groenonderhoud zat en 
het bestuur vindt dat één afgevaardigde uit haar midden 
wel genoeg is, wordt nu gezocht naar versterking van die 
commissie. Aanmelden via het bestuur. 
 
De Commissie Materiaalonderhoud bestaat nu uit de leden 
Jan Waardenburg, Ingrid van der Noll en Rob Hoeben. Zoals 
we allemaal hebben kunnen zien is deze commissie voort-
varend aan de slag gegaan, met het opruimen van het 
materialenhok, het onderhoud van gereedschap en de 
parkeerplaats.  
 
Nieuwe commissie R.O.: De onderwerpen “Handhaving 
gemeente, voorbereiding wijziging bestemmingsplan” en 
“Uitbreiding Moskee” vragen ook aandacht van het bestuur 
en de leden. Voor deze zaken wordt een Commissie 
Ruimtelijke Ordening ingesteld. Leden zijn: Brand van den 
Berg, Esther Moors, Maria Verhees en namens het bestuur 
Bas Sprengers.  
 
Werkdagen: Afgelopen zondag 3 april was een heel mooie 
stille ochtend op de tuin. 2 Kannen koffie en 2 kannen thee 
en koekjes stonden klaar voor de deelnemers aan de 
werkdag. Er stond een zware klus op het programma: het 
rooien van laurierstruiken. Omdat we de potentiële 
deelnemers dat hadden gemaild, bleef een aantal van hen 
thuis. Van anderen hoorden we even niets…  
We willen ieder oproepen om deze werkdagen serieus te 
nemen en na opgave te komen of om je tijdig af te melden. 
Op de ALV hebben we met elkaar gezegd dat 'het afkopen' 
van werkdagen toch niet zo'n goed idee lijkt. Het (nieuwe) 
bestuur gaat zich bezinnen op een aanpak waardoor méér 
leden zich melden voor de werkdagen en dan ook heerlijk 
samen daar bezig zijn.  
 

Coloradokevers Houd je aan de richtlijnen van het 
bestuur voor de teelt van aardappels. In het kort: je meldt 
bij het bestuur waar je aardappels teelt en als het loof 
boven de grond is, ben je verplicht elke dag de planten na 
te kijken op kevers. 

  

Schouw 
De schouwcommissie heeft de eerste schouw 
van dit jaar gepland op maandag 25 april in de 
ochtend. Er volgt nog een mail en houd het 
informatiebord in de gaten.  
 
We doen een schouw op de Moesakker omdat 
we graag willen dat ons complex er goed uitziet 
en dat betekent concreet dat verspreiding van 
(wortel)onkruiden wordt voorkomen, dat buren 
geen overlast hebben van gewassen en hoge 
planten op je tuin en dat de paden en de eerste 
60 cm van de houtwal vrij zijn van onkruid.  
 

De Moesakker in de toekomst –  
Nadenken over een visie en 
investeringsplan in brede zin. Deel 9.  
Lees de "Notitie visie en investeringsstudie" en 
de bijgaande brief voor alle informatie (deze 
zaten bij de vergaderstukken van 22 maart). 
De Commissie Toekomstvisie beraadt zich nog 
over de zgn. 'muurtjesgesprekken': hoe geven 
we die vorm en wat is een goed moment en hoe 
informeren we de leden? Als je ideeën of 
wensen hebt laat het ons weten.  
De notitie staat ook op de website. 
 

Het 'bushokje' 
Midden op het terrein staat een schuilhokje, het 
zgn. bushokje. Voor velen een plek om even te 
gaan kijken of een ander wat weg te geven 
heeft, wat kiemplantjes of oogst. Dat is heel fijn. 
Wat er echter de laatste tijd meer en meer 
gebeurt is dat spullen er heel lang blijven staan 
en dat levert wat rommel-achtige situaties op. 
Het is zeker heel goed om je spullen daar neer 
te zetten en laten we afspreken dat als ze na 2 
weken niet zijn meegenomen dat je dan zelf 
zorgt dat ze opgeruimd en afgevoerd worden. 
 



 

Als afsluiting enkele lente-winterfoto's van de tuin op vrijdag 1 april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   Besneeuwde structuren… 



     … en dappere lentebloeiers en -groeiers 
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