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Agenda 
 

Gezamenlijke werkdagen 
 
Zaterdag 24 september  
 10.00 - 13.00 
 
Zondag 16 oktober  
 10.00 - 13.00 
 
Zondag 6 november  
 13.00 - 16.00 
 
Zaterdag 26 november  
 13.00 - 16.00 
 
Zaterdag 17 december  
 13.00 - 16.00 
 
 
Contact met bestuur 

Mail naar: 
moestuin.de.moesakker@gmail.com   
 
 
 
 
 
Tekst: Beatrijs van de Lisdonk (met 
dank aan Jan Bokhorst en Bas 
Sprengers)  
Foto's: Helga Twijnstra, Jannie 
Wassens, Beatrijs van de Lisdonk  
en internet. 
 

 

 

Bericht van de redactie 
't Is weer voorbij die mooie zomer 
die zomer die begon zowat in mei… 
 
Ja, een heel warme en droge zomer.  
Sommige mensen genieten daarvan, anderen vinden het te heet. 
Voor onze gewassen was het ook vaak wel erg warm en droog. Een tuin 
met schaduw en structuurverschillen doet het dan wel beter. 
Maar hoe het ook was: deze Nieuwsbrief gaat vooral over 'OOGST'. 
Op 3 september was er een Oogstfeest en verder laten we veel zien van 
de oogsten van de Voedselbanktuin. Verder een kort artikel over 
groenbemesters. We horen op de tuin dat veel mensen de sfeer als 
ontspannen ervaren. Dat is een figuurlijke oogst die ook uitermate 
belangrijk is. En we vallen je deur binnen met enige oproepen. 
 

Oproepen 
Het bestuur zoekt met smart (!) iemand die 
kan helpen met alle computer-gerelateerde 
klussen, zoals wegwijs maken in Dropbox, 
toegang regelen voor de moesakkermail 
voor alle bestuursleden, kleine klusjes…  
Wie o wie onder onze leden is zelf digitaal zo smart of heeft in de familie- 
of vriendenkring iemand die kan helpen? Mail naar 
moestuin.de.moesakker@gmail.com met als titel: "Al uw 
computerproblemen opgelost!!" 
 
NLdoet! Het Oranjefonds maakt jaarlijks de NLdoet! dagen financieel 
mogelijk voor vrijwilligersorganisaties. De Moesakker heeft de afgelopen 
drie jaren dankzij dit fonds al de oude (gewolmaniseerde) palen rondom 
het complex kunnen vervangen door kastanjehouten palen. Natuurlijk 
willen we weer meedoen in 2023. Aan al de leden de vraag: hebben jullie 
nog ideeën waarvoor we subsidie zouden kunnen aanvragen? Er wordt 
gedacht over een houten overkapping voor de kruiwagens of het graven 
van een paddenpoel. Maar samen zijn we creatiever: laat je idee horen! 
 
Voor de communicatie binnen onze 
vereniging gebruiken we de mail, de website 
en het infobord. Een groep van inmiddels 31 
leden communiceert ook via Whatsapp met 
elkaar. Toch blijkt regelmatig dat er leden zijn 
die niet op de hoogte zijn van wat er speelt. 
Hoe kunnen we dit verbeteren? Wil iemand 
daar eens met de Communicatiecommissie 
over brainstormen, een plan van aanpak 
maken (en eventueel mee uitvoeren)?  
Mail naar moestuin.de.moesakker@gmail.com 
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Oogstfeest 
Zaterdag 3 september hebben we als vanouds op het parkeerterrein van de Moesakker 
een oogstfeest gevierd. De Feestcommissie (Maria, Lenie en Margreeth) heeft gezorgd 
voor tenten, tafels en stoelen en de feestelijke aankleding. De leden brachten heerlijke 
zoete of hartige hapjes mee en het bestuur verzorgde de (warme en koude) drank.  
 
Zo tegen half vijf was het al gezellig druk en werd  er veel onderling gepraat en gelachen 
en kennis gemaakt: een van de doelstellingen van zo'n verenigingsfeest. 
Er volgde een uitleg van wat ieder gekookt, gebakken, gebraden of gestoomd heeft: 
door bijna iedereen zijn er producten uit de eigen moestuin in verwerkt.  
Dus ja echt een OOGSTFEEST. 

 
(Tussen haakjes: de oproep om recepten op te sturen naar 
moestuin.de.moesakker@gmail.com heeft slechts 1 recept opgeleverd 
(Zie achteraan in deze Nieuwsbrief). Dus… mocht je alsnog je 
medetuinders willen verrassen met je prachtige baksel: stuur je recept 
op, eventueel met een foto van het resultaat) 
 
 
 

 
Een heel speciale activiteit was de workshop over 'solar cooking' door Tineke Dorrestijn. Met zeer eenvoudig en zo 
goed als kosteloos materiaal wordt een scherm gebouwd, waardoor het zonlicht gefocust wordt in één brandpunt.  

 
In dat brandpunt staat een pan. Elk half uurtje moet je het 
scherm wat bijdraaien om het zonlicht goed te vangen. Op het 
oogstfeest stond er een pan met prachtige tomaatjes (uit eigen 
tuin natuurlijk) met wat olie en heerlijke kruiden. Na een uurtje 
of wat was het gaar en mochten de bezoekers het heerlijks 
opeten. Wil je deze methode wat breder gebruiken dan kun je 
het voedsel dat je wilt koken ook in dat brandpunt zetten met 
een glazen schaal eromheen. Dan heb je een soort "kasje" en 
wordt alles nog vlugger gaar. Een prachtige methode om te 
gebruiken ook in landen waar nog veel op hout wordt gekookt 
en vaak wel zon is. Scheelt bomen en CO2 uitstoot!  
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   Veel en aandachtige belangstelling voor Solar Cooking 
 
Tineke raadt ons aan om op het internet te kijken met het trefwoord Solar Cooking: daar zijn allemaal leuke ideeën 
te vinden. Van eenvoudige oventjes die je zelf maakt van een paar dozen met aluminiumfolie tot zeer 
geavanceerde parabolische instrumenten die te koop zijn. 
 
 
De bestuursvoorzitter sprak zijn dank uit aan allen die meegeholpen hebben aan dit 
feestelijk verenigingsmoment: de leden van de Feestcommissie, Tineke voor haar 
interessante workshop, tentenleveranciers, opbouwers en natuurlijk de aanwezigen voor 
hun lekkers en gezellige bijdragen. Om 7 uur hielpen de 'plakkers' met het opruimen, dat 
binnen een half uurtje gepiept was.  
 
Het was een zeer geslaagde middag. Hopelijk zien we volgend jaar nog veel meer tuinders op 
het oogstfeest. 
 

 

De oprit met bollenstrook; vervolg 
Hieronder vertelt Bas enthousiast over de hoe het ervoor staat met de bollenstrook naast de oprit. We schreven er 
eerder over, omdat de strook er toch niet uitzag zoals ieder verwachtte na het planten van de vele, vele bollen. Het 
is een kwestie van lange adem, maar er zit zeer veel potentie aan biodiversiteit en schoonheid in deze strook. 
 
 
Na de kurkdroge zomer was het toch wel verrassend om te zien hoe 
hoog de vegetatie in de bollenstrook langs het pad naar de 
parkeerplaats was opgeschoten! Eind augustus / begin september 
werd het dan ook hoog tijd om de boel te maaien en het maaisel af te 
voeren. Het eerste jaar na inzaai leverde meteen al een aantal leuke 
soorten op (Biggekruid, Kleine Leeuwetand, Morgenster, Wilde Peen, 
Knoopkruid, etc.), maar vooral ook erg veel eenjarigen die door 
menigeen al gauw zullen worden aangeduid met de term ‘onkruid’. 
Met name Canadese Fijnstraal profiteerde van het prachtige kiembed 
dat vorig jaar oktober, na het planten van de bollen was ontstaan.  
Zowel de gewenste soorten (in ons geval zowel tweejarige als   
overblijvende soorten) alsook dat ‘onkruid’ heeft overvloedig   
zaad kunnen zetten in de droge zomermaanden.   Canadese Fijnstraal Gele Morgenster 
 
De regen van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat er nu na de eerste maaibeurt een mooie hergroei is en 
als je goed kijkt zie je dat het wemelt van de kiemplanten, die volgend jaar weer gaan bloeien. En daarnaast zie je 
tal van verschillende bladrozetten uitgroeien die ook volgend jaar gaan bloeien. En verder staat er ook een aantal 
grassoorten tussen, maar nergens is de grasmat zo dicht dat het de andere planten verdringt. Wanneer de 
temperatuur nog een paar weken aangenaam blijft, en de vegetatie erg weelderig gaat worden, volgt wellicht eind 
oktober nog een tweede maaibeurt om zo de ruimte te creëren voor de eerste bollen van komend voorjaar. 



 
Ik verwacht dat onze bollenstrook in 2023 een heel ander beeld te zien zal geven dan zoals we dit jaar gezien 
hebben. Ik ben erg benieuwd welke bolgewassen het eerste jaar overleefd hebben en of ze zich al vermeerderd 
hebben en natuurlijk ook welke kruidachtige planten volgend jaar gaan bloeien. Komt die Canadese Fijnstraal weer 
net zo massaal terug? En van welke soorten ontkiemen er momenteel massaal de zaden? Het duurt nog wel een 
paar jaar vóórdat er sprake is van een min of meer stabiele situatie, maar al met al kunnen we tevreden zijn over 
het eerste jaar! 
 
Kijk en geniet! Het wordt echt anders dan hieronder maar zeker ook mooi! 

 
Groenbemesters  
 
We zitten als tuinders nog midden in het oogsten van al onze heerlijkheden. Er worden courgettes waargenomen 
zo groot als een fors uitgevallen dijbeen van een dikke dame en flessenpompoenen zo groot als een 50 liter fles. De 
andijvie kleurt onze tuinen mooi lichtgroen en nog zichtbaar is het sappige rood van de frambozen en het blozende 
roze van de appeltjes. Geniet van de oogst die de tuin je dit jaar geeft mede door al je aandacht.  
Voor de winter heeft de bodem jouw extra aandacht nodig, de gezonde basis waarop al je gewassen groeien.  
Dus is het juist nu de tijd om na te denken over 'groenbemesters in de winter'. 
 
Groenbemesting pas je toe om meerdere redenen: je houdt de bodem bedekt en de bodem wordt intensief 
doorworteld. Vooral de wortels zijn van belang. Er spoelen veel minder voedingsstoffen uit, je bouwt humus op en 
geeft het bodemleven voedsel. De bodemstructuur verbetert sterk.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naast groenbemesters als Winterrogge, Japanse haver, Bladramenas, 
Boekweit en Phacelia zijn er ook groenbemesters die stikstof uit de lucht 
binden en zo de bodem 'bemesten'. Daarvoor gebruik je soorten als Rode 
en Witte klaver, Incarnaatklaver en Blauwe Lupine. Vooral Winterrogge en 
Japanse Haver hebben veel wortels, de andere bedekken de grond meer. 
Ook heb je groenbemesters met diepe wortels. Zij halen van dieper uit de 
bodem voedingsstoffen naar boven en houden de bodem mooi luchtig. Dat 
zijn Lupines, Luzerne, Mosterdzaad en Winterrogge.  
 
Je kunt de diverse soorten groenbemesters het hele jaar door zaaien. Toch 
is deze herfsttijd het meest aangewezen: je hebt niet zoveel grond meer 
nodig voor je gewassen na 2 of 3 teelten op een bed. Winterrogge kun je tot 
eind oktober zaaien. Hoe vroeger je Winterrogge zaait (vanaf half augustus)   Winterrogge 
hoe beter de doorworteling en daarmee de 'luchtigheid'  van je bodem wordt.  
Wat ook een goede bodembedekking levert in de winter zijn Veldsla en  
Winterpostelein en die zijn dan ook nog lekker (en gezond, vitamine C) om te eten!  
 
Wil je een mini graanveldje om Winterroggezaad te oogsten voor zaai in het volgende jaar dan is een mengsel van 
Winterrogge en Incarnaatklaver (grote rode bloemen) erg mooi.  
 
Als het straks weer lente wordt, wat doe je dan met die groenbemesters? Heb je Winterrogge gezaaid dan kun je 
het blad al in het vroege voorjaar afknippen en op het bed leggen. Dat kun je afhankelijk van het weer een paar 
maal doen. Verspreid de blaadjes een beetje zodat de grond niet te droog wordt. Wanneer je dat bed nodig hebt 
voor het inzaaien van nieuwe gewassen, snijd/knip je de stoppel van de plant net onder het maaiveld af. Veel 
mensen vinden die harde stoppels vervelend en halen die er helemaal uit. Als je wel spit en de zode keert, dan is de 
voorjaarsstoppel van rogge echter met een week of 4 volkomen verteerd. Alleen in het geval dat je een fijn zaaibed 
nodig hebt (bijvoorbeeld worteltjes of spinazie) is die voorjaarsstoppel lastig, maar voor veel andere 
voorjaarsgewassen (tuinbonen, uitplanten van voorgezaaid gewas, pootaardappelen, etc.) maakt die stoppel 
helemaal niets uit 
 
Het afgevallen blad en de planten van Veldsla en Postelein kun je op het bed laten liggen tot je gaat zaaien (mulch). 
Vaak zijn ze al opgenomen door de bodem voor het zaaien. Je kunt deze resten en het loof van de rogge ook op de 
kale grond van laat geoogste prei, andijvie enz. leggen.  
Grond moet eigenlijk het hele jaar bedekt zijn. Dat vindt het bodemleven fijn.  
 
Voor degenen van de lezers die echt serieus werk willen maken van groenbemesters: op internet is een uitgebreid 
rapport van de Universiteit van Wageningen te lezen: https://edepot.wur.nl/274091  
 
Bijzondere oogst! 

Een courgette-tweeling,   een mais-drieling en     een soort duo-penotti  
           courgette-zwaan 

 
We denken dat wij het zijn die voor onze tuin zorgen, 

maar eigenlijk zorgt de tuin voor ons. 
Jenny Uglow , 

A little history of British gardening , 2005  



De Voedselbanktuin  
 
Er wordt wel gezegd op de Moesakker dat de Voedselbanktuin de grootste oogsten van alle tuinen weet te 
produceren. Of dat waar is, weet niemand, wel is het zeer duidelijk dat er elke week vanaf half mei tot nu toe 
kisten vol voor de Voedselbank opgehaald kunnen worden.  
Vlak voor de zomer bleek dat de oogsten zo overvloedig waren dat de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug te veel 
groenten kreeg. Door een herbeoordeling hadden ze nog maar de helft van het aantal klanten van vorig jaar. 
Gelukkig bleek dat de Voedselbank Zeist zat te springen om groenten. Daar zijn ook veel mensen die het extra 
waarderen dat het biologische groenten zijn. Dus een goede afzet bleef verzekerd. 

 
 
Om een indruk te geven van de oogsten 
zie je hiernaast enkele foto's van hoe de 
kratten gevuld waren op resp. (van links 
boven naar rechts onder): 
 
14 juli, 21 juli, 4 augustus, 25 augustus en 
4 september 
 

 
Dat het Voedselbanktuinteam voor zulke oogsten én flink bezig is geweest in de tuin, veel plezier had en de 
schoonheid van de groenten steeds zag, moge blijken uit de volgende foto's. 

 
 
 
Wat een prachtige, 
tere kleuren. Het lijkt 
wel of uit deze rode 
kool licht straalt. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Mededelingen van het bestuur  
Motto: Een vereniging runnen doe je 
samen.  
 
Binnen onze vereniging hebben we diverse Commissies.  
 
De commissie Groenonderhoud organiseert de 
gezamenlijke werkdagen. Daarnaast onderhouden zij de 
houtsingels a.h.v. een beheerplan en zorgen dat de 
bomen periodiek worden gecontroleerd. 
 
De commissie Materiaal en Onderhoud Deze 
commissie regelt het opruimen van het materialenhok 
en het onderhoud van gereedschap. Daarnaast doen ze 
onderhoudsklussen op de hele tuin.  
 
De Schouwcommissie doet 4 maal per jaar een schouw 
én een naschouw. De resultaten van hun observaties 
worden door het bestuur aan de leden toegezonden en 
op het informatiebord gehangen. 
 
De Feestcommissie organiseert het jaarlijkse oogstfeest. 
En er gaat een gerucht dat ze méér van plan zijn! 
 
De Communicatiecommissie probeert de communicatie 
binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten 
verlopen.  En heeft behoefte aan versterking, zie de 
oproep op de eerste pagina. 
 
De Compostgroep is geen officiële commissie, maar wel 
een groep zeer actieve leden. Zij zetten jaarlijks vele 
kuubs groen materiaal van alle tuinen om in prachtige 
compost. Iedereen mag groen materiaal aanleveren. Let 
daarbij op in welke bak je klein geknipte materiaal 
moet. En vooral: lever niet aan wat niet mag, zoals bv. 
aanhangend zand, geen Solanaceae (aardappels, 
tomaten, aubergines) of koolstronken. 
 
Het Voedselbanktuinteam. Daarover staat hierboven al 
het een en ander geschreven. Ook het Voedselbanktuin-
team kan nog best versterking gebruiken. Meestal is er 
een werkdagdeel op donderdag i.v.m. het oogsten. 
Maar in overleg ook op andere dagen. Het is uitermate 
gezellig en er is altijd koffie! Spreek een van ons aan op 
de tuin: Jan D., Marianne, Helga, Nathalie, Beatrijs. 
 
Vanuit het bestuur is Beatrijs de contactpersoon voor de 
commissies en Jan Luuk en Bas voor de compostgroep. 
 
 

  
Schouw 
De schouwcommissie heeft de derde(na) schouw 
van dit jaar gehouden op 31 augustus en 14 
september.  
De conclusie is dat het merendeel van de tuinen 
goed onderhouden wordt. 
 
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 
houtsingels vrij zijn van onkruid.  
Tevens ziet de commissie erop toe dat een tuin niet 
te veel een verzamelplaats wordt van allerlei 
materiaal (troep?). 
 

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 of zelf 
wat aan te leveren voor de Voedselbank 
(donderdag)  
Het is zeker heel goed om ook wat andere spullen 
daar neer te zetten, mits je zorgt dat die opgeruimd 
en afgevoerd worden, 
 als ze na 2 weken niet zijn meegenomen. 
Dat geldt voor potjes, emmers, stoelen (!), boeken 
enz.  
 

Coloradokevers  
Dit jaar zijn we grotendeels ontsnapt aan de 
coloradokevers. 
Er zijn wel dieren gesignaleerd, maar echt niet 
zoveel als voorafgaande jaren. 
Misschien heeft onze aanpak van de laatste 2 jaar 
gewerkt? Misschien werd er nu door iedereen 
serieus dagelijks gecontroleerd? Of... misschien 
heeft de droogte ons geholpen? 
 

Een nieuwe rubriek 
Getipt door Helga 

 
Ken je de mooie foto's van het Vogeldagboek?  Elke 
week gratis foto's in de mail. Aanmelden kan via: 
https://www.vogeldagboek.nl/ 
 

  



Twee recepten 
 
Een lekker smeersel voor op stokbrood dat we konden proeven op het Oogstfeest met dank aan Tineke.  
 
Lekker stokbrood-smeersel 
50 gram zonnebloem pitten  
50 gram pompoen pitten  
Deze vier uur weken 
Knoflook, olie, citroensap, peper en zout toevoegen.  
Dit alles pureren en klaar. 
Eventueel nog wat geraspte geitenkaas erdoor. 
Eet smakelijk 
 
 
En een verrassend (enigszins aangepast) recept uit Trouw: wat kun je al niet doen met courgettes? 
 
Kreatief met Koersjette: maak een kruidkoek 
(Trouw september 2022) 
 
250 gr. courgette, grof geraspt (met schil)  
100 gr. appel grof geraspt 
25 ml. walnootolie en 50 gr. boter 
75 gr. yoghurt 
100 gr. (spelt)volkoren meel 
125 gr. (spelt)bloem 
75 gr. suiker 
50 gr. rozijnen 
50 gr. zonnebloempitten of walnoten 
3 tl. bakpoeder 
2 tl. five spices 
eventueel anijs en kaneel 
snuf zout 
 
Bereiding: 
Verwarm over voor op 180 graden, vet een bakblik in (of gebruik bakpapier) 
Maak beslag in 2 kommen: 
Meng in een ruime kom meel, bloem, suiker, rozijnen, pitten, bakpoeder, kruiden. 
Meng in een kom de courgette, appel, olie, boter en yoghurt. 
 
Voeg het courgettemengsel in de ruime kom en schep zorgvuldig door elkaar. 
Vul het bakblik met het beslag en strijk de bovenkant glad. 
Bak in het midden van de oven in 60 minuten bruin en gaar, controleer met een prikker.  
Laat afkoelen op een rooster. 
Koel bewaard zeker 5 dagen lekker. 
 
p.s. Door de yoghurt en boter te vervangen door resp. zonnebloemolie en een plantaardige variant is 
 dit recept ook voor veganisten geschikt. 
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