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De voorzitter
Beste tuinders,
Het jaar is voorbij gevlogen ..de kerst staat al weer voor de deur. Terug blikkend op het
afgelopen jaar was voor mij als voorzitter van de vereniging een jaar met vele gezichten.
Zo hebben we gedwongen afscheid genomen van diverse tuinders die hun tuin niet de juiste
aandacht gaven.
Dit vinden wij als bestuur zaken die we niet ambiëren.
Daarnaast viel het mij op dat in het begin van het jaar de sfeer soms vrij negatief was. Op
deze zaken hebben we niet altijd grip, maar wij van het bestuur proberen dit toch te
veranderen, maar we kunnen dit niet alleen. Gezelligheid creëer je samen.
We hebben dit jaar ook een aantal mooie momenten en dingen beleefd.
De afgelopen najaarsvergadering vonden we zeer positief, er kwamen goede ideeën en
plannen en er werd op een prettige manier vergaderd.
Daarnaast zijn er dit jaar tuinkasten op de complexen gerealiseerd, dit vind ik een groot suc6
en hoor hier enthousiaste verhalen over. Tevens zijn er investeringen gedaan in een nieuwe
maaier voor de Ooi, zijn er een groot aantal pompen gereviseerd of vernieuwd.
Tevens is er in het vroege voorjaar een leuke zadenruilbeurs geweest, een leuke verenigings
activiteit die in het voorjaar een passend vervolg krijgt.
Daarnaast heeft Paul zijn taken als toezichthouder neergelegd Ooi. We willen hem uiteraard
bedanken voor zijn inzet voor het complex en alle bijbehorende werkzaamheden.
Zijn taak is door Tom Kuiper overgenomen en wordt daarbij geholpen door diverse andere
tuinders op de Ooi. We hopen dat de komende jaren de onderhoudstaken op de Ooi door
meerdere tuinders worden voortgezet.
Vooruit kijkend naar het aankomende jaar zitten er al een aantal leuke dingen in de pen, zo
krijgen we weer een zadenruilbeurs, een lezing over compost. Daarnaast zijn we bezig met
het inzaaien van bloemenmengsel op de Hoge Linie.
Daarnaast willen we ook op de complexen in samenspraak met de gemeente,
vogelwerkgroep en tuinders nestkastjes ophangen tegen eikenprocessierups en natuurlijke
bestrijding van insecten.
Dit genoemd hebbende denk ik dat we als vereniging samen goed op weg zijn om het
tuinieren voor iedereen steeds leuker te maken.
Tot slot het belangrijkste om te benoemen:
Alle vrijwilligers die ons het afgelopen jaar geholpen hebben Super bedankt! Zonder jullie
hulp kan de vereniging niet.
We wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe en tot ziens op de
tuin.
Gerrit Schenkel, voorzitter

Met veel plezier kondig ik de volgende aan:
Op dinsdagavond 3 maart 2020 is er een lezing voor al onze leden over ‘composteren’. Je
bent van harte uitgenodigd om te komen! De lezing begint om 19.30 en is in de
ontmoetingsruimte van Grotenhuys.

Compost in de moestuin
Leer hoe je een goede compost kunt maken en gebruiken

Goede compost maken: wat doe je wel en wat doe je beter niet?
Zelfgemaakte compost is een geschenk voor de moestuinbodem en -planten. En met wat
kennis, tips, tijd en aandacht kun je het makkelijk zelf maken! Tijdens deze lezing hoor je wat
composteren precies is, welke verschillende manieren verschillende soorten compost
opleveren, wat beter wel en niet op een composthoop gaat, hoe lang de compost moet
rijpen, en hoe je compost gebruikt. Het leuke van compost maken is dat je de kringloop van
je eigen voedselgebruik weer wat meer rondmaakt, en dat je zeer voordelig je
moestuinbodem kunt verbeteren. Zowel achtergronden en dus begrip, als praktische tips
zullen aan de orde komen.

Janneke Tops verzorgt vanuit haar bedrijf ‘Gezonde Moestuin’ cursussen, lezingen en advies
over gezond moestuinieren, de levende moestuinbodem en zelf compost maken, zelf zaden
telen en vele andere onderwerpen die met gezond moestuinieren te maken hebben. Meer
informatie over Janneke Tops op www.gezondemoestuin.nl

Zet de datum vast in je nieuwe agenda!

Werkdag Ooi
Zaterdag 23 november jl. is erop de Ooi een werkdag geweest. Er was een klein groepje
mensen maar zij hebben gewerkt als paarden! Er is gemaaid, de meidoornhaag is geknipt en
- nog in de vroege ochtend- zijn er bomen gesnoeid.

Dank aan alle vrijwilligers voor de verleende krachten en dank Herbert voor de koffie! De
foto’s zijn gemaakt door Trudy, waarvoor dank.
Voor de mensen die er niet waren: denk er aan dat je boom op de volkstuin niet hoger dan 4
m mag zijn.
De takken die van de boom komen mogen op de takkenrillen die er al liggen. Zorg wel dat
het er netjes opkomt en help samen op deze manier het complex in orde te houden.

Wandelpad achter langs de Ooi
Zoals in de najaarsvergadering is besproken wordt er komend voorjaar begonnen met het
aanleggen van een wandelpad langs onze volkstuinen. De concept-notulen vind je dit jaar
nog op onze website.

De zadenruilbeurs in 2020
In 2020 wordt voor de tweede keer een zadenruilbeurs georganiseerd door Maeve en haar
nieuwe compagnon Angelique. De datum is al geprikt en de voorbereidingen zijn al in volle
gang……. Dus zorg dat je er dit jaar bij bent. Het was een erg gezellige avond de vorige keer!
Zet vast in je agenda: vrijdagavond 3 april 2020.
De bedoeling is dat er zowel zaden als kleine plantjes en bloemen worden aangeboden en
geruild. Dus start op tijd met zaaien als je mee wilt doen!
Vorig jaar had ik zaden voor de groene pompoen van Rogier en zaden van de rode melde van
Corinne, welke het allebei fantastisch hebben gedaan in de tuin. Ik verheug me al op de

volgende beurs……….

De tuin winterklaar maken……..diverse meningen
Als leeswerk voor de wintertijd heb ik een aantal artikelen voor onze leden verzameld over
hoe je de tuin winterklaar zou kunnen maken. Lees en pik eruit wat jou aanspreekt….
1. DE MEISJES VAN DE MOESTUIN – BLOG
Het is bijna winter. Ze voelt het aan de lucht. Ze ruikt het. Scherp en fris. Het laagje condens
op de ruiten van de auto’s in de straat is bevroren. Als het tuinMeisje nu met de auto weg
moest zou ze moeten krabben. Maar dat hoeft ze gelukkig niet. Ze gaat naar de tuin. Ze
zoekt de spullen bij elkaar die ze nodig heeft op de tuin. Onderdeel van het ritueel.
De zon schijnt. De bomen zijn nog in herfsttooi. Toch moet ze de moestuin nu echt
opruimen. Er wordt meer vorst voorspeld. Zelfs aan de duinrand waar het Meisje tuiniert.
Het grote toegangshek naar het moestuincomplex knarst. Er is al weken niemand meer op
het tuincomplex. Ze loopt over het lange smalle pad naar haar landje. De zon piept net om
het hoekje van de grote haag. Vocht hangt in de lucht.

Moestuin winterklaar maken
Ze heeft nog helemaal geen zin om de tuin op te ruimen. Wordt er zelfs een beetje
weemoedig van. Ze wil nog heel lang door tuinieren. Heeft nog zoveel plannen. Ze wil nog
zoveel groente groot zien worden. Buiten de koolsoorten is die kans echter niet groot. Het
Meisje zei het al eerder. Tuinieren is vooral hoop. Die hoop moet ze nu loslaten.
Ze gaat beginnen. Eerst maar eens de moestuinbedden leeghalen.

Groentebakken leeghalen
Er staat nog veldsla en spinazie in het bed waar bladgroente wordt geteeld. Normaal
gesproken kan deze groente prima tegen vorst maar de grond op het tuincomplex is te nat.
Zo komen ze de winter niet door. Eruit.
De enige overgebleven radicchio moest eigenlijk voor de vorst naar binnen. Snel oogsten
dus. De prei vormt al maandenlang zielige sprietjes met de dikte van een grashalm. Dat kan
ze niet langer aanzien. Weg ermee. Haar andijvie is het miniatuurstadium ook niet
ontgroeid. Leuke en lieve kleine kropjes die in Madurodam niet zouden misstaan. Gezellig,
maar een maaltijd wordt het niet. Ze gaat er een lekkere winterse salade mee maken.
Het wortelbed ruimt ze helemaal op. Ze oogst worteltjes en knolvenkel. Deze kunnen niet
tegen vorst.
Ze knipt de zonnebloemen af. Deze had ze geplant om het zaad te oogsten, maar dat hebben
de vogels voor haar gedaan.

Groente overwinteren
De overige bedden met kruiden, fruit en kool ontdoet ze van onkruid. Deze laatste
optimistische plantsoort groeit door zolang de aarde warm genoeg is. Daar heeft het Meisje
niets aan.
Zo dat schiet al lekker op. Nu alle bedden voorzien van een dikke laag bladeren. Fluitend
achter de kruiwagen verzamelt het tuinMeisje het afgevallen blad van de bomen op het
tuincomplex. Dit stort ze in de moestuinbedden. Om te zorgen dat het blad niet op haar
graspaden waait, voorziet ze de bladlaag van een klein laagje compost. Zo kunnen de
organismen in de compost alvast de aarde in de moestuinbedden verbeteren. Daar hebben
ze de hele winter voor.
Het ziet er waanzinnig netjes en opgeruimd uit. Het tuinMeisje is trots op zichzelf.
Met een kopje thee nestelt ze zich op de afgezaagde boomstronk. Volgend voorjaar gaat ze
de bladlaag onderspitten. Volgend voorjaar gaat ze aardperen telen omdat de bloemen naar
chocolade ruiken. Gaat ze een bed aanleggen waar alleen maar plukbloemen in staan.
Volgend voorjaar zijn er weer tuinbonen. Inderdaad…. tuinieren is vooral hoop.

Dit artikel is letterlijk overgenomen van de Meisjes van de moestuin, Amber en Reny.
Waarvoor heel veel dank! Kijk eens op: http://www.demeisjesvandemoestuin.nl voor
informatie, gezellige weetjes en recepten. Je kunt je ook abonneren op een nieuwsbrief!

2. MOESTUINPLANNER.NL

Je moestuin winterklaar maken, hoe doe je dat?
Vanaf half oktober tot november is het tijd om te beginnen de moestuin winterklaar te
maken. De laatste oogst kan binnen worden gehaald, en de grond die je groente en fruit het
hele jaar zo trouw voorzien heeft van voedingsstoffen kan worden aangevuld met nieuwe
voeding.
Het winterklaar maken van de grond zorgt er voor dat je grond het komende jaar voorbereid
is op de nieuwe beplanting. Daarom is het handig om in deze tijd ook even een planning te
maken met wat je waar neer gaat zetten in de tuin. Zo kan je elk stuk grond gaandeweg
beter voorbereiden voor die specifieke planten. Nu weet je dat misschien nog niet precies,
maar als je in januari of februari de eerste mest en misschien ook kalk gaat uitstrooien is het
handig om te weten waar dat nodig gaat zijn. Elke plant heeft weer andere behoeften.

Hoe maak ik mijn moestuin winterklaar?
Je kan beginnen met het omspitten van je tuin. Zorg er wel voor dat eventueel onkruid uit je
tuin al weg is. Schep de grond ongeveer een 15 - 20 cm diep helemaal om. Probeer de grond
daadwerkelijk om te keren voor het beste resultaat.
Kleigrond geeft vaak wat grote brokken bij het omspitten. Dit is niet erg, de vorst gaat hier
op inwerken en door het verweren van je grond door de vorst zal je grond luchtig en
vruchtbaar worden. Het valt door de vorst straks helemaal uit elkaar.

Na het omspitten
Na het omspitten kan je, als je dat hebt, je compost over je tuin verdelen, ongeveer 2 cm dik.
De compost kan je eventueel wat door je bovenlaag heen mengen maar dit zou niet nodig
moeten zijn.
Je kan ook je tuin mulchen. Mulchen is eigenlijk hetzelfde als composteren, alleen doe je dat
op de plek waar je normaal compost zou uitstrooien. Strooi om je tuin te mulchen
afgestorven planten, bladeren en kleine houtsnippers over je grond. Deze verteren dan en
dienen komend jaar als grondstof voor je beplanting.
Of je gaat mulchen of composteren maakt niet zo veel verschil. Het verschil zit hem in de
mate waarin het materiaal verteerd is. Compost is iets beter door de grond op te nemen
doordat het wat fijner is. Dit komt doordat je compost doorgaans 2, 3 of soms wel 4 jaar laat
staan verteren voor je het gebruikt.
Als je dit gedaan hebt is je moestuin winterklaar.

Toevoegen van extra voeding

Bemesten met bijvoorbeeld koemest (biologisch!) en kalk toevoegen is voor een moestuin
het beste in het voorjaar te doen. Je kan je tuin het beste 4-5 weken voor het zaaien
voorzien van mest, en 2-3 weken voor je gaat zaaien van kalk voorzien, als dat nodig is.

3. ONZE EIGEN COLUMNIST

Winterklaar of niet?
Onze voorzitter gaf het al aan in de laatste Nieuwsbrief: “de moestuinen moeten winterklaar
worden gemaakt”.
Ook onder de vrijwilligers die de borders op de IJsselkade, waar ik woon, is het een “hot
item”. Over het algemeen wordt er mee bedoeld: “het moet er netjes uitzien”. Maar na wat
input van mijn kant, wordt alleen onkruid (met de hand) verwijderd en voor de rest gebeurt
er niks. Rust “in de tent”, zodat insecten kunnen overwinteren en regenwormen en andere
liefhebbers het afgevallen blad gaan verteren en de aarde luchtig houden. Ook fijn voor
vogels, want die zijn gek op een eiwitrijk hapje worm of insect in de winter. En met een
winterse rijp over de afgestorven plantendelen, ziet de IJsselkade er romantisch winters uit.
In het voorjaar worden de afgestorven plantendelen gesnoeid, fijngemaakt en als strooisel
(mulch) in de perken achtergelaten.

Deze methode probeer ik ook in mijn moestuin toe te passen, want een lichte bedekking van
de aarde in de moestuin, heeft net als in een border, dezelfde voordelen. Regenwormen heb
ik bijvoorbeeld ook graag om de grond luchtig te houden.
Maar ja, een moestuin is een ander biotoop dan een border met vaste planten. De meeste
groenten zijn immers eenjarig, dus na de laatste oogst liggen de meeste moestuinen er
behoorlijk kaal en leeg bij. Dat valt in mijn tuin wel mee omdat de aarde voor een deel wordt
bedekt door groenten die wel wat kou verdragen. Denk aan boerenkool, spruiten, groenlof,
prei en veldsla. Het blad dat van die planten vergaat, laat ik liggen en hetzelfde gebeurt met
geschoffeld onkruid. Daarmee is het grootste deel van de toplaag bedekt.

Kale plekken kunnen worden bedekt met blad van bomen, struiken en groenten. Gemaaid
gras is ook een optie.
In het voorjaar gaat al dat spul op de composthoop en daarmee worden ook slakken
verwijderd die zich graag in koude en droge periodes onder zo’n bedekking schuil houden.
De aarde wordt op deze manier steeds luchtiger, en rigoureus spitten met de spade is dan
ook minder nodig. Volstaan kan worden met omwoelen van de aarde met een spitvork of
iets dergelijks. Een bedekte aarde droogt ook minder snel uit en meststoffen worden beter
vastgehouden in de toplaag. Tijdens het luchtig bewerken van de grond, verstoor ik ook
regelmatig padden en salamanders ( zie foto) die nog niet zijn ontwaakt uit hun winterslaap.
Deze amfibieën breng ik dan naar een plek waar ze verder kunnen snurken. Ook voor deze
(nuttige) dieren is een bodembedekking dus van belang. Bemesten doe ik niet met stalmest
die ondergespit moet worden, maar met (plantaardige) mestkorrels die alleen met de hark
over de aarde wordt verdeel. Op deze3 manier zorgen we dus voor zoveel mogelijk; “rust in
de tent”.

O.k. Corrie onze Nieuwsbriefredactrice, vroeg mij om aan te geven hoe mijn moestuin de
winter doorkomt. Ik ben benieuwd hoe andere moestuinders daarmee omgaan. Laat maar
weten in een volgende nieuwsbrief!
Henk Hoogink, De Ooi 7

Tot slot
Tot zover de diverse meningen over het winterklaar maken van de moestuin. Ik hoop dat je
wat meer informatie hebt gekregen over dit onderwerp. Zodat je een goede keus kunt maken
hoe jij het wilt gaan doen in je tuin.
Vanuit de Vereniging vragen wij altijd de tuin ook op te ruimen voor de winter. Dan bedoelen
we ook dat bijvoorbeeld de bonenstokken uit de grond gehaald moeten worden. Dit
voorkomt schimmel en je doet ook veel langer met je bonenstokken als je ze eruit haalt.

Verder zien we nog tuinders die netten gebruiken, graag deze ook opbergen omdat de vogels
hierin verstrikt kunnen raken.

savooiekool met sneeuw

Een mandala maken van natuurlijke materialen
Met een paar losse blaadjes, zaadjes, knopjes, pepers, boontjes, doperwtjes, zaaddozen of
bloemetjes maak je een mooi mandala in je kerstvakantie…….

Tot slot

Voor iedereen een goede decembermaand gewenst!
De volgende Nieuwsbrief zal half februari 2020 verschijnen.
Groet van Corrie

