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VAN DE REDACTIE:
Gesprekjes op de tuin gaan vaak over groenten, bloemen en het weer.
Over het laatste viel opnieuw veel te zeggen. We hebben alle weertypen
al gehad, waarbij de zware stormen het meest in onze herinnering zijn
gebleven. Daarom beginnen we onze nieuwsbrief met de tragedie van
de stormen en de gevolgen die dit heeft gehad voor een aantal
tuinders. In vier dagen tijd raasden Dudley, Eunice en Franklin over ons
land. Opmerkelijk aan Eunice is dat de hoogst gemeten windstoot niet
aan de kust, maar boven land voorkwam. Op KNMI-weerstation
Cabauw, bij Lopik, werd een windsnelheid van 145 kilometer per uur
gemeten. Niet eerder werd in ons land zo ver landinwaarts zo'n zware
windstoot gemeten. Ook was Eunice een langdurige storm. Nederland
kreeg van 15.00 uur tot 2.00 uur ’s nachts zeer zware windstoten te
verduren. Wanneer je nu op de Moeshof komt, merk je daar weinig
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meer van. Gelukkig maar …… het komt altijd weer goed en er blijft voldoende over om te genieten
van je tuin. Veel leesplezier bij deze nieuwsbrief !
De redactie van VTV-HG - nieuwsbrief
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VAN DE VOORZITTER
Wij zitten in de maand juni van 2022 en we hebben dit jaar al weer het nodige meegemaakt. We
hadden een zachte winter met wat vorst en in het voorjaar de nodige regen en wind. Er zijn diverse
schuurtjes en kasjes die door de storm schade hebben opgelopen. De laatste weken kregen we warm
en droog weer; er moest dus regelmatig gesproeid/gegoten worden.
Veel mensen dachten dat ze geen last meer zouden krijgen van de Coloradokever maar helaas! De
laatste week is het weer goed raak. Bas de Deugd heeft het druk met spuiten .
Er zijn bij ons klachten gekomen dat er op verschillende tuinen aardbeien geplukt zijn door andere
mensen dan de huurders van hun tuin. Alleen hebben diegenen geen naamkaartje achter gelaten. We
maken ons hier als bestuur wel zorgen om!
Er is recent rond 23.00 uur diverse keren gecontroleerd; er was dan niemand meer op het complex
aanwezig. En de hekken waren toch niet op slot. Deze persoon deed het hek dan op slot, maar trof ze
de volgende morgen zeer vroeg weer van slot af, terwijl er weer niemand aanwezig was.
In het tuinreglement staat dat men vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur niet op het complex aanwezig
mag zijn. Ben je de laatste tuinder die naar huis gaat: SLUIT DAN DE HEKKEN!
Aan de westkant van ons tuincomplex worden
politiehonden getraind. Het is goed bedoeld als je
naar de honden roept, maar dat is niet de bedoeling .
Hun gedrag kan erg onvoorspelbaar zijn, en het zou
dus voor kunnen komen dat er een hond naar ons
complex komt, met alle gevolgen van dien. Een
dringend verzoek van de trainer om op wat voor
manier dan ook geen contact met de honden te
zoeken
Er wordt op dit moment overlegd met de gemeente
m.b.t. het herstraten van het hoofdpad en vernieuwen
van het toegangshek. Later dit jaar zal het pad in
fases herstraat worden, jullie worden
hiervan
uiteraard op de hoogte gehouden.
Wij zoeken nog steeds vrijwilligers die willen helpen om de Stek schoon te houden.
Als laatste nogmaals het verzoek om geen ander vuil dan groen afval in de kar te gooien .
Voor een ieder die binnenkort op vakantie gaat: wanneer er wat gedaan moet worden in uw tuin,
vraag het uw buurman of een bekende om ook een oogje in het zeil te houden.
Fijne vakantie!
Met vriendelijke groet
Nico Klomp
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UIT DE BESTUURSVERGADERING
Het bestuur heeft onlangs vergaderd en brengt het volgende onder uw aandacht.
- Vrijwel alle tuinen liggen er redelijk verzorgd bij; een compliment voor onze leden!
- Er staan momenteel 16 kandidaten op de wachtlijst voor een tuin.
- De tuin van het jaar 2022 op "De Moeshof" wordt voorbereid.
- Vraag in je omgeving aandacht voor stemmen op onze vereniging bij de Rabo Clubsupport!
- Onbekenden op ons complex? Opletten …. en even aanspreken!
- Correct gedrag is ….. niet op andermans tuin komen!
Goede afspraken met je buurtjes maken!
- Teel niet te dicht op de grens met de buren en vooral niet
op het middenpad!
- Houd het middenpad schoon; afspreken met je buurman
– wie doet wat en wanneer?
- Op sommige plaatsen is de sloot al weer vol gegroeid; dat
is niet de bedoeling !!
- Snij het riet- voor 6 juli - onder de waterlijn af met ons
slootmes. Dan sterft het af!
- Andere tuinders hebben wel lekker veel water + uitzicht!
- Zorg goed voor het gele plaatje met je tuinnummer:
zichtbaar houden!
- Houd er rekening mee dat je in de toekomst voor het
afvoeren van groenafval geen gebruik meer kunt maken van de kar. Wanneer
Waardlanden nieuwe regels maakt en/of kosten berekent voor het storten, zult u er zelf
voor moeten zorgen.
- De volgende bestuursvergadering is op 21 september gepland.
- De najaars ledenvergadering staat in de agenda op 17 oktober.

RABO CLUBSUPPORT
Onze vereniging heeft zich weer
aangemeld voor de Rabo Clubsupport.
Afgelopen jaren mochten wij daar
telkens een mooi bedrag van
ontvangen. De penningmeester was
daar zeer verheugd over! Leden van de
Rabobank kunnen hun stem uitbrengen
in de periode van 5 t/m 27 september.
U kunt dan op 3 deelnemers stemmen.
We vragen daar nu al uw aandacht voor!
Maak a.u.b. in uw omgeving bekend dat
men op onze vereniging kan stemmen.
Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage voor onze vereniging! We hopen na de uitreiking op 3
oktober een mooi resultaat te zien !!! Nog geen lid van de Rabobank? Vraag het aan; het is gratis!
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“DE TUIN VAN HET JAAR”
Bestuur en tuincommissie houden alle tuinen goed in de
gaten …….. gaat het wel goed met de tuin en de tuinder?
Maar je kunt daar ook een positieve reden voor noemen!
Ze willen een ‘TUIN VAN HET JAAR’ benoemen. Ze zijn op
zoek naar een mooie, schone, een fraai ingedeelde,
vruchtbare, enz., enz. tuin …. of een bijzondere teelttechniek,
of ….. ? Ze beoordelen de tuinen in de breedste zin van het
woord – en daarbij gaat het niet alleen om onkruid – met de
bedoeling een tuinder in het zonnetje te zetten, Gewoon,
omdat hij/zij iets moois gedaan heeft, of als nieuwe tuinder
goed gestart is, of ………
Op de najaars ledenvergadering wordt ‘DE TUIN VAN HET JAAR’ bekend gemaakt en worden enkele
tuinen besproken of eervol vermeld …………...
Daar kijken we naar uit en daar ga je voor met je tuin! Ja, toch?

GROENTEN ZAAIEN IN JULI EN AUGUSTUS
De kalender met de uiterste data om een groenteteelt op te starten.
Het is een echte aanrader om in deze periode van het jaar ook op de uiterste data nog wat te zaaien
of te planten. Zo kunt u tot diep in het najaar (en de laatste drie jaar, dank zij het zachte najaar tot
de jaarwisseling) groenten oogsten. Voordeel is dat de groenten door het koele klimaat in het najaar
lang kunnen bewaren op het veld. Terwijl in volle zomer de bloemkolen, broccoli ’s, sla binnen de
week oogstbaar zijn en snel moeten geoogst worden wil men geen kwaliteitsverlies hebben, kan dit
in het najaar over een veel langere periode gespreid worden.
Verschillende stukjes grond komen vrij en het loont de moeit deze nog met een nieuwe teelt op te
vullen. Sommige groentes kennen al begin juli hun laatste zaaidatum, terwijl andere nog wel tot half
augustus of zelfs begin september kunnen gezaaid worden.
Geen nood dus moest u nog niet de tijd gevonden hebben om dit jaar groenten te telen. Of pas begin
begin augustus terug komen uit vakantie De meerderheid van de soorten kan nu nog gezaaid of
toch zeker uitgeplant worden. Starten met een groentetuin in juli is nog zo’n gek idee niet.
In de tabel vindt u een overzicht van de groenten die in juli of augustus nog kunnen gezaaid of
geplant worden. De laatste jaren kon er eigenlijk bij iedere groente nog een weekje later gestart
worden. Dit dankzij de zachte temperaturen die we de afgelopen jaren kenden. De uiterste data in
deze tabel zijn dan ook gebaseerd op een normaal najaar.
Groente

zaaien tot

Keukenraap

31(20)augustus

Kropsla – Krulsla

15 augustus

planten tot

oogsten tot
eind december

5 september

31 oktober
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Ijsbergsla

31 juli

15 augustus

31 oktober

Snijsla

1 september

–

31 oktober

Andijvie

31 juli

20 augustus

1 december

Groenlof

31 juli

15 augustus

1 december

Roodlof

25 juli

10 augustus

10 november

Veldsla

30 september

–

maart

Peterselie

31 juli

15 augustus

31 december

Snijselderij

31 juli

15 augustus

31 december

Herfstspinazie

15 september

–

1 november

Prei

30 april

10 augustus

1 mei

Snijbiet (blad)

20 augustus

Courgette

30 juni

15 juli

15 oktober

Pompoen

15 juni

30 juni

25 oktober

Augurk

15 juni

30 juni

1 oktober

Wortelen

15 augustus

–

31 december

Pastinaak

20 juli

–

15 maart

Knolvenkel

20 juli

15 augustus

10 november

Witlof

10 juni

–

25 november

Rode Biet

25 juli

–

1 december

Savooiekool

25 juni

31 juli

15 maart

Spitskool

10 juni

25 juli

15 oktober

Boerenkool winter

15 juli

20 augustus

31 maart

Chinese kool

10 augustus

25 augustus

20 november

Bloemkool

15 juli

10 augustus

30 november

Broccoli

15 juli

10 augustus

15 november

Koolrabi

20 juli

20 augustus

1 november

Stokbonen

10 juli

–

15 oktober

Stamslabonen

15 juli

–

15 oktober

Aardbeien

–

20 augustus

20 november
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WIE IS WIE ? WE STELLEN AAN U VOOR:
Hallo mede moestuinierders,
Laten we onszelf eerst even voorstellen want we hebben al veel mensen gezien maar nog lang niet
iedereen. Wij zijn Marijn, Kjeld en Demi. Sinds december 2020 zijn wij trotse eigenaar van een eigen
stuk moestuin. Een uit de hand gelopen hobby kan je het zeker noemen, dus de Moeshof is voor ons
de perfecte plek.
Marijn en Kjeld hebben niet alleen passie voor moestuinieren, maar kunnen met de oogst ook de
heerlijkste gerechten maken. Marijn is namelijk Chef-kok en Kjeld banketbakker en patissier. Deze
mannen hebben dus passie voor eten van A tot Z. Ik (Demi) daarin tegen ben een moestuin leek, al
begin ik het steeds meer onder de knie te krijgen. De mooie plek, rust en leuke gesprekken doen het
hem voor mij. Vooral in de zomer als alle gewassen groeien en bloeien komen wij met veel plezier
een aantal uurtjes naar de moestuin!
Iets wat ons typeert is dat wij van experimenteren houden. En ja dat betekent ook dat niet alles
soms gaat zoals we willen. Sommige mensen denken misschien ’wat zijn ze nu weer aan het
uitspoken’, maar ja waarom niet! Met vallen en opstaan leer
je het vanzelf, dus dat blijven we lekker doen haha!
Ons moestuin avontuur leggen wij vast op Instagram onder de
naam @moestuinbroeders. Op dit platform nemen wij mensen
mee in de dingen die spelen op en rond de moestuin.
Daarnaast leren wij veel nieuwe mensen kennen met
dezelfde passie als ieder van ons. Wij vinden het geweldig om
contact te hebben met mensen zonder elkaar te hebben
ontmoet. Mocht je dit lezen en instagram hebben, neem dan
zeker eens een kijkje op onze pagina! Je kunt de QR code
scannen en op de link klikken. En heel misschien heb je ons
ook wel eens gespot in het magazine Stadstuinieren, waar wij
een interview hebben gegeven over onze ervaringen op de
moestuin.
Mocht je een keer op onze tuin willen kijken dan mag dat
uiteraard en als daar een leuk gesprek uitrolt dan is dat natuurlijk helemaal leuk! Wie
weet tot snel en vast een mooi moestuinseizoen gewenst!
Een groene groet,
Marijn, Kjeld en Demi
Tuintje nummer 49
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VRIJWILLIGERSWERK OP ONS COMPLEX
Op De Moeshof zijn allerlei werkzaamheden te doen. We vinden het bijna vanzelfsprekend dat dit
altijd door slechts enkele personen wordt uitgevoerd. Een nieuwe regeling om iedereen hierbij te
betrekken is echter noodzakelijk. Voortaan wordt aan alle leden gevraagd een bijdrage te leveren op
een aantal zaterdagmorgens.
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Vrijwilligerswerk door actieve leden en bestuursleden op doordeweekse dagen blijft mogelijk, maar
een gedeelte van de werkzaamheden wordt, in aanvulling hierop, op zaterdagen gedaan. Op de
najaars ledenvergadering wordt een rooster gepresenteerd. Hierop staan – over het jaar verspreid –
datums en achter elke datum de namen van een aantal leden met hun tuinnummer en
telefoonnummer. Op die datums (zaterdagen) worden de leden die achter de betreffende datum
staan, verwacht tussen 09.30 en 11.30 uur om klussen uit te voeren. Van alle leden wordt verwacht
dat zij hieraan meewerken. De namen van bestuursleden, leden van de tuincommissie en enkele
werkgroepsleden staan niet op de lijst; zij zorgen voor de organisatie en leiding van het
vrijwilligerswerk en zijn daarvoor toch regelmatig
aanwezig.
Wat zijn de werkzaamheden? Dat is zéér divers.
De kar met tuinafval op de stort brengen, gras
harken en afvoeren, het voorterrein schoffelen en
vegen, snoeien, sloten schoonmaken, de Stek
schoonmaken, het hek repareren, vrijkomende
tuinen opruimen, koffie verzorgen, enz. enz. enz.
De werkzaamheden vinden plaats in samenhang
met wat er gedurende de week al is gedaan.
Soms is er te veel werk en komt het niet af; soms
ben je snel klaar.
Verhinderd? Geen probleem! Je neemt zelf contact op met iemand op een datum waarop je wel
beschikbaar bent en dan ruil je van datum. Natuurlijk meld je aan de coördinator dat er iemand
anders voor jou in de plaats komt. Het rooster word je digitaal toegezonden en een kopie hangt in
het kastje bij De Stek.
Het bestuur vindt een goede opzet van het vrijwilligerswerk belangrijk om ervoor te zorgen dat de
lasten in de toekomst beter verdeeld worden. Op de najaars ledenvergadering wordt dit nog verder
toegelicht en is het eerste rooster al beschikbaar. We rekenen op de prettige medewerking van alle
leden.

MET VRIENDELIJKE GROET, het
bestuur van VTV-HG.
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