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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 4 nummer 2: 1 december 2018 

Van de voorzitter Wim: “ 
November viel uiteen in twee gedeelten. De eerste helft was heel mooi met 
overdag de warmte van de zon en ‘s nachts een paar keer nachtvorst. De 
tweede helft was meer herfstachtig met ook wat regen. De regen is echter nog 
lang niet genoeg om het grondwaterpeil normaal te krijgen. Ik begreep van een 
bericht in het nieuws, dat we een half jaar lang elke dag regen zouden moe-
ten hebben om het grondwater op normaal niveau te krijgen. Dat gaat wel consequenties 
hebben. We moeten afwachten om te zien hoe dit verder gaat. 
 

Ik ben nu o.a. bezig met het vastleggen van een spreker voor de jaarvergadering op 11 
maart 2019. De spreker zal worden, Janneke Tops. Zij zal zich in deze Nieuwsbrief verder 
aan U voorstellen. Het bestuur heeft besloten om het grootste deel van de jaarvergadering 
hieraan te besteden. We vinden het heel belangrijk dat we, voortbordurend op de vorige 
jaren, weer een  spreker hebben die ons kan inspireren voor komend seizoen. We zien al 
best veel tuinders de adviezen van Walter Savelkouls, de spreker van vorig jaar, opvolgen. 
Janneke is hier ook zeker ook toe in staat. 
 

Van de tuinbeheerder Max:  
                                   “Gaande en komende moestuinders” 

Aan het eind van het jaar zijn er vaak wisselingen te melden. Moestuinders 
gaan en komen: zo ook dit jaar. Zeven leden hebben hun tuin opgezegd om 
verschillende redenen, zoals drukke werkzaamheden of ook gezondheidsrede-

nen. We hopen dat ze het tuinieren niet te veel gaan missen! 
Door herschikking van tuinen verwelkomen we per 1 januari 2019 negen nieuwe leden. 
Daarmee komt ons ledenbestand per 1 januari 2019 uit op 102! Wij wensen de nieuwe le-
den veel succes en vooral veel tuinplezier. 
 

Jaarvergadering 11 maart 2019 om 20.00 uur  
De jaarvergadering is gepland op maandag 11 maart 2019 20.00 uur. 
Leg deze datum vast in uw agenda, zodat u deze bijeenkomst niet gaat missen, want het 
wordt een bijzonder leerzame avond! Zie hieronder. 
De benodigde stukken worden uiteraard op tijd aangeleverd via de email. 
 

Lezing: een gezonde moestuin: het kan en is nog leuk ook! 
Een gezonde bodem is de basis voor sterke en lekkere planten in de moestuin, maar wat is 
een gezonde bodem en hoe doe je dat dan? Tijdens deze lezing wordt u meegenomen de 
bodem in: hoe werkt het, wat is het bodemleven, waarom is dat zo belangrijk en vooral: wat 
kunt u als moestuinier zelf doen om de bodem op een natuurlijke manier gezond te krijgen? 
En dat is heel veel. Goede compost maken is één van de sleutels tot succes, en ook daar-
over krijgt u praktische tips. Uiteindelijk, als de bodem gezond is, wordt het tuinieren steeds 
leuker en makkelijker, en zult u nog meer genieten van uw tuin en oogst. Als er aan het ein-
de van de lezing nog tijd over is zullen enkele vaak geteelde groenten en hun eigenaardig-
heden de revue passeren. 
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De lezing wordt verzorgd door Janneke Tops van 
Gezonde Moestuin. Zij heeft in Wageningen biolo-
gische landbouw gestudeerd, en was vervolgens 13 
jaar ecologisch tuinder op 2 ha groenteteelt op een 
ecologische leefgemeenschap in Frankrijk. Sinds 
2012 is ze weer in Nederland en verzorgt ze vanuit 
haar bedrijf ‘Gezonde Moestuin’ cursussen, lezingen 
en advies over gezond moestuinieren. Dankzij haar 
heldere, deskundige en inspireerde stijl, zijn al vele 
moestuiniers nieuwe, natuurlijke inzichten in hun tui-

nen toe gaan passen.    www.gezondemoestuin.nl 
 

Watervoorziening op de volkstuin 
Tijdens de afgelopen droge zomer heeft het bestuur zich georiënteerd op een mogelijke 
andere wijze van watervoorziening op ons complex. Nu maken we gebruik van schoon lei-
dingwater van Brabant Water. Dit jaar zal de waterrekening uiteraard flink oplopen, doordat 
onze gewassen meer dan normaal zijn begoten. Zou dat ook anders kunnen? 
Het bestuur heeft zich laten adviseren door Smits Water Solutions uit Veldhoven en de ver-
schillende mogelijkheden voor het oppompen van grondwater de revue laten passeren. 
Voornaamste bezwaar is echter, dat het grondwater in deze omgeving zeer ijzerhoudend is 
en dus na verloop van enige tijd ons complex bruin zal gaan kleuren. Ook de te maken kos-
ten lopen dan nog behoorlijk op, vooral omdat er ook een ontijzeringsinstallatie bij moet ko-
men. 
Het bestuur ziet af van verdere stappen en handhaaft het beleid t.a.v. het watergebruik, na-
melijk dat gieten met de gieter is toegestaan, maar sproeien met de slang blijft verboden. 
 

Catalogus Sluis Garden komt er aan: bestellen 
maar! 
Samen met de jaarbrief ontvangt u binnenkort het Tuin Magazine van 
Sluis Garden met bijbehorende bestellijst voor zaden. 
Doordat we met het collectief van de vereniging bestellen, hebben we 
een hoge korting op de prijzen kunnen bedingen: 35%. 
We pakken het dit jaar een beetje anders aan als anders: namelijk 
achteraf betalen na levering van de zaden. 
We hopen hiermee de rompslomp van het kortingen berekenen te 
voorkomen. U noteert gewoon de prijs uit de catalogus; de kortings-
berekening wordt door ons uitgevoerd. En er volgt t.z.t. een nota. 

 

Tip van de maand: mulchen in de herfst 
• Het verhindert de groei van onkruid in de winterperiode. 

• De vorstinvloed wordt beperkt waardoor mineralisatieprocessen gestimuleerd wor-
den. 

• Het voorkomt het ‘dichtslibben’ van de bodem bij zware regenval. 

• Het stimuleert de activiteit van bodemorganismen, zoals wormen, nematoden, ge-
leedpotigen, waardoor de bodem luchtiger wordt. 

• Het stimuleert het omwoelen van de bodem (bioturbatie). 
 
Opbouw van de mulchlaag kan als volgt plaatsvinden: 
- Zorg dat de bodem onkruidvrij is. 
- Breng eerst stalmest of compost aan (verspreid deze 
goed over het hele oppervlak). 
- Vervolgens afgestorven loof/takken van struiken (goed 
fijnknippen). 

- Afdekken met afgevallen bladeren. 
In het voorjaar de bodem met de spitvork omkeren en het zaaien kan beginnen! 
Veel succes. WS 
 


