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1. Overzicht van het jaar
In 2017 hadden we een leuke en ook creatieve groep moestuinierders. Niet alleen wijzelf plukken de
vruchten van onze noeste arbeid maar ook de dieren. Als het de spuigaten uitloopt moet er iets
gebeuren. In het voorjaar is, met dank aan Hans van Steede Hoge Woerd, aan de binnenzijde van de
heg gaas gespannen en er is een nieuw toegangshekje geplaatst. Dit alles om de kippen buiten de
moestuin te houden en dat is goed gelukt. Bij wijze van proef is rond een aantal bessenstruiken een
netconstructie geplaatst. Lisette heeft 28 september een lezing georganiseerd over het bodemleven.
Een nuttige en aangename aanvulling van onze kennis.
In het najaar, tijdens de terreinopruimdag, is compost bij elke moestuin neergelegd. Dit naar
aanleiding van de besluitvorming hierover op de laatste algemene ledenvergadering. De bedoeling is
dit voortaan elk najaar zo te regelen.
Net als het voorgaande jaar konden we gebruik maken van de kas van de Steede. Een aantal
moestuinierders heeft hier gebruik van gemaakt.
Roos is, zoals ze in het voorjaar al had aangegeven, op de laatste algemene ledenvergadering
gestopt als voorzitter. Het is helaas niet gelukt om tijdens de vergadering een nieuwe voorzitter te
werven. Door te schuiven in de onderlinge taakverdeling waardoor de instap wat laagdrempeliger
werd, is het gelukt alsnog een nieuw bestuurslid te vinden. Dat is Jan die met ingang van januari 2018
als algemeen bestuurslid zal aantreden.
Er zijn in 2017 een nieuwjaarsborrel, negen gezamenlijke tuinwerkdagen, twee ledenvergaderingen
en een workshop georganiseerd.

Tuinwerkdagen
De tuinwerkdagen zijn steeds door twee wisselende leden van de tuin georganiseerd. Dit principe
werkt in de praktijk goed. Deze dagen worden goed bezocht waardoor veel leden weten wat er zoals
te doen is in de gemeenschappelijke delen in de tuin als ze zelf een tuinwerkdag organiseren.
Nieuwe leden haken aan en doen actief mee. Op de tuinwerkdagen is veel werk verzet. Zaaien,
maaien, snoeien, oogsten, compostbak omscheppen, kleine reparaties uitvoeren, klussen klaren
(gaashek en vogelnet), opruimen etc. Maar het meeste werk is het onkruid te lijf gaan! Naast het
verzetten van werk zijn het altijd heel gezellige ochtenden of middagen waar je andere
moestuinierders ontmoet. Zondag 21 mei is de tuinwerkdag gecombineerd met een lunch; een hele
leuke manier om het werk te evalueren.
Ook dit jaar was er natuurlijk enige tegenslag. Het weer en de natuur heb je niet in de hand. Of het
was te nat of te droog. Niet alle zaaigoed is daarom opgekomen. Daarnaast hadden we last van
slakken en woelmuizen en een best wel hardnekkige mol waardoor de oogst soms wat minder was.
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2. Ontwikkeling ledenbestand
De moestuin heeft 30 leden. In het begin van 2017 zijn Marcel, Karima en Aagje en Jan als nieuw lid
welkom geheten. Aan het eind van 2017 is Frederique als nieuw lid verwelkomt. Er heeft 1 lid haar
lidmaatschap opgezegd.
Nieuwe belangstellenden krijgen van de secretaris informatie over de buurtmoestuin, waarbij de
gezamenlijk afgesproken bijdrage aan de vereniging wordt benadrukt (naast je eigen tuin je ook
inzetten voor het collectieve deel van de tuin). Pas na een keer kennismaken en meewerken op een
tuinwerkdag kunnen geïnteresseerden op de wachtlijst komen. Hiermee sluiten wederzijdse
verwachtingen beter op elkaar aan. De huidige groep tuinierders zijn nagenoeg allemaal actief in
hun eigen- en collectieve deel van de tuin.

3

