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1. Overzicht van het jaar
In 2018 is er weer veel werk verzet op de tuin. Niet alleen individueel maar ook voor de
buurtmoestuin als geheel. Een paar belangrijke zaken willen we nog even in herinnering brengen. De
waterbakken zijn voorzien van externe kranen naast de bak. Dit heeft als voordeel dat het systeem
robuuster is geworden; elke bak is apart “aan en uit” te zetten. Gaat er onverhoopt een vlotter stuk
dan hoef je niet de hoofdkraan af te sluiten. De kruidencirkel is opnieuw ingericht en van nieuwe
kruiden voorzien. Wat vorig jaar nog een experiment was; een net constructie over een aantal
bessenstruiken heeft goed gefunctioneerd, we gaan ermee door. Op het personele vlak is er ook het
een en ander gewijzigd. Dorothy heeft haar werk als zaden coördinator overgedragen aan Monique.
In de loop van 2018 hebben we ook een extra tuin, nr 31 uitgegeven. Aan de zuidkant is hiervoor een
gemeenschappelijk deel gehalveerd.
Het weer is altijd een dankbaar onderwerp maar dit jaar sprong er toch wel uit. Het was een lange
hete zomer. Er is veel tijd en energie besteed aan water geven en dat was hard nodig. Je zag ook
creatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld stro op de bodem aanbrengen; dat scheelt toch een paar
dagen watergeven! Onze buxus hagen zijn voor het grootste deel slachtoffer geworden van een
vijandige rups. Een groot deel moest dan ook worden gesloopt, jammer! Daar stond tegenover dat
we een enorme oogst aan kweeperen hadden! Zelfs van buiten het hek trok dit de aandacht.
Net als vorig jaar is tijdens de terreinopruimdag in november compost bij elke moestuin neergelegd.
Ook konden we net als eerdere jaren weer gebruik maken van de kas van de Steede. Een aantal
moestuinierders heeft hier gebruik van gemaakt.
Er zijn in 2018 een nieuwjaarsborrel, negen gezamenlijke tuinwerkdagen en twee
ledenvergaderingen georganiseerd. Daarnaast was er begin november de mogelijkheid om mee te
doen aan de natuurwerkdag van Steede Hoge Woerd.

Tuinwerkdagen
De tuinwerkdagen zijn ook afgelopen jaar steeds door twee wisselende leden van de tuin
georganiseerd. Dit principe werkt in de praktijk goed en het gezamenlijk onderhouden van de
gemeenschappelijke delen van onze moestuin voorziet echt in een behoefte. Er zijn altijd genoeg
klussen te doen en het zijn gezellige dagen waarbij je elkaar ook nog eens beter leert kennen. 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 (vogelnet), opruimen etc. Ook
zijn het afgelopen jaar de frambozenstruiken grondig gesnoeid en opnieuw geleid. Maar zoals
eigenlijk elk jaar; het meeste werk is het onkruid te lijf gaan! Zondag 27 mei is de tuinwerkdag
gecombineerd met een lunch en zondag 26 augustus is de tuinwerkdag afgesloten met een borrel op
de tuin.
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2. Ontwikkeling ledenbestand
De moestuin heeft sinds dit jaar door het uitgeven van een extra tuin nu 31 leden. In de loop van
2018 is Susan als nieuw lid welkom geheten. Anja en Ingeborg hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Aan het eind van 2018 is de procedure opgestart om 2 nieuwe leden te kiezen; dat zijn Tineke en
Martje geworden.
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.

2018 was een rijk kweeperen jaar
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