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1. Overzicht van het jaar
Het tuinjaar 2019 zijn we gestart met een gecombineerde tuinwerkdag en nieuwjaarsborrel
wederom georganiseerd door Tjeerd. Dit was de eerste keer in deze opzet en dat is goed bevallen.
Het was een gezellige start van het tuinseizoen rond een brandend houtvuur met glühwein. We gaan
erop deze manier mee door, waarbij de volgende keer (2020) de borrel een uurtje later (17 uur) en
de eerste tuinwerkdag een weekje eerder wordt gepland. Voor Monique was dit het eerste volledige
jaar dat ze werkte als coördinator voor het zaai- en pootgoed, een hele klus en dat liep goed! Zo zijn
er nog een paar klussen op de tuin die buiten de tuinwerkdagen om gebeuren en die we toch even
willen noemen. Sabine en Dorothy doen vanaf begin 2019 het onderhoud van de kruidencirkel en
Margo leidt met vaste hand de bramenstruiken en doet de compost. Technische hand- en
spandiensten worden verricht door Marcel en Roel.
Wat verder opviel was dat er dit jaar wat meer ledenwisselingen zijn geweest. Enkele verhuizingen
en persoonlijke omstandigheden waren daar debet aan. Door wat extra burenhulp in een cluster en
op een tuinwerkdag konden we enkele leden de helpende hand toesteken! Iedereen bedankt
daarvoor! Daarnaast is het bestuur voor twee derde vernieuwd. Brigit en Jonneke zijn afgetreden.
Roel als secretaris en Marcel als penningmeester zijn de nieuwe bestuursleden en Jan is nu
voorzitter. Fijn is dat de tuinwerkdagen over het algemeen goed bezocht worden. Voor volgend jaar
is midden in de zomer daarom een extra tuinwerkdag in juli toegevoegd.
Het weer is uiteraard een dankbaar onderwerp en dit jaar was qua temperatuur wat gematigder dan
het jaar ervoor. Wel is in Nederland een nieuwe maximumtemperatuur gemeten van ruim 40
graden! Ook dit jaar was extra water geven geen overbodige luxe! Onze buxus hagen zijn voor het
grootste deel in 2018 vervangen door lavendel haagjes en die slaan goed aan!
Net als vorig jaar is 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 2019 een gezamenlijke nieuwjaarsborrel/tuinwerkdag, acht gezamenlijke tuinwerkdagen
(inclusief terreinopruimdag) 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 het 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. De
tuinwerkdagen zijn ook dit jaar weer goed bezocht. Veel leden weten daardoor wat er zoal te doen is
als ze zelf een tuinwerkdag organiseren. Nieuwe leden haken aan en doen actief mee. Op de
tuinwerkdagen is veel werk verzet. Zaaien, maaien, snoeien en natuurlijk oogsten zoals onze bramen,
frambozen, kweeperen etc… Daarnaast compostbak omscheppen, kleine reparaties uitvoeren,
klussen klaren, opruimen etc. Maar zoals eigenlijk elk jaar; het meeste werk is het onkruid te lijf
gaan!
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2. Ontwikkeling ledenbestand
De moestuin heeft 31 leden en tuintjes. In de loop van 2019 zijn Margot en Toos als nieuw lid
welkom geheten. Hester, Jacky, Naomi, Rob, Boris en Gemma, Jonneke, Ron en Karima hebben hun
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.
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