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Voortgang op Moestuin Leyduin
In de laatste nieuwsbrief hebben wij jullie gemeld dat de bouw van het hekwerk en de
restauratie van de oude tuinmuur en schuur gestart was. Dat is nu allemaal afgerond.
Het land is tot leven gekomen. Van een hobbelige groene vlakte is het veranderd in een
akker die er vol verwachting bij ligt. De
compost en mest zijn over het land
uitgereden en we hebben fruitbomen,
aardbeien en bessenstruiken geplant. Er
zijn raapstelen, spinazie en radijsjes
gezaaid, erwten en blauwschokkers. Er is
een tweedehands tunnelkas gebouwd
waarin de tuinbonen en verschillende
snijbloemen zijn voorgezaaid en waarin
straks verspeend kan worden.
Het mooie tuinontwerp is neergedaald op
de voortuin en belooft een waar lusthof te
worden.
Overal kan nog naar hartenlust geharkt en
gezaaid worden.
Iedereen is van harte welkom op maandag-, donderdag- en zaterdagochtenden tussen
09:30 - 12:30 uur. Het tuinders-team wijst je de weg!
Bijeenkomst deelnemers
Eind januari zijn de mensen die zich
hebben aangemeld als deelnemer van
Moestuin Leyduin bij elkaar gekomen om
de teeltplannen van dit jaar te bespreken.
Het was een goede middag waarop veel
verteld is:
Tuinder Erik heeft het financiële overzicht
van 2011 laten zien en vervolgens de
begroting van de tuinderij voor 2012.
Er is een planning gemaakt voor het
eerste jaar; de eerste oogst zal bestaan
uit raapstelen in april en daarna sla
soorten en bijvoorbeeld radijs. Elke week
komt daar meer bij!

Het teeltplan laat een keur aan
groenten zien; Bloemendaalse gele,
spruitjes, paksoi, venkel en nog veel
meer; wel 40 verschillende soorten!
In de proefvakken op de voortuin
proberen we witlof, pastinaak,
schorseneren, artisjok en worteltjes.
Hier zullen ook kruiden en klein fruit
komen.
Martha van der Most heeft verteld
over de meerwaarde van het
‘Dynamische’ op een B-D tuinderij.
Onder het motto 'van biologisch naar
biologisch-dynamisch' gaat een enthousiast groepje van start om de inzichten en werkwijze
van de BD-landbouw verder te leren kennen en in praktijk te brengen. We beginnen op 14
april met het onderwerp ‘bemesten’. Zo zal in het voorjaar het koehoornpreparaat worden
bereid en over het land worden verspreid.
Werkgroepjes
Er komt een bouwclub (voor de
bouw van composthoop, afdak,
inrichting zitje, kasten in schuur),
een feestcommissie (hulp bij het
organiseren van feestelijkheden op
de tuin) en natuurlijk een tuingroep
voor het onderhoud van de tuin.
En ook een BD-werkgroep (zie
hierboven). Aanmelden kan bij
Erik de Keulenaar:

tuinder.erik@gmail.com
Dank aan donateurs!
Van heel veel donateurs hebben
we al een donatie voor het jaar 2012 mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Ook
ontvingen we ruim 800 euro voor de inrichting van de schuur waarmee binnenkort gestart
wordt.
Het is nu tijd om te planten: u kúnt nog
sponsoren. Op onze website komt een lijst
met planten en bomen die we graag in de
tuin zouden zien.

Hartelijk groet,
Martha v.d. Most, Marlies Pierrot, Erik de
Keulenaar, Eva Boissevain, Corrie Kamps,
Heleen Vertegaal, Roos van der Most en
Doreen Grossouw.
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