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Wij hopen dat iedereen een goede zomer heeft gehad! Op Moestuin Leyduin is er ook tijdens de
vakantieperiode hard gewerkt, waardoor er nog steeds in overvloed geoogst kan worden. Er waren
veel courgettes, sperzieboontjes, uien en aardappelen en verder koolrabi, prei, snijbiet, diverse
soorten sla. Uit de 'voortuin' kwamen kruiden en bloemen en een keer waren er zonnebloemen!

Nieuwe datum Oogstfeest
Omdat het zomerfeest in het water is gevallen, komt er daarvoor in de plaats een Oogstfeest. Al het
moois, leuks en ludieks wat toen op het programma stond blijft gewoon staan. De nieuwe datum is:
ZONDAG 30 SEPTEMBER VAN 14:00 TOT 17:00 OP MOESTUIN LEYDUIN.
Jullie zullen hierover nog een aparte uitnodiging, met wat specifieke vragen, ontvangen.
Moestuin Leyduin staat ook volop in de
belangstelling van wandelaars en fietsers
uit de omgeving. In de lokale kranten was
aangekondigd dat de buitenplaatsen van
Zuid-Kennemerland op 18 september
open zouden zijn. Op die dag hebben we
veel nieuwsgierigen mogen verwelkomen
die van Corrie een rondleiding over de
Moestuin kregen. Daarmee hield het niet
op: Erik heeft heel wat belangstellenden
rondgeleid op de open dagen van 1, 8 en
9 september. Het publiek was enthousiast!
Succesvol teeltseizoen
Het eerste teeltseizoen is tot nog toe zeer succesvol. Alle gewassen zien er prachtig uit; er is een
grote variatie en de smaak en geur van de producten worden geroemd door de deelnemers..
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Bijzonder prettig: op Leyduin zijn geen slakken!
Aan het eind van dit teeltseizoen willen we graag met tuinders en deelnemers terugblikken op dit
eerste jaar.
Tuinder Erik op vakantie midden in de oogsttijd?
Ja dat kan!
Op vraag van Erik, heeft het tuinteam zich (tijdelijk)
uitgebreid met een aantal hulptuinders; deelnemers en
vrijwilligers die op afgesproken dagen taken en
verantwoordelijkheden op zich hebben genomen. En
ook nu worden steeds meer taken door enthousiaste
deelnemers overgenomen. De tuinderij wordt door
heel veel handen gedragen (zoals bedoeld bij de
pergola-opzet), en daar zijn we heel erg trots op.
Leidingwater op Leyduin
Het is zover; wij krijgen stromend water op de moestuin! Dankzij een grote schenking van de
Bouwkampstichting kunnen we nu de aanleg van een meterput en verdere voorzieningen betalen! De
voorzitter van de stichting kwam persoonlijk naar Leyduin om te zien wat er dit half jaar al tot stand is
gebracht. Het is de tweede keer dat deze stichting Moestuin Leyduin in staat stelt essentiële
voorzieningen te verwezenlijken. Daarvoor onze hartelijke dank.
Landschap Noord-Holland zal ons helpen bij het regelen van de aansluiting op het waternet.
Dagbesteding op de tuin
Op drie dagen per week komen vanuit verschillende zorginstellingen zorgvragers naar de tuin. Onder
leiding van Erik, die tevens is opgeleid als zorgboer, werken zij mee op de tuin en beleven een dag
buiten in een beschutte omgeving. Op de website is hierover meer te lezen.
Markten
De Nieuwe Akker blijft aan de weg
timmeren voor meer naamsbekendheid en
meer deelnemers. Daarvoor staan wij
regelmatig met een stand op markten. Zo
stonden wij zondag 2 september op de
Duurzame Markt op de Grote Markt in
Haarlem. We hebben enorm veel mensen
gesproken en weer gemerkt hoeveel
belangstelling er is voor dit project.
Groeiend aantal deelnemers
Moestuin Leyduin mag zich dan ook
verheugen in een groeiend aantal
deelnemers. Er was voor de zomer zelfs
een wachtlijst van 20 mensen, maar die konden de afgelopen periode instromen omdat niet alle
deelnemers wekelijks (kunnen) komen oogsten. Wel wordt gretig gebruik gemaakt van de regel dat
ook je buurvrouw of vriend jouw groente mag komen oogsten als je zelf niet kunt. Met 140 deelnemers
is nu de grens bereikt en mensen die willen deelnemen kunnen zich het beste aanmelden voor de
wachtlijst. Omstreeks de jaarwisseling zullen de 'wachtlijsters' benaderd worden voor deelname in
2013.
Kortom, Moestuin Leyduin (De Nieuwe Akker) groeit en bloeit en wij hopen het jullie allen te laten zien
op zondag 30 september!
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