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Gereedschap in de winterstalling en zelf in winterslaap.
Totdat je gewekt wordt door een pak hard bevroren
sneeuw en je je realiseert dat er tuintunnels en
tuinnetten beschadigd kunnen zijn. Ben je net weer
ingedommeld, word je wakker geblazen door een storm
met orkaankracht. Zou mijn tuinhuisje er nog wel staan?
Opnieuw naar de tuin om dat te verifiëren. Je kunt nu
ook nooit eens rustig… Kwam daar het bestuur ook nog
tussendoor gefietst met een ledenraadpleging over het
huishoudelijk reglement. Fietsen was overigens niet het
goede woord, je kon er alle plassen op de tuinpaden niet mee ontwijken. En nat dat het er was.. Nee,
van
an tuinieren zou voorlopig niets komen. Maar wat schetst mijn verbazing: bij het eerste het beste
februarizonnetje hoorde ik tuingeluiden: er werd getimmerd, er werd gelachen, mest werd er
gekruid. Kortom, winterslaap was toch niet zo’n goed gekozen woord. Wie van tuinieren houd laat
toch graag zijn gezicht zien in het putje van de winter. Al was het maar met een vertwijfelde
gedachte: wanneer kan ik nu echt weer beginnen.

NIEUWS
UWS VAN HET BESTUUR
Zaterdag 7 april a.s. wordt de Algemene
Ledenvergadering gehouden. Houd je agenda alvast vrij.
Het bestuur gaat er van uit dat het weer net zo gezellig
wordt als op de laatst gehouden ledenvergadering.
Interesse om ook eens een keer in de week kantinedienst
kantinedi
te doen? Meld je dan aan bij onze secretaris, Désirée
Lachmeijer tel. 06 - 23 65 91 10. Het is heel gezellig om te doen. Je wordt van
Lachmeijer,
tevoren even ingewerkt.
Ander bestuursnieuws is opgenomen in de rubriek ‘kort door
do de bogt’.

NIEUWS VAN DE AKTIVITEITENCOMMISSIE
SNOEI- EN ENTCURSUS
Op zaterdag 17 maart geeft Ben Wikke een snoei- en entcursus. Stuur een berichtje naar Erwin
Lagarde (erwinlagarde@gmail.com) als je mee wilt doen.
KENNISCAFÉ
Vorig jaar is er gestart
met een kenniscafé.
Nu de winterslaap
weer uit de ogen
wordt gewreven kan je alvast de eerste datum van het kenniscafé in het
nieuwe seizoen noteren: zaterdag 7 april van 10:30 tot 11:30. Iedereen
met vragen over moestuinieren in de ruimste zin van het woord, kan
deze hier stellen, vaak hebben we meteen antwoord en soms zullen we
er misschien iets meer tijd voor nodig hebben om te zorgen voor een goed antwoord of de juiste
hulp, maar een antwoord komt er zeker.
Daarna zal er iedere eerste zaterdag van de maand een kenniscafé zijn tot en met de eerste zaterdag
van de maand oktober.
PLANTEN- EN ZADENRUILBEURS
Op dezelfde zaterdagen dat het kenniscafé wordt gehouden vindt er ook een planten- en
zadenruilbeurs plaats, dus 1 keer per maand van april t/m oktober en eveneens op dezelfde tijd, te
beginnen op zaterdag 7 april van 10:30 tot 11:30.
UITGIFTE VAN MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN
Materialen en gereedschappen die her en der zijn achtergebleven of gedoneerd zijn aan de
vereniging krijgen weer een goede bestemming. Je kunt je in de kantine oriënteren of er iets van je
gading bij is en daarvoor inschrijven. Na afloop van het kenniscafé (dus ieder eerste zaterdag van de
maand om 11.30 uur) zal e.e.a. onder de belangstellenden worden verdeeld.
NIEUWE WORKSHOPS
De aktiviteitencommissie gaat dit jaar ook weer workshops organiseren. In het voorjaar gaan we
mandenvlechten (wie wil er nu geen mooie zelfgemaakte oogstmand), en in het najaar komt er een
cursus bloemschikken met bloemen en groenten uit eigen tuin.
Data worden nog bekend gemaakt.

KORT DOOR DE BOGT
Korte mededelingen

•

Op 20 januari
j.l. was er een ledenvergadering over het huishoudelijke reglement; er waren 44 tuinmensen
voor uit de winterslaap wakker geworden; door hun inbreng kon het bestuur aan het werk;

•
•

•

Ons bestuur sliep dus niet; er is inmiddels een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld;
De kantine is ook weer wakker. Je kunt er nu elke dag terecht van 10.00-11.00 uur; Behalve
koffie, thee en frisdrank kun je er ook iets anders inslaan: potgrond bijv. of zaai- en stekgrond
en tonkinstokken;
Het bestuur laat weten dat er op twee plaatsen mest is gestort; wie het nog niet gezien heeft
zal het ook niet meer tegenkomen.. het is al weggekruid dank zij wakkere tuiniers;

GROENSTE TUINMENS VAN DE OUDE BOGTEN

TUINMENS

Natuurmonumenten organiseert elk jaar de verkiezing tot groenste
politicus van het jaar. Ik weet niet of er dan gelet wordt op de kleur
van de jagersjas, op de kleur van de partij (Groen-Links) of op de
naam van de politicus. Rik GRAShoff is het namelijk al 2x eerder
geweest.
Op grond van welke criteria zouden we kunnen komen tot groenste
tuinmens van De Oude Bogten? Iemand die de meeste
bladgroenten teelt? Of iemand die altijd groene vingers heeft? Met
de naam Groenmoes kan ik zelf ook al hoog scoren. Dus toch maar
niet aan beginnen?

TUINPORTRETTEN
In elke nieuwsbrief zullen ter kennismaking een aantal moestuiniers worden geportretteerd.
Tuin 151, 152
Ik had thuis een klein moestuintje en mijn buren
haalden me over om naar de volkstuin te gaan. Dat is
nu 2 jaar geleden en ik geniet nog elke dag van het
besluit dat ik toen nam. Het is zo heerlijk
ontspannend. Ik trek thuis de deur dicht en ik ben
meteen in een andere wereld. Behalve dat ik
‘gewoon’ groenten teel probeer ik een sfeervol
plekje van mijn tuin te maken. Je mag wel weten dat
ik er gewoon verliefd op ben. Het helpt ook wel dat
ik fijne tuinburen heb. Het houdt trouwens niet op
met moestuinieren. Ik ga thuis verder met groenten en fruit inmaken, ik maak sfeerfoto’s en
collages en plaats die op instagram. Oh ja, ik heet Nathalie Robben en ik ben 47 jaar.

NIEUWS VAN GROENMOES
Zondag 18 maart a.s. Groenmoesmarkt
De meesten onder ons zullen wel weten dat ik naast moestuinieren bij de Oude Bogten ook boeken
publiceer over het moestuinieren en elke maand een nieuwsbrief schrijf voor enkele duizenden
liefhebbers van natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel in Nederland en België. De Zaaiagenda
die ik in 2014 schreef bleek in een grote behoefte te voorzien. Vorig jaar kwam zelfs de 3e druk ervan
uit. In 2015 volgde een handzaam moestuinboekje, getiteld ‘Van zaaien tot oogsten’ en deze beleeft
binnenkort ook haar 3e druk. Maar, waar ik je uitvoerig attent op wil maken is de door mij te
organiseren landelijke moestuinmarkt in Boekel. Dit, onder de naam Groenmoesmarkt bekend
staand evenement op moestuingebied gaat op 18 maart a.s. haar 6e jaar in. Na eerdere markten in

Oirschot en Sint-Oedenrode is uitgeweken naar een groot complex, bekend onder de naam
Tuinmarkthallen. Van een regionaal gebeuren is de Groenmoesmarkt uitgegroeid tot het grootste
evenement voor moestuiniers dat er in de Benelux is te vinden. Men komt er voor van OostGroningen tot West-Vlaanderen naar toe. Een grotere collectie moestuinzaden is nergens te vinden.
Ook op het gebied van fruitplanten kun je het zo gek niet bedenken of je kunt het er vinden. Er is
keuze uit tuinmaterialen, gewasbeschermingsmiddelen en tuinderskassen. Ben je geïnteresseerd in
groente- en kruidenplantjes, in asperge- en rabarberplanten, ook die zijn in grote aantallen bij elkaar
gebracht. Het is zo veel dat ik in een speciale flyer alle 91
deelnemers de revue laat passeren. Het zijn stuk voor stuk
specialisten op hun terrein.

GROENMOESMARKT ZONDAG 18 MAART 2018 VAN 10.00
UUR TOT 17.00 UUR
GEMERTSEWEG 9A, 5427 ET BOEKEL
Kassa € 7,50 / kortingskaart tijdschriften € 6,50 / kortingskaart Groenmoesabonnee € 6,00
Kinderen tot 12 jaar gratis / parkeren gratis

Een aantal tuinmensen van De Oude Bogten is ook geabonneerd op de nieuwsbrief van Groenmoes.
Nu hebben ‘Groenmoesers’ een streepje voor op de entreeprijs bij de kassa. Zij betalen geen € 7,50
entree maar slechts € 6,00. Ik heb besloten om ook al mijn medetuiniers dit aanbod te doen. Geef je
naam en woonplaats via info@groenmoes.nl aan me door en ik bezorg je 2 kortingskaarten die je
vervolgens bij de kassa van de Groenmoesmarkt aanbiedt. Alle praktische informatie vind je in
bijgaande flyer. Wie op dit aanbod ingaat stuur ik ook nog alle informatie die erop betrekking heeft,
zie onderstaand schema.
Enkele data op een rij:
4 of 5 maart 2018
12 maart
16 maart
18 maart

verzending Groenmoesnieuwsbrief als special voor Groenmoesmarkt
verzending routegids langs 91 deelnemers op Groenmoesmarkt
laatste gelegenheid tot aanvragen van kortingskaarten
Groenmoesmarkt

Graag tot ziens op de Groenmoesmarkt, de groenste markt die er op tuingebied bestaat!

GROENMOES
Deze nieuwsbrief is geschreven door Hans van
Eekelen, tuin 81. Heb je ideeën of suggesties dan
kan je dat melden op de tuin, telefonisch op 06-11
755 770 of via e-mail: hansvaneekelen@onsmail.nl
of info@groenmoes.nl. Heb je interesse in meer
moestuininformatie kijk dan eens op mijn website
www.groenmoes.nl. Meer dan 3.400 moestuiniers in
Nederland en Vlaanderen ontvangen elke maand
gratis mijn Groenmoesnieuwsbrief.

