De zomer raakt al weer zijn eind, dus een mooi moment voor een nieuwe nieuwsbrief.
Er kan volop geoogst worden want ondanks de droogte heeft de tuin het prima gedaan!
April-mei 2018
Tsja, aan het aanleggen van onze nieuw tuin, naar
ontwerp van Brechtje, ging een april-zaterdag mest
verplaatsen vooraf. Dankzij de inzet van onze sterke
moestuinkinderen en moestuin was de mooie hoop
mest van pake boer Johannes in een middag uit De
Bijengreide verdwenen. Excuus nog aan de werkgroep,
die dit stukje land net met wit zand had verschraald!
Naast de honinggraatjes van de kinderen maakten we
een looppad en daarnaast ‘winkelbedden’, met bonen,
courgette, pompoenen, sla, radijs en heel veel kruiden.
De tuinbonen zijn door de kinderen zelf opgekweekt.
Tijdens de finale van deze ‘tuinbonenbattle’ bleek dat
de tuinboonplant van Sterre het langst was. Sterre
mocht dus het insectenhotel beschilderen en het hotel
heet nu, u raadt het al: ‘Sterrehotel’.

Juni 2018
Intussen werd het begin juni en er was veel om te oogsten.
Mooie kruiden en bloemen kwamen op. Ook de bonen,
peultjes en sla deden het erg goed tegen en tussen de
wilgentakken.
Zo nu en dan een limonadepauze hoort er bij! Er is druk
geschilderd en gemaaid en toen kon onze tuinwinkel
worden geopend. We kregen direct veel klanten en
hebben in de tussentijd al ruim € 80 verdiend. Deze
opbrengst gebruiken we om volgend jaar de tuin weer te
kunnen verbouwen. Top hoor! En dit is mede dankzij de
rekentalenten die zich tussen de moestuinkids bevinden.
En onze trouwe klanten uit de nabije omgeving natuurlijk.
Bedankt allemaal

Juli 2018
In de zomermaand juli was het extreem warm. Dat
betekende een minder grote opkomst tijdens de wekelijkse
werkuurtjes in de tuin, en heel veel water uit de sloot geven.
Er waren genoeg kruiden opgekomen voor een workshop.
De kruidenworkshop was erg gezellig en heeft geleid tot
diverse producten: calendulazalf, kruidenolie en -azijn, plus
heel veel informatie over het gebruiken, drogen en
prepareren van medische en tuinkruiden. De workshop wordt
volgend jaar herhaald als er weer verse kruiden in de zijn.
We hopen natuurlijk dat er dan wel kinderen kunnen komen.

Augustus 2018
Het is augustus en de eerste kinderen zijn weer terug van vakantie. Er
kan flink geoogst worden nu. Lekker! We gaan de komende weken dus
lekker door met de tuin en wie weet, zit er ook nog een excursie in. In
september gaan we in elk geval nog speuren naar zaden en insecten
en met een beetje goed wil, slepen we een microscoop naar de tuin
voor natuuronderzoek.

Het einde van de vakantie vierden we met een buitenmaaltijd in
de moestuin. Er waren meer dan 20 “mee-eters” die zelf ook
lekkers hadden meegenomen. De door de kinderen bereidde
kruidenboter smaakte opperbest, net als de pompoensoep en
stoofperen. En wat geweldig dat de stoofperen van familie Vos
dankzij de plukgrage Joke en Lenie aan inwoners zijn verkocht.
De opbrengst van ruim €70 is door hen geschonken aan de
kindermoestuin. Superbedankt. Hier kunnen we weer veel mooie
tuinactiviteiten mee organiseren.
Annemiek, augustus 2018

