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Algemeen 
De moestuin ligt er weer prachtig bij met mooie tuintjes welke het allemaal goed lijken te doen. 

Heeft u teveel of doet u planten/struikjes, stekjes weg: deel dit eerst met de andere tuinders, wellicht 
willen zij ruilen of overnemen. Er is bij de ingang een plek om uw plantjes neer te zetten.  

 

Tuininspectie 
Om het Tuinreglement goed na te leven voeren wij frequenter een tuininspectie in. Dit betekend dat de 
tuincommissie op 1 mei, 1 JULI, 1 september en 1 november een controle doet volgens het 
tuinreglement. Indien uw tuintje op orde is en voldoet dan hoort u niets. Indien uw tuintje onvoldoende op 
orde is zal de commissie met u contact opnemen en u vragen de tuin op orde te brengen binnen 14 dagen. 
Vergeet niet als er een probleem is qua onderhoud dit de commissie te melden want wij denken dan graag 
met u mee met een oplossing. Er zijn meerdere personen op de wachtlijst die het wellicht leuk vinden u 
(tijdelijk) te helpen met de tuin. 

De punten waar we oa op letten: 
- Verzorgd tuintje 
- paden rond het tuintje schoon 
- begroeiing aan de buitenkant van het hek te verwijderen 
- Vaste gewassen, bomen of bouwwerken hoger dan 1.50m zijn niet toegestaan 
- Maximale hoogte groei planten in het seizoen 2 meter 
- eind oktober/november éénjarige verwijderen en hoge rasters opbergen 

 



 

 

 

 

Verboden te roken en verboden voor honden 
Wij willen u erop wijzen dat er in de tuin niet gerookt dient te worden en dat honden niet zijn toegestaan 
in de tuin.  

 

Groene Afvalbak 
Helaas hebben wij de groene afvalbak tijdelijk moeten sluiten omdat er onzorgvuldig gebruik van werd 
gemaakt. Graag verzoeken wij u uw afval naar huis te nemen. We laten u weten wanneer we weer gebruik 

kunnen gaan maken en op welke weg via de groenbakken

 

De achterste waterpomp 
De hendel van de achterste waterpomp is helaas kapot. We zijn bezig deze te laten vervangen of 

repareren, hij kan nu wel zorgvuldig gebruikt worden: let op: dus zonder kracht!

 

Corona-beleid 
Het beleid blijft voorlopig hetzelfde, indien er aanpassingen zijn dan brengen we u op de hoogte. 

1. Ga niet met meer dan één persoon naar je Doe-tuin 

2. Houd anderen bij de Doe-tuin op minimaal 1,5 meter afstand 

3. Gebruik handschoenen en/of was vooraf thuis je handen  

4. Was je handen na gebruik van gereedschap 

5. Neem zoveel mogelijk eigen gereedschap mee. 

6. En neem gereedschap ook weer mee terug naar huis. 



 

 

 

7. Let verder op alle adviezen van de overheid en volg die op.

 

Welkom Patty en Larmil 
We hebben een nieuwe tuinder: Patty,, tuintje 7. Welkom! Patty liet ons weten niet eerder een moestuin te 
hebben gehad. Wellicht vind iemand het leuk haar ‘maatje’ te worden? Laat het ons en Patty dan graag 

weten.  

Ook komt Larmil ons versterken om te helpen bij tuintje 28 (van Sarah) gedurende dit tuinseizoen. 
Welkom! 

 

 

Website, Facebook en de App-groep 
U kunt ons volgen op onze vernieuwde website (alwaar u de nieuwsbrieven kunt nalezen) Facebook en bij 
interesse is er een app-groep (laat u ons per mail weten als u daar gebruik van wenst te maken) 

Lees meer: Nelsen Mandela moestuin Facebook 

Lees Meer:  Nelson Mandela moestuin website  
 

 

Moestuin tips Juni 
 
Het begin van de zomer en gouden tijden in de moestuin. Het harde werken 
begint letterlijk zijn vruchten af te werpen in de vorm van kilo’s aardbeien en 
rabarber. Behalve oogsten zijn er natuurlijk meer klusjes te doen in de moestuin. 
hierbij moestuin tips voor juni. 



 

 

 

● Blijf onkruid wieden. Alles wat nu niet in het zaad kan schieten wordt straks geen 
nieuw onkruid en zo blijf je de baas in de tuin � 

● Als courgette, komkommer of pompoen nog niet zijn uitgeplant kan het nog. Doe 
dit wel zo snel mogelijk. In juni kan het al behoorlijk warm en droog worden dus 
zorg er voor dat je planten voor die tijd geplant en aan de groei zijn. Verwijder de 
eerste bloemen. De planten beginnen al bloemen te vormen als ze nog niet 
geplant zijn, veel te vroeg voor het dragen van vruchten. Dit kost onnodig 
energie. Pas als de plant meer volume krijgt kan je de bloemen laten groeien. 

● Dek rode bessen en aardbeien op tijd af en voorkom dat de vogels er met je 
oogst vandoor gaan. 

● Geef planten met een hoge mestbehoefte extra voeding in de vorm van 
koemestkorrels, compost, brandnetelgier of vloeibare voeding. 

● Blijf zaaien. Zaai om de twee weken een rijtje radijs of sla om de oogst te 
spreiden en verzekerd te zijn van nieuwe aanwas. Zaai eventueel voor in 
zaaitrays zodat je gelijk kan planten als er een vak leeg is. 

● De fruitbomen beginnen aan de natuurlijke vruchtrui. De boom maakt zelf een 
selectie en gooit slecht fruit van de boom. Soms is dit niet genoeg. Dun de 
vruchten zelf uit met een snoeischaar. Vuchten die te dicht op elkaar of teveel 
aan één tak groeien kunnen verwijderd worden. Dit voorkomt takbreuk en zal de 
groei van de overgebleven vruchten ten goede komen. 

● De aardbeien gaan uitlopers maken. Knip ze af zodat ze alle energie in de 
vruchten steken. Na de oogst vormen ze opnieuw uitlopers die je kan gebruiken 
om een nieuw bed aan te leggen. 

● Oogst regelmatig kruiden zodat de plant nieuwe scheuten maakt. Hang ze op 
een donkere plek in kleine bundels of droog ze in de oven met restwarmte. 

Veel tuinplezier! 



 

 

 

Tuincommissie Nelson Mandelatuin 
nelsonmandelatuin@gmail.com 

Website: https://nieuw.doetuinenhaarlem.nl/nelson-mandelatuinen-transvaalbuurt/  
Facebook: https://www.facebook.com/groups/412303689196045/  

 


