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Algemeen 
De moestuin ligt er weer prachtig bij en wat een mooie zonnebloemen, grote pompoenen en veel 

groente!  

Heeft u teveel of doet u planten/struikjes of oogst: 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 onvoldoende op orde is zal de commissie met u contact 
opnemen en u vragen de tuin op orde te brengen binnen 14 dagen. Indien u tuintje er goed bij ligt 
dan hoort u niets.  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 

 

 

 



 

 

De waterpompen en kist 
Beide pompen zijn de koppen van vervangen, blijf wel graag gebruiken met beleid dan gaan ze 

hopelijk weer jaren mee! 

Helaas is nu de kist stuk, mogelijk is iemand erop gaan zitten? We gaan kijken of we het kunnen 

repareren, maar vragen ook voor het gebruik van de kist om er voorzichtig mee om te gaan.

 

Tuindag 
Nu er maatregelen zijn dat we wel met afstand samen mogen zijn willen we kijken of het lukt om 

de tuindag dit najaar door te laten gaan. Het zal plaatsvinden het eerste weekend van oktober (3 

of 4). We zullen later op het programma terugkomen. 

 

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

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

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

3. Was je handen na gebruik van gereedschap 

4. Neem zoveel mogelijk eigen gereedschap mee. 

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

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

 

Welkom Aafke 

 



 

 

We hebben een nieuwe tuinder: Aafke,, tuintje 6. 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 september 
 
Kan je in september nog wel tuinieren of is het seizoen al ten einde? 

● Het is nog tijd om fruit te plukken of te rapen. Appels, peren, late pruimen en 
frambozen zijn heerlijk. De peren zijn rijp op het moment dat het stokje loslaat als je 
het draait. 

● Druiven rijpen het beste in de volle zon. Om de sappige vruchten een volle smaak te 
geven zijn de laatste zonnige dagen en uren van groot belang. Zorg er daarom voor 
dat de bladeren de zon niet verhinderen om bij de vruchten te komen. Haal 
desnoods de bedekkende bladeren weg door ze weg te knippen. 

● Lege moestuinbedden voorzie je aan het einde van de maand met een laagje mest. 

Zaaien in september 
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● Bladgroenten zoals spinazie, boerenkool, andijvie, kropsla en veldsla kunnen nu nog 
gezaaid worden. Verder gaat de laatste zaaimaand in voor radijs, rucola, tuinkers en 
snijsla. Palmkool kan je alvast zaaien voor volgend jaar. 

Planten of poten in september 
● Vanaf nu kun je rabarber planten of verplanten. Denk eraan dat je ze met een 

onderlinge afstand van minimaal een meter uit elkaar plant. 
● Vanaf september mogen ook de knoflooktenen de grond in! Zo oogst je het jaar erop 

heerlijk grote knoflookbollen. 
● Aan het eind van de maand kun je uitjes planten voor een zeer vroege opbrengst in 

het komende jaar. Let wel op dat er maar een paar rassen geschikt zijn voor deze 
late planting. Plant de uitjes op een beschutte plek in goed gedraineerde grond. 

Ziekten en plagen in september 
● Het koelere en vochtigere weer in september is niet erg bevorderlijk voor je 

moestuinplanten. Helaas trekt regenachtig weer daarbij ook nog eens ongewenste 
tuingasten zoals slakken aan. Om te voorkomen dat de glibberige beesten aan de 
balderen van je gewassen knabbelen strooi je een laag cacaodoppen rondom je 
planten. Een andere optie is het plaatsen van koperen ringen of kopertape rondom 
je potten en planten. 

● Naast de maanden juli en augustus is ook in deze maand de preimot nog zeer actief. 
Controleer regelmatig of er schade op de bladeren of in de schacht van de plant 
aanwezig is. 

● Maar ook neusrot ligt op de loer. De ziekte kun je goed voorkomen door je paprika- 
en tomatenplanten van voldoende water te voorzien. Spot je toch een bruine of 
zwarte oneetbare plek dan is het helaas al te laat. 

Veel tuinplezier! 

 



 

 

Tuincommissie Nelson Mandelatuin 

nelsonmandelatuin@gmail.com 

Website: https://nieuw.doetuinenhaarlem.nl/nelson-mandelatuinen-transvaalbuurt/  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/412303689196045/  
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