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Ervaringen van een
beginnende moestuinier

door Mildred Steevensz

Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Een oud kinderliedje
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, komt de regen bij bakken
uit de hemel. Na een zonnige nazomer heeft de herfst zijn (of is het
haar) opwachting gemaakt met regen en wind. Dat is aan de tuin te
zien. Alles gaat in de herfststand. Maar er kan nog volop worden
geoogst.
Terug van vakantie
Ook dit jaar vind ik toch dat er
gekampeerd moet worden,
moestuin of geen moestuin
(manlief hoopt op het tegendeel, heeft een hekel aan al
die rompslomp van inpakken,
lang in de auto zitten, tentje
opzetten en na enkele weken
weer afbreken).
Het kost wel wat innerlijke
strijd de tuin een poosje aan
haar lot over te laten. Gelukkig
zijn buurvrouw Ineke en buurman Wim bereid mijn tuintje
water te geven. Bedankt Ineke
en Wim voor de goede zorgen!
Na bijna drie weken van lange
mooie wandelingen maken (en
veel bramen snoepen onderweg) en leuke stadjes bezoeken in Saarland (Duitsland)
ben ik erg benieuwd hoe ik de
tuin bij terugkomst zal aantreffen.

Een warm welkom van …
Over het onkruid zal ik maar
kort zijn. Dat dit goedje zich tijdens mijn afwezigheid wederom enthousiast in de groentebedden en tussen de voegen
van de tegels zal nestelen en
het er ontzettend naar zijn zin
zal hebben, verwacht ik al.
Maar na een paar dagen er
hard tegenaan gaan, zien de
paadjes en bedden er weer
redelijk spic en span uit. Hoogste tijd om te kijken hoe het
met de rest van de tuin is gesteld.
Moeder natuur is gul
De aardappels, gepoot in de
autobanden in potgrond, leveren een aardige oogst van kleine en grote aardappels op. Die
in de volle grond echter niet.
Misschien is de plek, een
hoekje achter het Chinese
klokje, niet de meest optimale.
Maar twee en een halve kilo
oogst uit acht pootaardappelen
is een resultaat om trots mee
te zijn. Volgend seizoen ga ik
kijken hoe het op een andere
plek uitvalt.
Mijn oogstkratje kan ik ook

vullen met sperziebonen, tomaten, radijs, reuze courgettes, bietjes, wortelen en een
rode kool (de laatste met gangetjes, maar niet dramatisch).
Ik voel me als een kind in een
snoepwinkel: de rupsjes in de
broccoli trouwens ook. Thuis
levert een ijverige inspectie
door echtgenoot (rupsjes, jak!)
een tiental op; de vlindertjes
hebben dus toch hun werk
kunnen doen.
Wat me verbaast is dat de tomaten buiten eerder rijp zijn
dan die in het kasje. Ra, ra. De
Spaanse peper en paprika in
de lage kasjes lopen wat achter met de rijping, maar ik
wacht min of meer geduldig af.
Niet alleen moeder natuur is
gul. Ik krijg Spaanse pepers,

paprika, reuze stoofperen, sla,
komkommer en druiven toegestopt van gulle medetuinders.
Wat is dat hartverwarmend!
Bloemen houden van mensen
Maar, mensen ook van bloemen! Wat me als bloemenmens heel gelukkig en blij
maakt, is mijn pluktuintje van
amper vier vierkante meter. De
zinnia’s, Chinese asters en
zonnebloemen bloeien dat het
een lust is en worden druk
bezocht door allerlei insecten
(dit laatste gebeurt ook bij de
doorgeschoten groenten die in
bloei staan, super!). Thuis kan
ik de vazen doorlopend vullen.
Wat een rijkdom!

Pompoenplant aan de wandel
Aan de rand van mijn tuin slingert de pompoenplant zich tussen en door de planten. De
grote frisgroene bladen en de
bloemen zijn al een sieraad op
zich en combineren goed met
de beplanting. Maar het gaat
mij ook om de vrucht. En daarin word ik niet teleurgesteld.
Twee grote oranje pompoenen
liggen te wachten om geoogst
te worden en de derde is in
wording. Het voelt als toen ik
als kind in de herfst de eerste
kastanje vond (die wreef ik op
en koesterde ik). De eerste
pan met pompoensoep is thuis
al soldaat gemaakt.

Appeltjesoogst
De oude appelboom bij de
composthoop, in het afgelopen
voorjaar één witroze
bloesemzee, hangt zwaar van
de appels, groen met rode
wangen. Ze zijn erg lekker en
dat vind ik niet alleen.
Pissebedden, rupsjes, wespen
en vogels doen zich er ook te
goed aan. Er hangen er genoeg
en er is genoeg voor ons
allemaal. Nu op zoek gaan naar
recepten met appels. Maar zo
uit het vuistje blijft het lekkerst!
Ook in de herfst is de tuin één
grote schatkamer!
Mildred

