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Beste lezer(es),
Om een indruk te geven van mijn nieuwe
Moestuin e-boek wordt deze demo gratis
verspreid. Er staat maar een klein deel van het
definitieve boek in, dit zal ongeveer 850 pagina's
beslaan met rond 500 foto's. Het boek is zo
ontworpen dat je het goed kunt lezen op een
smartphone, zonder te scrollen.
Een andere bijzonderheid is de prijs. Zou het
boek in papieren versie verschijnen dan was een
bedrag van € 30.- wel het minimum. Nu bied ik
het boek aan voor € 3,99. Dit kon alleen door het
boek binnen ons familieverband te maken, er is
geen buitenstaander aan te pas gekomen.
Ook bijzonder is de koppeling aan een groot
aantal You Tube filmpjes. Die laten nog eens
uitvoerig zien hoe je de groenten kunt kweken.
De filmpjes hebben we ook zelf gemaakt.
Uiteraard vinden wij het prettig als deze demo op
ruime schaal wordt verspreid. Maar doe dan elke
keer een nieuwe gratis download van onze site:
www.herwiggarden.info, ga hem niet kopiëren en
doorgeven, dan weet je zeker dat er een veilige
download binnenkomt!
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Gebruiksaanwijzing
Wanneer u het boek hebt gedownload en
opgeslagen op uw computer of tablet dan kunt u
het zonder beperkingen openen, er is geen
beveiliging. De file is namelijk een doodnormale
PDF. Open die niet in uw browser, maar liever in
Acrobat Reader, dat is op bijna elke computer al
aanwezig en zo niet, dan kunt u het gratis
downloaden. Klik met de rechtermuisknop op de
file van het boek, kies Openen Met, kies Acrobat
Reader.
Er zijn ook andere goede PDF-readers, zoals Foxit
en Nitro, eveneens gratis. Het voordeel van zo'n
PDF-reader is dat je naast de tekst miniatuurtjes
van alle pagina's kunt tonen. Links boven in de
marge het symbooltje aanklikken. Zo kun je
razendsnel door het boek bladeren. En in plaats
van de miniaturen kun je ook kiezen voor
trefwoorden, een index eigenlijk. Ga naar knolen wortelgewassen, ga naar radijs, klik erop en
je bent in het boek bij het artikel radijs.
U kunt ook nog het zoekvenster gebruiken. Open
dit met de toetscombinatie Ctrl+F. Tik dan
bijvoorbeeld radijs in het venster, Enter en u
komt bij elke plek in het boek waar radijs staat.
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Apparaten waar u het boek op kunt lezen.
Computer. Heeft u een desktop met een groot
scherm, dan is het handig om 2 of zelfs 4
pagina's tegelijk op het scherm te zetten. Dit is in
te stellen door te klikken op Beeld, daarna
Paginaweergave.
Laptop. Heeft u een flink groot scherm, dan is
twee pagina's tegelijk wel handig. Verder werkt
alles natuurlijk net als bij de desktop.
Tablet. Dit boek is eigenlijk gemaakt voor het
formaat van de standaard IPad, een A5-je. Kies
voor 1 pagina tegelijk. Zorg dat een PDF-reader
is geïnstalleerd, Acrobat of Foxit for Android of
voor Ios bijvoorbeeld, allemaal gratis.
Smartphone. De letters van dit boek zijn zó
gekozen dat je het boek kunt lezen zonder
scrollen. Hou je de phone landscape, dan worden
de letters nog wat groter en kun je naar beneden
scrollen. Of de linkjes ook op je smartphone
werken hangt er a. van af of je online bent en b.
of je er een goede PDF-reader op hebt, net als bij
je tablet.
E-reader. Ook op uw Kindle kunt u PDF-files
lezen. Of de linkjes werken is niet zeker, als
iemand nog tips heeft houden we ons
aanbevolen. Maar u kunt natuurlijk alle
moestuinfilmpjes separaat bekijken op ons You
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Tube kanaal: HerwigGarden en dan de afspeellijst
Moestuin.
Als er nog meer tips te geven zijn zullen wij die
vermelden op onze website:
www.herwiggarden.info
Tot hier het officiële deel waarin ik de
aanspreekvorm "u" heb gebruikt. Het boek zelf is
wat familiaarder: met uw welnemen spreek ik u
met "je" aan. Moestuiniers onder elkaar,
nietwaar.
Ik hoop dat je na het bekijken van deze demo zin
hebt om méér te lezen uit dit boek. Ga dan naar
www.herwiggarden.info waar je het complete
boek voor € 3,99 kunt kopen en downloaden.
Veel leesplezier. Voor verbeteringen, suggesties,
technische tips, enz. houden wij ons zeer
aanbevolen. Wij zijn geen computernerds maar
doen ons best.
Rob Herwig
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© Uitgever Rob Herwig heeft het kopieerrecht van de tekst in deze
demo van het Moestuin e-boek. De foto's vallen onder het copyright
van Modeste en Rob Herwig.
Meer exemplaren van deze demo-versie zijn gratis voor iedereen
verkrijgbaar door downloaden van onze website
www.HerwigGarden.info.
Kopiëren voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om het boek naar een tablet of
smartphone over te zetten, is toegestaan. Kopiëren en aan derden verspreiden
van deze demo wordt afgeraden omdat deze derden er iets aan kunnen
veranderen dat terugslaat op u. Het separaat verspreiden van de afbeeldingen
of de teksten is niet toegestaan. Ongewenste gevolgen van de verspreiding zijn
voor rekening en risico van de verspreider.
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Rob Herwig

moestuin
e-boek

praktisch en uitgebreid handboek
voor de beginnende en de
gevorderde moestuinier/ster

Eigen uitgave, eigen productie, 1e editie, 2014
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Zelf groenten verbouwen blijft onverminderd
populair, ik heb zelfs de indruk dat de
belangstelling weer toeneemt. Geen wonder, je
wordt door de media overspoeld met
voedselschandalen, ook met betrekking tot de
groenteteelt. De kwaliteit van de groenten in de
winkel laat vaak te wensen over, de smaak
verdwijnt langzamerhand. Je hoort dit vooral van
ouderen maar ja, die wéten nog hoe lekker
groenten vroeger waren. De jonge mensen zijn al
verpest met minderwaardig voedsel. Gelukkig
zijn ze nog te redden, namelijk door eens zelf te
gaan kweken. Dat zal hen de ogen openen.
Waarom zou je nog een boek kopen, alles is
immers op het internet te vinden. Dat klopt, zelfs
meer dan alles, het is gewoon te veel. Dus je
bent uren aan het zoeken en vindt vervolgens
allerlei tegenstrijdige adviezen. En een hoop
onzin. Niet zo vreemd, iedere kwezel kan immers
over elk onderwerp een verhaal maken maar dat
zegt nog niet dat het inhoudelijk iets voorstelt.
Vandaar dat ik nog eens graag mijn lange
ervaring in het moestuinieren ter beschikking wil
stellen, nu niet op papier, maar in een e-boek.
Dat heb ik zelf gemaakt, er is geen uitgever aan
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te pas gekomen. Alleen heeft mijn dochter
Modeste me flink geholpen met haar prachtige
foto's. En mijn echtgenote Karen stond model in
de You Tube filmpjes, waarnaar in het boek wordt
gelinkt. Door dit eigen beheer kan ik het toch vrij
omvangrijke boek voor een belachelijk lage prijs
aanbieden.
Ik heb het boek zó vorm gegeven dat het
makkelijk te lezen is op alle media, ook op je
smartphone. Vandaar die grote letters. Lees je
vanaf een groot scherm op je bureau, zeg dan
tegen Acrobat Reader dat hij 2 of zelfs 4 pagina's
tegelijk op je screen laat zien. De foto's heb ik
lekker scherp gelaten maar ik heb er wel mijn
naam doorheen gezet tegen het gappen. Al te
goed is buurmans gek zal ik maar zeggen.
Dit boek is niet beveiligd, elke beveiliging is
makkelijk te kraken, dus zinloos. Ik vertrouw er
gewoon op dat je je vrienden en kennissen ook
normaal laat betalen, kan ik weer doorgaan, het
boek updaten en nog meer e-books over
tuinieren maken.
Veel succes gewenst met je moestuin door
Rob Herwig, najaar 2014
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Inhoud, inleiding, handleiding
We beginnen met zaken die je echt moet weten
voor je kunt starten. Vervolgens komen alle
groenten aan de beurt, ingedeeld in groepen.
Achterin het boek gaan we dieper op bepaalde
zaken in, maar dat kun je voorlopig overslaan als
je wilt.
Voorwoord
Is het veel werk?

Met 5 uur per week verzorg je al 400 m²

Manieren van tuinieren

Recht-door-zee, alternatief, biologisch, wat jij wilt

Inrichting van de moestuin

Van balkon tuin tot volkstuin met kasje

Grondbewerking

Spitten, frezen, bemesten, wat is het beste?

Zaaien, stekken, enten, enz.

Alles over zelf groenten opkweken, zaaien, enten, delen...

Onderhoud

Onkruidbestrijding, water geven, bemesten, opbinden,
aanaarden, toppen, dieven, snoeien, vorstbescherming ...

Gewasbescherming

De strijd tegen beestjes, schimmels, virussen...

Smaak

Want daar gaat het uiteindelijk om: SMAAK!

De groenten worden in aparte hoofdstukken
besproken
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