
NIEUWSBRIEF 75 –
HERFST 2019                  

Van de voorziter
Beste tuinders,

De herfst klopt nu toch stevig
op de deur...de droge dagen
zijn op dit moment spaarzaam
en de eerste bomen beginnen
al blad te verliezen. Dit is ook
vaak een teken dat het in de
moestuin allemaal wat minder
wordt. 

Op enkele koolsoorten, knofook en prei na is het wel een beetje gebeurt met de tuin. Deze 
periode leent zich dan bij uitstek er ook voor om de tuin winterklaar te maken. Zoals iedereen 
weet verwacht de vereniging dat de tuin opgeruimd en schoon de winter ingaat. Denk aan 
bonenstokken, uitgebloeide bloemen en onkruid verwijderen. 

We zullen tjdens de najaarsvergadering op 31 oktober aanstaande ook inventariseren of er weer 
behoefe is aan de gezamenlijke inkoop voor mest of compost.

Graag hoop ik vele van jullie te zien op onze najaarsvergadering .

Gerrit Schenkel, voorziter 

Najaarsvergadering
Op donderdagavond 31 oktober aanstaande is er een najaarsoverleg van onze Vereniging.
We beginnen om 19.30 en dan is er kofe voor iedereen!
Heb je nog bespreekpunten laat het ons dan weten, mondeling via Gerrit, Robert of Corrie             
of schrifelijk via
                                      info@volkstuindoesburg.nl
We zien jullie reactes graag!
De agenda krijg je volgende week per mail toegestuurd.
Het bestuur

Wat is er te doen deze herfst?

* ‘Zondagse Picknick’ bij de Tuinen van Appeltern op 13 oktober. De entree bedraagt 11,50 euro en
daarvoor kun je het hele tuinenpark bekijken en ideeën opdoen. Vooral in de herfst mooi met al 
die verschillende kleuren en grassen. De start is om 11.00 uur. 
Sinds 2013 zijn er vijf verschillende ecologische tuinen aangelegd door de Vakgroep ‘Wilde 
Weelde’. Zij tuinieren vanuit ecologisch standpunt. 
Zeer de moeite waard om te gaan kijken!
Meer info op: www.appeltern.nl

mailto:info@volkstuindoesburg.nl
http://www.appeltern.nl/


* vanaf half
oktober kan er
nachtvorst komen.
Zorg dat je voor die
tjd de pompoenen
uit je volkstuin
hebt geoogst.

* ook degene die dahliaknollen hebben staan mogen weer gaan graven en de knollen eruit zien te 
krijgen.

* klusjes in de tuin: prei aanaarden , op vrijgekomen bedden een mulchlaag aanbrengen, stukken 
met veel onkruid kun je bedekken met karton ( let er wel op  dat er geen inkt op zit….), appels 
moeten opgeslagen worden, wortels en rode biet oogsten en opslaan

* de één maakt de tuin netjes winterklaar, terwijl de ander juist zorgt voor wat te eten voor de 
beestjes in de herfst en winter. Ieder op zijn of haar manier.

* de bonenstokken uit de aarde halen en ophangen

* de Nacht van de Vluchteling kende ik al, maar wist je dat er ook een Nacht van de 
Nachtwandeling bestaat?
In het tjdschrif ‘Roots’ las ik hierover. ee kunt bijvoorbeeld in Ruinen (Drenthe) starten om 13.30. 
Misschien een leuk idee om dan gelijk een weekendje weg ervan te maken?

* zondag 27 oktober is er een paddenstoelenwandeling van Staatsbosbeheer in de bossen van 
Duivelsberg ( bij Nijmegen). Na de eerste herfstregens staat het bos daar er vol mee. Boeken via de
site.



Cucurbita ‘Atlantc Giant’
Gaat er dan een lampje bij je branden? 
   Gerrit heef op De Hoge Linie fink zijn best
gedaan om deze reuzenpompoen te kweken. Het
resultaat ligt in zijn voortuin thuis te pronken. Op
de bestuursvergadering van afgelopen week
kwamen wij zodoende erop dat het misschien wel
leuk is om met deze pompoen een wedstrijd onder
al onze leden uit te schrijven. 
Daar hebben we nog even voor om dat concreet te
gaan regelen….
   Op de volgende A.L.V.  kan ieder lid die er is twee
zaden van deze pompoen grats meenemen. Wij
zorgen voor voldoende dezelfde soort zaden. Zo
heef ieder dezelfde kansen.
Of we gaan voor het gewicht, de omtrek of iets
anders (aantal zaden binnenin ….. ) zullen we later
bekend maken!
Het Bestuur  
                                                                                           
(Anneke Coppens foto) 

De Engelsen maar ook de Belgen zijn erg druk met het kweken van grote pompoenen.                  
Kijk voor meer fantastsche foto’s eens op:  www.pompoenengenootschap.be

 Nieuwe wandelpaden

Van Herbert kreeg ik een mailtje met de volgende informate:

Het waterschap Rijn en Iessel is bezig overleg te voeren met omwonenden om een voetpadenplan 
te realiseren. Het zogenaamde "Rondje Drempt". De wandelpaden lopen via het baggerdepot van 
Drempt , langs de Oude Iessel en komt over de bestaande weg langs de volkstuinen en zou dan 
parallel lopen aan de rijksweg richtng Giesbeek.

De woonboten zijn in gesprek met de gemeente Doesburg, de polite en het waterschap over het 
voorkomen van overlast ( parkeren voorbij de brug) en toename onveilige situates voorbij de brug 
bij de woonboten en volkstuinen. 
Groeten Herbert D 

Wij houden jullie op de hoogte.
Zie ook: 

htps://wwwwwwgeedeerdaneergnd/bronckkhorst/sdibeepot-ereppt-eeraneert-in-paraeias-eoor-
oeeerzwwaduww-en-wwaneedaar~a966fe70/



Een kleine terugblik op de eikenprocessierups
Het was me wel wat dit jaar! Diverse tuinders op de verschillende complexen klaagden over uitslag 
op de huid en branderige jeuk. Het advies was: lange mouwen aan (ja, ook met 33 graden….) en 
gewoon doorgaan. De Gemeente kwam in juli in acte op het pad bij De Bolwerken en daarvan 
kreeg ik een aantal foto’s  van De Bolwerken van Pim E. 

                                                                             …...eindelijk acte in juli! 

Bij de één hielp koud water, bij de ander werkte het om de haartjes te föhnen en ik hoorde van 
iemand dat afplakband voor schilders hielp. 
Waarschijnlijk zijn we nog niet verlost van de beestjes en horen ze ook in 2020 bij ons tuinders-
ongemak. Het is niet anders. 

                                                         Ze trokken zich weinig aan van de waarschuwing volgens Pim. 



Venkel en andere ongemakken – 
door Peter en Wilma

                                    op de foto: koninginnenpage

 Nog geleerd van Harm Teunissen, - zaai je venkel
wat later in het seizoen zodat de temperaturen niet
te hard wisselen en de venkel daardoor
regelmatger groeit-

Venkel is gevoelig voor temperatuurwisselingen en
het is ook beter om venkel niet te verpoten. Zaai
dus meteen op de plaats en dun na het opkomen
desnoods uit.

Zoals Harm vertelde dus gedaan begin juli maar natuurlijk buiten de waard gerekend. 

Wist er iemand van tevoren dat het in de groeitjd meer dan veertg graden zou worden? Nou mooi
slecht voor de groei van vooral onze venkel dus.

Ondanks elke avond een hele ton water uitgieten over de tuin bleven er in totaal nog drie zielige 
plantjes staan en toen we eind augustus de zaak aan het opruimen waren stond ook het venkelbed
op het program.

De bijgevoegde foto laat zien waarom de drie venkeltjes er nog steeds staan. 

Een drietal rupsen van de koninginnenpage had ons bedje venkel als waardplanten uitgekozen.

Wie weet gaan we de vlinders ook nog eens zien op de Ooi

Nu maar hopen dat de fazanten ze niet eerder hebben gespot.

           PS ee fazanten zian noe steees acktef op ee Ooig Ik kreee reckentediak noe een foto ean Truey B

Pepers oogsten en fotograferen                                                               foto: Robert



Wite vlekken

Als het een tjdje erg droog is in de moestuin, zie ik regelmatg wite vlekken op sommige 
gewassen. Bijvoorbeeld op de bladeren van druiven, tomaten, courgetes, aardbeien, 
komkommers, pompoenen en tomaten. Tot nu toe heb ik er niet veel aan gedaan, behalve fink 
aangetaste bladeren weghalen en afvoeren. Dus niet op de composthoop! 

Het gaat om Echte meeldauw op druiven. Een schimmel die kan overwinteren in de bodem en 
inderdaad actef wordt bij droge weersomstandigheden. Valse meeldauw is een ander verhaal. In 
een tjdschrif las ik dat in de vijfiger jaren in Canada was ontdekt dat een oplossing van 60% melk 
en 40% water op de bladeren spuiten een middel is om de schimmel terug te dringen. Hoe dat 
komt is niet wetenschappelijk vastgesteld, want dat kost alleen maar geld en het brengt niks op om
zo’n mengsel te verhandelen. Na wat zoeken op Internet, kwam ik dit middel vaker tegen. Ik ga het 
eens uitproberen en als andere tuinders het ook gaan doen, is het wel interessant om de 
resultaten te delen. Verder las ik onderstaande tps om Echte meeldauw te voorkomen. En ja…, het
spreekwoord; beter voorkomen dan genezen, is ook niet uit de lucht gevallen.

Voorkomen van echte meeldauw

Meeldauw kun je gelukkig op een aantal manieren vrij goed voorkomen. Met de volgende tps 
maak je de kans op de wite schimmelziekte een stuk kleiner:

 Wanneer planten op de juiste plaats staan en voldoende voedingsstofen kunnen opnemen 
zullen ze minder snel last hebben van meeldauw. 

 Zorg er tjdens droog weer voor dat je voldoende extra water geef zodat de planten niet 
kunnen verzwakken. 

 Plant je planten niet te dicht op elkaar, zodat ze voldoende lucht krijgen. 
 Als je de schimmelziekte toch hebt gespot, is het verstandig om in het begin zoveel mogelijk

de aangetaste bladeren te verwijderen. 



 Is de grond eenmaal aangetast met een schimmelziekte dan is het verstandig om voorlopig 
op die plaats geen meeldauwgevoelige planten meer te planten. Als dit niet mogelijk is kan 
de grond op de aangetaste plaats ververst worden. 

Bestrijding van meeldauw

Soms valt er echter niet tegen deze schimmel op te boksen. Trek het jezelf niet teveel aan, met 
bepaalde weersomstandigheden ligt de ziekte nu eenmaal op de loer. De beste remedie is:

 Haal de door meeldauw aangetaste delen zoveel mogelijk weg. 
 Verzorg de plant vanaf nu dat moment heel goed en let er vooral op dat de plant voldoende

vocht krijgt zodat deze niet meer kan verzwakken. 

Gaat je plant ten onder, of zit ‘ie’ helemaal onder? Dan kan het verstandig zijn om een (natuurlijk) 
bestrijdingsmiddel te gebruiken. Bijvoorbeeld de melkoplossing. Wanneer de schimmel de plant 
steeds meer overneemt zal de groei afnemen of volledig stoppen. In het ergste geval kan de plant 
zelfs afsterven. Dit laatste heb nooit meegemaakt.

Nu het najaar overigens de tuinen binnensluipt, gaat dat afsterven van de meeste 
“meeldauwlijders” vanzelf. 

Henk Hoogink

Dank ae wwed Henk eoor aouww deerzape biaeraee eeze paane!

Tot slot

De winter staat voor de deur……… Ik zou het leuk vinden om wat post te mogen ontvangen van 
verschillende leden over hoe zij in de wintertjd met hun moestuin omgaan. Maak je hem helemaal
op orde? Of laat je juist van alles staan? En waarom maak je die keuze? En ben je al met compost 
in de weer?  Schrijf erover en stuur jouw verhaal(tje) en/of tps  naar  info@eodkstuineoesburegnd 

Ik zal dan in de komende Nieuwsbrief een           
aantal verhalen verzamelen. Dit is ook handig voor 
nieuwe tuinders die graag nog van alles willen leren 
van de gevorderde tuinders!  

Ook tps over welke websites je vaak bezoekt, of een 
adresje waar ze goed pootgoed of zaad hebben is 
van harte welkom!

De volgende Nieuwsbrief, de laatste van 2019, zal na 
de Sinterklaas uitkomen. Dat klinkt ver weg maar 
voor je het weet is het zover……

Groet van Corrie en tot de 31e oktober!


