
 

 

 

Nieuwsbrief 94, september 2021 

 

Beste medetuinders, 

De vakantieperiode loopt weer ten einde ennuh ligt het aan mij of leek het 

af en toe al wel herfst? Gelukkig hebben we nu weer wat echt zomerse 

dagen. 

Het is een heel andere zomer als de afgelopen jaren het geval was en dat is 

aan onze moestuinen te merken. Niet alle gewassen groeien en bloeien 

even enthousiast maar het “onkruid” is helemaal senang.  

Wespen  zijn er bijna niet maar muggen des te meer. 

Waar het ene plantje z’n blaadjes futloos laat hangen straalt een ander 

bloempje je blij tegemoet, waar het ene fruitje uitbundig geoogst kan worden 

denkt een andere groente “mij niet gezien dit jaar”. 

Zo gaat het ook met mensen. 

Waar de één de haagwinde als een nare wurger van de overige aanplant 

probeert te bestrijden, omarmt een ander haar om haar mooie witte kelken. 

Waar de één zijn tuin overzichtelijk houdt met keurige vakken en 

kaarsrechte rijen, laat een ander zijn moestuin juist meer z’n natuurlijke gang gaan of geeft er een 

creatieve vorm aan.                                                                                                    

 Waar jij voor de bescheiden eetbare variant gaat laat jouw 

buurman zijn courgette misschien buiten proportioneel groot 

worden omdat hij dat 

leuk vindt. 

Waar jij je ergert aan 

de konijntjes of 

vogels die jouw oogst 

beschadigen, 

manieren zoekt om mollen en muizen te weren, zet 

jouw buurvrouw 

misschien waterschaaltjes voor ze neer en maakt een 

takkenwal om ze te lokken. 

Zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Of je  nou van bloemen houdt, van fruit(-bomen), van 

groenten of van kruiden…… 

Of je nou een kastunnel hebt, of een schuurtje, een 

afdakje met druivenranken, een poortje, een hekje of een 

open vlakte….. 

Of je nou compost gebruikt, kippen- of koeienmest, of helemaal niks…..  

Of jij iets nou als onkruid (lees overlast) ziet waar een ander zich erover verheugt, bijvoorbeeld om de 

geneeskracht van desbetreffend plantje….. 



We zijn allemaal blij met ons eigen tuintje. 

Toch?  

Gunnen we elkaar dat?  

Ja toch? 

Is het niet jouw ding zoals de ander het doet?  

Nou en. 

Vindt je er wat van?  

Dat kan, dat mag. 

Maar we vinden zoveel van elkaar tegenwoordig.  

Moet je dat ventileren?  

Zo ja dan alstublieft op een prettige respectvolle manier.  

Leg je oor eerst eens welwillend te luisteren bij de ander.  

Als je ergens echt overlast van ervaart vraag de ander dan om wederhoor.  

Misschien spelen er wel bepaalde omstandigheden mee? 

 

Omringd door onze fijne tuintjes moet het toch lukken om verdraagzaam en begripvol met elkaar om te 

gaan, elkaar wellicht eens een handje te helpen of met een oplossing te komen waar beide partijen blij mee 

kunnen zijn? 

Wij > het bestuur < merken steeds vaker dat ergernissen zich opstapelen, op een ongezellige manier tot 

uitdrukking komen en het tuinplezier van beide partijen daardoor bederven.  

Dat kan toch niet de bedoeling  van moes tuinieren zijn?  

Laten we nou gewoon een gezellige verzameling rare vogels bij elkaar zijn die net als de flora en fauna 

met al haar variëteiten in harmonie samen leven en van hun tuintjes genieten! 

 
 

 

 

Stukje van de voorzitter  

Beste Tuinders, 

 

Wat een groeizaam weer de afgelopen weken, ikzelf ben nu net terug van 2 weken vakantie en moest flink aan de 

bak om de boel weer te fatsoeneren, maar als je even weggeweest bent zie je wel de weelde van de grote kroppen 

sla en prachtige dahlia’s. 

Daarnaast zag ik op de hoge linie al een paar mooie grote wedstrijd pompoenen liggen…...dit beloofd wat voor de 

wedstrijd. 

Nu de vakantie weer achter de rug is pakt het bestuur de lopende zaken weer op en dit houd ook in dat we een 

aantal tuinders weer gaan aanschrijven betreffende het niet voldoen aan de (tuin) regelementen. Wij vinden dit een 

zeer vervelende bezigheid en blijven ons erover verbazen hoe sommige hun tuin bijhouden. 

Daarnaast blijkt dat vele tuinders niet goed op de hoogte zijn van de  tuin regelementen, hier staan ook diverse 

zaken in over bebouwing en bomen op de tuin. Als je de hiervan op de hoogte bent tuiniert dit voor iedereen prettig 

en scheelt dit veel werk voor het bestuur . De reglementen heeft iedereen gekregen bij zijn of haar tuincontract en 

ze zijn tevens te vinden op de website onder het kopje leden. 



Tot slot kijk ik ook met een schuin oog naar de aankomende herfst, er komt dan vaak veel grof tuinafval van de tuin, 

een aantal zaken kunnen niet op de composthoop of het is veel te veel. Je kunt dit gemakkelijk afvoeren naar de  

gemeentewerf. Dit is voor de eerste 500 kg gratis! 

 

Gerrit Schenkel, voorzitter 

 

Ingestuurde foto’s vol zonneschijn 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dank je wel Carolien en Arie-Piet. 

 

 

 

 

 

 

Kruiwagen de Ooi 

Mij is het genoegen gegund de tuin van wijlen Henk Hoogink over te nemen en ik heb 

daarbij zijn kruiwagen geërfd. Hoewel je een kruiwagen maar zo heel af en toe nodig 

hebt, geeft het veel gemak er 1 bij de hand te hebben. Ik deel hem dus graag met de 

andere tuinders op de Ooi en ben dat ook zo overeengekomen met Yvonne de weduwe 

van Henk. 

Waarde buren, voel je vrij gebruik te maken van de kruiwagen in tuin 7, ik zet hem in de 

winter onder het afdakje van de schuur. Zet hem alstublieft wel weer terug aan het eind 

van de dag anders wordt deze allemansvriend een zwerver, dat zou ik jammer vinden. 

 

 

Zaterdag 11 en zondag 12 september is het weer open monumentendag.  

Thema is dit jaar “Mijn monument is jouw monument”. 

Kasteel van Amerongen grijpt deze dag aan om haar 

vrijwilligers, die o.a. een prachtige moestuin bijhouden, genaamd 

Bloementuin in beweging in het 

zonnetje te zetten.  

 

De tuin is ontworpen door Jacqueline van der 

Kloet. 

 

Zij heeft nationaal en internationaal faam verworven met beplantingsplannen voor o.a. De Keukenhof, De Efteling, 

Disneyland Parijs, Het Hollands Paviljoen in Hannover, Bloembollenplan voor Battary Park – New York & 

Rikuzentakata Japan et cetera. 



Deze tuin heeft zij in 2015 ontworpen en ingericht, waarbij zij rekening heeft gehouden met de bestaande 

fruitbomen in bekervorm en de eeuwenoude Berkenberreceau. 

Kleurenpalet: paars, lila, blauw, wit, bleek zachtgeel, zacht oranje en rood. 

De Beweging wordt uitgedrukt in de verschillende vormgeving: 

* Solitaire planten en “Boeketten” 

* Lage, middelhoge en hoge planten 

* Planten die behalve om hun mooie bloei ook opvallen door andere kenmerken zoals bv. hun silhouet, een 

bijzondere vorm blad en dus langer als gebruikelijk de aandacht trekken. 

 

Gerrit maakte deze foto’s voor ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geoogste groenten, biologisch en met liefde gekjweekt, 

zijn te koop 

 

 

 

Overal mooie borden 

met toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ze verkopen ook een schattige 1e hulp set voor tuinders. 

 

Als je er meer over wilt weten plak dan onderstaande link in de zoekbalk op je 

computer: 

Open Monumentendag 2021 'Mijn monument is jouw monument' 

(kasteelamerongen.nl) 

 
 
 

Oproep van Patricia Olthof: 
Ik zoek dringend iemand die mij kan helpen met een paar klussen in mijn (nieuwe) tuin op de Ooi. Het hoeft geen 
hovenier te zijn, maar wel iemand die een beetje kijk heeft op tuinieren. Ik wil er uiteraard voor betalen.  
Mocht je iemand weten die hier belang bij zou kunnen hebben. laat het me dan s.v.p. weten  via de mail of telefoon: 
06-37115729. 
 
Alvast bedankt. 

 

Seizoentips 

September, dalia maand, genieten jullie er ook zo van?  

  

Maar ook naaktslakken maand nietwaar, als je nu echt vreest dat ze al je lekkere 

groentes opknabbelen, strooi dan eens wat cacaodoppen of schors rond je plantjes.

 
 

Oogsten: er hangt rijpend fruit aan de bomen, afhankelijk van de 

weersomstandigheden kan het geplukt worden of moet het nog even blijven hangen. 

Volop bramen dit jaar en ook de frambozen hangen overal nog volop.  

Pepers, paprika, courgette, bieten, wortelen, pastinaak, koolrabi, pompoen, maiskolven er is nog volop te oogsten 

aan het eind van de zomer en er zijn volop bloemen te plukken. 

Aardappels rooien, ik zie overal al boerenkool en spruitjes maar ook nog allerlei soorten sla en andijvie. Er hangen 

nog volop (snack-)komkommers  en schattige muizemeloentjes, kennen jullie die? 

 

Zaaien & planten: Je kunt beginnen met zaaien en planten van de herfst en winter groentes en dit is de tijd om 

knoflook tenen de grond in te duwen. Prei en lente-ui, bijna het hele jaar rond te zaaien/planten. 

Veldsla doet het nog steeds goed, winter spinazie en winter postelein. 

Het is nu ook tijd om rabarber te (ver-)planten. 

Wat te denken van groenbemesters: gewassen die de structuur en het stikstofgehalte van de bodem verbeteren. In 

het voorjaar kun je ze onder spitten > gele mosterd, rode klaver, borage, winterrogge, japanse haver, 

inkarnaatklaver. 

 

 

https://kasteelamerongen.nl/agenda/open-monumentendag-2021-mijn-monument-is-jouw-monument
https://kasteelamerongen.nl/agenda/open-monumentendag-2021-mijn-monument-is-jouw-monument


Last but not least een datum die jullie zeker moeten noteren: 

zondag 3 oktober om 11.00 uur  

gaan we  

in de Bongerd van de Ooi  
ontdekken wie  

de grootste pompoen  

heeft weten te kweken. 

Ter voorbereiding ben ik toch maar eens speurneuzend wat 

tuintjes langsgelopen of ik competitie waardige pompoenen kon 

ontwaren, tot mijn genoegen was dit een geslaagde missie………  

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht je nou ook eens een lekker recept, leuke ervaring, jouw mening/visie, een mooie foto of verhaal willen delen; 

heel graag!  

Nieuwe input voor de nieuwsbrief van oktober graag voor 5 oktober naar het welbekende mailadres  

info@volkstuindoesburg.nl . 

Hartelijke groet, Angelique  

  

mailto:info@volkstuindoesburg.nl

