
 

 

 

Nieuwsbrief 95, oktober 2021 

 

 

Beste medetuinders, 

De herfst is begonnen, en ook dit seizoen heeft weer haar eigen 

charme, bijvoorbeeld die prachtige spinnenwebben in de vochtige 

natuur, ware kunstwerkjes. 

 

 

 

 

 

 

De laatste dahlia´s staan                                                                  

nog vrolijk te bloeien                                                               

en het laatste fruit wordt geoogst.   

 

 

 

      

 

De eerste bloembollen kunnen  de grond in en de pepernoten 

liggen alweer in de winkels. Wat gaat de tijd toch snel. 

 

We gaan minder buiten zijn en meer binnen leven, dat  

                                                                         verlegt de aandachtfocus naar  andere dingen.  

Toch biedt het moestuinieren nog mogelijkheden te over en wordt er ook wat van de tuinder verwacht ten 

aanzien van het winterklaar maken…… We stropen de mouwen dus wederom op en blijven voorlopig nog 

wel even actief op ons geliefde stukje grond. 

 

 

 

 



 

Stukje van de voorzitter  

Beste tuinders, 

 

Het wordt nu heel snel herfst, regelmatig regen en teruglopende temperaturen zijn hier duidelijke signalen van. Dit 

is voor iedereen weer het moment om de tuin op te ruimen en klaar te maken voor het winter seizoen.  

Zoals iedereen weet  horen zaken zoals tonkinstokken voor de winter netjes opgeruimd te zijn. 

Tevens is het de bedoeling dat de tuinen onkruidvrij de winter ingaan. 

Groen afval wat niet op de composthoop kan of hoort kan je bij de gemeente tot 500kg gratis brengen met je milieu 

pas. Het is niet de bedoeling dat afval in de omliggende groenstroken langs de tuinen wordt gedumpt (hierover 

verderop meer). 

Naast het opruimen is deze maand ook bij uitstek de maand om knoflook te poten om deze volgend jaar te kunnen 

oogsten.  

 

Gerrit Schenkel, voorzitter 

 

Algemene Leden Vergadering 
Door de Corona maatregelen is het alweer veel te lang geleden dat we een ALV hadden. We vinden het 

weer eens tijd worden en het is ook weer mogelijk. Afhankelijk van de mogelijkheden die De Onderbouw 

op de Juliana van Stolbergstraat nog beschikbaar heeft, trachten wij een woensdagavond eind november 

te reserveren. Begin november ontvangen jullie allemaal een uitnodiging van de secretaris.  

 

Pompoenwedstrijd 

Zondagochtend  3 oktober was zoals aangekondigd de weging voor de pompoenwedstrijd , de weergoden hadden 

voor een echte herfstsfeer gezorgd, het was natter als nat. Maarrrrrr dat mocht de pret niet drukken, we waren met 

een klein gezelschap, de sfeer was bijzonder opgewekt, zoals ik het 

begrijp waren de grootste pompoenen een stuk kleiner als vorig jaar 

maar ik persoonlijk was diep onder de indruk; 

* Maeve en Simon hadden 2 pompoenen: 1 x 7 kg & 1 x 7,3 kg 

* Janwar had een mooie zalmroze pompoen van 17,6 kg 

* Tom kwam al aan de 21,3 kg 

* Nienke overtrof dit met 25,2 kg 

* Gerrit was net een kilootje zwaarder: 26,2 kg. 

Bestuursleden worden op voorhand gediskwalificeerd voor de 1e prijs 

en dat voelde in dit geval des te passender daar Nienke vertelde haar 

pompoen per abuis 3 weken geleden al van de steel te hebben 

gesneden, als ze dit niet had gedaan was ze ongetwijfeld zwaarder beladen geweest. 

Gefeliciteerd allemaal met zulke mooie grote pompoenen en de spirit het natte weer te trotseren. 

Gefeliciteerd Nienke met de 1e prijs: gratis tuinhuur in 2022, Gerrit en Tom blij met de 2e en 3e prijs. 



 

 

 

 

 

<<<<<< de winnares 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de aandacht 

Tsja dan vragen we nogmaals jullie aandacht voor het volgende: blijkbaar bestaat er nog steeds onduidelijkheid over 

de juiste route om tuinafval af te voeren en de juiste route om misstanden te communiceren. 

Ons reglement zegt: 

Het is verboden vuil te storten in de sloten, op de paden, op tuinpercelen of elders op de 

tuincomplexen. Een ieder dient zijn eigen afvalstoffen af te voeren. 

Mensen houdt u hieraan! 

Zoals de voorzitter al schreef mag je tot 500 kg per jaar gratis naar de Werf (het afvalplein) brengen. Maak hier 

alstublieft gebruik van! Ter info: hier wordt compost van gemaakt dat de inwoners dan weer gratis een paar zakken 

per huishouding mogen afhalen. 

Als je geen vervoer hebt, organiseer dit dan met medetuinders, wellicht kun je een keer meeliften met een buurman 

die je na afloop natuurlijk wel helpt zijn auto schoon te maken. Kom je er zelf niet uit, vraag desbetreffende 

toezichthouder dan mee te denken (Ooi = Robert, Bolwerken = Simon & Hoge Linie = Fred). 



Nu wordt er gesuggereerd dat het bestuur mensen toestemming geeft in dezen van het 

reglement af te wijken: dit is een broodje aap verhaal! We hebben nog nooit (!) iemand afval 

zien storten, als er al misverstanden bestaan over het tuinafval hopen we dat hiermee 

opgehelderd te hebben. 

Bestuurslid ben je vrijwillig naast je eigen privéleven en werktijden. We nemen onze taak 

serieus maar we zijn geen politieagenten en staan niet 24/7 op de uitkijk………>>>>>>>>>>> 

We zijn van mening dat alle leden volwassen betrouwbare mensen zijn die voor hun plezier 

tuinieren, beseffen dat de reglementen er in het voordeel van ons allen zijn en prettige 

respectvolle communicatie op zijn plek is. 

De toezichthouder van de Ooi heeft wel een buurtbewoner toestemming gegeven wat schone 

(!) grond uit zijn voortuin te storten, daar kan niks op tegen zijn toch?! 

De takkenwal om de bongerd op complex de Ooi is van de bongerdgroep, niet van de vereniging! Als je iets hebt wat 

jouw inziens van toepassing zou zijn om aan de takkenwal toe te voegen dan overleg dit eerst met 1 van de 5 

Bongerdgroep leden (Tom, Peter, Herbert), maar in principe blijft iedereen er van weg. 

Als je observeert dat iemand toch iets lijkt te deponeren wat niet de bedoeling is, richt je dan alstublieft tot de 

toezichthouder, hij pakt dit dan op. Het blijkt dat leden soms schrikken van de manier waarop een ander lid hun 

ergens op aanspreekt. Dat kan niet de bedoeling zijn! 

Laten we allemaal nastreven het goede voorbeeld te geven, een oogje dichtknijpen als een medetuinder eens 

creatief  “buiten zijn eigen tuintje tuiniert”, ons goed beseffen dat ook wijzelf wel eens (onbedoeld) “een scheve 

spade scheppen”  en echte misstanden aan de toezichthouder melden. 

Bedenk hierbij dan alstublieft ook dat het nemen van maatregelen kosten met zich meebrengt die wij uiteindelijk 

allemaal samen zullen moeten betalen! 

 

Werkdag de Ooi: 

Zaterdagmiddag 20 november. Start 13.00 uur. 

Aanmelden bij Robert Groot Wassink.  

Ik werk zelf op zaterdagen dus ik kan niet, maar ik maak een lekkere soep die ik warm laat bezorgen. 

 

Seizoentips 

Oktober, de dagen worden korter natter, kouder. 

De bladeren beginnen te vallen en het onkruid gaat nog sneller groeien……… 

We hebben het al eerder over mulchen gehad, hoe voedzaam en  

beschermend het kan zijn voor de grond en gewassen in de tuin, maar 

het vormt ook een soort  

van dekentje over de grond  

en remt daarmee  

de  groei van onkruid. Laat het 

herfstblad dus vooral liggen. 

Je doet er overigens ook veel nuttige dieren en insecten een groot 

plezier mee. 

 

Oogsten: 

Er valt van alles te oogsten, kijk maar om je heen, pompoenen, appels, peren, kiwibes, druiven, bieten, pastinaak, 

pepers, paprika, maiskolven, aubergine, courgette, de eerste koolsoorten, wortelen, rapen, koolrabi, andijvie 

Rucola kun je ook nog oogsten maar is al wat stugger geworden. Knip nog wat rozemarijn, peterselie, salie enz voor 



de winterkou ze te pakken krijgt. De Oost-Indische kers zit vol zaadbolletjes waar je heerlijke kappertjes van kunt 

maken.  

Eind van de maand kun je witlofwortels gaan rooien en (na een paar dagen drogen) intafelen. 

Ik ben vast nog het e.e.a. vergeten. 

Zaaien en planten: Winterspinazie, veldsla, winterpostelein, winterkolen, knoflooktenen. 

Winterrogge, een echte vitaminekuur voor je grond en in het voorjaar spit je het gewoon 

onder. 

Bloembollen, niet om te eten maar om vlinders en bijen te lokken in het voorjaar. 

Je kunt er ook een mooie afscheiding van maken die nauwelijks ruimte inneemt. 

Ik heb bv een rand sieruien langs 1 van mijn veldjes, ziet er heel gezellig uit. 

Plant ook aarbeienstekjes en eind van de maand is het weer tijd fruitbomen te 

planten. 

 

Klusjes in de tuin: ruimen en aanaarden waar dat nodig is, als je bestrating hebt loont het de moeite 

om te vegen tot er geen modder meer te zien is anders glijd je er later misschien over uit. 

Misschien begin je langzaamaan al een moestuinplan voor volgend jaar te maken? Wellicht wil je dit jaar de 

populaire zaden bestellen voordat ze weer uitverkocht zijn? 

Notenbomen mogen gesnoeid worden…… 

                                                            Ofwel: lot’s to do 

 

 

 

 

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 november graag voor 5 november naar het welbekende mailadres  

info@volkstuindoesburg.nl . 

 

Hartelijke groet, Angelique  
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