
 

 

 

Nieuwsbrief 98, januari 2022 

 

 

Beste medetuinders, 

Laat mij beginnen met jullie allemaal een heel gezond, voorspoedig 2022 te wensen, 

uiteraard met  overvloedige oogst en weinig onkruid. 

Een jubileum jaar voor de Volkstuin Vereniging in Doesburg want 

we bestaan 40 jaar. Nu ben ik persoonlijk toch wel nieuwsgierig: 

zijn er leden die al vanaf de start, dus al 40 jaar lang, bij onze vereniging 

moestuinieren? Of misschien kent iemand een voormalig lid van de wie de 

toenmalige start van de VViD meegemaakt heeft?  

Zo ja, dan kom ik heel graag met u/dit voormalig lid in contact. 

 

Een vereniging is een groep mensen die 

zich organiseert met een bepaald doel.  
Als je je aansluit bij een vereniging wordt je lid  

ofwel onderdeel van de vereniging. 

 

Ieder lid betaald contributie. 

Ieder lid draagt bij in de benodigde werkzaamheden anders rijzen de kosten de pan uit. 

Ieder lid heeft 1 gelijkwaardige stem in het geheel.  

Een vereniging is ook een rechtspersoon. Als vereniging moet je dus aan bepaalde wettelijke regels 

voldoen. 

Als een vereniging slechts 6 leden telt kun je redelijk makkelijk gezamenlijk overleggen en regelen wat 

gedaan moet worden.  

Als een vereniging groeit moet je het nog steeds hebben van de “all hands mentality” maar zoveel 

mensen zoveel meningen dus besluiten nemen wordt dan wat lastiger.  

Hiervoor kiest men dan een bestuur dat de leden vertegenwoordigt en allerhande processen in goede 

banen leidt. 

Het bestuur vervult hierbij bepaalde praktische taken, bijvoorbeeld de mailing inzake de contributie die 

wij weer netjes hebben ontvangen. 

Een bestuur neemt (in ruggenspraak) met haar leden besluiten. 

Een bestuur kan (in samenwerking met haar leden of derden) iets organiseren. 

De Coronamaatregelen die onze regering de afgelopen 2 jaar al naar gelang de ontwikkelingen aanpast, 

hebben die ruggenspraak, dat gezamenlijk overleg, het stemmen ter besluitvorming behoorlijk 

belemmerd. Dat heeft gemaakt dat wij als bestuur bepaalde zaken in de wachtkamer hebben staan tot 

nader orde en andere dingen hebben moeten regelen c.q. besluiten zonder het gebruikelijke overleg met de 

leden. 

En zo komen we weer terug bij ons jubileum. 



Wij hopen oprecht dat we in dit jubileum jaar een moment van feestelijk samenzijn mogen ervaren. 

Via deze nieuwsbrief trachten wij dit met u allen af te stemmen. 

Wij bieden alle leden (onder voorbehoud van 

voldoende animo) een snoeicursus aan bij  

Museumtuin ’t Olde Ras:  

* Appel en Peer in het najaar  

(datum nader te bepalen) 

of 

* Steenvruchten in het voorjaar  

(datum nader te bepalen) 

Dit duurt in principe een hele dag en kost nu slechts een eigen bijdrage van €15,-   

Als je wilt deelnemen, geef je dan voor 31 januari op via info@volkstuindoesburg.nl o.v.v. je 

telefoonnummer en je keuze welke snoeicursus (evt ook een 2e keus). Dan gaan wij het regelen. 

 

We willen ook graag inventariseren hoeveel animo er is voor een feestelijk 

samenzijn. De datum moet nog bepaald worden, maar onze gedachten zijn 

vooralsnog dit op naar een zondag in juni aan te bieden. 

Als je hier bij wilt zijn, laat ons dat dan alstublieft voor 15 februari weten 

via info@volkstuindoesburg.nl o.v.v. het aantal volwassen gezinsleden dat 

aanwezig zal zijn en het aantal kinderen tot 7 jaar, tussen 7 en 12 jaar of 

tussen 12 en 18 jaar. 

 

 

Stukje van de voorzitter  

Beste tuinvrienden,  

Bij deze wens ik iedereen een gezond en vruchtbaar 2022 toe!!  

Ondanks dat dit de koude wintermaanden zijn hebben we rondom de feestdagen een aantal 

recordtemperatuur dagen gehad met uitschieters van wel 15 graden. Dit houd ook in dat er veel planten en 

kruiden al lichtelijk in de war raken en weer beginnen te groeien. Dit is goed te zien op de tuinen.  

De meeste mensen hebben de tuin netjes winterklaar gemaakt, maar er zijn enkele tuinen die op dit 

moment nog behoorlijk achterstallig onderhoud hebben. Ik wil deze tuinders dan ook vragen om dit spoedig 

op te lossen.  

Daarnaast is dit jaar zoals jullie weten een jubileumjaar van onze vereniging, wij bestaan dit jaar al 40 jaar! 

We zijn voornemens om dit jaar een aantal leuke activiteiten te organiseren om dit op een feestelijke 

manier te vieren. We proberen om voor ieder wat wils te organiseren en hopen op gezellige en leuke 

opkomsten. De aankomende tijd komen we hier op terug.  

Pompoenwedstrijd Dit jaar zijn we weer voornemens om de pompoenwedstrijd terug te laten keren. Vorig 

jaar zijn er zaden verdwenen uit de kasten dus dit jaar ontvangen jullie deze in je brievenbus  

 

Gerrit Schenkel, voorzitter 
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Vreemde vogels: 
Ooit wel eens van de Nashipeer gehoord? Toen ik het voor het eerst hoorde had ik even een moment 

nodig om de woorden nasi & peer aan elkaar te bedenken, en toen wist ik  nog niet dat het eruit ziet als 

een appel.  
 

Latijnse naam Pyrus pyrifolia 

Deze peer heeft diverse soorten en Robert Grootwassink 

> Ooi tuin 3 < heeft er 2. 

<<<<< De Hosiu 

en de Kosui>>>>>>  

Het is een Japanse 

appelpeer ofwel 

meloenpeer ofwel 

Zandpeer. 

 

Wie inmiddels het spoor bijster is: ik snap het helemaal hahaha. 

De vruchten rijpen in de nazomer.  

De Nashipeer is een zonliefhebber en behoeft een goed gedraineerde bodem. Ze is bijzonder ziekte resistent. 

Door 2 of meerdere rassen aan te planten ben je vrijwel altijd verzekerd van kruisbestuiving. 

De beste bestuivers zijn de Hosui, Nijiseiki & Shinseiki. 

De vrucht is zoet, knapperig en zo sappig dat ze alst dorstlesser 

bekend staan 

 

De bloesem verschijnt in april en  trekt veel bijen en nuttige insecten 

aan 

In Japan wordt de schil als oneetbaar aangemerkt. Zouden wij stoere 

Nederlanders dat ook zo beleven of zetten wij er gewoon onze 

tanden in? Ze wordt steeds vaker op markten en in supermarkten te 

koop aangeboden dus probeer het eens. 

In Taiwam worden deze peren sinds 1997 als een luxe cadeau 

beschouwd. 

Als je nou ook zo’n vreemde vogel in je tuin hebt, laat het mij dan weten via info@volkstuindoesburg.nl , kan ik er 

iets over schrijven en misschien een persoonlijke foto bij plakken? Zo inspireren we elkaar. 

 

Oproep de Ooi: 
Via 1 van onze leden kwam het verzoek van een bewoner van de 

woonboten op de Koppenbergh; of de tuinders van complex de Ooi hun 

ogen en oren willen spitsen op illegale vuilstort in het moeras. 

Mocht je dit een keer zien gebeuren, en het betreft iets anders als 

bijvoorbeeld schone grond of wat boomschors, meldt het alstublieft. 

Als het veilig voelt kun je misschien een foto maken? 

 

Er wordt helaas ook gestolen uit onze tuinen, niet fijn! 

Ikzelf heb besloten eens wat vaker een kleine pauze in te lassen als ik in 

mijn tuin aan het werk ben om de medetuinders van mijn complex te leren 

(her-)kennen, als iemand dan een keer onrechtmatig aanwezig is en wellicht 

iets ontvreemd valt het mij hopelijk op….. 
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RECTIFICATIE: 

Taartpunten tuin op de Ooi > nieuwe bestemming 

In de nieuwsbrief van december hebben wij aangekondigd dat Monique en Andre de welbekende bloemen 

& bijentuin in de vorm van taartpunten onder hun vleugels gaan nemen. 

Wat blijkt? Hoewel momenteel niet iedere taartpunt geadopteerd is, zijn er wel degelijk een viertal van 

onze leden die de zorg voor deze tuin op zich hebben genomen en het was de bedoeling die zorg voort te 

zetten in 2022. 

Zij waren natuurlijk onplezierig verrast door onze aankondiging. Bij deze dus een rectificatie. 

We hebben ons als bestuur vergaloppeerd; de bloemen en bijentuin zal aankomend jaar weer floreren 

onder de liefdevolle zorg van Anneke, Paul, Peter en Yosri. 

Aan alle betrokkenen onze oprechte excuses voor het ongemak. 

Wil je je bij deze 4 gemotiveerde tuinders aansluiten om de bijen en andere insecten te verblijden en het 

mensenoog te strelen met bloemenpracht, laat het ons dan weten want er zijn nog 2 taartpunten 

beschikbaar.  

 

Januari 

Een maand met 31 dagen. Het oude jaar is voorbij, we maken een nieuw begin. 

De eerste dag van een nieuw jaar, feestelijk, vol goede voornemens en oude oliebollen. 

Daarentegen staat de 3e maandag van deze maand bekend als ,      de meest deprimerende 

dag van het jaar.   

Januari staat ook bekend als de koudste maand van het jaar. Als het   

in deze IJsmaand serieus begint te vriezen checkt menigeen de sloten of er al geschaatst kan worden en 

begint het woord Elfstedentocht weer hoopvol rond te gonzen. 

Vroeger werd januari Louwmaand genoemd, of Looimaand. Dit omdat de huid van dieren in januari gelooid 

ofwel tot leer verwerkt werd. 

Op 6 januari is het traditioneel Driekoningen, de dag waarop de 3 wijzen van het 

Oosten hun geschenk kwamen brengen aan het nieuwgeboren kindje Jezus. In 

Nederland is het gebruikelijk rond die dag de kerstboom weg te ruimen en over 

te gaan tot de orde van de dag, alhoewel het ook de maand van de 

nieuwjaarsborrel is.  

In Spanje overigens het equivalent van ons Sinterklaas feest, waarmee wij juist 

het startschot geven van alle december feestelijkheden. 

Al met al een maand van overgang, van afsluiten en nieuw begin, van lekker warm bij de kachel zitten maar 

dan wel je zomervakantie reserveren, van nog even die gezellige lichtjes behouden maar ook zin hebben 

om doperwtjes en tuinbonen in de volle grond te zaaien.  

Een maand met 2 gezichten. 

 

Lieve mensen, we kijken uit naar jullie inschrijvingen voor de jubileum activiteiten en hopelijk komen er 

leden van de eerste dag bij mij op de lijn. Mocht je nou ook eens een lekker recept, leuke ervaring, jouw 

mening/visie, een mooie foto of verhaal willen delen; heel graag! Heb je een idee of kun 

je een workshop aanbieden? Breng het vooral onder onze aandacht. Nieuwe input voor 

de nieuwsbrief van februari graag voor 5 februari naar het welbekende mailadres  

info@volkstuindoesburg.nl . 

 

Hartelijke groet, Angelique   
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