
 

 

 

Nieuwsbrief 99, februari 2022 

 

 

Beste medetuinders, 

 

Het is alweer februari, de maand die anders is als alle andere maanden, de korste maand van het jaar: 

maar 28 dagen. Oh ja en 1 x per 4 jaar 28 dagen. Dat noemen we een schrikkeljaar.  

Hoe zit dat nou eigenlijk? Eden kalenderjaar is niet altijd geweest zoals wij het nu doen en eigenlijk 

duurt ons kalenderjaar 265,25 dagen. Dat gaat natuurlijk niet dus hebben de jaren 365 dagen en 1 x 

per 4 jaar 366 dagen. Om te onthouden welke jaren dat zijn: een schrikkeljaartal is altijd deelbaar door 

4 dus 2020, 2024, 2028 enzovoorts. Een schrikkeljaar valt natuurlijk ook wel eens in een jaar dat er 

sprake is van eeuwwisseling, daarvoor geldt echter hetzelfde: dat zijn de eeuwwisselingen die door 400 

deelbaar zijn dus het was 2000 en 2400 is dat weer zo. 

Februari is ook de maand dat je op een mooie dag al echt voelt dat de winter bijna voorbij is, maar hoewel 

het zonnetje dan al heerlijk is en je de natuur al ietsiepietsie ziet ontwaken, is het nog bar koud en kun 

je je er vies op verkijken.  

Februari staat ook bekend als de maand van reiniging, feesten   

en vruchtbaarheid. Denk hierbij aan Carnaval, het vasten na 

Carnaval, Valentijdsdag en als het zeldzame fenomeen 11 

Stedentocht plaatsvindt zijn we helemaal in de feeststemming 

maar ik vrees dat dit onze neus voorbij gaat in 2022. 

 

Wat betreft de reiniging wil ik jullie allemaal uitnodigen eens uit te gaan 

kijken naar de voorjaarskruiden, ik heb er in nieuwsbrief 87 (februari 2021) wat over geschreven; dit 

zijn sterk reinigende kruiden en planten, super gezond zo aan het eind van de winter. 

Hierover in de nieuwsbrief van maart meer. 

 

 

 



Stukje van de voorzitter  

Beste tuinvrienden,  

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het een zondagmiddag waarop de regen met bakken uit de lucht komt 

vallen, als ik naar buiten kijk verlang ik naar het voorjaar. Toch merk ik dat dit moment begint te naderen: 

het blijft steeds iets langer licht en de vorst blijft uit. Dit is voor mij vaak het moment dat ik in mijn tunnelkas 

snijsla, spinazie en gewone sla probeer voor te zaaien. Soms lukt dit, als de strenge vorst tenminste 

wegblijft. 

De tuinen liggen te wachten op een drogere periode en zon. Het is wel belangrijk dat je rond deze tijd 

probeert je tuin onkruidvrij te hebben om te voorkomen dat dit in zaad schiet en je in het prille voorjaar 

meteen een tuin vol onkruid hebt. 

Daarnaast, zolang het niet vriest, is dit een prima tijd om fruitbomen en klein fruit te snoeien. 

Vorige maand hebben we ons jubileumjaar afgetrapt. In de vorige nieuwsbrief heeft Angelique hier al 

aandacht aan geschonken met de aankondiging van onder meer een snoeicursus voor appel en peer en/of 

steenfruit, dit voorjaar en in de herfst. Verderop in deze nieuwsbrief kun je nogmaals lezen hoe je je hier 

voor op kunt geven. 

Tevens kunnen we erg waarderen als er van jullie kant inbreng komt om dit jaar extra feestelijk te vieren. 

 

Gerrit Schenkel, voorzitter 

 

 

Herhaling snoeicursus en feestelijk samenzijn: 

 

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. 
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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 zaterdag in juni aan te bieden. 

Hee denken jullie nu, er stond in de vorige nieuwsbrief toch zondag? Dat 

klopt, maar er zijn leden geweest die ons er op geattendeerd hebben dat 

sommige mensen op zondag andere bezigheden en gewoontes hebben waar 

zij zeer aan hechten. Dat snappen wij heel goed. Vandaar, juist hiervoor een 

aanpassing, want wij willen ook deze leden graag verwelkomen. 

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. 

Ik hoop in maart een datum te noemen. 

 

 Vreemde vogels: 
Ooit wel eens van de Rode wijngaard perzik gehoord? Ik heb er 1 geërfd toen ik de nieuwe tuin van Henk 

kreeg toegewezen afgelopen zomer. Toen ik de vruchten zag 

hangen (wat bruiniger en kleiner als op de afbeelding) vond 

ik ze er eigenlijk helemaal niet zo aantrekkelijk uitzien, maar 

ohlala wat zijn die lekker. In die ietwat onflatteuze donzige 

schil huist een prachtig donkerrode perzik. De smaak is niet 

zo zoet als je van een perzik verwacht, heeft zelfs een klein 

bittertje, maar ik heb nog nooit zo lekkere perzikjam en 

moes gegeten. Mijn kleindochters (2,5 en 5 jaar) hebben alle 

zeilen bijgezet om tot het laatste potje te 

bedelen of zij het mochten hebben.  
  

Ik moet het nog gaan meemaken maar                                        

als ik internet mag geloven hangt er in                           

voorjaar ook nog eens prachtige                                                            

bloesem aan. 

 

 

De vruchten zijn ongeveer juli – september te oogsten. 

 

De wijngaard perzik staat bekend als de beschermer van wijnranken. 

De donzige roodvlezige perzik, bloedperzik ofwel peche de vigne. 

De oorsprong van deze vrucht gaat meer als 250 jaar terug: 

Coteaux de Lyonnais In Frankrijk, wijnbouwers lieten midden in de wijnvelden 

perzikbomen planten.  

Waarom?  

Omdat ze zo gevoelig zijn voor schimmels en zo werd meeldauw (een poedervormige schimmel) in een heel vroeg 

stadium zichtbaar en konden de wijnboeren actie uitzetten om de wijnranken te redden. 

Deze perziken zijn zich gaan verweren; ze zijn meer antioxidanten aan gaan maken en dat resulteerde in de mooie 

donkerrode kleur van het vruchtvlees. 
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Die wijnboeren zagen hun kans waar, hebben de mooiste vruchten geselecteerd om een heel nieuw ras te kweken et 

voila anno 2022 pluk ik daar letterlijk de vruchten van. 

Deze sappige aromatische perzik heeft haar weg naar de moeselstreek gevonden en inmiddels wordt Cochem de 

“Moederstad van de Rode Moezel-wijngaardperzik” genoemd.  

   

Ik heb mijn tuin op de Ooi, nr 7. Helemaal aan het uiteinde van de bongerd, aan de buitenzijde van mijn tuin, staat  

dee prachtboom. Kom haar eens bewonderen en pluk gerust een perzik. 1 he, want ohoh als mijn kleidochters je 

betrappen, dan ben je nog niet jarig       

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

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

 

Oproep van het Bestuur: 
Hoewel ik pas anderhalf jaar deel uitmaak van het bestuur en gedurende die periode met heel veel plezier 

en inspiratie de nieuwsbrief maak, vragen privé omstandigheden vooralsnog mijn onverdeelde aandacht. 

Per 1 april leg ik mijn bestuursfunctie dus voorlopig neer.  

Ik schrijf de nieuwsbrief van maart nog en het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus ik zal ongetwijfeld 

nog wel eens een bijdrage insturen voor de nieuwsbrief. 

Ik sla dit jaar over maar biedt vanaf 2023 ook graag weer een workshop aan om iets met geneeskruiden of 

bloemen uit je tuin te maken, misschien EHBO uit de natuur? 

 

Wie zou mijn plek in het bestuur willen overnemen?  

- Je denkt en praat mee in bestuur zaken 

- Je organiseert de evenementen 

- Je schrijft een nieuwsbrief, dat kan maandelijks zoals ik dat deed maar je mag er ook een andere vorm  

  aan geven 

- Je ondersteunt de secretaris inzake de mail. 

 

Het is een vrijwillige functie, beloning in de vorm van 

voldoening en gezelligheid. Ik kan getuigen dat je met 3 

heel sympathieke krasse knarren te maken krijgt. 

 

 

 

Lieve mensen, we kijken uit naar jullie inschrijvingen voor de jubileum activiteiten en hopelijk staan jullie te 

popelen om je bij ons gemotiveerde bestuur aan te sluiten.  

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 maart graag voor 5 maart naar het welbekende mailadres  

info@volkstuindoesburg.nl . 

Voor de feestneuzen en aanbidders onder ons wens ik een vrolijke carnaval en romantische 

valentijsdag. 

Hartelijke groet, Angelique   
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