
 

 

 

Nieuwsbrief 100, maart 2022 

 

 

Beste medetuinders,  

Inmiddels is het lang en breed maart: lentemaand. Het ziet er nog wat dor uit 

buiten, het waait er op los, we krijgen regelmatig een bui op ons hoofd, maar de 

zon schijnt er ook weer lustig op los en dan voelt het ook echt als lente. Overal 

zie je het begin van groei en nieuw leven voorzichtig tevoorschijn 

komen, een maand vol belofte.  

20 maart is de Equinox, dat wil zeggen dat de lengte van de 

nacht en de dag ruwweg overal op aarde even lang is, namelijk 

een half etmaal en de zon komt precies in het oosten op. 

Dit gebeurt op of rond 23 september wederom. 

Uitzondering hierop zijn de Noordpool en de Zuidpool: hier komt de zon ten tijde van de ene Equinox op 

en gaat pas bij de volgende Equinox onder. 

De nacht van 20 op 21 maart begint dan de lente en zetten we de klok naar zomertijd. 

 

Wist je dat maart tot 153 voor Christus, toen nog Martius genoemd, de 1e maand van het Romeinse 

kalenderjaar was. 

Best passend want het is ook echt de maand van nieuw begin: we horen weer vogelgeluiden bij het 

ontwaken, nieuwe kleuren, letterlijk nieuw leven in de weiden……alles ontwaakt. Wat een positieve 

energie. 

Zou het daarom zijn dat 1 maart tot nationale complimenten dag is uitgeroepen 

en 20 maart tot internationale geluksdag? Ik vind het heel toepasselijk want in 

deze tijd van het jaar hangt er iets hoopvols in de lucht, de belofte van betere tijden, 

mooi weer en nieuwe oogst. Dat trekt je naar buiten om uit je hoofd te komen en 

aan de slag te gaan. 

 

 

Stukje van de voorzitter Beste tuinders, 

Wat een verschil met een paar weken terug; klein beetje vorst en stralend zonnig weer met temperaturen 

richting de 15 graden. Na alle nattigheid merk je aan alles dat het voorjaar op het punt van beginnen staat. 

Wat een genot om dan op een zonnige middag de tuin weer in gereedheid te brengen. 

Naast de nodige zon-vitamines, scheelt het een hoop werk als je tuin er voor het nieuwe groeiseizoen 

opgeruimd en onkruidvrij bijligt. Op dit moment begint het gras en onkruid namelijk al echt te groeien. 

ALV: 

Na een lange tijd waarin Corona een hoofdrol speelde, zijn we als bestuur van plan om dit voorjaar toch 

echt weer eens een fysieke Algemene Leden Vergadering te organiseren. Binnenkort volgt hier meer 

informatie over. 



Einde nieuwsbrieven???? 

Zoals jullie inmiddels weten stopt Angelique met het verzorgen van de nieuwsbrieven en het organiseren 

van kleine en grote activiteiten, wegens persoonlijke omstandigheden. Dit waren zeer leuke en 

informatieve nieuwsbrieven. Wij als bestuur zijn haar daar dan ook erkentelijk voor!! 

Zoals eerder al aangegeven zijn we als bestuur nog steeds op zoek naar enthousiaste tuinders die hier met 

enige regelmaat een passend vervolg aan zouden willen geven. Dit geld voor de nieuwsbrieven, maar ook 

om samen leuke activiteiten te organiseren. 

We zijn tenslotte een vereniging……. 

Gerrit Schenkel, voorzitter 

 

Aardbeienaanbod:  
Gerrit liet mij weten dat hij ongeveer 70 aardbeienplantjes over heeft, wie er wel wat wil kan 

hem op de Hoge Linie aanspreken of een mail naar het welbekende mailadres 

sturen: info@volkstuindoesburg.nl 

 

Voorjaarskruiden 

Ik heb in de vorige nieuwsbrief aangegeven dat ik jullie nog op wat informatie over voorjaarskruiden 

zou trakteren. 

Michel en Tine Bouwman hebben daar op ingehaakt met een leuke wetenswaardigheid: Als je huid 

met de sterk geneeskrachtige maar oh zo stekelige brandnetel in 

contact is geweest kun je een branderig jeukend gevoel 

gewaarworden en een soort brandblaasjes op de huid krijgen.  

> Pak een blad van de weegbree (we kennen haar allemaal) en 

duw het vocht eruit over de aangedane huid, dat verzacht heerlijk. 

In nieuwsbrief 87 heb ik al een wat over voorjaarskruiden 

geschreven maar wat zijn nou typische voorjaarskruiden? Ik zet ze 

op een rijtje, de meesten zullen voor de hand liggend zijn, 

sommigen had je misschien zelf niet bedacht? 

• Brandnetel (zie nieuwsbrief 88) 

• Duizendblad 

• Fluitekruid 

• Heermoes (let op dat je de echte – prehistorische soort neemt, wel een woekeraar in je tuin) 

• Hondsdraf                   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

• Kleefkruid 

• (alle) Looksoorten 

• Madelief 

• Melde 

• Muur 

• Paardenbloem (zie nieuwsbrief 87) 

• Pinksterbloem       >>>>>>>>>>>>>>>>>> 

• Smeerwortel  
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• Speenkruid       >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

• Weegbree 

• Zevenblad (een kwelling voor je tuin maar dus toch…….) 

• Zuring/Veldzuring 

Allemaal sterk bloed reinigend, ontzurend en vol mineralen & vitaminen. 

Allemaal geschikt om in de thee, salade of soep te verwerken een gezonde toevoeging aan je 

drankje of maaltijd en over het algemeen verrassend smakelijk. Misschien vindt je niet alles 

even lekker maar bv. madeliefjes of pinksterbloemen fleuren je salade op en zijn echt lekker, 

ook voor kinderen. 

Of Melde (wie komt haar niet 

in de tuin tegen?) als spinazie 

verwerken vinden kinderen 

vaak lekkerder als spinazie 

zelf……  

 

Er zijn ook nog voorjaarskruiden die je gebruikt om tincturen te maken, bv. vrouwenmantel, herderstasje, 

chicorei, engelwortel, longkruid, maagdenpalm, stinkende gouwe, moerasspirea om er maar een paar te 

noemen, maar tincturen maken is een geheel andere tak van sport die ik nu even voorbij laat gaan.  

 

Wel wil ik nog even een wetenswaardigheid van de chicorei met haar lieflijke lavendel blauwe bloemen 

aanhalen: de wortel werd vroeger geroosterd en vermalen om als Buisman 

aan de koffie toegevoegd te worden en ook tegenwoordig kun je in de 

reformwinkels nog chicorei (oplos-)koffie kopen.   

Duszzzz als je aan het onkruid wieden slaat, zou dat maar zo tot oogsten 

getransformeerd kunnen worden. 

 

 

Snoeicursus en Jubileumfeest:   

De snoeicursus Appel en Peer bij Museumtuin ’t Olde Ras gaat Zaterdag 26 november 2022 plaats vinden. 

Onder voorbehoud, want we hebben pas 5 aanmeldingen, en dat aantal moet zich verdubbelen, liefst 

verdriedubbelen. Meldt je dus nog aan mensen! 

Onder het mom “Bestuur ken uw leden” hebben we besloten het 

jubileumfeest toch maar over de zomer heen te tillen. Ieder lid telt 

mee en we hebben van diverse mensen de reactie gehad dat ze zich 

graag zouden aanmelden maar juni hun vakantiemaand is. Dat heeft 

ons doen heroverwegen…...  

U moogt allen zaterdagmiddag  

24 september 2022 in uw agenda 

noteren. We hopen door deze 

aanpassing meer leden te kunnen 

verwelkomen dus we kijken uit naar 

aanvullende aanmeldingen.  

 



Corrien Olijdam liet ons weten dat het  

“Kookboek voor de onstuimige moestuinier  ~ recepten voor overdadige oogst”   

een echte aanrader is.  

Auteur: Karin Groeneveld.   

Uitgeverij: Het Zwarte Schaap 

 

 

 

Vreemde vogels: 
 

Arie-Piet den Besten heeft voor deze rubriek de Perzik rode 

zomerappel voorgedragen: hij beschrijft het als een heerlijke vroege 

handappel.  

De herkomst van deze appel zou Frankrijk zijn maar ik lees ook dat hier 

Thüringen in Duitsland bij wordt genoemd. 

In 1839 gaf J.G. Dittrich haar de naam Pfirsichroter Sommerapfel, maar 

toen was ze al wijdverbreid te krijgen dus ik durf geen partij te kiezen 

wie de titel “streek van herkomst” nou daadwerkelijk verdient.. 

 

Het betreft een mooie ronde appel die zowel in breedte 

als in hoogte bijna even groot is.  

Het uiterlijk suggereert door haar helderrode kleur op 

een groengele ondergrond een heftig blozende vrucht. 

Het vruchtvlees binnenin de appel is licht van kleur.  

Er licht een vage grijze waas over de schil, ik kan me zo 

voorstellen dat daar de verwijzing naar een perzik 

vandaan komt? 

 

Deze appel is eind juli - begin augustus al plukrijp. Het blijkt dat de vogels Arie-Piet’s mening 

delen want die zijn blijkbaar gek op deze appel. Pluk hem dus voor zij hun kans hebben 

gegrepen. Het is overigens sowieso aan te reden de appel bijtijds te plukken en vlot te eten 

want ze schijnt best snel melig te worden en dat zou sonde zijn. 

 

Is je belangstelling gewekt? Museumtuin ’t Olde Ras in Doesburg verkoopt haar. 

 

 

Heb jij nou ook een vreemde vogel in je tuin?  

Schrijf er wat over en stuur het in, liefst met een foto erbij, 

zo blijven we elkaar inspireren.  

 

 

 

 



Oproep van het Bestuur: 
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al aangaf, vragen privé omstandigheden 

vooralsnog mijn onverdeelde aandacht. Per 1 april leg ik mijn bestuursfunctie dus 

voorlopig neer.  

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus ik zal ongetwijfeld nog wel eens een 

bijdrage insturen voor de nieuwsbrief en hoewel ik dit jaar oversla, bied ik 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 (gedeeltelijk/gedeeld) 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: het is echt leuk om er bij te doen.  
Durf JA te zeggen en eens een tijdje vanaf een andere invalshoek betrokken te zijn bij onze vereniging. 

 

Carolien Huntink mailde ons met een leuk idee: 

Het lijkt mij leuk om binnenkort een vegetarisch eetgroepje te starten 

en dan nieuwe recepten uit te proberen wie wil er mee doen?  

Je kunt je aanmelden via mijn mail carolienh8@gmail.com of even bellen 

op  06 12281045. 

 

 

Dan was dit vooralsnog mijn laatste nieuwsbrief en wil ik jullie allemaal bedanken voor de bijdragen aan 

de nieuwsbrieven tot nu toe, de enthousiaste reacties en warme woorden, de prachtige foto’s, leuke tips 

en recepten. Blijf dit vooral doen zodat de nieuwsbrief kan blijven bestaan! 

> info@volkstuindoesburg.nl  

Ik blijf jullie ontmoeten tijdens het tuinieren of 1 van de activiteiten. 

 

Warme lentegroet, 

Angelique. 
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