
Agenda 2020
29 februari:  Projectendag, opruimen algemene  
  composthoop
21 maart:  Grote schoonmaakdag 
3 april:  Start klaverjassen op de vrijdagavond 

mei:  Ledenvergadering
juni:  In Jjuni kijken we zeker naar voetballen
29 augustus:  Lichtjesavond 

19 december:  Kerstklaverjas
31 december:  Oud en Nieuw

Beste tuinder, Hierbij de Nieuwsbrief van februari. Veel leesplezier!   

Oproep
Zoals al eerder vermeld, zoeken wij mede-

tuinders om te helpen in de tuinwinkel. 

Ook gaan wij in het voorjaar de winkel flink 

aanpakken. Handige klussers, of kan je met 

een kwast met verf overweg, of is schoon-

maken, schuren meer jouw ding? 

1 uurtje, 2,3 of meer van jouw tijd haalbaar?  

Dan zijn wij erg blij met die extra hulp.

Nieuwsbrief februari 2020

2e Hands in de tuinwinkel
Er komt een 2e ronde-hoek. Hier worden spullen verkocht 

die voor een ander overbodig zijn. Gratis spulletjes zijn 

welkom. Ze moeten heel zijn, schoon en werkend (indien van 

toepassing). Grote stukken worden alleen m.b.v. foto adver-

tentie verkocht. Alle opbrengst gaat naar het tuincomplex.

Vanaf april kunt u inbrengen.

Jaarkalender
Wij ontvingen al wat foto’s voor 

het maken van onze jaarkalender.

Heeft u nog meer foto’s van ons 

tuinpark?  Stuur ze dan naar ons 

emailadres. Alvast bedankt.

Freubelclub
Op de zondagen 2 en 9 februari 

vanaf 10.30 uur gaan wij (tuin)

beelden maken met Pretex.

U bent van harte welkom om te 

komen kijken. Heeft u ook be-

langstelling dit te doen dan kunt

u dat melden. Wij zullen dan in 

het seizoen nogmaals deze work-

shop aanbieden.

      * Alleen contant betalen. Geen pin mogelijk.
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Tuinieren in februari

Pluimhortensia

De pluimhortensia (Hydrangea paniculata) is win-
terhard en staat graag op een zonnige plek. Deze 
hortensia bloeit op de takken die vanaf het voorjaar 
gevormd worden, je kunt daarom al in de winter de 
pluimhortensia snoeien. 

Pluimhortensia snoeien
Pluimhortensia’s zijn bloeiers op nieuwe knoppen 
en snoei je op dezelfde wijze als Hydrangea arbo-
rescens. Ze mogen vanaf januari tot vlak boven de 
grond gesnoeid worden. Paniculata-types zijn juist 
in de winter ook aantrekkelijk om hun fraaie bloem-
silhouetten. Wacht daarom liever met snoeien tot 
februari, maar het kan in principe van januari tot 
en met april. Snoei de pluimhortensia tot 5 à 10 cm 
boven de grond en de plant zal in de zomer weer 
mooi in bloei staan. 

29 februari, Projectendag voor de composthoop 
van het park

We willen met zijn allen de algemene composthoop achter de Stake aanpakken.
Iedereen die komt helpen krijgt een kruiwagen verse compost en een drankje en een 
hapje na afloop. De composthoop moet worden aangepakt zodat we ons tuinafval weer 
kwijt kunnen komend seizoen. De compost die vrij komt wordt gebruikt voor het alge-
meen groen. Bovendien zijn er 29 februari mensen aanwezig met verstand van compos-
teren. Dus als je daar meer over wil weten, is dit een goede gelegenheid. Meld je aan via 
tuinparklissabon@gmail.com of stop een briefje in de bestuursbus bij het Kroggetje. 

29 februari is één van de Algemene Tuindagen die wij willen organiseren in de loop van 
het jaar. Samen met de Groengroep en de Winterploeg, hebben wij besloten een aan-
tal keer per jaar zo’n dag te organiseren. Op deze dagen willen we met vrijwilligers een 
aantal klussen aanpakken waar de werkploegen niet aan toekomen. Op 1 december j.l. 
hadden we er één georganiseerd. Er waren 14 tuinders. Bouwe Veenman gaf snoeiles 
waarna we in 1,5 uur het hele Kastanjelaantje hadden gesnoeid en opgeruimd. De dag 
was nuttig én gezellig dus als je een keer iets extra’s wil doen voor het park, meld je aan! 

Wie komt op 29 februari helpen? 
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Uw contributie betalen
Elke tuinder heeft ondertussen de factuur ontvangen 
van de Bond van Volkstuinders. U heeft deze, als het 
goed is, per mail ontvangen. Heeft u niets ontvangen, 
is het belangrijk dat u dat meldt bij de Bond. U heeft 
meerdere keuzes om deze te betalen: in één keer of, 
in 2 delen of u kunt bij de Bond een andere betalings-
regeling treffen, bijvoorbeeld maandelijkse betaling. 

Wanneer u geen factuur heeft ontvangen of de con-
tributie niet op tijd kunt betalen, is het erg belangrijk 
dat u contact opneemt met de Bond. Dit kan telefo-
nisch (020 613 2893) of per mail (debiteuren@bond-
vanvolkstuinders.nl) Dit voorkomt dat u aanmaningen 
krijgt en extra aanmanings- en incassokosten moet 
betalen. In het uiterste geval kan een tuinder zijn tuin 
verliezen: tuinders die niet betalen krijgen 9 aanma-
ningen per mail en (aangetekende) brief. Als een tuin-
der in december nog niet heeft betaald en geen con-
tact heeft opgenomen met de Bond, zegt de Bond 
het lidmaatschap op en verliest de tuinder zijn of haar 
tuin. Maar zover komt het gelukkig bijna nooit.
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Nestkastjes ophangen: hier moet je op letten
Door LYNN VAN DEN BERGH

 
Als de lente van start gaat, zijn tuinvogels volop aan het zoeken naar een 
geschikte broedplek. Door nestkastjes op te hangen in je tuin kun je ze een 
handje helpen, op voorwaarde dat de huisjes aan de juiste eisen voldoen.

WELKE NESTKAST VOOR WELKE VOGEL?
Vogels zijn vrij kieskeurig als het om een broedplek gaat. Wat vooral belangrijk 
is, is de invliegopening van het nestkastje. Een spreeuw of merel past tenslotte 
niet door het deurtje van een kleine koolmees. Kijk eerst welke vogelsoorten er 
in je tuin voorkomen vooraleer je op zoek gaat naar geschikte nestkasten.
•  Pimpelmees en zwarte mees: 2,8 cm
•  Koolmees, ringmus, kuifmees, bonte vliegenvanger, huismus: 3,2 tot 3,5 cm
•  Spreeuw en bonte specht: 4,5 cm
Een roodborstje, winterkoning, grauwe vliegenvanger, witte kwikstaart, merel, 
gekraagde roodstaart en zwarte roodstaart verkiezen halfopen nestkasten als 
broedplek. Die hebben geen rond gaatje, maar een grotere invliegopening zodat 
ze direct in hun nest kunnen vliegen of op de rand kunnen zitten.

HOE HANG JE NESTKASTJES HET BEST OP?
•  Hang nestkasten op een rustige plek uit de zon.
•  Richt de invliegopening naar het oosten, zuiden of zuidoosten. Niet naar het   
 westen, want bij regen kan de nestkast onder water lopen.
•  Hang ze twee tot vijf meter van de grond.
•  Zorg dat de aanvliegroute vrij is van takken of andere begroeiing.
•  Laat minstens drie meter tussen nestkasten van verschillende vogelsoorten;   
 bij dezelfde soorten minstens tien meter.
•  Hang halfopen nestkasten in klimop of andere beschutting.

Nestkastjes  zelf maken van 
bijvoorbeeld een berkenstammetje 
geeft een heel natuurlijke 
uitstraling in je tuin. Door 
verschillende diameters van de 
gaten kun je nestkastjes maken voor 
verschillende vogels.
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 NESTKAST ONDERHOUDEN
Het is raadzaam om nestkasten één keer per jaar schoon te maken. Dat doe je 
wanneer de jonge vogels zijn uitgevlogen of als het broedseizoen is afgelopen. 
Sommige vogels leggen wat later dan anderen, dus wacht bij voorkeur tot het 
najaar (na de eerste vorst), zodat je geen broedende vogels stoort.
Een nestkast schoonmaken vraagt niet veel werk: trek handschoenen aan, haal 
het nest eruit en giet warm water in en over de kast. Dat is nodig om parasieten, 
vlooien en ander ongedierte te doden. Schrob daarna de kast met een borstel, 
giet er nog een keer warm water over en laat vervolgens drogen. Gebruik nooit 
chemische schoonmaakmiddelen!

EXTRA TIPS
•  Vul de nestkast niet met stro, zaagsel of ander materiaal. Vogels zorgen   
 zelf voor de inrichting van hun huisje.
•  Hang nestkastjes al in het najaar op, zodat vogels ze al kunnen     
 gebruiken. 

Waarom geen bomen op de beschoeiing?
Zoals u weet, is deze zomer weer de gebruikelijke 
schouw geweest. Inmiddels is ook de naschouw 
geweest. Als u zaken die uit de schouw kwamen 
nog niet helemaal in orde hebt gemaakt, krijgt u 
daarover bericht.
Uit de schouw en naschouw bleek dat veel tuinders 
bomen op de beschoeiing hebben staan. Het 
bestuur adviseert deze tuinders deze bomen weg te 
halen.  Waarom? Bomen op de beschoeiing kunnen 
de beschoeiing beschadigen met hun wortels. 
Herstel van deze schade is kostbaar terwijl deze 
kosten voor rekening komen van de huurder van de 
tuin. Elke tuinder is namelijk verantwoordelijk voor 
de beschoeiing op zijn of haar tuin. De verzekering 
dekt deze schade niet.  Om te voorkomen dat 
tuinders te maken krijgen met hoge kosten, 
adviseert het bestuur de bomen weg te halen. Maar 
het is een advies. Als u ervoor kiest de boom te laten 
staan, dan accepteert het bestuur dat. Maar u kent 
nu het risico dat u neemt.
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Samen met je (klein)kinderen originele en spannende dingen doen op de tuin:

Jeugdplek

 

 
Originele ideeen
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Zaden spotten en tellen



Feestelijke Tiramisu

 Nagerecht voor 4-6 personen

 

Ingrediënten:

 175 gr bitterkoekjes

      2 dl amandel likeur

      8 halve perziken (blik) in plakjes

   2,5 dl slagroom

  125 gr witte basterd suiker

       1 zakje vanille suiker

          kaneel

  500 gr mascarpone

    15 gr amandelsnippers

    15 gr geschaafde bittere chocola

          poedersuiker

 

Koekjes in schaal met doorsnede van ong. 20 cm. leggen. 1,5 dl  likeur erover 

schenken. Perziken erop leggen. Slagroom stijf kloppen

met de suiker en 0,5 dl likeur.

Mascarpone met 0.5 tl kaneel en vanillesuiker mengen.

Slagroom door mengsel spatelen*

Over perziken verdelen. In droge koekenpan amandelsnippers roos-teren. Tira-

misu bestrooien met amandelsnippers, chocola, kaneel en poedersuiker. In de 

koelkast minimaal 4 uur laten opstijven.

* Het mengsel wordt luchtiger met twee stijfgeklopte eiwitten.

 

            Succes en eet smakelijk!     Tonny Aelbers, huisje 83

     .... en ik geef de pollepel door aan tuin 71

Recept van de maand
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