
Beste tuinders, hierbij de Nieuwsbrief van april. Veel leesplezier.

Sinds deze week zijn de landelijke regels tegen het Coronavirus strenger geworden. 
Daarom heeft de Bond haar regels ook aangescherpt. Op ons park hebben wij bijna alle 
noodzakelijke regels al ingevoerd. Ter herinnering:

 1.  De werkbeurten zijn uitgesteld tenminste tot 1 juni a.s.
   a. Een aantal tuinders hebben ons goede ideeën gestuurd om te zorgen dat ons  
    park toch goed wordt onderhouden. Die moeten worden uitgewerkt. Daarover  
    ontvangt u zo snel mogelijk meer informatie.

 2.  De winkel blijft dicht. 
   a. De winkel blijft dicht en pinnen of cash betalen voor gas en aarde kan voorlopig  
    niet. Hebt u gas of aarde nodig, kunt u Joe Derks (de coördinator van de   
    winkel) een sms-je of een appje sturen (06 212 159 56). Een mailtje naar   
    tuinparklissabon@gmail.com kan ook maar dan duurt het wat langer voor Joe  
    reageert. Hij brengt uw bestelling naar uw tuin op afspraak. De Bond stuurt u  
    vervolgens een factuur voor uw bestellingen.

 3.  Bijeenkomsten in de Stake gaan niet door tenminste tot 1 juni.

 4.  Iedereen die niet tot één huishouden behoort, houdt 1,5 meter afstand van andere  
   tuinders.
Er komt één regel bij:

 5.  De overheid eist dat als iemand in hun huishouden koorts heeft, alle leden van het  
   huishouden binnen blijven. Dit betekent dus dat ook tuinders niet naar de tuin  
   kunnen komen wanneer iemand in hun huishouden koorts heeft. 
De Bond vraagt ons elkaar te herinneren aan deze regels wanneer dat nodig is. Wij 
vertrouwen erop dat iedereen dat ook doet. Want iedereen weet intussen wel, alleen 
samen kunnen we het virus stoppen. 

Iedereen die vragen heeft over de nieuwe situatie, mee wil helpen of hulp nodig heeft 
de komende tijd, laat het ons weten! Dit kan per mail (tuinparklissabon@gmail.com), per 
briefje in de bestuursbus bij het Kroggetje of telefonisch (Marieke Poolman, 06 447 18089).

Tot slot wensen wij iedereen weer goede gezondheid, gemoedsrust en gezond verstand. 
We blijven het voorlopig nodig hebben.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Nieuwsbrief april 2020
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Tuinieren in april
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Wat kun je deze maand doen? 

In april zal de zon zich regelmatig laat zien, kriebelt het om weer te beginnen 
tuinieren. Onderstaande klusjes kun je in april alvast doen om de hele zomer van 
een mooie tuin te genieten!

JOUW TO-DO LIJST VOOR DE TUIN IN APRIL:

BORDER OPRUIMEN
Na de herfst en winter, ziet je border er waarschijnlijk wat gehavend uit. Tijd dus 
voor een grote schoonmaak:
•	 Verwijder	alle	onkruid.	Wied	regelmatig	om	verspreiding	van	onkruid	te	
 voorkomen.
•	 Woel de grond los om te ventileren.
•	 Knip gedroogde en verwelkte bloemen af (op voorwaarde dat het niet meer  
 gaat vriezen).
•	 Ook voorjaarsbloemen mogen worden geknipt. Knip wel enkel de bloem af   
 en laat de bladeren zelf afsterven.
Zodra je border is opgeruimd, kun je hem opnieuw beplanten. Wissel bloeiende 
planten af met mooie bladplanten en siergrassen. Houd wel rekening met de 
zon, schaduw en halfschaduw. Werk eventueel af met een laagje compost.

BLOEMBAKKEN SCHOONMAKEN
Voor	je	je	bloembakken	opnieuw	gaat	vullen,	geef	je	ze	best	een	flinke	schrob-
beurt om groene aanslag en (kalk)vlekken te verwijderen:
•	 Natuursteen	of	aardewerk:	vul	een	emmer	met	warm	water	en	voeg	hier		 	
 (schoonmaak)azijn, soda of groene zeep aan toe. Schrob de bloembak 
 vervolgens met een borstel.
•	 Kunststof: afnemen met een zachte doek en water met afwasmiddel is 
 voldoende.
Gebruik geen hogedrukreiniger, schuurpapier of oplosmiddelen, aangezien dit je 
bloembakken kan beschadigen.

HAGEN EN HEESTERS VERZORGEN
De meeste hagen en heesters zijn erg onderhoudsvriendelijk. Met een jaarlijkse  
snoeibeurt  zijn ze al tevreden, maar wat extra verzorging kan nooit kwaad:
•	 Plaats	bodembedekking	(mulch,	houtsnippers,…)	rond	je	hagen.	Het	verbetert		
 de bodemstructuur en voorkomt uitdroging. Daarnaast helpt het ook tegen   
 onkruid.
•	 Knip	dode	en	dunne	takken	uit	heesters.	Snoei	de	hoofdtakken	een	flink	stuk			
 terug om mooie, volle planten te krijgen.



BLOEMBOLLEN PLANTEN
April is het ideale moment om zomerbollen te planten. Denk hierbij aan dahlia’s, 
gladiolen,	ranonkels,…	Bij	bloembollen	die	enkele	jaren	in	de	grond	blijven,	strooi	
je best nog een laagje compost en organische meststof.

OPGEPAST VOOR MEELDAUW
Meeldauw is een plantenziekte die je kunt herkennen aan een wit, poederachtig 
laagje of grijze vlekken op de bladeren. Het is een schimmel die langzaam in het 
plantenweefsel	dringt	en	de	voedingsstoffen	afneemt,	waardoor	de	plant	niet	kan	
groeien. De schimmel verspreidt zich sneller bij warm en droog weer met nach-
telijke dauw, wat in april weleens het geval kan zijn. Enkele tips om meeldauw te 
voorkomen en te behandelen:
•	 Laat	voldoende	ruimte	tussen	je	planten,	zodat	ze	genoeg	lucht	krijgen.
•	 Knip	aangetaste	bladeren	af	en	gooi	ze	in	de	GFT-bak.	Verwerk	ze	niet	bij	het			
 compost want dan komen de besmette bladeren opnieuw tussen je planten   
 terecht.
•	 Zit je plant helemaal onder de schimmel? Informeer dan bij je tuincentrum voor  
 een (natuurlijk) bestrijdingsmiddel.
•	 Geef je planten extra water bij droog weer.
•	 Plant geen meeldauwgevoelige planten op een plaats waar de schimmel de  
 grond al heeft aangetast. Denk hierbij aan: rozen, begonia’s, kamperfoelie en  
 ridderspoor. Ook tomaten, aardbeien, courgettes, komkommers, tomaten en   
 druiven zijn erg gevoelig voor meeldauw.

ZAAIEN EN PLANTEN IN DE MOESTUIN
•	 Plant de zaailingen van groenten en geurige bloemen en planten.
•	 Vermijd	aanvallen	van	Slakkendoor	gedroogd	zeewier,	koffie	of	gedroogde	tijm		
  rond je fruitbomen of plantjes te strooien.
•	 Start	met	het	planten	van	sperziebonen,	ajuin,	sjalot,	knoflook,	vroege	aard-	 	
 appel, verschillende soorten kool en sla in volle grond.
•	 Voeg meststof toe aan de voet van fruitbomen om de groei te bevorderen.
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Veengrond

Op	tuinpark	Lissabon	tuinieren	we	op	veengrond.	Het	grondwater	op	veengrond	
staat erg hoog. Als bij veengrond het grondwater laag zou staan, dan verteerd het 
heel erg snel en blijft er in de loop van de tijd, niets van over. Dan komen we gelijk 
bij iets anders, namelijk dat alles snel verzakt op veengrond. 
Bomen op ons Tuinpark
Een boom wortelt nooit dieper dan het grondwaterpeil door gebrek aan zuurstof. 
Houdt daar dus rekening mee als je een tuin hebt op een winderige hoek.
Ook moet je regelmatig ophogen. Nu is dat met bomen geen groot probleem. Je 
kan iedere keer wel een klein laagje aanbrengen. Bij heesters kan dat ook wel, 
maar vaste planten kunnen echt niet onder een nieuwe laag grond. Je zal dan 
eens in de paar jaar de vaste planten moeten uitsteken, de tuin ophogen en daar-
na alles weer terugplanten.
Als het echt te nat is in je tuin denk dan eens aan een gesloten drainagesysteem. 
Je planten zullen je daar dankbaar voor zijn, want planten wortelen dan wat mak-
kelijker en ze zullen het beter doen.
Het grote voordeel van veen is dat je planten nauwelijks water nodig zullen heb-
ben. Je zit dicht bij het grondwater dus dat levert meestal geen problemen op in 
de zomer.

Over het algemeen is het ook goed werken op veengrond, het spit makkelijk en 
het bewerkt makkelijk dus wat dat betreft is het niet zo verkeerd.
Je moet uiteraard wel planten gebruiken die het goed doen op veen. Veen is over 
het algemeen vrij zuur, dus het heeft een lage basische waarde (een lage PH), 
daardoor zullen bijvoorbeeld Rododendrons het prachtig doen. Hortensia’s zullen 
blauw kleuren want op een zure grond wordt een roze Hortensia blauw, of een 
blauwe Hortensia blijft blauw.

Het is op veengrond over het algemeen lastig om wat grotere bomen te planten. 
Je	hebt	een	groot	plantgat	nodig	om	deze	bomen	die	een	flinke	kluit	hebben	een	
goede start te geven en op het moment dat ze met hun voeten in het water staan, 
dan zullen ze niet aanslaan. Met de Zwarte els en de Wilg heb je in zo’n geval nog 
de meeste kans op succes.
Meestal is het op veengrond zo dat de planten in het najaar wat langer aan de 
gang blijven omdat veengrond wat langer warm blijft. Maar in het voorjaar zal het 
wat langer duren voordat de jonge plantjes gaan uitlopen omdat veengrond over 
het algemeen zeer vochtig is en als het goed koud is dan duurt het even voor-
dat de bodemtemperatuur dermate hoog is dat de planten op gang komen. Het 
scheelt  niet veel, maar er is toch een verschil met klei of zandgrond.
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1.  Acer palmatum-Japanse esdoorn 

2.		 Actaea	rubra-Christoffelkruid	

3.  Azalea mollis-Bladverliezende rododendron 

4.  Corylopsis sinensis-Schijnhazelaar 

5.  Osmunda regalis-Koningsvaren 

6.  Pieris -Rotsheide 

7.		 Polygonatum	multiflorum-Salomonszegel	

8.  Rhododendron-Rododendron 

9.  Salvia nemorosa-Bordersalie 

10. Styrax japonicus-Japanse storaxboom.

10 planten voor veengrond



Samen met je (klein)kinderen originele en spannende dingen doen op de tuin:

Jeugdplek

 

 
Originele ideeen
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Huismussen herkennen



Kerrierijst

Benodigd voor ± 3 personen:

Kerrie uit een potje

250 gr. Kastanje Champignons.

250 gr. Rode uien.

400 gr. Half om Half gehakt.

2	builtjes	Lassie	toverrijst

Vloeibare boter

Atjar Tjampoer

Kroepoek

Bereiding:

Snij de uien en de champignons niet te grof.

Fruit	de	uien	en	Champignons	in	de	boter	met	3	eetlepels	kerrie.

Kook de builtjes rijst zoals aangegeven op het pak.

Bak de gehakt rul in boter, naar smaak zout, peper en kerrie toevoegen.

Voeg de gehakt aan de uien en de champignons toe.

Doe de rijst erbij en verder op smaak brengen met kerrie en zout.

Serveer op het bord met Atjar Tjampoer en Kroepoek.

Succes	en	eet	smakelijk!	Suzy	en	Fred	van	tuin	87

Recept van de maand
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     .... en ik geef de pollepel door aan tuin 36



Paascreaties
Leuk	om	met	het	hele	gezin	te	maken.
Wat	heb	je	nodig:	filterzakjes
stift, draad, wasknijpers, schaar,
 lijm, gekleurd papier.
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Tuinafval
Beste tuinders
Heerlijk	dat	zonnetje.	Lekker	op	de	
tuin	en	opruimen.Heerlijk	maar	….
Wilt u tuinafval op uw tuin verwer-
ken, op de composthoop en/of tak-
kenwal afvoeren. Dus niet (in vuilnis-
zakken) in de afvalcontainers. 
Grof vuil hoort hier ook niet in. Want 
anders lopen de kosten van afval-
verwerking op, kosten die wij samen 
moeten opbrengen. Help mee met 
verstandige afvalverwerking.
Kunnen we alsnog van het zonnetje 
genieten op de tuin.

Samen onderhouden
Komende week komt het bestuur 
met een voorstel om met samen 
het algemeen groen te kunnen 
onderhouden. Maar elke tuinder 
wordt vast van harte uitgenodigd 
een stukje van het algemeen groen 
om zijn/haar tuin aan te pakken. 
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