
Agenda 2020
21 maart:  Grote schoonmaakdag in de Stake 
29 maart:  Aanpakken compostbak bij de Stake 
per 1 april:  De waterkraan kan weer gebruikt worden!  
  Let op! Wel goed doorspoelen voor gebruik!
3 april:  Start klaverjassen op de vrijdagavond 

18 april:  Feestelijke opening tuinseizoen, vanaf   
  16.00 u. met lancering van de nieuwe 
  website!
27 mei:  Algemene Ledenvergadering, 20.00 u

Beste tuinder, hierbij de Nieuwsbrief van maart. Veel leesplezier!   

Nieuwsbrief maart 2020

Freubelclub
Afgelopen maand zijn we bezig geweest met (tuin)beelden 
maken. Met restmaterialen, oude lappen en Pretex (tex-
tielverharder) hebben we leuke resultaten geboekt.
Heeft u ook interesse om beelden te maken tijdens het 
seizoen, laat het weten. Per email of met uw gegevens op 
papier in de brievenbus bij de tuinwinkel.
Aanmelding bij de  Freubelclub.
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Heksleutels
Er zijn weer heksleutels 
te krijgen bij het be-
stuur tegen een borg 
van € 50,-

Water niet meteen gebruiken
In maart wordt de waterleiding op het tuinpark gerepareerd.
We verwachten dat het water er 1 april weer op kan. 
Omdat de waterleiding een tijd lang lek is geweest, is het volgende 
HEEL BELANGRIJK: 
-  te zorgen dat je je hoofdkraan dicht hebt gedraaid op 1 maart.
-  deze tot 1 april dicht te houden.
-  de eigen waterleiding goed door te spoelen (minstens een half uur)  
 ivm bacteriën.
-   het drinkwater de eerste twee weken te koken.



29 maart, samen pakken we de composthoop aan

Verzet van 29 februari naar 29 maart, 
inloop vanaf 14.00 in de Stake, 
start vanaf 14.30 uur.
Opruimen van de composthoop zodat we ook deze zomer ons tuin-
afval weer kwijt kunnen. In ieder geval komen alle bestuursleden 
helpen. Iedereen die zin heeft, kom erbij.  We sluiten af met een 
hapje en een drankje. En je krijgt een kruiwagen verse compost mee 
Meld je aan via tuinparklissabon@gmail.com of stop een briefje 
in de bestuursbus bij het Kroggetje in verband met de inkoop van 
hapjes. 
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Iedereen die zin heeft, kom erbij

Boomstam vermist!

Ja, echt! Er wordt een boomstam 
vermist. Els en Ruud (tuin 50) missen 
sinds eind februari een boomstam 
die al jaren langs hun tuinpad lag. Zij 
kwamen op hun tuin en konden hun 
ogen niet geloven. Want wie neemt 
er nu een boomstam mee!?! Nu was 
het wel een bijzondere boomstam, 
in ieder geval in de ogen van Ruud 
en Els. Want op die boomstam waren 
mooie mossen en paddenstoelen 
gegroeid. Daarom, als er iemand 
een zwervende boomstam ziet die 
lijkt op de stam op de foto, meldt 
het even. Dan kan ie weer naar huis. 
En als je de stam per ongeluk hebt 
meegenomen, leg ‘m terug. Hij hoort 
langs het pad van tuin 50.



Tuinieren in maartRozen
Rozen bestaan er in heel veel vormen en kleuren. Deze koningin der 
bloemen beloont ons ieder jaar met een pracht aan bloemen op voor-
waarde dat we de plant juist snoeien en onderhouden.

De meeste rozen bloeien van ongeveer half juni tot eind oktober. Som-
mige variëteiten zijn herbloeiend (remonterend) en bloeien iets langer.
De roos is een doorlevende plant. Deze kan meerdere jaren na elkaar 
blijven leven en bloeien. De roos is in onze streken meestal winterhard. 
Bij heel strenge winters is het aangewezen om de roos wat te beschut-
ten.

Rozen zijn er in honderden kleuren (variëteiten of rassen) en in vele 
vormen; de bodembedekkende roos, de struikroosroos, de stamroos, 
de heesterroos, de liaanroos.

Ook de bloeivorm kan verschillen:
	 •	 Enkelvoudige	bloemen;	bijvoorbeeld	de	wilde	rozen;	Rosa	canina,		
  Rosa rugosa.
	 •	 Grootbloemigen;	bijvoorbeeld	Thee-hybriden	vb.	:	‘Sabine’	(roze			
  kleur)
	 •	 Trosbloemigen;	meer	bloemen	per	stengel	vb.	:	‘Schneeuwitchen’		
	 	 (wit),	‘Nina	Weibull’	(rood)
	 •	 Kleinbloemigen;	veel	kleine	roosjes	op	1	tak	vb.	:	Rosa	‘The	Fairy’
	 •	 Gevuldbloemigen:	een	gevulde	“dubbele	bloem”	vb.	:	bij	sommige		
  Engelse rozen of bij sommige Meilland rozen.

De nieuwe bloemen komen op takken die nog hetzelfde jaar gegroeid 
zijn: dus op de pas gemaakte scheuten. Dit wil zeggen dat men de ro-
zen	gerust	“kort”	mag	snoeien.
Bij	klimrozen	moet	je	eerst	een	“gesteltak”	kweken	en	pas	daarna	
snoeien.
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Rozen snoeien
Voor je aan het snoeien gaat is het noodzakelijk om je te voorzien 
van een degelijke, kwaliteitsvolle, goed snijdende snoeischaar. Be-
steed in de maanden voor het snoeien aandacht aan het onderhoud 
van je snoeigereedschap; slijpen van het lemmet, inoliën. Dit ver-
hoogt zeker het snoeiplezier.
Daarnaast is het noodzakelijk je te voorzien van een degelijk, liefst 
diklederen paar handschoenen. Dit om pijnlijke prikken en splinters 
in de vingers te voorkomen. Bij het snoeien van rozen is het aan te 
raden om niet je beste en mooiste wollen trui te dragen, draag dus 
aangepaste kledij. Indien je met bovenstaande raadgevingen reke-
ning houdt zal je zeker veel plezier beleven aan het jaarlijks snoeien 
van je rozen.

Wintersnoei
Met de wintersnoei bedoel ik dat de rozenstruik een beetje wordt 
ingesnoeid tot op ongeveer 40 cm hoogte. Hierbij worden de rozen-
bottels weggesnoeid zodat er geen energie meer gaat naar het vor-
men van het zaad. Wie echter deze bottels graag ziet mag deze snoei 
over slaan.
De	struik	staat	er	iets	“netter	bij,	dit	is	ook	een	moment	waarbij	men	
kan groencompost tussen de rozenstruiken leggen.
plaats waar ze staan nog een onderhoudsbeurt te geven; wieden, de 
grond goed los maken met de cultivator.
Ook een mogelijkheid is het aanbrengen van een mulchinglaag rond 
de oculatie, met bijvoorbeeld boomschors of verhakseld snoeihout. 
(De	oculatie	is	de	plaats	waar	de	rozenonderstam	is	“geoculeerd”	
of gegrif. Voor mezelf is deze snoei echter ook het moment om de 
rozen en de feld met een variëteit.)
In de winterperiode (rond februari) kan men ook eventueel een on-
derhoudbemesting inwerken, liefst met een organische meststof. 
De roos van een bemesting voorzien is eigenlijk wel noodzakelijk om 
een mooie gezonde en krachtige roos te laten groeien.

www.tuinadvies.be



 Groen Werkt op Tuinpark Lissabon
Veel	tuinders	kennen	haar	wel,	Thea	Haverkamp,	van	haar	creatieve	
avonden	in	de	Stake.	Thea	is,	samen	met	haar	collega	Martine	Bieshaar,	
Groen	Werkt	begonnen.	Zoals	besproken	op	de	laatste	twee	ALV’s,	start	
Groen Werkt in april met een nieuw maatschappelijk project:
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt Groen Werkt 
een	beschutte	werkomgeving	op	Tuinpark	Lissabon.	Samen	gaan	ze	aan	
de slag met het onderhouden van het algemeen groen en het uitvoeren 
van persoonlijke klusopdrachten van de tuinders. Vanuit de Osira-tuin 
werkt	de	groep	meerdere	dagen	per	week	op	Tuinpark	Lissabon.	Thea	en	
haar mensen zijn te herkennen aan hun grijze werkpakken waarop staat 
‘Groen	Werkt’.	
Wilt u meer weten, kijk dan op www.stichting-creade.nl. Met vragen kun 
je ook terecht via tuinparklissabon@gmai.com.
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Reanimatiecursus
Ook dit jaar organiseert de Bond van Volkstuinders voor de leden (tuinders) weer 
een reanimatiecursus. Het is belangrijk om voldoende mensen op het tuinpark te 
hebben die kunnen reanimeren. Het is ook belangrijk om de cursus regelmatig te 
herhalen.
De cursus duurt ca. 2,5 uur en na deelname aan de cursus ontvangt u een diploma 
Reanimatie en AED. Dit diploma is 2 jaar geldig. 
De cursusdagen zijn:
Donderdag 9 april om 19.30 uur en dinsdag 14 april om 19.30 uur
Aanmelden kan door voor 15 maart a.s. een e-mail naar info@bondvanvolkstuin-
ders.nl  te sturen onder vermelding van de naam, tuinnummer, geboortedatum en 
opgave datum reanimatiecursus.  Per tuinpark laten wij maximaal 3 aanmeldingen 
toe op de cursus Na aanmelding ontvangt u een factuur van € 25,00. Na betaling 
van deze factuur wordt u op de deelnemerslijst gezet.

De	cursus	vindt	plaats	in	de	kantine	van	Tuinpark	Buikslotermeer	(Volendam-
merweg 305) en gaat door bij voldoende aanmeldingen. Mocht u op beide dagen 
kunnen geeft u dit dan aan bij opgave, maar ook welke datum de voorkeur heeft. 
In principe zullen wij u op de voorkeursdatum aanmelden. Anders nemen wij nog 
contact met u op.
 

 

 



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

Jeugdplek

 

 
Originele ideeen
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Melkpak beplakken

Van melkpakken kun je leuke dingen 

maken. Van takken kun je leuke dingen 

maken.  Van melkpakken én takken kun 

je leuke voederhuisjes maken.

Wat heb je nodig:

•	Lege	melkpakken.	Goed	schoonge-	

 spoeld en droog. Je wilt niet weten  

 hoe het ruikt als je dit niet doet.

•	Lijm schaar en snoeischaar.

•	Dikke en dunne takjes

 Verzamel takjes die per wand en  

 dak gelijke lengte hebben.

Maak met een schaar een mooie ope-

ning aan de voorkant.

Plak de takjes op het dak en op de wan-

den. Maak een zitstokje en vul je mooie  

voederhuisje met vogelzaad.

Eet smakelijk vogeltjes!



Kip pilav

Het fijne is dat je zelf toevoegt wat je lekker vind. Met roerbakgroenten of 
met paprika en een extra courgette . Zo hebben we lekker wat extra groente 
op ons bord. In dit geval is er  perziken uit blik gebruikt, maar als de verse 
perziken verkrijgbaar zijn is dat natuurlijk nog lekkerder.

Bereidingstijd: 40 minutes, voor 4 personen

Ingrediënten:

350	gram	kipfilet· 

1 ui· 

1	teen	knoflook· 

Of ipv de groenten de roerbakgroenten· 

2	paprika’s	(rood	en	geel)· 

1 courgette· 

1 blikje tomatenpuree (70 gram)· 

2 eetlepels ketjap manis· 

300 ml kippenbouillon· 

3 perziken uit blik (in de zomer kun je ook verse perziken gebruiken)· 

1/2 eetlepel gembersiroop· 

 (of een paar eetlepels sap van perziken uit blik)· 

Recept van de maand
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Bereiding:

Snijd	de	kipfilet	in	reepjes	en	bak	dit	in	een	koekenpan	met	olie	aan.1. 

Snipper	de	ui,	pers	de	knoflook	en	bak	dit	met	de	kipfilet	mee.	Snijd	de	2. 
paprika’s	in	reepjes	en	de	courgette	in	blokjes.	Doe	dit	bij	de	kip	en	bak	mee.

Snijd	de	paprika’s	in	reepjes	en	de	courgette	in	blokjes.3. 

Voeg de tomatenpuree en de ketjap toe en bak dit even kort mee. Voeg 4. 
hierna de kippenbouillon toe. Roer dit alles goed door elkaar en laat dit op 
medium vuur 20 minuten pruttelen.

Kook ondertussen de rijst of pasta  volgens de aanwijzingen op de 5. 
verpakking.

Snijd de perziken in reepjes en verwarm dit samen met de gembersiroop nog 6. 
even kort mee.

Serveer de kip pilav samen met de gekookte rijst of pasta7. 

Tip:	houd	je	van	een	meer	pittige	saus?	Voeg	een	theelepeltje	sambal

           Succes en eet smakelijk! Bep de Balbiaan van tuin 71

     .... en ik geef de pollepel door aan tuin 87


