
Osiratuin
Groen Werkt staat sinds deze maand onder
leiding van de Regenbooggroep. De Osiratuin
blĳft echter verhuurd aan Creade die de tuin
ook blĳft gebruiken voor begeleiding van
cliënten.

Eggen
Als alle tuinders binnen drie weken de paden willen
schoffelen en het blad verwĳderen, dan kan voor de
winter nog 1 maal geëgd worden.

Afvalcontainer
Tĳdens de maanden buiten het seizoen, blĳft er
1 huisvuilcontainer staan.
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Nieuwsbrief november 2021

Beste tuinders, hierbĳ de nieuwsbrief van november. Veel leesplezier.

Het toegangshek sluiten en op slot
Wilt u zo vriendelĳk zĳn om het toegangshek te
sluiten bĳ binnenkomst op het park en bĳ het
verlaten van ons mooie park.

De Tuinwinkel is gesloten
Het bestellen van een gasfles kan alleen via
WhatsApp of Sms:0621215956

Aub NIET bellen!
* Het bezorgen van bestellingen kan alleen wanneer er
iemand beschikbaar is. Dus soms geduld hebben of
zelf vervoeren.

Algemene Ledenvergadering

De vergadering is gepland op zaterdag
27 november van 13.00 uur
tot 14.30 uur
Noteer dat vast in je agenda. Alle andere
informatie over hoe we de vergadering gaan
organiseren zal in een latere email aan de tuinders
worden gestuurd.

ALV

De prĳs voor een gasfles is € 31,-
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Tel mee met de Tuinvlindertelling
Door de vlinders in je eigen tuin te tellen help je de Vlinderstichting met het bĳhouden van de
vlinderstand in Nederland. Iedere dag van het jaar kun je vlinders tellen, maar je telt er de
meeste in de zomer. Daarom vindt van 4 tot 26 juli de Tuinvlindertelling plaats.

Zaai voor de bĳen
Op 22 april zaaien burgers, boeren, gemeenten en scholen door heel Nederland zo veel
mogelĳk bloemstroken in, zodat er één groot bloemenlint voor bĳen ontstaat.

Leg een Tiny Tuinpoel aan
De biodiversiteit van je tuin kikkert flink op van een Tiny Tuinpoel: een kleine vĳver van 6 m2 die
optimaal ingericht wordt voor inheemse dieren en planten. Met het Tiny Tuinpoel-pakket van
IVN leg je 'm binnen een dag aan.

Maak van je tuin een klein bos
Met hulp van IVN maak je van jouw tuin een heus minibos. Bestel het Tiny Forest-plantenpakket
en leg binnen een halve dag 6 m2 inheems microbos vol kruiden, bomen en struiken aan.

Maak je tuin rommelig
Een netjes aangeharkte tuin is niet per se een biodiverse tuin. Stop daarom met harken: de
blaadjes vormen een laagje op de bodem waar dieren en planten voedsel uit halen en die
ervoor zorgen dat je tuin beter water vasthoudt; zo hoef je ook nog eens minder te sproeien.

Leer zelf groenten telen
Om zelf groenten te telen heb je geen kas of tuin nodig. Je balkon kan al genoeg zĳn. Leer in
deze cursus bĳ Stadstuin Klopvaart in Utrecht hoe je met weinig ruimte, gereedschap of ervaring
een (kleine) moestuin opzet en er een goede oogst mee haalt.

Haal gratis compost op, en leer hoe het gemaakt wordt
Wie groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aanlevert, is biodivers bezig. Om je daarvoor te
bedanken, kun je op de Landelĳke Compostdag bĳ allerlei bedrĳven en gemeenten gratis
compost afhalen en leren hoe het gemaakt wordt. In 2021 gaat de dag niet door vanwege de
Covid-19-pandemie, maar in maart 2022 staat-ie wel weer op de planning.

Leer hoe je je tuin tot leven wekt
Ook zonder groene vingers kun je je tuin tot leven wekken. In de cursus 'Een levende tuin maak
je zelf' leer je in 2,5 uur hoe je je tuin natuurlĳker en diervriendelĳker maakt. De cursus wordt
gegeven door twee natuurlĳke tuinexperts van IVN en KNNV.

Ontdek de natuur van dichtbĳ
De natuur begint al in je achtertuin, voortuin of op je balkon. Naturalis helpt je haar te
ontdekken met allerlei spelletjes en online tools.

TipsBiodiversiteit
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TipsBiodiversiteit
Plant Nederlandse planten
Biodiversiteit is vaak iets heel lokaals: Nederlandse insecten zĳn meestal
afhankelĳk van Nederlandse planten. En je helpt de Nederlandse
plantenwereld als je inheemse soorten zaait of plant in plaats van soorten
uit verre landen.

Hang een nestkastje op
Vogels en vleermuizen vinden steeds minder plekken voor een nestje in de
stad. Daarom kun je nestkastjes in je tuin of op je balkon plaatsen voor
vleermuis- en vogelsoorten.

Maak een composthoop
Maak van al je tuinafval en gft een composthoop: de compost kun je
gebruiken om je tuin te bemesten en de hoop zelf is een mooi thuis voor
bĳvoorbeeld egels en hommels.

Installeer een insectenhotel
Er zĳn steeds minder plekken waar bĳen en andere insecten kunnen
overwinteren, schuilen of eitjes leggen. In een goed gebouwd
insectenhotel bied je een veilige plaats voor hun eitjes.

Verwĳder onkruid met de hand of met een biologische bestrĳder
Sommige onkruidverdelgers doden naast onkruid ook allerlei andere plant-
en diersoorten. Trek onkruid daarom met de hand uit. Werkt dat niet, kies
dan biologische bestrĳders.

Houd het donker
’s Nachts je tuin verlichten verstoort het ritme van dieren zoals vogels,
vleermuizen en nachtvlinders. En dieren die ’s nachts slapen hebben er ook
last van. Doe dus het licht uit in je tuin of op je balkon of gebruik lampen
die aanspringen bĳ beweging.

Plant bloemen rondom een boom
Een boomspiegel of boomkrans is het stuk grond rondom de stam van een
boom. Maak je straat biodiverser door er een inheems bloemenmengsel te
zaaien.

Plant klimaatbestendige planten
Planten kunnen ons beschermen tegen de gevolgen van
klimaatverandering: ze houden regenwater vast, verkoelen en filteren
fijnstof. Zorg daarom voor een mooie mix van planten met deze
verschillende ‘functies’.

Breng een icoon terug
Is er een plant- of diersoort waar jouw omgeving ooit om bekendstond,
bĳvoorbeeld de leeuwerik of de grutto? Kĳk dan eens of er een manier is
om deze terug te brengen, door de omgeving weer geschikt te maken voor
die soort.
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Maai slim voor meer biodiversiteit
Met een goed maaibeleid kun je de biodiversiteit een enorme boost geven. Dat betekent vaak dat je
minder hoeft te maaien, om ecosystemen te behouden. Als al het openbaar groen in de gemeente
minder wordt gemaaid, kan dat heel veel schelen.
Tel mee met de Nationale Bĳentelling
Bĳen zĳn belangrĳk voor de biodiversiteit, maar er zĳn er steeds minder. Daarom is er de Nationale
Bĳentelling. Door mee te tellen, help je te onderzoeken welke soorten waar voorkomen en hoe het
met ze staat.
Maak je vĳver winterklaar
Een vĳver in je tuin is een goede stap naar een biodiversere tuin, maar een vĳver heeft ook
onderhoud nodig. Kĳk op www.ravon.nl voor nog meer info
Zoek naar winterplanten
Niet alle planten bloeien in het voorjaar − dat weten we wel ... Maar van planten die in de winter
bloeien weten we bĳna niks. Om te ontdekken welke planten er in de winter groeien, organiseert
Floron de Eindejaars Plantenjacht. Doe mee en geef door welke planten er in jouw tuin groeien.
Bouw een broeihoop
De ringslang is een waterslang die niet bĳt en belangrĳk is voor de biodiversiteit onder water. Ze legt
haar eieren in mest- en composthopen, maar die zĳn aan het verdwĳnen. Daarom legt Ravon door
heel Nederland broeihopen aan.
Tel bodemdiertjes op de Bodemdierendagen
Kleine bodemdieren, zoals duizendpoten en slakjes, zĳn heel belangrĳk voor de biodiversiteit.
Daarom zĳn er ieder jaar rond Dierendag de Bodemdierendagen. Door dan (maar op elk ander
moment mag ook) de bodemdieren in jouw tuin of buurt te tellen, help je ze de bodem gezond te
houden.
Doe de Postcode Vogelcheck
Met de Postcode Vogelcheck kun je zien welke vogels in jouw buurt leven, en krĳg je van de
Vogelbescherming simpele, praktische tips om ze te helpen overleven.
Tel mee met de Nationale Tuinvogeltelling
Van 29 januari tot en met 31 januari 2022 is de Nationale Tuinvogeltelling. In dit weekend telt heel
Nederland de vogels in de achtertuin. Een halfuurtje tellen is al genoeg om na te gaan wat voor
vogels er dit jaar in Nederland wonen.
Bespaar water in de zomer
Biodiversiteitsherstel begint buiten, maar ook als je binnen zit kun je meehelpen. Vitens helpt je op
weg met allerlei tips over douchen, sproeien en het zwembad tĳdens de heetste zomerdagen.
Help de bĳ aan eten
Help de bĳ aan eten en gooi eens een zaadbom in je eigen achtertuin. Die zaadbom maak je heel
makkelĳk zelf, met een beetje hulp van de Bĳenstichting.
Voer de bĳ bĳ
Op 22 april is het Nationale Zaaidag. Op deze dag roepen de Bĳenstichting en Stichting
Bĳenvrienden heel Nederland op om te zaaien voor de bĳ. Samen voeren we de bĳ bĳ.
Maak een bĳenboog
Bĳen hebben van het vroege voorjaar tot de late herfst voldoende bloemen nodig. Plant of zaai dus
bloemen die in verschillende maanden bloeien, zo creëer je een ‘bĳenboog’. Op de bloemetjes- en
bĳtjeskalender vind je per maand voorbeelden van bloemen waar bĳen dol op zĳn.

Biodiversiteit
Tips
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Bloembollen en -knollen:
• Plant tulpen, Oosterse sterhyacint (Scilla's), voorjaarsanemonen. Dek ze eventueel wat af met een
laagje bladeren zodat de bodem minder snel afkoelt.
• De reeds gerooide dahliaknollen, gladiolen, begoniaknollen,... die weggeborgen staan eens
controleren op rotten, schimmels of op muizenvraat.
• Amaryllis (Hippeastrum) oppotten en op een lichte standplaats zetten. Kies bĳ de aanschaf voor de
grootste bollen waarin veel reservestoffen zitten opgeslagen. Een bolomvang van 20 cm tot meer
dan 30 cm is heel normaal. Ze zĳn verkrĳgbaar in verschillende kleuren. Er zĳn groot- en
kleinbloemigen en enkel- en dubbelbloemigen. De wortels die nog aan de bol zitten moet je zeker
sparen. Vul een bloempot met potgrond en steek de bol voor twee derde in de grond. Ze kunnen
gewoon op de vensterbank worden geplaatst maar liefst in een goed verwarmde huiskamer want ze
houden van 20°C. Geef weinig water totdat de stengel tevoorschĳn komt. Zodra de knop en het
blad zichtbaar worden dan mag men geleidelĳk aan meer water geven. De stengel groeit daarna
zeer snel en al spoedig zorgen enkele prachtige bloemen voor de climax. Dit hele proces kan zo’n 6
tot 10 weken duren.

Moestuin:
• De groentetuin net en onkruidvrĳ houden.
• Indien dit nog niet gebeurd is kun je de moestuin nog snel omspitten. Door het omspitten kan de
regen, sneeuw en de vorst makkelĳker door de spleten zodat de grond zal verkruimelen wat de
bodemstructuur ten goede komt.
• Op kale grond kun je ook nog groenbemester zaaien. Tot eind november kan er winterrogge
worden gezaaid. In het voorjaar wordt de winterrogge omgespit en zorgt deze voor extra organisch
bodemmateriaal. Dit verbeterd de vruchtbaarheid en ook de bodemstructuur.
• Het is belangrĳk om de moestuin vrĳ te houden van water(plassen). Graaf geulen zodat het kan
wegvloeien naar de grachten. Een natte bodem zal in het voorjaar veel trager opwarmen waardoor
je ook later kunt beginnen zaaien, planten,...
• Wil je je grond nog sneller beplanten in het voorjaar dan kun je winterbedden opzetten.
Winterbedden zullen water goed weg laten vloeien, kunnen nog beter doorvriezen en zullen in het
voorjaar nog sneller opwarmen.
• Witloofwortels rooien en enkele weken laten rusten om daarna in te kuilen en te forceren.
• Tot eind november kun je nog knoflook planten. Hoe vroeger, hoe beter.
• Knolselder van het veld halen vooraleer het begint te vriezen. Koolgewassen en wortelgewassen
kun je best oogsten en inkuilen.
• Aspergegroen afknippen.
• Pastinaak best oogsten als het al eens heeft gevroren. Nadat de vorst er is over gegaan smaken ze
beter.
• Scheuren van rabarber.
• In de kas kun je andĳvie en kropsla afdekken met vliesdoek om deze zo tegen sterke vorst te
beschermen. Overdag wel regelmatig luchten om schimmelvorming te voorkomen.
• Voor het oogsten van groene kolen en spruiten kan men best wachten tot het er eerst eens goed
op heeft gevroren. Bĳ vriesweer worden namelĳk het zetmeel in de plant omgezet in suikers wat de
smaak ten goede komt.
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Beste tuinders

Blĳkbaar heeft niet iedereen gelezen hoe het zit met onze afvalcontainers.

Dus in de herhaling:

Geen grof vuil
Geen tuinafval
Doppen van gasflessen graag inleveren bĳ

het winkeltje/gashok.

Metaal/oud ĳzer ook graag inleveren bĳ

winkeltje/gashok. Dus niet in de afvalcontainer gooien.

In afvalcontainers: alleen restafval van huisvuil

Beste tuinders,

In de afgelopen weken heeft u bericht ontvangen over de resultaten van de
tuinschouw. Het houden van een schouw is verplicht volgens het Tuinreglement en
heeft als doel de leden te ondersteunen bĳ het naleven van de regels. Als u bericht
heeft gekregen zaken op uw tuin te moeten aanpassen, zĳn dit dan ook zaken die
verplicht zĳn op grond van de Tuin-, Bouw- of het Huishoudelĳk reglement.

In het bericht dat u heeft ontvangen, wordt een termĳn gesteld waarop u zaken moet
hebben aangepast. Daarbĳ kan het gaan om twee verschillende termĳnen afhankelĳk
van wat u moet aanpassen:
1. een termĳn van drie weken voor zaken in het belang van de veiligheid zoals
bĳvoorbeeld het vervangen van verouderde gasslangen of het verbeteren van de
ventilatie in de gaskist.
2. een termĳn tot 1 april 2022 voor zaken die niet urgent zĳn maar wel moeten
worden aangepast.

Na afloop van de termĳn zal een herschouw worden gedaan of u de aanpassingen
heeft uitgevoerd.

Mocht u naar aanleiding van het bericht over uw tuinschouw vragen of opmerkingen
hebben, kunt u die natuurlĳk mailen naar tuinparklissabon@gmail.com.

Met vriendelĳke groet,
Het bestuur

Tuinschouw



Spinnen maken
Jeugdplek
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Wat heb je nodig:

- 1 w.c. rolletje

- Bordje

- Penseel en verf (waterverf of acrylverf)

- Vel papier

w.c. rolletje inknippen (zie afbeelding)

Ingeknipte deel dippen in zwarte verf

Oogjes inkleuren met een andere kleur

Gekke spinnetjes maak je zo zelf
*Na drogen kan je het plastificeren en
bĳvoorbeeld als onderlegger gebruiken.



Recept van de maand
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..... en ik geef de pollepel door aan de tuin 105

BOERENKOOL RISOTTO MET ERWTJES

Ingredienten voor 2 personen
130 gram risotto rĳst
50 gram boerenkool
1 witte ui
2 teentjes knoflook
50 gram verse tuinerwten (bv. uit de vriezer)
50 gram cheddarkaas (blokje)
2 el. pompoenpitten
30 gram walnoten (ongeroosterd en ongezouten)
1 ½ groentebouillonblokje
Olĳfolie om te bakken
Peper en zout

Bereidingswĳze
Breng 750 ml. water aan de kook en los de bouillonblokjes hierin op. Snĳ de ui heel
fijn en pers de knoflook alvast uit. Rasp de cheddar alvast met een grove rasp.
Breek de walnoten tot kleine stukjes. Rooster samen met de pompoenpitten
lichtbruin in een droge koekenpan op laag vuur. Schud regelmatig zodat de noten
en pitten niet aanbranden.
Verwarm een flinke scheut olĳfolie in een ruime pan op middelhoog vuur. Bak de ui
hierin totdat hĳ glazig wordt. Voeg vervolgens de knoflook toe en de risotto rĳst.
Schep goed door elkaar en bak een minuutje mee zodat de olie in de rĳst trekt.
Voeg vervolgens een scheut bouillon toe. Zodra dit is opgenomen door de rĳst
voeg je een nieuwe scheut toe. Dit herhaal je totdat de bouillon bĳna op is. Dan
voeg je de rauwe boerenkool en erwten toe. Roer goed door en verwarm mee met
de laatste bouillon.
Roer de cheddarkaas door de risotto. Serveer met de pompoenpitten en walnoten
eroverheen verdeeld.

Smakelĳk eten

Han, tuin 42


