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Nieuwsbrief oktober 2022

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

Het toegangshek
Het hek is vanaf 1 oktober ook overdag gesloten.
Wilt u het hek op slot doen? Dit geldt zowel voor de
auto als voor de fietser en voetganger.

Watermeterstand opgeven
Wilt u in de maand oktober uw
watermeterstand doorgeven: email naar
tuinparklissabon@gmail.com.

De Tuinwinkel
De tuinwinkel is vanaf 2 oktober gesloten.
Als er echt iets dringend nodig is via WhatsApp of Sms:
0621215956, Aub niet bellen!

Vanaf okober staan er geen afvalcontainers meer!

Activiteiten in oktober
Alleen de maand oktober
nog op donderdag:

Knutselclub

De Kantine
Open op zaterdag en zondag voor de
koffie tĳdens de tĳdens de werkbeurten.
En op donderdag voor de knutselclub.

Let op kĳk
voor speciale
activiteiten in de
mededelingkastjes

Wintervoorbereiding
Waterleiding leegblazen. Wc-pot en
reservoir van water ontdoen. Wat zout
in de pot en/of kranten.

Herinnering
Alle tuinwerkbeurten starten om 9.30 uur.

Aankondiging
Op zaterdag 26 november is er een
Algemene Leden Vergadering. De exacte
starttĳd wordt nog doorgegeven. Kom
allemaal!

Naschouw
De naschouw is geweest. Mocht uw tuin niet op
orde zĳn dan ontvangt u binnenkort een bericht.
De doorgang van de gasslang door de wand van
het tuinhuis: hier is nog onvoldoende
duidelĳkheid over. Daarom hebben we deze regel
nog even op pauze staan.

Grind op paden/ parkeerplaats
Deze is geïnventariseerd en zal komend jaar aan
bod komen.
Wees alert op gaten/kuilen op de parkeerplaats.
Slecht wegdek!
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De tuin in oktober

In oktober de tuin voorbereiden op de winter, maar vergeet de planten die in
de tuin staan niet. Want ook die hebben nu nog verzorging nodig.

Voorbereiden
• Maak een lĳstje met planten die je in het voorjaar zelf wilt zaaien.
• Koop vliesdoek en noppenfolie om planten tegen vorst te beschermen.
• Ruim de berging op voordat de meubelen erin gaan.
• Laat de tuinslang leeglopen en goed drogen voor hĳ de berging in gaat.
• Sluit de buitenkraan af.
• Maak een inventarisatie van de planten die volgend jaar mogen blĳven en
van de planten die er wat jou betreft uit mogen.

Planten
• Plant de komende maanden rozen.
• Plant bollen bĳ vaste planten die er qua bladkleur en bloei mooi bĳ
passen.

• Plant in de border kerstrozen, groenblĳvende varens en lage
groenblĳvende heesters voor mooi winterbeeld.

• Beplant hangmanden met klimop, bollen en winterviolen.
• Zet geprepareerde hyacintenbollen binnen op hyacintenglazen.
• Plant tulpen die niet in de grond kunnen blĳven in speciale bollenbakken.
Na de bloei haal je de bakken met bollen uit de grond; dan krĳgen ze de
kans om af te sterven zonder in de weg te staan.

• Plant deze maand nog knoflook.
• Plant winterbloeiende struiken zoals winterjasmĳn (Jasminum nudiflorum).
• Vervang uitgebloeide eenjarige terrasplanten door winterheide en
planten met kleurige bessen.

• Plant sneeuwklok (Galanthus), winterakoniet (Eranthus), bosanemoon
(Anemone blanda) en kievitsbloem (Fritillaria meleagris) zo snel mogelĳk
na aankoop, omdat de bolletjes snel uitdrogen.

Oogsten
• Pluk appels en peren, voorkom dat ze uit de boom vallen.
• Raap hazelnoten voordat de eekhoorns, spechten en muizen ze
ontdekken (of gun ze de lekkernĳen).

• Oogst sierkalebas en pompoen als de stelen kurkachtig aanvoelen en
scheuren vertonen. Oogst ze met steel (dan blĳven ze langer goed) en
bewaar ze op een koele, vorstvrĳe plaats.

Moestuin
• Zaai in een koude bak spinazie, pluksla en veldsla.
• Bewaar bieten in een kistje met zand, zorg dat ze helemaal bedekt zĳn.
Bewaar grote hoeveelheden bieten in een kuil met zand.

Verzorgen
• Breng na het planten een laag bladeren aan.
• Strooi organische meststoffen en compost aan de voet van rozen, struiken
en hagen.

• Pot vanaf nu amaryllis (Hippeastrum) op.
• Bewaar bollen op een droge plek waar de verwarming uit staat.
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Onderhouden
• Spit vrĳgekomen bedden op zware grond met een spade diep om.
• Strooi kalk in de border en moestuin indien nodig.
• Blĳf onkruid wieden.
• Haal plantensteunen uit de border, maak schoon en bind op maat bĳ
elkaar.

• Rooi de bollen en knollen van bloemriet (Canna), dahlia, Abessĳnse
gladiool (Gladiolus callianthus ‘Murielae’) en andere zomerbollen na de
eerste nachtvorst.

• Maak de pomp van het waterornament schoon en zet deze in de berging.
• Koppel het bovengrondse watergeefsysteem los, maak schoon en berg op.
• Controleer de afvoergaten van potten en bakken. Maak verstopte gaten
weer vrĳ van wortels zodat het water snel weg kan.

• Maak de boombanden die te strak rond de stam zitten wat losser.

Gazon
• Verticuteer het gazon om het meer lucht te geven en het viltige laagje van
dood gras en mos te verwĳderen.

• Maai het gras deze maand voor de laatste keer.
• Breng de motormaaier weg voor de ‘apk’.
• Hark bladeren van het gazon om gele plekken te voorkomen.
• Steek de graskanten nog een keer bĳ, zodat het gazon strak de winter
ingaat.

Snoeien
• Kort de loshangende takken van rambler-rozen in.
• Wacht met het snoeien van siergrassen tot maart. Ze zĳn ’s winters nog te
mooi om af te knippen.

Stekken en delen
• Neem wortelstekken van papaver (Papaver) en floks (Phlox).
• Deel bĳ zacht weer vaste planten die al een paar jaar staan en niet goed
meer bloeien.

Vĳver
• Span een net over de vĳver om bladeren uit het water te houden.
• Wil je een nieuwe vĳver aanleggen? Dan kun je dat nu doen.

Kas
• Check of de kasverwarming nog werkt.
• Maak ruimte voor de kuipplanten die straks in de kas of binnen in een
vorstvrĳe ruimte moeten overwinteren.

• Haal de kalk van de kasramen voor meer lichtinval.

Dieren
• Plaats een vogelvoertafel op een plek die vanuit huis goed te zien is.
• Koop vogelvoer.
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Op zaterdag 24 september is na vele uren plannen, fondsen werven en noeste arbeid het moment dan
eindelĳk daar: onze brood- en pizzaoven was er klaar voor! Met grote inzet van de kantinecommissie
en vele tuinders waren de kantine en het naastliggende grasveld omgetoverd tot een gezellig
dorpsplein van Italiaanse sferen. De middag werd geopend met een dankwoord van onze voorzitter èn
de officiële bekendmaking van de naamgeving van onze kas en oven. De kas gaat sinds 24 september
door het leven als de "Jan Kok-kas", geduid met een prachtige houten naamplaat. De oven is
opgedragen aan onze gewaardeerde Ruud Neering.

En toen was het tĳd voor de vuurdoop... Een groep tuinders aangevuld met een professionele bakker
produceerde pizza na pizza. Het was al snel duidelĳk dat de oven met vakmanschap gebouwd is.
Onder het genot van de muziek van Colourful Minds was het feest compleet, de buikjes vol en, zo nu
en dan, gingen ook de voetjes van de vloer. In de herfst- en wintermaanden zal een aantal tuinders
goed blĳven oefenen met het bakken van brood en pizza en 2023 kan dan ook niet anders dan een
overvloedig seizoen worden!

Feestelĳke afsluiting van het seizoen



Met eikeltjes
Met een beetje verf en wat fantasie zĳn
de mooieste creaties te maken!
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Kindergeknutsel

Het grind op de paden is niet gelĳkmatig
verdeeld!
Als u het grind naar het midden zou willen
schoffelen!

Grind op de paden



Zo maak je je tuin winterklaar in oktober

Oktober is de ideale maand om je tuin winterklaar te maken. Vrĳwel alle planten zĳn uitgebloeid en
buiten zitten doe je nog weinig, maar de temperatuur is vaak nog wel hoog genoeg om lekker te
werken in de tuin. Lees in dit artikel wat je kan doen om volgend jaar weer een zo mooi mogelĳke
tuin te hebben.

Heb je planten die eigenlĳk op een verkeerde plek staan in je tuin, bĳvoorbeeld omdat ze te groot
zĳn geworden voor waar ze nu staan? Mooi. Dit is de maand bĳ uitstek om ze te verplaatsen. Ook
voor het planten van nieuwe vaste planten in je tuin is het de ideale maand.

Klimrozen en stamrozen kan je het beste in oktober snoeien. Ook een vlinderstuik kan je nu
terugsnoeien, maar de grote snoei hiervan doe je in het voorjaar. Voor het snoeien van fruitbomen
is het nog aan de vroege kant. Nieuwe appel- en perenbomen kan je deze maand wel heel goed
planten.

Planten naar binnen of inpakken
Planten die niet (goed) tegen vorst kunnen moeten op tĳd naar binnen of ingepakt worden, maar
dit hoeft normaalgesproken nog niet in oktober. Check deze maand wel voor welke planten dit
nodig is, maak alvast plaats en leg de spullen klaar.

Om vorstschade te voorkomen kan je bakken en gieters alvast opruimen. Maak verder je tuinslang
leeg en sluit je buitenkraan af als je geen vorstvrĳe hebt.

Bladeren op je gazon en in je vĳver
Het belangrĳkste voor je gazon is deze maand op tĳd bladeren wegharken. Als het niet teveel is kan
je het blad ook meenemen met maaien. Dit is vooral handig als je zelf composteert. Versnipperde
bladeren in combinatie met gras is een goede basis voor compost. Maai je gras niet te kort, niet
korter dan 4 cm. Bĳ een te kort gemaaid gazon kan, zeker in het najaar, gemakkelĳk mosgroei
optreden.
Heb je een vĳver dan is het zaak om deze schoon de winter in te laten gaan. Span er tĳdelĳk een
net boven tegen bladval. Verwĳder ook afgestorven bladeren van de planten in de vĳver. Breng een
ĳsvrĳhouder aan of installeer een luchtpomp, zodat je planten en vissen een vorstperiode
overleven.

Ideale maand om bollen te planten
Voor voorjaarsbloeiende bollen, zoals krokussen, tulpen en narcissen is oktober de maand om ze in
de grond te stoppen. Doe dit het liefst in een wat drogere periode. Bĳ heel veel regen vlak voor of
nadat je de bollen gepoot hebt is er kans dat een deel zal verrotten.
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Tips



Tuinieren in oktober
- Geen stikstofrĳke mest gebruiken!

- Dek open grond tussen vaste planten af met een mulchlaagje, bĳvoorbeeld compost.

- Kalk strooien kan nu prima gebeuren. ...

- De vĳver opschonen kan nog tot midden oktober. ...

- Haal afgevallen blad van terras, paden en het gazon. ...

- Blĳf het gras maaien zolang het groeit.
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Vertrekt u van het tuinpark zorg dan dat:
- U af en toe toch op het park komt kĳken bĳ uw huisje.
- Denk aan de dieren buiten wanneer het koud wordt
door bv. voederplekjes en water.
- Maak het onaantrekkelĳk in uw tuinhuis voor
ongewenste gasten: dieren en mensen.
- Tap uw waterleiding op tĳd af (tegen stuk vriezen) en
blaas de leidingen leeg.
- Neem huisvuil/ grof vuil mee naar huis. De containers
gaan namelĳk naar de winterplek.
- Volg nieuws over ons tuinpark via de mail en onze
website.

Op ons park is er winterbewoning
Deze tuinders houden een oogje in het zeil. Het hek
gaat weer op slot ook overdag!
Wees hier alert op en spreek mensen aan wanneer zĳ
dat vergeten.


