
Op zaterdag5 november

van 11-15 uur Goed humeur verpli
cht

Beste Tuinders,

Op zaterdag 5 november gaan wĳ aan
de najaarsschoonmaak van 11.00 uur
tot ongeveer 15.00 uur Het is vooral
schoonmaken in de kantine en de
tuinwinkel.
Natuurlĳk valt erin het "groen" ook
vast wat te doen.
Vanaf 10.30 uur starten wĳ in de
kantine met een kop koffie en
klussenlĳst inzage.

De pizza/broodoven staat aan, dus in
die tussentĳd kunt u ook uw broodje
laten bakken!

Namens de kantine en tuinwinkel.
Alvast bedankt voor uw enthousiasme
en inzet deze dag.
Dory

Grote Schoonmaakdag

Hout achter de kantine is bestemd
voor de pizza/bakoven. Dus svp laten
liggen

Tuinhek dicht en op slot!
Willen alle tuinders zich aan de
afspraak houden en er voor zorgen
dat het hek bĳ binnenkomst dicht
en op slot gaat en ook als u
weggaat.

Zorgt u zelf voor handschoenen

Vacature
Het bestuur van Tuinpark Lissabon heeft een vacature
openstaan voor een secretaris.
Ben je:
• Resultaatgericht
• Communicatief en besluitvaardig
• Nauwkeurig
• Oplossings- en doelgericht
• Proactief en daadkrachtig
• Discreet / integer
Vind je:
• Verzorgen van de notulen tĳdens een vergadering leuk werk.

De secretaris is de stille kracht op de achtergrond die de zaken
bĳ elkaar houdt en alles soepel laat verlopen.

Tuinwinkel met ‘De 2e Ronde’

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op
28 november is ‘De 2e Ronde’ van de tuinwinkel
open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com website: www.tuinparklissabon.nl

Nieuwsbrief november 2022

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

Zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur in de kantine van Tuinpark Lissabon.

Algemene Ledenvergadering op 26 november!
belangrĳk belangrĳk belangrĳk belangrĳk belangrĳk

Op 5 november
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Waarom snoeien in de herfst

Fruitstruiken uitdunnen
Zwarte bessen, kruisbessen en aalbessen (rode bessen) kun je uitdunnen door de takken die
vrucht hebben gedragen weg te knippen. Knip bĳ aalbessen de groei van het huidige seizoen
terug tot een knoppenpaar vanaf de basis. De takken van zomerframbozen (foto) die vrucht
hebben gedragen kun je nu tot de grond afknippen. De rest bind je aan, want hieraan zal de
oogst van volgend jaar groeien.

Vaste planten snoeien
Staan je borders vol met lange en rommelige vaste planten, verwĳder dan de dode
bloemstengels (en eventueel wat blad indien nodig) om ze wat te fatsoeneren voor de winter.
Denk bĳvoorbeeld aan ridderspoor (Delphinium), lupine, vlambloem (Phlox) en uitgebloeide
herfstasters. Maar je kunt er ook voor kiezen om de planten met rust te laten, zeker als ze
mooie zaadhoofden hebben, want veel diertjes hebben daar baat bĳ.

Niet snoeien in de herfst: siergrassen
Wacht met het snoeien van bladverliezende siergrassen tot eind winter of begin voorjaar. De
dode halmen beschermen de plant namelĳk tegen vorst in de winter.

Mediterrane struiken snoeien
Mediterrane struiken zoals rozemarĳn, lavendel en cistusrozen moeten gesnoeid worden na de
bloei, maar in ieder geval voor de winter. Knip de planten terug met een snoeischaar om ze in
één keer netjes te maken, dode bloemen te verwĳderen en in vorm te knippen. Knip nooit in
oud hout, want dat kan de planten doden.

Niet snoeien in de herfst: kuiflavendel
Laat de gevoeligere kuiflavendel of vlinderlavendel (Lavandula stoechas) met rust tot het
voorjaar om hem te beschermen tegen de winterkou.

Taxus snoeien
De sterke taxus tolereert een latere snoei dan de meeste andere haagplanten. Wil je je
taxushaag maar één keer per jaar knippen, doe het dan in de eerste helft van de herfst. Zĳn
vorm blĳft dan de hele winter netjes.

Japanse esdoorn snoeien
Als je sierbomen zoals acers en lĳsterbessen (Sorbus) moet snoeien, bĳvoorbeeld om dode of
zieke takken te verwĳderen, doe dat dan na de bladval. De bomen zĳn dan in rust en veilig te
snoeien tot begin winter.

De herfst is een drukke tĳd op de snoeikalender. Veel planten die in de zomer een hoofdrol
speelden, vereisen in de herfst namelĳk wat onderhoud. Dode takken afknippen om te
voorkomen dat schimmels hun kans grĳpen is bĳvoorbeeld belangrĳk. Fruitstruiken zoals
bessen zullen ervan opknappen als je ze uitdunt. En vaste planten zonder mooie zaadhoofden
kun je (meestal) terugknippen tot de grond.
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De 7 meestgemaakte snoeifouten

1. Snoeien op het verkeerde moment
Een van de meest gemaakte snoeifouten is snoeien
in het verkeerde seizoen. De meeste planten snoei je
in de winter, wanneer ze in rust zĳn. Maar er zĳn
uitzonderingen, zoals kersen- en pruimenbomen, om
infectie door paarse korstzwam te voorkomen. En
wĳnstokken mag je alleen snoeien in december en
januari, anders kan de plant sap gaan bloeden en
zelfs sterven.
Deze snoeifout voorkomen: Doe wat onderzoek
voordat je snoeit. Daarmee voorkom je dat je
bloemknoppen wegsnoeit of planten gevoeliger
maakt voor ziektes.

2. Te veel snoeien
Stengels en bladeren zorgen ervoor dat je plant
voedsel kan opnemen. De bladeren produceren
koolhydraten via fotosynthese, en stengels vervoeren
voedsel door de plant. Verwĳder je te veel stengels
of blad in één keer, dan kan de plant in shock raken.
Als je plant het al overleeft, duurt het herstel vaak
lang.
Deze snoeifout voorkomen: Tenzĳ er in instructies
staat aangegeven dat je ‘hard’ mag terugsnoeien,
moet je niet te ver terugsnoeien. Snoei bovendien
maar maximaal een vĳfde van het totaal weg.

3. Niet boven een knoop snoeien
Een knoop is de plek waarop bladeren, knoppen en
nieuwe scheuten uit de stengel komen. Knip altĳd
net boven zo’n knoop. Dat voorkomt dat het
uitsteeksel dat overblĳft afsterft, waardoor ziektes
kunnen binnendringen.
Deze snoeifout voorkomen: Laat niet meer dan 1 cm
boven de knoop achter om afstervende uitsteeksels
te voorkomen. Maar pas op: snĳd ook niet te dicht
boven een knoop, want dan kun je hem
beschadigen!

4. Snoeischaar niet schoonmaken
Schoon, scherp en goed geolied snoeigereedschap
werkt beter, gaat langer mee en werkt veiliger. Met
een scherpe snoeischaar of takkenschaar maak je een
zuivere snede die goed geneest. Door je
gereedschap schoon te houden voorkom je dat je
ziektes tussen planten verspreidt.
Deze snoeifout voorkomen: Maak je
snoeigereedschap na gebruik steeds grondig schoon
en slĳp het regelmatig.

5. Niet schuin snoeien
Als je takken en stengels recht snoeit, loop
je het risico dat schimmelinfecties de plant
binnendringen. Water kan dan namelĳk
makkeĳker op de wond blĳven staan, en dat
zorgt voor een klimaat waarin schimmels
zich thuisvoelen.
Deze snoeifout voorkomen: Snoei altĳd
schuin, zodat bĳ regen het water snel van
de wond kan stromen.

6. Kanker niet wegsnoeien
Er zĳn meerdere soorten kanker die je
fruitbomen aan kunnen tasten. Deze ziekte
verspreidt zich via de lucht en dringt bomen
binnen via beschadigd hout. Bacteriekanker
heeft het voornamelĳk gemunt op bomen
van het geslacht Prunus (zoals pruimen,
kersen, sleedoorns en amandelen).
Vruchtboomkanker is een schimmel die vaak
appels treft.
Deze snoeifout voorkomen: Door vroege
tekenen van kanker weg te snoeien, kun je
de groeikracht van de boom herstellen. Doe
je niets, dan verkort je mogelĳk de
levensverwachting van de boom.

7. Dode takken niet snoeien
Het kan altĳd gebeuren dat een deel van je
plant of boom afsterft. Oorzaken daarvan
zĳn verkeerd snoeien, vorstschade en
schade doordat bĳvoorbeeld takken langs
elkaar schuren. Hoe dan ook, schimmels en
bacteriën kunnen makkelĳker binnendringen
via deze verzwakte plekken en zich door de
rest van de plant verspreiden.

Deze snoeifout voorkomen: Zodra je
beschadigingen opmerkt aan je boom,
struik of plant, kun je het beste het
beschadigde gedeelte meteen snoeien.



Hoewel het buiten fris en nat is, kun je een aantal zeer smakelĳke groenten zaaien
in november. Sommige groenten kun je al snel oogsten. Andere laten nog even op
zich wachten, maar door vroeg te zaaien geef je ze wel een voorsprong. Pak dus je
zakjes met zaden erbĳ en zaai deze groenten:

1. Tuinbonen zaaien
Dé klassieker om in het najaar al te zaaien is de tuinboon. Je kunt tuinbonen
gewoon zaaien in de vollegrond, want ze zĳn winterhard en ontkiemen al bĳ een
temperatuur vanaf vĳf graden Celsius. In potten tuinbonen zaaien kan natuurlĳk
ook. Kies in beide gevallen een zonnige plek.

2. Groene bladgroenten
Maak heerlĳke salades door veel saladegroen te zaaien. Bladgewassen zoals
mizuna, mosterd en spinazie zĳn heel eenvoudig te kweken. Je kunt ze zelfs binnen
kweken op een lichte vensterbank, zodat je de hele winter kunt blĳven plukken.

3. Knoflook kweken
De meeste soorten knoflook kun je het beste zaaien van september tot half
november. Deze heerlĳke groente is goed winterhard. Zorg er wel voor dat in goed
drainerende grond staan, anders zullen ze wegrotten. Knoflook kweken in potten,
op ruggen of in een koude bak biedt hiertegen bescherming.

4. Doperwten zaaien
Zaai de eerste vroege erwten zoals de stamdoperwten ‘Kelvedon Wonder’ of
‘Voorlopers’ in het najaar om te overwinteren en al vroeg in het voorjaar hun eerste
oogst te produceren. Bescherm de erwten wel tegen slakken, vogels en muizen
door ze te kweken in overdekte bakken.

5. Pepers zaaien
Pepers zaaien, zoals de jalapeño ‘Apache’ of de kleurrĳke ‘Medusa’, kan in principe
op elk moment van het jaar met een verwarmde kweekbak. Maar zeker in
november, wanneer de dagen korter zĳn, moet je zorgen voor genoeg warmte en
de lichtste plek in huis die je maar kunt vinden.
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Groenten zaaien in november



Spinnenweb maken
Nodig:

• Takjes van ongeveer gelĳke dikte

• Niet te dik touw of draad.
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Jeugdplek

Inschrĳven voor de nieuwsbrief
van Tuinpark Lissabon
We krĳgen weleens vragen of men de nieuwsbrief kan
ontvangen van ons tuinpark. Dit gaat alleen digitaal via onze
website: www.tuinparklissabon.nl. Onder het menu
‘nieuwsbrief’. Daar vind u een inschrĳfformulier.

In de afvalcontainers:

Geen grof vuil Geen tuinafval

Doppen van gasflessen graag inleveren bĳ het winkeltje/gashok.

Metaal/oud ĳzer ook graag inleveren bĳ het winkeltje/gashek.

Geen koelkasten en/ of chemisch afval

In afvalcontainers: alleen restafval van huisvuil


