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Ik heb er zin in!
Voel je het ook kriebelen? De natuur ontwaakt 
uit haar winterslaap… Planten en bloemen komen 
voorzichtig tot leven en de bloesems zitten in de 
knop. En dat is goed nieuws voor tuingenieters 
zoals jij en ik. Vanaf deze maand begint dan ook 
mijn favoriete seizoen, met OSMO Kriebels. Doe 
net als ik en laat je inspireren door de vele lekkere, 
gezonde, mooie, beestige en toffe tips die je in 
dit lentefrisse buitenmagazine vindt. Wedden dat 
je ook versteld zal staan hoeveel plezier je aan je 
tuin kunt beleven? Ik heb er alvast zin in! 

www.osmo.be

Voor meer leuke oSmo kriebelS:

scan de
Qr-code
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lekker simpel
Tuinbonen zijn echte tuinsnoepjes en een volwaardige gezonde groente. 
Je hoeft echt niet te wachten om ze te zaaien!

Vroege vogels
Terwijl andere groenten lentetemperaturen 
nodig hebben om te kiemen en te groeien, 
zijn tuinbonen al tevreden met 5°C. Het gaat 
misschien niet zo snel als bij 10°C en meer, 
maar reden om te wachten is er niet. Zaai 
tuinbonen samen met je (klein-)kinderen. De 
zaden zijn handig groot. Je kunt ze voorzaaien 
in een potje en op de vensterbank hun groei 
volgen. Zaai je ze ineens op hun definitieve 
plek, maak dan een geultje van ongeveer 3 cm 
diep en leg er elke 10 cm een boon in. Dek af 
met aarde en laat de natuur zijn werk doen. 
Bescherm wel tegen vogels, want die  
zijn tuk op dit vroege groen.

Pittige peulvruchten
Jonge tuinboonplanten groeien al snel tot 
ongeveer 80 cm hoog. Normaal blijven ze 
uit zichzelf rechtop staan, maar een steuntje 
kan nooit kwaad. Jong zijn tuinbonen ook 
het lekkerst. Proeven? Pluk een peul en 
duw er met een knijpbeweging de bonen 
uit. Ze smaken heerlijk fris met een bitter 
randje. Enkele serveertips: gril de bonen op 
de barbecue, verwerk ze in stoofschotels 
of serveer ze met botersaus, witte saus of 
kaassaus. Lekker!

Stimuleer snel kiemen door de bonen een nachtje 
te laten zwellen in water.

Jonge tuinbonen zijn het lekkerst. Zaai daarom 
om de paar weken een nieuw rijtje.

TIPS



Met ‘Zie ze groeien!’ gaat OSMO terug naar school.  
Dit educatief tuinproject zet basisscholen in heel 
België aan om samen met ons een tuintje van 1 m² aan 
te leggen en te onderhouden. Het doel: leerlingen met 
groene vingers kweken, maar hen tegelijk ook leren 
samenwerken. Zo maken we de hele school een stukje 
groener, gezonder en gezelliger! Ouders, grootouders 
en vrienden kunnen alles via de website volgen en 
stemmen op hun favoriete tuin. De school met de 
meeste stemmen wint in juni de titel ‘De Groenste 
School van Vlaanderen’ én 1.000 euro. Dina Tersago 
komt de hoofdprijs persoonlijk overhandigen. Voor de 
andere deelnemers, heeft ze nog meer in petto…

Schoolproject!
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Bouw samen met Dina aan groene, 
gezonDe en gezellige scholen. 
stem op je favoriete tuinproject. 
www.ziezegroeien.Be
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Japanse kerselaars hebben een ongeëvenaarde bloeirijkdom. 
Dit jaar tonen deze sierbomen hun kleurenpracht extra vroeg, 
met dank aan de zachte winter.

Japanse kerselaars
kleuren de lente 

Variatie troef
Japanse kerselaars of ‘sakura’ bestaan in verschillende soorten  
en variëteiten. Er zijn er die bloeien voor er nog maar één blaadje aan  
de boom hangt. Andere wachten op rood aangelopen jong blad. Je hebt enkelbloemige 
en dubbelbloemige soorten en soorten met zachtroze, zachtgele, witte en zelfs 
groene bloemen. Normaal bloeien ze van april tot begin juni, maar door de milde 
temperaturen is het dit jaar extra vroeg genieten van dit kleurenfestijn. 

Kerselaars kijken in Hasselt
In de Japanse tuin van Hasselt 
kan je elke vrijdag, zaterdag 
en zondag van maart een 
uitgebreide collectie Japanse 
kerselaars gaan bewonderen. 
Op zondag 6 april is er het 
kersenbloesemfeest  
(van 13 tot 18 uur). 

Info 
• www.hasselt.be
• www.facebook.com/
JapanseTuinHasseltBE

UIt- 
tIP

Stuifmeel op je hoofd
De kerselarenbloei is van korte duur. Geen erg, want de hoeveelheid bloemen per 
boom compenseert dat rijkelijk. Wist je trouwens dat Japanners volop feestvieren 
onder bloeiende kerselaars. Zij geloven dat het stuifmeel dat uit de bloesem dwarrelt 
een helend effect heeft. Het zou werken als vitaminen tegen winterkwalen. Ideaal 
dus om sterk en gezond de zomer in te gaan! Hoe dan ook is het een heuse aanrader 
om een Japanse kerselaar van onderuit te bewonderen vermits alle bloempjes wijd 
geopend naar onder hangen. Een mooie ervaring!



leven in de tuin
In de natuur kom je tot rust. Dat is bekend. Maar ook het 
buitenleven in de tuin of op het terras kan een kalmerend effect 
hebben. Alleen al het kijken naar dieren doet deugd…

Vissen kijken
Komen de vijvervissen al boven gezwommen? Een mooi en rustgevend 
gezicht. Om hen zo vroeg op het seizoen wat op kracht te brengen, 
mag je ze zeker voederen. Kies wel voor drijfvoer en doseer wat ze 
in enkele minuten op hebben. Wintervoer is aangepast aan hun nog 
steeds trage voedselopname en helpt weerstand op te bouwen tegen 
ziekten. 

tuinvogels spotten
Mezen, roodborstjes, merels en mussen brengen in de winter leven in 
de tuin. Zeker als je ze voedert. Moet je daar nu mee stoppen? Wel, 
in maart mag je gerust nog een maand energierijk vogelvoer op de 
voertafel strooien. Hang ook al nestkastjes waar mezen en andere 
tuinvogels onvoldoende struiken en bomen hebben om in te nestelen. 
En geniet vooral van het gefladder…

beestig!
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Je eigen 
serre

leven in de tuin

Model 1
Snij een plastic fles in 
twee; het onderste deel is 
je plantpotje. De bovenste 
helft je miniserre. 

Model 2
Snij de bodem van de fles 
en je hebt een miniserre 
op maat van een gewone 
bloempot (ook in een 
plantenbak te gebruiken 
voor een delicaat plantje).

Model 3
Leg de plastic fles plat op 
tafel en snij ze overlangs 
door. De onderste helft 
lijkt een bootje en is een 
prima zaai- en stekbakje 
voor tuinkers of groenten, 
kruiden en bloemen. 

Knutsel eens een serre ineen en je kunt 
sla en andere groenten enkele weken 
vroeger zaaien, planten en… oogsten.

Model 4
Met plastic flessen, bamboestokken en 
touw of dunne ijzerdraad bouw je een 
superminiserre. Rijg de flessen over de 
bamboestokken en zet die tegen elkaar 
aan, tot je muren en een dak hebt. De 
bodems van de flessen rijg je aan lange 
touwen. Hang ze dicht tegen elkaar aan 
een horizontale balk en je hebt een deur 
voor je plastic serre.

meer toffe tuinideeën -> www.osmo.be.
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Vitaminebommetjes
Spruitjes zijn vitaminebommetjes: vier stuks bevatten evenveel vitamine C als een 
sinaasappel. Deze minikolen zijn ook een echte wintergroente en het lekkerst als 
‘de vorst er is over geweest’. Ze worden dan ietsje zoeter, zeker als je ze opdient 
met kerriesaus en blinke vinken. Een simpel en smakelijk gerechtje!

RecePt   Blinde vinken met spruitjes en kerriesaus

Ingrediënten voor 4 personen

300 g kalfsgehakt • 4 dunne sneetjes 

kalfsvlees van 50 g /stuk • 400 g spruitjes 

1 ui • 1 dl magere yoghurt • 1 à 2 eetlepels 

kerriepoeder • 2 eetlepels olijfolie • 1 eetlepel 

kokosolie • 1 dl groentebouillon • 1 eetlepel 

maïzena en 3 eetlepels water

Bereiding 

Sla met een vleeshamer of deegrol elk plakje 

kalfsvlees zo dun mogelijk tussen 2 vellen huishoudfolie.

Maak vier balletjes van het kalfsgehakt en wikkel elk balletje in 

een plakje kalfsvlees. Je kan de pakketjes eventueel opbinden met 

keukentouw.

Braad de blinde vinken aan in 2 eetlepels olijfolie en gaar ze in een 

voorverwarmde oven van 170°C gedurende ongeveer 15 minuten. 

Maak de spruitjes schoon en blancheer ze 6 à 8 minuten in licht 

gezouten water. Verfris ze onmiddellijk in ijswater om de groene 

kleur te behouden.

Snipper de ui fijn en stoof ze glazig in een eetlepel kokosolie. 

Bestrooi de ui met het kerriepoeder, blus met de groentebouillon en 

laat het geheel even opkoken.

Meng de maïzena met het water en voeg dit al roerend toe bij de 

bouillon. Laat de saus even indikken en voeg nu ook de spruitjes toe.

Warm alles op en werk de saus af met de yoghurt.

Serveer de blinde vinken met de spruitjes en rijst of gekookte 

aardappeltjes.

bron: www.lekkervanbijons.be
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Geel (on-)kruid
Is het je ook al opgevallen? Paardenbloem is terug in opmars. 
Vervelend voor wie zijn gazon mooi groen wil houden, maar een 
buitenkans voor liefhebbers van geel en lekker!

Molsla
Paardenbloem vertoont veel gelijkenissen 
met molsla. Deze vitaminerijke bladgroente 
is eigenlijk niet meer dan een veredelde 
vorm van de ‘pisseblomme’. Molsla heeft een 
gebleekt blad en is een culinaire delicatesse. 
Dat is al langer geweten. Vroeger zocht 
men paardenbloemblad onder molshopen, 
omdat in het donker het blad een frisse en 
pittige smaak krijgt. Probeer het eens zelf. 

Zet een omgekeerde bloempot over enkele 
paardenbloemen en laat het kruid drie weken 
bleken. Was en snipper de bladeren, breng 
eventueel op kleur met de gele bloemblaadjes 
en serveer met een mosterddressing. Molsla 
en zelfs groene paardenbloembladeren zijn 
ook erg lekker gesnipperd en meegebakken 
in pannenkoeken of als extra kruid in 
aardappelpuree. 
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Bolbloemen
Blauwe druifjes, narcis, hyacint en tulpen die je als plant 
in pot koopt, brengen sfeer in je tuin. Combineer ze in 
soorten of geef ze het gezelschap van voorjaarsbloeiende 
tweejarigen. Geef af en toe wat water zodat de planten 
hun bladeren en bloemen sterk omhoog kunnen houden. 
Bemesten hoeft niet.

Meer tuinideeën? Volg ons op facebook.

WIsTJE daT ... 

?

?



Mos in het gazon
Mos in je tuin kan een aantal simpele oorzaken 
hebben. De bodem is te zuur of te arm. Je maait het 
gras te kort. Of het gazon krijgt gewoon te weinig 
zon. Hoe geraak je het kwijt? Een kleine moeite… 
Om de bodem minder zuur te maken, moet je kalken. 
Dat kan het jaar rond, maar bij voorkeur tijdens 
de wintermaanden en in het voorjaar. Een arme 
bodem moet je bemesten. Een organische meststof 
is de meest duurzame oplossing. Deze brengt naast 
voedende elementen ook organische stof in de 
bodem die het bodemleven en de bodemstructuur 
ten goede komen. Een laatste tip: prik gaatjes in het 
gazon tegen water en veeg ze vol zand. Zo maak je 
verticale draineergaatjes. En zorg dat de grasmaaier 
in topvorm is. De messen moeten scherp zijn!

tuinplanten
Nog tot midden april kan je bladverliezende bomen 
en struiken, haagplanten en bessenstruiken met 
naakte wortel kopen. Dat is goedkoper dan planten 
in pot. Geef ze een ruim plantgat en dompel hun 
wortels eerst in een papje van tuinaarde en water. 
Daardoor activeer je de haarwortels en help je ze 
eens zo snel in groei en bloei te komen.

?

?

!

Aha!
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Gazon clean, een meststof met een indirecte 
werking tegen mos voedt de bodem en geeft 
tegelijk een sterke en diepgroene grasmat. 
Info: www.oSMo.Be

tIP!
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