Nieuwsbrief augustus 2019

Beste tuinder,
Hierbij de Nieuwsbrief van augustus. Veel leesplezier!

		

Agenda augustus 2019
11 augustus: saté avond; Kipsate met frietjes en een lekkere frisse salade,
tussen 17.00 u tot 19.00 uur. Prijs € 7,50 en aanmelden vòòr 8 augustus via
e-mail of in de kantine.
17 augustus: bingo
11 en 25 aug: bestuursspreekuur van 14.00 tot 15.00 uur in de Stake
31 augustus: lichtjesavond. Bij slecht weer wordt het een week later.

Tip
Het zoeken naar plantnamen via je
telefoon kan heel eenvoudig met
de app:
Downloaden via de app store.

Plant@net.

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief stond dat het recept
“Vlaams Stoofvlees’ kwam van tuin 60 maar
het kwam van tuin 64.

Vanuit het bestuur
Nieuwe tuinders
We wensen alle nieuwe tuinders
een heel hartelijk welkom op ons
Tuinpark: Tuin 11, tuin 35 en
tuin 97.

Wilt u in aanmerking komen voor een
wintervergunning.? Overnachten buiten
het seizoen op de tuin? Hiervoor liggen
formulieren binnenkort in de kantine.
Let erop of u aan de voorwaarden
voldoent voordat u zich in schrijft.

Nieuw terras
Het terras voor de kantine is
uitgebreid. Met dank aan de
hulp van tuinders.

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com

website: www.tuinparklissabon.nl

Tuinportretten
De Tuinwinkel

Leonie, Elske, Zeger, Anita en Patricia.
Niet op de foto maar wel actief: Nikkel en Joe.
De tuinwinkel
Hallo, wij zijn tuinders die in het winkeltje u van dienst zijn. Een nieuw
samengesteld team dat enthousiast aan de slag is gegaan met de
tuinwinkel. Wij zijn blij dat u geduldig wacht wanneer wij nog moeten
uitzoeken hoe alles werkt. Honderd en één ideeën hebben wij met dit
winkeltje. Vooral vinden wij het fijn uw ideeën en tips te horen.
Naast veel tuinproducten hebben wij ook een kleine bibliotheek gericht op tuinieren en ontspanning. Binnenkort zullen wij een lijst publiceren van producten die wij verkopen. En deze zal zeker aangevuld
worden met uw tips. Zoals elke commissie zoeken wij tuinders die af en
toe willen helpen.
Op de winkeldeur zal worden aangegeven wanneer de winkel open is:
op zaterdag of zondag.
Is een avondopening misschien nog een optie?
Voor de Lichtjesavond (31 augustus) zullen wij zeker nog extra leuke
inkopen voor u doen.
Kom gewoon eens langs……doen!

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com

website: www.tuinparklissabon.nl

Vanuit de Groengroep en Natuurlijk tuinieren

Geschiedenis deel 1
Hoe het begon, hoe het werd en hoe het wordt
Volgens de oprichtingsstatuten is Tuinpark Lissabon opgericht in 1968. Dit klopt
maar de plannen waren van veel eerdere datum. In 1962 werden de officiële plannen voor de aanleg van de Einsteinweg en de Ring Amsterdam goedgekeurd en
werd er ijverig begonnen met het afbreken van verschillende bestaande wegen en
woonhuizen. Heel toevallig lag er aan het genoemde tracé een Volkstuinpark met
de mooie naam Ons Buiten. Een gedeelte van de nieuwe wegen gaat via het tuinpark lopen. Het betekent heel concreet dat er zo’n 100 tuinen moeten verdwijnen.
Het ging met name om de noordkant van het park. Grote onrust onder de tuinders.
Het tij is echter niet meer te keren. Er volgt volop overleg met de Gemeente Amsterdam en er gaat een compensatie plaats vinden. Er komen twee nieuwe tuinparken bij. Tuinpark Osdorp en Tuinpark Lissabon. Met name het laatste park is voor
de meeste van ons van heel groot belang.
De volgende afspraken werden met de gemeente gemaakt:
- Tuinders krijgen een kleine compensatie in geld.
- Er wordt een stuk terrein met zwarte grond opgeleverd aan de Sloterweg.
- Er zullen afwateringssloten gegraven worden en er worden paden aangelegd.
Om het iets eenvoudiger te maken werden er ook percelen uitgezet.
De perceelmaat werd 15×20 meter.
Daar konden de vertrekkende tuinders het mee doen. Echter lang niet alle tuinders
hebben een nieuwe tuin op Lissabon genomen. Het werd ongeveer fifty/fifty. Helft
bestaande tuinders, helft nieuwe tuinders. Gelukkig hadden de oud tuinders van
Ons Buiten voorrang met het kiezen van een perceeltje.
Mijn eerste aanblik van het nieuwe tuinpark was nogal deprimerend. Als je op de
parkeerplaats stond kon je onbelemmerd kijken naar het talud van de A4. Een
maagdelijk stuk zwarte grond van 200 meter breed en 225 meter diep. Doorsneden door brede en smalle sloten. Ons waternet heeft een lengte van 1700 meter.
De paden nemen ruim 1400 meter in beslag. De rode piketpaaltjes die de percelen
aangaven, stonden als vroege tulpen in de koude grond. De enige begroeiing waren de bomen en struiken die de gemeente had geplant op de buitensingels en wat
we nu landtongen noemen. Het waren wel heel kleine boompjes.
De saamhorigheid was groot en iedereen hielp elkaar. Huisjes op Ons Buiten werden vaak plank voor plank afgebroken en op Lissabon weer opgebouwd. Andere
tuinders kozen voor een nieuw te bouwen huisje. De eerste jaren was het buffelen.
Water moest nog aangelegd worden, septictanks nog ingegraven en oliestellen gevuld worden. Het was echt behelpen. Geen accu’s, geen zonnepanelen, geen koelkasten en al helemaal geen TV’s. Maar volkstuinders zijn vindingrijk. Soms kom je
in een tuin nog een ondergrondse koelkist tegen. Ze werken trouwens nog steeds
goed.
In de volgende nieuwsbrief deel 2
Door Hans Blom, tuin 10

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com

Het volledige verhaal kunt u
op de website vinden.

website: www.tuinparklissabon.nl

Vraag van de maand:
Wat een wens van meerdere tuinders is:
• Achter de kantine het creëren van een kruidentuin voor algemeen gebruik.
• Speelweide voor jong en oud met gebruik van natuur producten.
Deze twee projecten vraagt om tuinders die willen meedenken over de
mogelijkheden en, natuurlijk, tuinders die een handje willen meehelpen
bij de uitvoering.

Tip van de tuinman
tuintips voor augustus
1. Besproei het gazon en de border liever een paar uur lang in plaats van ze elke dag
kort van water te voorzien, dat stimuleert diepere wortelgroei.
2. Sproei in de vroege ochtend of avond, want dan gaat er minder water verloren
door verdamping.
3. Vergeet niet het water in de vijver en de vogeldrinkschaal regelmatig aan te
vullen.
4. Verwijder voor een langere bloei regelmatig de uitgebloeide bloemen van
zomerbloeiers als dahlia’s, begonia’s, rozen, pronkerwten (Lathyrus) en potgeraniums (Pelargoniums).
5. Geef bloeiende potplanten iedere twee weken vloeibare mest en bemest het
gazon deze maand ook nog een keer.
6. Je kan eventueel al herfstbloeiende bollen en knollen planten, zoals de herfsttijloos en madonnalelie.
7. Verzamel zaden van een- en tweejarige bloeiers als stokroos, judaspenning,
siertabak (Nicotiana), cosmos en juffertje-in-het-groen (Nigella).
8. Neem stekken van pot- en kuipplanten als Pelargoniums en fuchsia’s.
9. Snoei uitgebloeide lavendel terug, maar laat er altijd nog wat fris grijsgroen blad
aan (nooit terugsnoeien tot in het oude hout, want dan zal de plant niet meer
uitlopen). Snoei struiken en hagen, zoals hulst, laurierkers, vuurdoorn, meidoorn,
beukhaag en liguster, in vorm. Doe dit op een bewolkte dag, om te voorkomen
dat het blad in de zon verbrandt. Wacht met het snoeien van coniferen tot eind
september.
10. Maai het gras wat minder vaak en op een hogere stand. Doe dit op een bewolkte
dag of in de avond. Strooi een laag maaisel uit in de borders om onkruid tegen te
gaan en vocht vast te houden. De wormen zullen het grasmaaisel omzetten in
voedzame humus.

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com

website: www.tuinparklissabon.nl

Jeugdplek

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

Wormen hotel

Wormen hotel
Wat heb je nodig:
- glazen potjes met deksel
- zand en aarde
- gereedschap om gaatjes
te maken in de deksels
- regenwormen

- water

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com

website: www.tuinparklissabon.nl

Recept van de maand

Tomaten- en kappertjesbruschetta

Eet smakelijk!

Ideaal zomers feesthapje. Makkelijk te maken, bovendien: als dit op tafel staat, stort jong en oud zich er op,
de schaal is altijd snel leeg! Voor een kleiner gezelschap
neem je de helft van alle ingrediënten.
Nodig:
•
2 blikken (dus 2 x 400 gr) gepelde tomaten
•
4 eetlepels kappertjes
•
2 tenen gehakte knoflook
•
3 eetlepels olijfolie
•
1 zak bruschetta, of 2 ciabatta (Italiaanse broden)
•
Verse basilicum
•
Zwarte peper
Snij de tomaten in de lengte door midden en lef ze in een
zeef/vergiet. Laat de tomaten 5 minuten uitlekken. Doe
de olie in een koekenpan. Leg de tomaten daarin, met
daarop de kappertjes en de knoflook. Laat de tomaten
op een heel laag vuur staan. De bedoeling is dat de tomaten vocht verliezen en dat de smaak van de kappertjes en de knoflook in de tomaat trekt. Dat kan 15 tot 30
minuten duren. Let op dat de knoflook niet bruin wordt.
Je kunt de tomaten 1 keer omdraaien. Leg de bruschetta
op een schaal. Als je ciabatta hebt: in stukjes snijden en
roosteren. Leg op elk stukje brood een halve tomaat met
wat kappertjes. Giet de resterende olie over de tomaten.
Bestrooi het met versgemalen peper. Even testen of je
wat extra zout nodig hebt. Leg er (een stukje van) een
basilicumblad op. Lekker met een glas Italiaanse wijn!
Buon appetito!
Van tuin 62

.... en ik geef de pollepel door aan tuin 10

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com

website: www.tuinparklissabon.nl

Een nieuw dak voor de Stake / Cantina Lisboa
Zoals in de laatste ledenvergadering is besloten, wordt het dak van de
Stake grondig aangepakt. En het toenemend aantal vochtplekken in het
plafond laat zien dat dat heel hard nodig is. Het bestuur heeft vier
offertes aangevraagd bij verschillende dakdekbedrijven. Uiteindelijk is
de firma Brommer gekozen. Dit bedrijf kan ons dak grondig repareren
voor € 17.300 exclusief btw en inclusief 10 jaar garantie.
Maar de uiteindelijke kosten vallen lager uit voor ons allemaal. De
Klaverjascommissie heeft het park een schenking gedaan van € 1.500
van haar eigen opbrengsten. Dit cadeau krijgen wij allemaal ter ere van
het 50 jarig bestaan van de Klaverjascommissie.
Door deze gulle gift, komen de kosten op € 15.800. Deze kosten worden betaald uit onze reserve, de spaarpot die wij hebben voor dit soort
uitgaven.
Op dit moment is het bestuur in gesprek met het bedrijf over de duur
en de startdatum van het werk. Het bestuur wil namelijk voorkomen
dat de activiteiten in de Stake worden gehinderd door de werkzaamheden. Zodra de planning is vastgesteld, wordt iedereen hierover
geinformeerd via de mail of de informatiekastjes.
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