Nieuwsbrief juli 2020

Beste tuinders, hierbij de Nieuwsbrief van juli. Veel leesplezier.
Update: 1-7-2020 Corona virus: De voorschriften voor op de tuinparken van de BVV
Regels buiten
- U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
- Ruimtes buiten mogen maximaal 250 personen bij elkaar komen.
Regels binnen
- U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
- Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.**
- Vrijwilligers achter de bar tellen niet mee.
**De spelregels worden voor iedereen duidelijk bij de ingang van de kantines/terrassen opgehangen.
Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand
- Mensen uit 1 huishouden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
- Jongeren tot 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter
		
afstand houden van volwassenen.

Vuilnis
1 x per week worden de 3 rolcontrainers geleegd op maandag.
Wanneer wij als “groene” tuinders ons afval
goed scheiden zou dat ruim voldoende moeten zijn. Het volgende helpt:
• Geen tuinafval in de containers
• Geen grofvuil in de containers
• Glas in de glasbak en papier/ karton plat
gevouwen in de papierbak.
Vol =Vol; niet blijven stapelen en/of er naast
gaan zetten.
Zo houden we samen ons tuincomplex netjes
en schoon; Dit voorkomt ook irritatie en/of
ongedierte .

Herkent u deze “Vreemde gast”?
Deze kwam op maan-		
dag 1 juni (2e Pink-		
sterdag) zo rond 		
07:00 uur mij ver-		
welkomen in onze 		
tuin. Na diepgravend
onderzoek bleek het een veenmol te zijn, dit
insect was zo’n 6 cm groot.
Yesse Zonneveld (Tuin 053)

Tijdelijke wijziging tijden Zondagploeg
Team 4 (Zondagploeg)
Van 09.30 uur tot 12.00 uur
Data: 19 juli 2020
		
23 augustus 2020
		
27 september 2020
De overige tijden blijven ongewijzigd.

Verzoek van de Groengroep
Enige weken geleden heeft groep 3 de takkenwal begaanbaar gemaakt,
met als resultaat dat het tuinafval weer op de wal gebracht kon worden.
Helaas, helaas is al het werk in de tussentijd weer tenietgedaan, het tuinafval ligt weer aan het begin van de oplooppaden.
Bij deze dus het verzoek om jouw tuinafval zo ver mogelijk naar achteren
te brengen zodat jouw buren er ook hun tuinafval ook kwijt kunnen.
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Tuintips

Juli is doorgaans een zeer warme maand.
Terwijl wij het liever rustig aan doen op
een zonovergoten dag – zeker rond het
middaguur – groeien en bloeien de planten, struiken, groenten en kruiden dat
het een lieve lust is, mits ze voldoende
water krijgen.

Je kunt nu volop genieten van de vele
bloemen, geuren en een verse oogst.
Steek ook af en toe de handen uit de
mouwen met deze tuinklustips voor juli.

Tuintips voor juli
- Geef pot- en kuipplanten en hanging baskets elke dag water. Verwijder uitgebloeide
bloemen en geef ze ook regelmatig vloeibare voeding, zodat ze nog heel lang door		
bloeien.
- Sproei de border en het gazon liever om de zoveel dagen gedurende een lange tijd dan
elke dag een beetje.
- Zaai tweejarigen, zoals vingerhoedskruid, IJslandse papaver, juffertje-in-het-groen,
stokroos, judaspenning en damastbloem.
- In de moestuin of vierkante-meterbak kun je (snij)bietjes, broccoli, radijs, wortel, sla,
paksoi, Chinese kool en spinazie zaaien en andijvie, winterkool, late aardappelen en late
prei planten.
- Oogst kruiden en laat de kruiden die je niet meteen gebruikt drogen.
- Plant bolletjes van de herfsttijloos (Colchicum) in het gazon of aan de voet van een 		
struik. Plant ze circa tien centimeter diep en op minstens vijftien centimeter afstand
van elkaar.
- Vul bakken en potten met zomerbloeiers als lobelia, surfinia, petunia, dahlia, potgera
nium (Pelargonium), Diascia, Cosmea en Kalanchoë.
- Je kunt nu ook nog bloeiende vaste planten in de border zetten, maar bedenk dat ze
regelmatig water nodig hebben als het lang droog en warm blijft. Doe dit dus niet vlak
voordat je op vakantie gaat.
- Vergeet niet op tijd een goede buur, vriend(in) of familielid te vragen je tuin- en kamer
planten te verzorgen als je op vakantie gaat. Zet alle potplanten bij elkaar met een gie
ter ernaast en zet de zwenksproeier alvast klaar op de juiste plek.
- Maai het gras niet te kort om verbranding door de zon te voorkomen. Geef mest als er
regen wordt verwacht.
- Vul het vijverwater regelmatig aan en verwijder algen.
- Verwijder onkruid en (naakt)slakken.
- Snoei struiken die in het voorjaar bloeien, zoals Ribes, Forsythia en Spiraea, leiappels en
peren en knip de lange zijtakken van de blauweregen terug.
- Neem zomerstekken van struiken als hortensia, buxus, forsythia, wilg en vlinderstruik.
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Gasslangen, gasdrukregelaar en hun levensduur
Tijdig de gasslangen vervangen in het tuinhuis is iets waar niet iedereen aan denkt. Dit is
wel erg belangrijk voor de veiligheid. De gasslang is gemonteerd tussen de gasfles en de
vaste gasleiding. De gasslangen zijn van rubber. Na verloop van tijd worden deze slecht
door uitdroging. De fabrikanten hanteren een levensduur van 5 jaar op de gasslangen.
Gedurende die periode hoef je de gasslang niet te vervangen maar dan moet je de slang
regelmatig (laten) controleren. In het geval dat je gasslang is gemonteerd met slangklemmen, controleer dan extra goed want door het aandraaien van de slangklem beschadigt de
gasslang sneller en kan op die punten gaan scheuren. Als er toch scheurtjes zijn ontstaan,
snijd dan +/- 1 cm van de slang af en monteer hem opnieuw maar dan wel wat minder
strak aandraaien. Als de rubberen buitenmantel van de gasslang droogtescheurtjes begint
te krijgen dan is het hoog tijd om de gasslang te vervangen. Wij op de tuin hanteren ook 5
jaar voor de gasslang.
De datum op de slang geeft aan of de slang voor een bepaalde datum vervangen moet
worden dan staat er replace before (jaartal)
Als er alleen een jaartal op de slang staat dan Kan je de slang tot 5 jaar na die datum
gebruiken en moet daarna vervangen worden, als er geen datum op de slang staat is dat
voor de vereniging een reden tot afkeur en zal per direct vervangen moeten worden door
een slang met datum wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht

Het is ook belangrijk de gasdrukregelaar regelmatig te vervangen. Dit is het schijfvormig onderdeel
tussen de gasslang en het apparaat.
De gasdrukregelaar brengt de druk vanuit de gas
fles terug naar 30 of 50 mbar (millibar). De druk
regelaar heeft een overdrukbeveiliging die bij 100
mbar af gaat blazen.
De levensduur van een drukregelaar is theoretisch
10 jaar. Om er van verzekerd te zijn dat de drukregelaar goed en veilig functioneert is het raad
		zaam deze 10 jaar na de productiedatum te vervangen.
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Ingezonden brief

Veiligheid en communicatie op Tuinpark Lissabon

Insluipers op ons tuinpark
27 juni jongstleden was het raak op Tuinpark Lissabon. Op verschillende plekken op het tuinpark zijn spullen en geld gestolen door insluipers, met alle gevoelens van onveiligheid van dien. Dit is een reden om
onze veiligheid nog eens zorgvuldig onder de loep te nemen.
Ook het bestuur zal zich nog nader beraden op de gebeurtenissen en bekijken hoe we het tuinpark nog
veiliger kunnen maken. Daarbij wordt gedacht aan de installatie van een betere camera, die eventuele
inbrekers later goed kan identificeren.
De Tuinbuurt Alertgroep werkt niet goed
Er valt ook nog wat te verbeteren aan ons eigen veiligheidsgedrag. Eén daarvan is hoe wij elkaar waarschuwen als er een noodsituatie is of als er iets verdachts gebeurt op de tuin en wat we doen met zo’n
waarschuwing. Vorig weekend bleek namelijk dat de huidige Tuinbuurt Alertgroep niet goed genoeg
werkt. Door het verkeerd gebruik van de Tuinbuurt Alert Whatsapp groep, reageerde niemand direct op
mededelingen die daar werden gedaan over verdachte personen op het park. Daarom kregen de dieven
nog vrij veel tijd om hun slag te slaan.
Daarom willen wij voorstellen een nieuwe, effectievere Appgroep te starten voor noodsituaties waarin
acuut handelen nodig is. Ons tweede voorstel is het instellen van een tweede Appgroep voor tuinders om
ditjes en datjes uit te wisselen.
Een nieuwe Lissabon Alarmgroep voor acute situaties
Allereerst is het zaak om de Tuinbuurt Alertgroep om te dopen tot ‘Lissabon Alarmgroep’ of een andere,
duidelijk naam. Heb je een voorstel voor een goede naam, stuur die dan op (tuinparklissabon@gmail.com).
De groepsleden moeten deze app alleen gebruiken wanneer er direct, en dan bedoelen we direct, hulp
nodig is, om wat voor reden dan ook (infarct, inbrekers, omvallende boom, etc.). De app is dus absoluut
niet bedoeld voor discussies of uitwisseling van informatie over bijvoorbeeld het verschil tussen bladluis
of schaamluis, maar alleen voor een oproep, die onmiddellijk beantwoord moet worden door andere deelnemers ook aanwezig op de tuin. Dat kan simpelweg in gang worden gezet door op de app de oproep te
doen: ‘Ik heb hulp nodig bij tuin 5!’.
Door duidelijk te communiceren over noodsituaties, kunnen we doeltreffender dit probleem aanpakken.
Dat is ook van belang omdat in de toekomst, meer dan tot nu toe, het park open moet worden gehouden
voor het publiek. Laten we overigens niet vergeten dat hier overwegend mensen met goede bedoelingen
op af komen.
Een Whatsapp groep voor minder dringende zaken
Naast de bestaande Alertgroep is het voorstel om een aparte groep op te richten voor uitwisseling van
ditjes en datjes, kennis en ervaring en allerhande zaken waar we elkaar voor nodig hebben. Hier horen
dan bijvoorbeeld discussies, vraag om advies , hulp en/of gereedschap thuis en allerlei zaken die nu de Allertgroep ‘vervuilen’ maar wel leuk en nuttig zijn.
Oproep aan iedereen
Aan een ieder de vraag of je misschien een goede naam weet voor een dergelijke groep? Wil je meedenken over dit voorstel, stuur dan je mening. Dit kan naar tuinparklissabon@gmail.com.
Met vriendelijke groeten
Martin (tuin 34) en Dory (tuin 29)

Oproep aan alle tuinders: zie je iemand op één van de tuinen die zich verdacht
gedraagt of geen goede verklaring heeft voor zijn aanwezigheid, bel 112.
Met vriendelijke groeten Martin tuin 34 en Dory tuin 29
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Gezocht:
Coördinator Groengroep
Zoals jullie weten neemt Mineke Heslinga dit jaar afscheid als coordinator
Groengroep. We zijn dus opzoek naar iemand die haar taak over wil nemen.
De coordinator Groengroep heeft de volgende taken:
- Elke 5 weken een rondje over de tuin om het werk te inventariseren. Hierbij
kan het schema van het vorige jaar worden gebruikt. Meestal zijn er een
paar ploegbazen die ook meelopen.
- Het werk dat gedaan moet worden in een schema zetten en per mail rond
sturen.
- 2 x per jaar vergadering van de ploegbazen en vervangende ploegbazen
voorzitten.
- 1 x per jaar meelopen met de schouw.
- Contact houden met de groep Natuurlijk Tuinieren.
- Contact houden met de winterploeg.
- 1 x per jaar een jaarverslagje maken.
- Aanspreekpunt zijn voor het bestuur.
Het is handig om dit jaar alvast mee te lopen. Mocht het totale pakket teveel
zijn dan kunt U zich ook aanmelden voor een deeltaak.
Voor meer informatie kan je je melden bij Mineke Heslinga (Tuin 017), bij een
van de bestuursleden of via de mail Tuinparklissabon@gmail.com

Teamleider en assistent-teamleider
Voor verschillende teams zoeken wij een teamleider en een assistent-teamleider.
Van een (assistent) teamleider wordt het volgende verwacht:
- Uitleg geven over de te verrichten werkzaamheden van het team.
- 2 maal per jaarvoorzitten van het groengroep overleg.
- Het bijhouden van de presentielijst van de deelnemers aan de werkbeurt
- Het zorgen dat al het gereedschap netjes en compleet wordt teruggeplaatst in het 		
Tuingereedschaphok.
De assistent-teamleider vervangt de teamleiders bij zijn / haar afwezigheid.
Iedereen met een positieve insteek kan de functie van (assistent) teamleider vervullen. Voor jezelf zal het contact met andere teamleiders jouw tuinier kennisniveau vast
naar een hoger niveau tillen.
Voor meer informatie kan je je melden bij Mineke Heslinga (Tuin 017), bij een van de
bestuursleden of via de mail Tuinparklissabon@gmail.com

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com

website: www.tuinparklissabon.nl

Jeugdplek

Kleurig en vrolijk Insektenhotel maken
- Blik verven met eerst grondverf en dan kleuren met acrylverf.
- Of lijm smeren en dan omwonden met gekleurd garen/wol.
- Touw/veter
- Kraaltjes
- Vullen met b.v. hooi/bamboe/papier en hooi

Originele ideeen
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Recept van de maand
Baba Ganoush (naar recept van Jamie Oliver)
2 grote aubergines
2 eetlepels tahin
1 theelepel harissa
1 citroen
1/4 teen knoflook
30 gr feta
verse peterselie
1 theelepel honing
3 stronkjes lof, paksoi of kropsla
druiven om te garneren
Gril de aurbergines in de oven of grilpan. Prik gaatjes in de buitenkant, en leg
ze gehalveerd in de pan/oven. Smeer er olijfolie over, met wat peper en zout.
Na een klein halfuurtje zijn ze zacht en gaar. Doe de tahin in een kom (als je dat
niet hebt, kan pindakaas eventueel ook), rasp er de citroenschil over, en pers
het citroensap erover. Knoflook (gepeld en geperst), olie (ongeveer 2 eetlepels)
erdoor, en feta erover verkruimelen. Bewaar een klein beetje feta ter garnering.
Schep het zachte vruchtvlees van de aubergines in een blender (of prak het in
een kom als je geen blender hebt), samen met harissa, peterselie en honing.
Voeg peper en zout toe, en blend alles tot een geheel.
Maak de lof, paksoi of kropsla schoon, en leg op een bord. Schep de baba ganoush erin, en garneer met gehalveerde druiven en de resterende feta.
Eet smakelijk!
Nanda tuin 61

.... en ik geef de pollepel door aan Otto van tuin 63
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Op een mooie Pinksterdag
U kunt het vast wel, Pinksterdagen in het vooruitzicht, mooi weer voorspelt, tuinhuisje met
tuintje lonkt. Samen met je tuinburen een fijn weekend voor de boeg, gezellig een kopje koffie
en een drankje doen in de kantine van ons mooie tuinpark, helaas gooide dit jaar het coronavirus flink roet in het eten. Dus niets van dit al, jammer, helaas pindakaas.
Maar ja, wat doe je dan, als je handen jeuken, je eigen huisje zo goed als af is en je vorig jaar
het plan had opgevat om de voorkant van de kantine op te gaan knappen?
Inderdaad, je begint met het demonteren van de voorzijde van de kantine, plank voor plank.
Deze planken zijn immers nog goed genoeg om als basis te gebruiken voor de nieuwe voorkant. Kilometers zijn afgelegd tussen de kantine en de werkplaats om al deze planken op maat
te zagen om deze “om de 30cm” te hergebruiken. Dit alles om “het werk” schoon te hebben
om direct met de montage van de nieuwe panelen te kunnen beginnen wanneer ze zouden
arriveren…………………… Menige tuinder kwam dagelijks “even” langs om de voortgang te
aanschouwen of om simpel een praatje te maken.
Maar ja, toen kwamen de problemen. Nee niet het weer, dat zat in de maanden april, mei en
juni 100% mee, mooi zonnig weer om buiten te kunnen werken, zelfs op de meest zonnige dagen kon er worden doorgewerkt, daar de bomen voor de kantine voor een perfecte schaduw
en verkoeling zorgde. De problemen zaten bij de levering van nieuwe planken, eerst volgende
week, dan het einde van de week, dan die week erop kortom een gebed zonder eind. Uiteindelijk contact gezocht met een nieuwe leverancier, en jawel levering binnen een week. Dus ware
het niet dat het Hemelvaartweekend was en de fabrikant die dagen dicht was. Uiteindelijk lang
gewacht, stilgezwegen, netjes betaald en toch gekregen.
Dus komt het Pinksterweekeinde eraan en ligt er een “klein” pakketje panelen voor de kantine
en begin je er maar aan. Met het monteren van iedere paneel werd de kantine weer onze kantine en werd de verbazing van de tuinders steeds groter; van “Oh wat mooi!” tot “Jemig wat
fantastisch” en “Doe je dit helemaal alleen?” (Nee hoor Ik heb wel hulp). Zelfs met een rustdag
op Eerste Pinksterdag alle panelen netjes gemonteerd.
Het project zo goed als klaar is (want ja
het kan natuurlijk niet helemaal goed gaan bij
deze klus; de hoeklijsten zijn er namelijk nog niet).
Het einde van de sluiting van de kantine vanwege de coronacrisis ook in zicht. Wij hopen wij de
kantine, weliswaar met beperkingen, weer te kunnen gebruiken.
Dus mocht u de afgelopen weken een vreemde
vogel hebben horen fluiten in de buurt van de
kantine dan zal dat hoogstwaarschijnlijk Dick Lute
zijn geweest die verschrikkelijke in zijn hum is geweest. Hij is namelijk de bedenker, coördinator
en uitvoerder van dit project geweest.
Hoort U hem fluiten, vergeet hem dan niet door af en toe een bakje zangzaad voor hem neer
te zetten (0.0%)
Dick bedankt,
Hor Tensia
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Tuinwinkel en kantine
Wanneer gaat de kantine en de
tuinwinkel weer open? Afgelopen week hebben wij de laatste
update gekregen van de bond.
Regels die gelden vanaf 1Juli.
De tuinwinkel- en kantinecommissie hebben afgelopen zondag
overleg gehad.
Hier is besproken welke vrijwilligers beschikbaar zijn en wat het
protocol gaat worden. Het protocol moet de goedkeuring krijgen
van het afdelingsbestuur en het
bestuur van de bond. Zodra er
groen licht wordt gegeven krijgt
u hierover bericht.

Lichtjesavond op 29 augustus
Zet deze datum alvast in jouw agenda.
Die mag je niet missen.
29 augustus Lichtjesavond.
Alle tuinen worden verlicht met diverse
lichtbronnen.

De grofvuil dag is verplaatst naar het voorjaar van 2021
Wist u dat:
• U Japanse duizendknoop en berenklauwen zelf mag verwijderen wanneer u ze ziet.
• dit in het openbaar groen in het algemeen zeer op prijs wordt gesteld.
• deze planten in een vuilniszak in de containers geplaatst moeten worden.
• het overige tuinfval op de composthoop geplaatst mag worden
• de takkenwal er is voor takken.
• tuinders ook de slootrand langs hun tuin moeten onderhouden.
• dit alleen van toepassing is wanneer u erbij kunt komen.
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