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Agenda
3 november: Freubeldag
20 november: Algemene Ledenvergadering
14 december: Laatste werkbeurtdag
14 december: Klaverjassen, aanvang 20 uur
15 december: Workshop Kerststukjes maken
5 januari 2020: Nieuwjaarsborrel, vanaf 14.00 u

Beste tuinder,

Hierbij de Nieuwsbrief van november. Veel leesplezier!   

App-groep
Voor de tuin-alert groep kunt u 

zich aanmelden op nummer:

0634492263. Vermeldt uw 

naam en tuinnummer in de 

Whatsapp. Dit nummer is 

uitsluitend voor noodsituaties 

en/of verdachte omstandig-

heden.

Snoeien van de Potentilla

Wanneer de Potentilla fruticosa 

(struikganzerik) snoeien? In maart 

kan de struik licht gesnoeid wor-

den. Uithangende takken kunnen 

tot net boven de grond worden 

afgeknipt. Is de struik helemaal 

uit zijn vorm gegroeid, snoei  dan 

de hele struik in maart tot 10 à 15 

cm boven de grond terug. Vriest 

het in deze periode, dan moet je 

de knipbeurt even uitstellen.

Baggeren
Er moet gebaggerd zijn voor 15 november !

Het moet ook gemeld zijn bij het bestuur 

voor 15 november.  

Vos gezien op ons park
Er is een vos gezien.......

Het hek 
Na 1 november gaat het hek weer dicht over-

dag en ‘s nachts.

Het dak 
We hebben een nieuw dak op de Stake dus 

we zitten weer heerlijk droog!

Tussen 1 november en 1 april De tuinwinkel is gesloten
Mocht u toch iets nodig hebben dan 
kunt u een sms/Whatsapp sturen 
aan: Joe Derks . Tel.:  06 21 21 59 56
Hij zal u zo spoedig mogelijk 
antwoorden.



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

Baggeren

Baggerdemonstratie 
Een filmpje over hoe je moet baggeren is te vinden op de de website onder tips.

Waar liggen de baggernetten?
De baggernetten hangen zoals altijd achter het Kroggetje. 

Dringend verzoek: wil iedereen de netten meteen terugbrengen na gebruik zodat 
iedereen ze een keer kan gebruiken. 
Moeten er reparaties aan de netten worden uitgevoerd meld dit dan aan het bestuur 
via ons mailadres tuinparklissabon@gmail.com

 Baggeren van 1 oktober tot 15 november

Waarom geen bomen op de beschoeiing?
Zoals u weet, is deze zomer weer de gebruikelijke schouw geweest. Inmiddels is 
ook de naschouw geweest. Als er een naschouw is geweest op uw tuin, krijgt u 
daarover bericht.  
Uit de schouw en naschouw bleek dat veel tuinders bomen op de beschoeiing 
hebben staan en er voor kiezen die te laten staan. Het bestuur adviseert deze 
tuinders dringend deze bomen toch weg te halen.  Waarom? Bomen op de 
beschoeiing kunnen de beschoeiing beschadigen met hun wortels. Herstel van 
deze schade is kostbaar terwijl deze kosten voor rekening komen van de tuinder. 
Elke tuineigenaar is namelijk verantwoordelijk voor de beschoeiing op zijn of haar 
tuin. De verzekering dekt deze schade niet.  Om te voorkomen dat tuinders te 
maken krijgen met hoge kosten,  adviseren wij de bomen weg te halen. Maar het 
is een advies. Als u ervoor kiest de boom te laten staan, dan accepteren wij dat. 
Maar u kent nu het risico dat u neemt.

Tuinkalender: Vanuit de tuinwinkel 

Wij willen een verjaardagskalender maken.

Maar dan wel met foto’s van ons tuinpark.

Wij roepen iedereen op om een foto te 

sturen naar ons mailadres.

De winkelcommissie kiest de 12 foto’s uit 

die zij in die kalender willen verwerken.

Dus kom op met dat fototoestel en speur 

naar dat unieke plaatje.

De verjaardagskalender zullen wij 

verkopen in onze tuinwinkel.

Veel plezier met de kiekjes maken.



Baggeren
Geschiedenis Tuinpark Lissabon deel 3

We willen verder. Verder op de weg van natuurlijk tuinieren. Lissabon heeft namelijk 
nog geen predicaat “ Natuurlijk tuinieren”  Sinds drie jaar is een groep vrijwilligers 
hard aan het werk om het begeerde Lieveheersbeestje te krijgen. De voorbeelden zijn 
duidelijk te zien. Natuur en Milieu Educatiedagen voor de kinderen van Basisschool de 
Mijlpaal, een avonturen eiland, meerdere insectenhotels, kleine boomgaard  met oor-
spronkelijke rassen, rotstuinen die ruimte bieden aan verschillende kleinere dieren en 
natuurlijk het bijenvolk. Een bevriende imker van het Nieuwe Bijenpark heeft enige bij-
enkasten geplaatst. De eerste honing van eigen tuin is een feit. Betekent ook automa-
tisch dat we veel meer bijen minnende planten en  bloesembomen hebben dan voor-
heen. We zijn dus op goede weg maar er moet nog best veel gebeuren. We hebben er 
echter het vertrouwen in dat een groep zeer enthousiaste tuinders de klus op korte 
termijn gaat klaren.  Vooral moeten we er op letten dat er een goede communicatie 
is tussen tuinders en de Natuurlijk Tuinieren groep. Ondertussen heeft het heugelijk 
feit zich voorgedaan dat de enorme inzet is beloond door het AVVN. Het keurmerk is 
uitgereikt en wel met drie stippen. Hopelijk krijgen we over 3 jaar het maximaal bereik-
bare namelijk vier stippen. 

Huidige situatie
Tuingroep Lissabon is een verblijfstuin en is een betrekkelijk klein tuinpark met 108 
tuinen. Het park is ca. 5,8 hectare groot. Het tuinpark is gelegen tussen het oude idyl-
lische lint Sloterweg aan de noordzijde, de Anderlechtlaan aan de westzijde en aan de 
zuidkant de snelweg A4. Het ligt tevens in een reeks groengebiedjes: het Reigersbosje, 
het Siegerpark en tuinpark Bijenpark en heeft daardoor een relatief groene omgeving. 
De rand van het park wordt gevormd door een waterpartij en een groenzone met bo-
men en houtwallen, waartussen een wandelroute ligt. Het park maakt geen onderdeel 
uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Tuinpark Lissabon heeft wel een regle-
mentair natuurvriendelijke / ecologische doelstelling. Bijzonder zijn de natte oeverpro-
jecten in het gradiëntensysteem.

Toegankelijkheid en oriëntatie
Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad, direct bij woonwijken Nieuw 
Sloten en de Aker en is goed bereikbaar vanuit de westelijke tuinsteden via recreatieve 
langzaamverkeerroutes. Het complex is vanaf de Sloterweg zichtbaar. Aan deze zijde 
ligt de enige entree van de tuin (en de op het park gelegen parkeerplaats). Vanaf de 
A4 zuidzijde is het park goed zichtbaar maar vanaf het westen minder. Van eind maart 
tot half oktober kan een ieder dit wandelpark bezoeken. In 2003 is door het aanleggen 
van bruggetjes naar het Bijenpark en Siegerpark een interessant wandelgebied ont-
staan voor de bewoners van de aanliggende wijken.

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



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

Tuintips voor november

Het gazon in november
• Om gele plekken in het gazon te voorkomen haal je regelmatig de gevallen bladeren  
 van het gras. Naast deze gele plekken voorkom je hiermee ook gladde situaties,   
 natte bladeren kunnen immers erg glibberig zijn.
• Bind hoge grassen bij elkaar. Door storm kunnen deze grassen plat slaan en kapot   
 waaien.
 
Beplanting in november
• Zolang het niet vriest kun je vaste planten blijven planten. Om de tuin een beetje op  
 te fleuren kun je kleurrijke winterviooltjes in de border of in balkon- en terrasbakken  
 planten. Ook gekleurde herfstasters en winterjasmijn misstaan de tuin niet!
• Zet de vorstgevoelige planten alvast binnen of in het schuurtje.
• Je kun nog steeds jonge fruitbomen en voorjaarsbollen in de volle grond planten   
 zolang het niet vriest.
• Bescherm de vaste planten door ze af te dekken met bladeren of een laag compost.  
 Naast het beschermen voor bevriezing bevorder je hiermee ook de groei.
 

Snoeien in november
• Zodra de fruitstruiken in de tuin kaal zijn kun je ze voorzien van een verjongings  
 snoei.
• De appelboom mag worden gesnoeid!
• Ook knotwilgen kunnen nu geknot worden.
• Zolang het niet vriest kunnen ook heesters en bomen gesnoeid worden.
Let wel op dat veel heesters, zoals bijvoorbeeld de hortensia, juist bescherming hebben 
aan de uitgebloeide bloemen en zo minder bevriezingsgevaar lopen.
 
Meer tuintips voor november
• Sluit de buitenkraan af om bevriezing van de leidingen te voorkomen.
• Wil je meer vogels in de tuin lokken? Hang dan een nestkastje en bolletjes voer op.
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Samen met je (klein)kinderen originele en spannende dingen doen op de tuin:

Paddenstoelen zoeken en determineren.

Jeugdplek



Recept van de maand

Zelf geplukte paddenstoelen met roerei  Eet smakelijk!
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Afgelopen week ben ik gaan wandelen bij Kasteel Groeneveld in Baarn. Het bos 

stond daar vol met paddenstoelen. Het was prachtig. Nu heb ik vroeger van mijn 

moeder wel iets geleerd over paddenstoelen zoeken en het enige dat is blijven han-

gen is dat je met het plukken van boleten weinig kwaad kan.

Voor zover ik weet is er 1 giftige boleet, waar je flink ziek van kan worden maar ook 

niet meer dan dat. Het is de satansboleet en die is overduidelijk herkenbaar aan zijn 

rode buisjes. Boleten hebben onder de hoed geen ‘plaatjes’ maar buisjes. Een soort 

sponzige onderkant. Daar zijn ze goed aan te herkennen. Ik pluk zelf ook geen bo-

leet met een rode steel omdat ik denk dat die steel niet voor niets rood is, dat zegt 

‘afblijven’. 

Gelukkig zijn er nog heel veel boleten zonder rode stelen en/of buisjes. Eekhoorn-

tjesbrood vind ik zelf de lekkerste maar die vind ik niet vaak. Andere boleten zijn 

nog steeds heel smaakvol en op dit moment overal te vinden. Als ik een potentieel 

‘slachtoffer’ zie staan, voel ik eerst of ie stevig is. Als ze al wat  zompig zijn dan zijn 

ze al te oud en laat ik ze staan. Maar een mooi klein stevig exemplaar neem ik mee. 

Probeer ze zo voorzichtig mogelijk mee te nemen, in een mandje of een doek. Ik ge-

bruik zelf zo’n recyclezakje die ze tegenwoordig bij de supermarkt hebben. Een verse 

boleet heeft gele buisjes onder zijn hoed. Zodra de buisjes ergens tegenaan komen 

worden ze blauwig. Dit kan geen kwaad. Ruik even aan de paddenstoelen want de 

geur van verse boleten is heerlijk. 

     .... en ik geef de pollepel door aan tuin 95
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Eenmaal thuis is het aan te raden om ze zo snel mogelijk klaar te maken en te eten.

Het recept is simpel:

Je maakt de paddenstoelen schoon door ze met een droog doekje schoon te wrijven. 

De steeltjes zijn alleen lekker als ze nog stevig zijn. Als dat niet zo is dan doe je ze weg. 

De buisjes onder het hoedje kun je vrij gemakkelijk verwijderen met de hand en anders 

met een mesje. De paddenstoel moet gaaf en stevig zijn. Wat je over hebt snij je in stuk-

ken. Ik hou zelf van een beetje grote stukken. Smelt roomboter in een pan en bak de 

stukken voor 2 minuutjes, vooral niet te lang, op hoog vuur. Als ze klaar zijn strooi je er 

wat zout over en zet je het opzij. Gooi nog wat boter in de pan en maak een roerei voor 

bij de paddenstoelen. Dit is voor mijn het allerleukste en lekkerste herfsthapje dat ik 

kan bedenken.  

Bon Appetit, 

Thera Knap, tuin 11.

Ps. Een roereitje maken kan iedereen wel, toch? Nee ?.... Gewoon het ei een beetje 

loskloppen en dan terug in de pas en los blijven roeren. Als je het lekker vindt kun je er 

nog een extra klont boter of room doorheen doen. En vergeet niet om er peper en zout 

overheen te doen.

Eetbare  paddenstoelen 


