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Agenda Juli / Augustus 2019
13 juli:  Filmavond. Aanvang 20.30 uur.   

 Titel volgt nog.

14 juli:  Bestuursspreekuur. Van 14.00  tot  

 15.00 uur in de Stake.

17 juli:  Freubelclub.

21 juli:  Dineren in Cantina Lisboa. Menu  

 volgt nog en graag inschrijven voor  

 15 juli.

28 juli:  Bestuursspreekuur. Van 14.00 tot  

 15.00 uur in de Stake.

4 aug.:  Dineren in Cantina Lisboa.

Beste tuinder

Hierbij de Nieuwsbrief van juli. Veel leesplezier! 

Mededeling voor de zondagploeg 
Op 21 juli, 25 augustus  en 29 september 

beginnen de werkbeurten vroeger: van 

9.30 uur tot 12.00 uur.

Op zondag 3 november en 8 december 

hebben weer de gewone tijd: van 10.30 

uur tot 13.00 uur.

Natuurlijk tuinieren
Op 1 juni hebben wij ons keurmerk Natuurlijk Tuinieren ontvangen met 3 stippen. Het 

was een feest waar iedereen erg van genoten heeft. De plaatsing van dit keurmerk 

wordt binnenkort bekend gemaakt. Meer informatie kunt u terugvinden op de web-

site Ook vindt u daar het volledige keuringsrapport . 

Educatie Natuurlijk Tuinieren
Op 26 en 27 Juni in de ochtend zijn de 5e klassers van de Mijlpaal op ons tuinpark 

geweest. Het thema waarmee ze aan de slag zijn gegaan vanuit school is: ‘natuur in de 

buurt’. Na een informatief filmpje over ons park met dit thema gaan de leerlingen met 

ouders en hun leerkrachten over het park speuren naar bloemen en vogels. De leer-

lingen hadden een opdrachtenboekje waarmee ze dmv een speurtocht op zoek zijn 

gegaan naar bepaalde bomen, vruchten, dieren en bloemen. Wij hopen dat de 

5e klassers met plezier terug zullen kijken op dit bezoek.

Gevaarlijke bomen op de “windsingel” kan je melden bij:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/
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Tuinportretten
Beste medetuinders, mag ik u voorstellen:         

Van links naar rechts:  Bianca, Jan, Leonie, Els, Gerrie, Tonnie, Patricia, Dick, 

Suzy en Peter. Niet op de foto en ook actief: Saskia, Monique, Francesco, 

Gerrie en Ruud. 

De kantinemedewerkers dragen allemaal een steentje bij om het u naar 

uw zin te maken, ze helpen bij allerlei activiteiten en werken samen met 

andere commissies. Ieder heeft zo zijn/haar kwaliteit en daar wordt 

dankbaar gebruik van gemaakt. Er zijn altijd tuinders welkom om te helpen, 

ook al is dat voor een keertje. Tijdens de werkbeurten staat altijd koffie 

klaar voor de enthousiaste werkers en er is natuurlijk ook koffie voor alle 

andere tuinders.

Beroemd zijn de tuindiners. Peter onze kok weet ons altijd weer te 

verwennen met een 3-gangendiner en verrassende coctails met tropische 

namen. 

Voor activiteiten kunt u de nieuwsbrief en de affiches in de gaten houden. 

Heeft u nog ideeën en/of wensen laat het ons weten, we horen het graag. 

De kantine is van onze vereniging, dus van alle tuinders. Heeft u wensen of 

ideeën, kom gerust bij ons langs.

 

Wij vinden het leuk u te zien. Welkom in  La Cantina Lisboa.

 de Kantinecommissie
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Tuinportretten
Van het bestuur.
Zoals u misschien ziet zijn wij hard aan 

het werk. Achter de coulissen worden er 

voorbereidingen getroffen voor bijvoorbeeld.:

- nieuwe tuinders/vertrekkende tuinders

- de schouw; wat is er belangrijk en waarom

 - omgevallen bomen windsingel

- netwerken in de buurt

De info over de te koop staande tuinhuisjes 

zijn openbaar gemaakt in de website en in de 

informatieborden van ons tuinpark. 

Het bestuur verkoopt de huisje, de 

Bouwcommissie taxeert het huisje en de 

Groencommissie taxeert de tuin. Wij hopen 

u binnenkort uitgebreider uitleg te kunnen 

geven over het koop- en verkoopproces.

Van de winkelcommissie
De winkel is zondag 7 Juli open i.p.v. 

zaterdag 6 Juli

De platte kar (op de paden lijken-

kar genoemd) is weer voorzien van 

nieuwe binnen- en buitenbanden.

Kruiwagenbandjes en -wielen zijn te 

bestellen in de tuinwinkel.

We hebben sinds kort ook emmers.

We zoeken nog vrijwilligers die ons 

een handje willen helpen.

Nog ideeën voor onze tuinwinkel? 

Wij horen het graag.

Van de Kantine
Filmavond op zaterdag 13 Juli.

Aanvang 20.30 uur. Titel volgt 

nog.

Dineren in Cantina Lisboa op 

zondag 21 Juli. Menu volgt nog en 

graag inschrijven voor 15 juli.

Freubelclub op woensdag 17 Juli: 

vogelbadje, verlichtingsbal en/of 

beesten maken van beton. Graag 

aanmelden bij de kantine voor 13 

juli.
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Tip van de tuinman
HANDEN UIT DE MOUWEN: TUINKLUSJES OM NÚ TE DOEN

HAGEN EN HEESTERS SNOEIEN

o Uitgebloeide struiken, buxus, taxus, haagbeuk, liguster… mogen nu worden gesnoeid.  

 Verwijder ook een paar dikke, oudere takken tot aan de voet, zodat de plant onderaan  

 opnieuw kan uitlopen.

o Verwijder uitgebloeide bloemen van rhododendron, azalea, camelia… en voorjaars  

 bloeiers.

o Snoei op een bewolkte dag, als het warm en zonnig is bestaat de kans dat de toppen  

 verbranden. Bij gebruik van een manuele schaar kun je de haag eerst natmaken om   

 soepeler te knippen.

o Hagen die voor 21 juni (de langste dag van het jaar) worden gesnoeid, krijgen nog   

 nieuwe scheuten.

o Peulen na de bloei van blauwe regenverwijder je best, aangezien deze giftig zijn.

ONKRUID EN ONGEDIERTE BESTRIJDEN

o De hele tuin staat in bloei en dat betekent dat onkruid ook sneller groeit. Door regel 

 matig te wieden voorkom je dat het gaat woekeren.

o Blijf de slakken bestrijden in de tuin of lok hun natuurlijke vijanden naar je tuin zo  

 als egels, kikkers en vogels, zodat ze zich kunnen tegoed doen aan een feestmaaltijd à  

 l’escargot!

ROZEN ONDERHOUDEN

o Controleer rozen dagelijks op bladluizen of ziekten en grijp meteen in als je ongedier 

 te  tegenkomt waar rozen gevoelig voor zijn.

o Verwijder regelmatig uitgebloeide bloemen, zodat de plant nieuwe bloemen kan aan 

 maken.

o Geef ze rozenmest voor een goede weerstand.

o Klimrozen kunnen wel wat begeleidinggebruiken om zich te hechten. Laat genoeg   

 ruimte tussen de takken om schimmelvorming te voorkomen en gebruik voor het aan

 binden elastisch materiaal, zodat de plant niet afknelt.

PLANTEN EN BEMESTEN

Planten die binnen zijn opgekweektkunnen nu naar buiten.

Geef de border extra meststof. Doe dit bij voorkeur net voor een regenachtige dag.
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Samen met je (klein)kinderen op de tuin jutten:Jeugdplek

Boter, kaas en eieren Spel zelf maken 



Recept van de maand

Vlaams Stoofvlees   Eet smakelijk!
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Recept Vlaams stoofvlees van een echte Belgische 
Voor op patat of rode kool of wat je maar lekker vind. 

Het lekkerst met echte Belgische patatten

Benodigdheden:
700 gram riblappen
4 uien
Laurier
Bruine boterham met mosterd
Flesje bruin bier, Belgisch natuurlijk

Vlees licht bruinen, daarna kruiden
Uien fruiten
Samenvoegen met vlees
Boterham, bier en laurier toevoegen

Voor de smaak kruiden en of theebolletje met diverse kruiden toevoegen.
Zacht laten stoven

Mmmmm heerlijk smullen maar,
Marguerite tuin 60

     .... en ik geef de pollepel door aan tuin 62
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Bingo
Na een gezellige bingo avond is 

de familie Konings op de gewon-

nen fiets naar huis vertrokken. Op 

17 Augustus gaan we weer ballen 

in de lucht gooien. U bent verze-

kerd van een leuke avond. Heerlijk 

verwend te worden door de leden 

van de kantinecommissie en na-

tuurlijk de prachtige prijzen die 

er te winnen zijn. Tip: neem een 

grote tas mee.

de Kantinecommissie

De kantine heet officieel de Stake en soms wordt 
de naam Cantina Lisboa gehanteerd”

Aan u de vraag:
We noemen de kantine 

1. De Stake

2. Cantina Lisboa

3. Mijn idee of mening: 

Laat het ons weten via tuinparklissabon@gmail.com



De Schouw komt er weer aan

Eind juli zal er weer een schouw worden gehouden. Voor hen die dit nog niet eerder hebben mee-

gemaakt, de schouw is een jaarlijkse rondgang op alle tuinen van leden van de bouw- en tuincom-

missie. Zij controleren dan of tuinders zich aan de regels van ons tuinpark houden. Wanneer zij 

vaststellen dat tuinders zich niet voldoende aan de regels houden, zal het bestuur contact opne-

men met deze tuinders om afspraken te maken over het nakomen van de regels.

Regels voor veiligheid, goed samenleven en onderhoud 

De regels waaraan alle tuinders zich moeten houden, staan beschreven in het Tuinreglement 

van de Bond van Volkstuinders en het Huishoudelijk Reglement van ons tuinpark. De regels gaan 

hoofdzakelijk over veiligheid, goed samenleven en algemeen onderhoud op het park.  Toen u lid 

werd  van de Bond van Volkstuinders, heeft u een contract ondertekend waarin u toezegde zich 

aan deze regels te houden. 

Meer duidelijkheid over de regels en de schouw

In het verleden is gebleken dat niet alle tuinders even goed op de hoogte zijn van de regels. Ook 

bleek dat niet alle tuinders de regels goed begrijpen. En niet iedereen was duidelijk waarop wordt 

gelet in de schouw. Om meer duidelijkheid te geven, heeft het bestuur, in overleg met de Bouw-

commissie, een overzicht gemaakt van regels die, in de komende schouw, speciale aandacht krij-

gen. Voor elke regel wordt ook toegelicht waarom deze speciale aandacht krijgt. 

Dit zijn de regels die extra aandacht krijgen in de schouw.  in drie categorieën:

 

1. De regels in het belang van uw veiligheid en die van andere tuinders. 

2. Regels om schade te voorkomen aan de flora en fauna op onze tuin. 

3. Regels die het mogelijk maken om de waterleiding van ons complex te kunnen onderhouden.

 

Categorie 1: Regels in belang van de veiligheid
 

1.A Regels voor een veilig gebruik van gasflessen:

• Een gasfles moet in een kist zodat de gasfles niet wordt blootgesteld aan te grote tempratuur 

 verschillen Door de te grote tempratuurverschillen kunnen onderdelen van de gasfles gaan lek 

 ken.

• Gasslangen moeten op tijd zijn gewisseld in verband met uitdroging. Uitdroging verhoogt het  

 risico op lekkage. Op de slang staat de verloopdatum.

• Gaskisten moeten ventilatiegaten hebben zodat er geen gas in de kist kan ophopen. Een opho 

 ping van gas kan een ontploffing veroorzaken.

• Er mogen geen sloten op de gaskisten zitten. Bij brand kan het namelijk nodig zijn de fles snel  

 dicht te draaien of weg te halen. 
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1.B Regels in verband met de toegang tot de tuin en vluchtwegen bij calamiteiten (bijvoorbeeld brand, 

ongelukken, etc).

• Het moet mogelijk zijn om het huisje heen te lopen zodat:

 o het huisje overal goed bereikbaar is bij brand of andere calamiteiten

 o vluchtwegen uit het huisje goed begaanbaar zijn

• Het pad naar het huisje moet goed begaanbaar zijn in verband met:

 o de bereikbaar van het huisje voor nooddiensten

 o de vluchtwegen uit het huisje en de tuin 

• Het tuinnummer moet goed zichtbaar zijn zodat de tuin goed vindbaar is voor nooddiensten  

 bij een calamiteit (brand, ongeluk, etc)

• Elke tuin moet achterop de tuin een toegang hebben tot de naastgelegen tuinen zodat de  

 tuin ook aan de achterkant een vluchtweg heeft.

• Takken en andere begroeiing over de openbare paden mogen geen hindernis vormen voor  

 ambulances of brandweerwagens. Betekent dat overhangende takken moeten zijn gesnoeid. 

 

1.C Regels over het gebruik van vuur op de tuin.

• Open vuur op de tuin is verboden omdat onze tuinen op veen liggen. Veen is brandbaar. Als  

 veen eenmaal brand is het bijna niet meer te blussen. (Ter illustratie: gedroogd veen, het  

 zogenaamde turf, werd vroeger gebruikt om de kachel mee te stoken). 

• Barbecues en kachels met afgeschermd vuur (met een luik of een rooster) zijn overigens wel  

 toegestaan mits deze met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.

 

Categorie 2: Regels om schade te voorkomen aan de flora en fauna op onze tuin

• Duizendknoop en de Reuze Berenklauw moet worden verwijderd Beiden zijn zeer sterk woeker- 

 ende planten. Zij kunnen onbeheersbaar worden en alle overige planten kunnen verdringen

• Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is verboden in verband met de bescherming van  

 flora en fauna

• Bomen die scheef hangen of dood zijn en daarom makkelijk kunnen omwaaien of takken  

 kunnen verliezen moeten worden verwijderd. Deze bomen kunnen namelijk niet alleen  

 schade veroorzaken maar ook gevaarlijk zijn.

 

Categorie 3: regels in belang van het onderhoud aan de waterleiding

De waterput van iedere tuin moet toegankelijk zijn zodat de bouwcommissie de hoofdkraan op 

iedere tuin kan dichtdraaien als dat nodig is. Dit is soms nodig voor reparaties aan het waterlei-

dingsysteem voor de tuin om een lekkage op te kunnen sporen.

Vragen of opmerkingen zijn welkom

Vragen en opmerkingen hebben over de schouw, de regels en de toelichting zijn natuurlijk welkom. 

U kunt die stellen via tuinparklissabon@gmail.com, op de spreekuren of bestuursleden aanspreken 

op het park.
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