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Beste tuinders, hierbij de Nieuwsbrief van augustus. Veel leesplezier.

Mededelingen
•  Baggeren mag vanaf nu tot eind oktober.

•  Lichtjesavond op zaterdag 29  augustus. Vanaf schemering tot in de late uurtjes.

•  De tuinwinkel gaat weer open en wel zaterdag 8 augustus van 10.00 u tot 11.30 u.

 Alleen pinbetaling mogelijk.

Veiligheid en andere zaken
In de vorige nieuwsbrief werd door ons aandacht besteed aan een beter gebruik van de 
Whatsapp Tuinbuurt  Alert-groep. Omdat deze groep vaak gebruik wordt voor andere 
dan urgente oproepen voor hulp en bijstand, hebben we voorgesteld om een tweede 
Whatsapp groep in het leven te roepen. In die tweede groep kunnen allerhande wetens-
waardigheden en ditjes en datjes worden uitgewisseld. Binnen deze groep is het mo-
gelijk om spullen aan te bieden, elkaars ondersteuning te vragen of gewoonweg leuke 
dingen met elkaar te delen. Op deze manier blijft de Whatsapp Tuinbuurt Alert-groep 
alleen bruikbaar voor directe oproepen van tuinders, die direct hulp nodig hebben. Het 
gebruik van de applicatie Tuinbuurt Alert-groep dient dan uitsluitend nog het doel om 
de noodknop in te drukken. Verzoek je via deze groep om hulp, dan zullen er ook in het 
ideale geval direct mensen op reageren. Door een tweede Whatsapp groep te starten 
krijgt de oorspronkelijke Alert-groep definitief de functie urgente oproep voor hulp en 
bijstand. Mocht je hier gebruik van maken en dus hulp nodig hebben, dan is het van be-
lang dat je aangeeft wie om hulp vraagt en bij welk huisje (“Help..inbrekers…huisje X!”, 
of iets dergelijks). 

Acute situatie:
Meld tuinnummer en naam. Wat heb je nu direct nodig.
Verdachte personen:
Waar, hoe zien ze er uit. Spreek ze aan en melden. Zo nodig 112 bellen.

De naam van de tweede Whatapp-groep gaat kort heten: ‘Tuinpark Lissabon D&D’ ,
ofwel Tuinpark Lissabon Ditjes en Datjes. Als de groep wordt aangemaakt, dan word je 
hier automatisch aan toegevoegd. Mocht je geen belangstelling hebben voor de tweede 
groep, schroom dan niet om de groep te verlaten. Door de splitsing van twee groepen 
kunnen we op deze manier de veiligheid van Lissabon vergroten, maar bieden we ook 
een uitstekende manier om allerhande zaken uit te wisselen en deskundigheid te delen.

Dory & Martin
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Septic tank
Een septic tank (of septische tank) is een waterzuiveringssysteem wat gebruikt wordt in 
gebieden zonder rioolaansluiting.

1. Wat is een septic tank?
Simpel gezegd is een septic tank een waterzuiveringssysteem. Op biologische wijze 
wordt sanitair afvalwater gezuiverd.
Deze waterdichte, ondergrondse, bak, loodst het water, na het zuiveren, in een sloot. 
De functie van een septic tank is vooral de bezinking van de vaste delen in het afvalwa-
ter. Ook vettige stoffen en papier zullen worden tegengehouden door de schotten en 
deels worden afgebroken. Een septic tank breekt ongeveer 25% tot 40% af.

2. Hoe werkt een septic tank?
Een septic tank bestaat uit 3 min of meer gescheiden lagen en bestaat meestal uit 2 
delen. De onderste laag bestaat uit vaste stoffen, de middelste laag is vloeibaar en de 
bovenste laag bestaat uit drijvende vaste stoffen. In het eerste deel zakken de vaste 
stoffen naar de bodem en verteren langzaam in een zuurstofloos proces. Er blijft wel 
een residu achter dat zich langzaam ophoopt. Het water kan vrij naar het tweede deel 
stromen. In dit deel is er minder stroming dan in het eerste deel. Het overgebleven 
vloeibaar afval wordt met zuurstof geoxideerd om zo de gassen uit het afvalwater te 
verwijderen. Ook hier ontstaat slib op de bodem. Het overgebleven afvalwater komt 
vervolgens terecht in de riolering, in de sloot.

Hoe minder water door te tank moet en hoe langer het vuil in de tank blijft, hoe langer 
de bacteriën de kans hebben het af te breken. Dus door wat minder water voor een 
kleine boodschap te gebruiken en geen (schadelijke) schoonmaakmiddelen door te 
spoelen helpt u uw septic tank beter functioneren. Een goed werkende septic tank zou 
na 10 jaar een keer geleegd moeten worden, maar omdat de tank op het tuincomplex ‘s 
winters rust krijgt, hoeft deze op de meeste tuinen niet geleegd teworden.

3. Anaerobe en aerobe afbraak
Er komen twee soorten afbraak, of rotting, voor in een septic tank. Anaerobe afbraak 
vindt plaats zonder zuurstof en aerobe met zuurstof. Anaerobe afbraak gaat traag en 
er worden gassen bij gevormd. Gassen die hierbij gevormd worden zijn onder andere 
waterstofsulfide en methaan. Beide gassen stinken erg en kunnen in grote concentra-
ties schadelijk zijn. Als er water in de tank stroomt, komt er ook zuurstof mee, dankzij 
deze zuurstof kunnen de aerobe bacteriën hun werk doen. Het voordeel hiervan is dat 
dit sneller gaat en er minder gassen vrij komen. Voor beiden soorten afbraak geldt dat 
hoe hoger de temperatuur, hoe langer de afbraak duurt. Onder de 10 graden Celsius is 
de afbraak bijna 0 en boven de 13 graden Celsius gaat de afbraak sneller.
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 https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/wortel-tak/

Nieuws over de Duizendknoop in Amsterdam
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Het wordt al vochtiger en koeler, maar de avonden kunnen nog heerlijk zijn met wat lampjes of 

andere verlichting.

BEMESTEN, ONDERHOUDEN EN VERZORGEN IN AUGUSTUS

Deze maand is het vaak nog prachtig weer. Geniet ervan. Het wordt wel vochtiger (dauw) en dat 

betekent dat de kans op schimmels toeneemt. Controleer je planten regelmatig. Omdat je deze 

maand hopelijk nog veel tijd in je tuin zult doorbrengen, gaat dat trouwens bijna automatisch. 

Tuinieren is geen werk, maar verzorgend genieten. Het is ook leuk om nu zaden te verzamelen. 

Allerlei planten hebben zaad gevormd, die nu rijp zijn. Verzamel het, laat het goed drogen en 

bewaar het tot je het wilt zaaien in goed sluitbare potten. Vergeet niet te etiketteren!

- Het onkruid groeit nog steeds door, wieden is dus noodzakelijk.

- Ververs elke dag het water van je vogel drinkbak, zowel vogels als egels drinken hiervan.

- Geef je rozen nog een keer speciale rozenmest (met extra magnesium). Ze bloeien er nog 

rijker door!

Coniferen planten of verplanten
Coniferen stoppen al vrij vroeg in het jaar met hun groeiperiode. Het maakt daarbij niet uit of het 

om soorten met naaldvormig of met schubvormig blad gaat. Dat betekent dat ze vanaf half au-

gustus heel goed kunnen worden ge- en verplant. Houd bij het verplanten wel rekening met hun 

wortelvorm. Er zijn breed en ondiep wortelende soorten, maar ook soorten die – naast andere 

wortels – ook een centrale penwortel vormen. Die typen zijn lastig te verplanten. Verplant een 

conifeer altijd met zo veel mogelijk grond rond de wortels (met een kluit). 

Uitgebloeide bloemen verwijderen
In deze tijd zijn er veel heerlijk geurend bloeiende planten, zoals de eenjarige Lathyrus en La-

vendel. Hoe meer je van Lathyrus plukt, des te langer bloeit deze door. De nachtviool (Hesperis 

matronalis) is ook zo’n heerlijk geurende (vooral ’s avonds en ’s nachts) avondbloeier die ook Da-

mastbloem wordt genoemd. De geur doet aan viooltjes denken. De plant wordt ca. 80 cm hoog, 

overleeft niet te strenge winters en lijkt wel wat op Judaspenning.

Veel zomerbloeiende planten bloeien beter en langer door wanneer je de uitgebloeide bloemen 

regelmatig weghaalt. Dat geldt vooral nu, in de nazomer, en het begin van de herfst. Je voorkomt 

namelijk zaadvorming waar de planten anders al hun energie aan gaan besteden.

Aardbeien opschonen
De eenmaal dragende aardbeiplanten (niet de doordragers) hebben hun oogsttijd gehad. Ze 

kunnen nu worden opgeschoond. Haal aangetast blad weg en snij jonge uitlopers af en plant 

de jonge plantjes op een nieuw veldje op. Maak toefjes van enkele jonge planten als die nog vrij 

klein zijn. Dat geeft straks flinke pollen. Potgrond of compost op de grond rond de geschoonde 

planten aanbrengen.

Tuintips voor augustus



Geen gras maaien als het erg nat is
Het maaien van nat gras geeft niet alleen veel 

troep, het is ook niet zo goed voor je gazon. Het 

effect is veel onregelmatiger en het gras wordt 

meer afgescheurd dan glad afgesneden. Wacht 

liever tot het weer wat droger is.

Geen stikstofrijke mest meer gebrui-
ken!
Na augustus niet meer mesten. Geef je planten 

geen stikstofrijke mest meer. Stikstof bevordert 

de vorming van sappige scheuten en bladeren. 

En dat terwijl de planten nu juist moeten ‘afrij-

pen’. Ze worden dan minder ‘waterig’ en kunnen 

beter tegen koud weer.

Let op bladluizen!
Augustus is bij uitstek de maand waarin bladlui-

zen actief zijn. Dat komt o.a. door de zogenaam-

de ‘groeispurt’ die vanaf de langste dag (21 juni) 

tot ver in juli optreedt. De sappige scheuten die 

dan worden gevormd, zijn ideaal werkterrein 

voor de luizen. Een paar bladluizen hier en daar 

is niet erg. Die verdwijnen vaak vanzelf weer, 

maar bij grotere aantallen is het aan te raden om 

ze te bestrijden. Sommige soorten zijn levend-

barend en daarbij verloopt de uitbreiding van de 

populatie razendsnel. In enkele dagen kunnen 

meerdere generaties ontstaan. Wegspuiten met 

een harde waterstraal is vaak al voldoende.
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Werk van de zomerploeg

                               Wij, de winter-zomerploeg, hebben de hazelaar 
                   op de takkenwal een kopje kleiner gemaakt.
                                 Gevolg een ruime doorgang !
         Groetjes, Bouwe.



 

Zoek alvast bladeren om te drogen in 

een oud boek of tijdschrift. 

Dan maak je voor de tuinverlichting 

mooie lichtjes.
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Jeugdplek

 
Originele ideeen

Kan je deze bladeren vinden op ons park?



Croque Madame

Het lekkerste lunchgerecht: Croque madame

Nodig voor 1 persoon:

- 2 boterhammen 

- 1 theelepel dijonmosterd

- 1 ei

- bieslook naar smaak

- 1 plak achterham

- 2 plakjes kaas

- snufje (chili)peper

Hoe te maken:

- smelt eenklontje boter in de pan

- besmeer beide kanten van de boterham dun met boter,

 - besmeer 1 kant dun met mosterd en beleg met kaas en ham

- leg er nog een sneetje brood op en druk zacht aan

- bereid in een andere pan een spiegelei

- serveer de tosti met het spiegelei en een snufje (chili)peper en bieslook.

Smullen!

Natuurlijk kan je er allerlei groenten en kruiden aan toevoegen.

Dan wordt het een tosti dwars door de tuin.

Recept van de maand
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     .... en ik geef de pollepel door aan tuin 42
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Wist u dat.....
• de vereniging voor de leden is.
• de vereniging door de leden bestaansrecht heeft.
• wij dit met zijn ALLEN moeten doen.
• er een enthousiaste ploeg vrijwilligers is.
• zij hun beste beentje voorzetten voor ONS Tuinpark.
• zij altijd hulp kunnen gebruiken
• u niet hoeft te wachten totdat u gevraagd wordt.
• u dit kenbaar kunt maken via tuinparklissabon@gmail.com
• u hierop een reactie kunt verwachten.
• de vacatures momenteel zijn:
 - Coordinator Groengroep
 - (assistent) Teamleider
 - Medewerkers bouwcommisie
 - Penningmeester
• er zonder vrijwilligers er geen vereniging mogelijk is. 

Help een mol in mijn tuin
Tips tegen mollen in je gazon
1. Omarm dit nuttige dier voor je tuin. Duw 
een verse molshoop weer de grond in. De gang 
vult zich weer met aarde en er kan weer gras 
groeien.

2. Maak je tuin onaantrekelijk voor mollen: ze 
graven liever niet langs wortels van verschil-
lende soorten beplanting en bomen.

3.Een zeer effectief mollenbestrijdingsmiddel 
is knoflook. Te koop als BSI mollen-weg. Het 
zijn zakjes of capsules met een hele hoge con-
centratie knoflook. Daar houden de mollen niet 
van en  ze zulen je tuin voor jaren niet meer 
bezoeken. 



Geacht bestuur.

Een paar maanden geleden hebben ik en mijn dochters besloten de lang gekoesterde 
wens te realiseren om ons tuinhuisje blauw te schilderen. De keus is op blauw gevallen 
omdat op onze (vele) vakanties in Frankrijk bleek dat deze kleur vaak en mooi wordt 
toegepast. Bovendien is blauw een natuurlijke manier om insecten (muggen!) buiten 
te houden, althans zo wordt dat verteld in het Zuiderzeemuseum. Bij diverse tuinders 
heb ik deze wens kenbaar gemaakt zonder dat dit aanleiding gaf tot “boe” en “bah”. Er 
werd alleen soms gezegd dat het eigenlijk niet mocht.

Ik wist dus dat ik door het huisje blauw te schilderen een regel uit het huishoudelijk 
reglement “bruin in al haar varianten en zaans groen” zou overtreden, maar ik had de 
indruk dat de soep niet zo heet gegeten zou worden als die werd opgediend. Op het 
tuincomplex zijn immers al een aantal huisje aanwezig die uitgesproken rood of wit 
zijn. Inmiddels weet ik wel beter en het zou beter geweest zijn om het tuincomplex en 
het bestuur niet op deze wijze met onze kleurkeuze te confronteren.

Wat betreft de “regelgeving” heb ik wat huiswerk gedaan. De regel “bruin in al haar 
varianten en zaans groen” staat in ons HR en is getoetst op strijdigheid met de bonds-
regels door de bond. Deze regel staat dus als een (tuin)huis. De bond zelf hanteerde 
de regel “een kleur die niet opvalt in de omgeving” gecombineerd met een meldings-
plicht (aan de bouw- en taxatiecommissie) als de kleur gewijzigd ging worden. In het 
huidige bouwreglement van de bond lijkt deze regel verdwenen. Misschien is de regel 
verplaatst of zelfs geschrapt. Het laatste zou betekenen dat de kleurkeuze geheel vrij 
is, wat misschien ook weer wat overdreven is.

Bij deze wil ik u vragen om de huidige regel uit het HR te versoepelen en de mogelijk-
heden voor een keuze van een kleur anders dan bruin en zaansgroen te verruimen. Om 
een indruk te geven van hoe “afwijkende” kleuren op een tuincomplex werken, heb 
ik wat fotootjes bijgevoegd van huisjes op “Ons Buiten”. Ik hoop dat u mijn verzoek in 
overweging wilt nemen en wacht uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,
Erwin Vermeij
Tuin 32

Ingezonden brief
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Beste allemaal,

Zoals sommigen van u waarschijnlijk al hebben gezien, staat er sinds kort een 
blauw huisje op ons park. Hiermee vervult de eigenaar een wens die hij al 15 
jaar heeft. Maar volgens ons eigen huishoudelijk reglement mag een huisje niet 
blauw zijn. Het huishoudelijk reglement schrijft voor: “de kleur van tuinhuis en 
schuur moet bruin (in alle schakeringen) of zaans groen zijn.” (artikel 7.2). Blauw 
is geen schakering van bruin of zaans groen, zelfs niet met heel veel fantasie. Dus 
het huisje moet in de voorgeschreven kleuren worden geschilderd. Want net als 
alle tuinders, heeft de eigenaar van het nu blauwe huisje met een handtekening 
toegezegd zich te houden aan onze regels.

Maar deze tuinder wil zijn huisje heel graag blauw houden. Daarom heeft hij ons 
gevraagd een aanpassing van het huishoudelijk reglement voor te stellen aan de 
leden. Omdat de kleurenregel al vaker ter discussie heeft gestaan, willen wij dat 
wel doen. In de komende ALV komen wij daarom met een voorstel voor aanpas-
sing de kleurenregel. Iedereen die daar ideeën over heeft, is welkom die aan ons 
door te geven. 

Met de eigenaar van het blauwe huisje hebben we afgesproken dat hij zijn huisje 
niet hoeft over te schilderen tot de komende ALV. Maar als een wijziging van de 
kleurenregel wordt afgewezen, gaat hij zijn huisje overschilderen in een schake-
ring van bruin of zaans groen. Dat heeft hij ons beloofd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur


