
FRED HENZE STOP ALS SECRETARIS

Bericht van Fred Henze:

Beste Tuinders,
Het afgelopen jaar is voor ons alleen een
bĳzonder en zwaar jaar geweest.
Door vergrootte werkdruk en de altĳd
aanwezige werkzaamheden voor ons fijne
Tuinpark kwam ik niet meer toe aan mĳn
eigen tuin en andere sociale contacten.
Uiteindelĳk was de ontspanning DE reden
voor ons om samen een tuin te hebben, dit
heb ik het afgelopen jaar helaas niet mogen
ervaren, helemaal op momenten waarop Suzy
alleen in de tuin bezig was.
Door alle bovengenoemde zaken heb ik een
besluit genomen om mĳn
bestuurswerkzaamheden per 1 februari neer
te leggen.
Ik blĳf wel beschikbaar om in overleg met het
bestuur de administratie van de werkbeurten
te doen, tevens zal ik mĳ blĳven inzetten voor
de klaverjascommissie (Wanneer dit uiteraard
weer is toegestaan.)
Als laatste wil ik jullie als tuinders en het
bestuur bedanken voor het vertrouwen welke
ik de afgelopen jaren heb mogen ervaren.
De samenwerking heb ik als zeer prettig
ervaren en zal ook altĳd open staan voor
ondersteuning.

Tot op de paden,
Fred Henze

Bericht van de overige bestuursleden:

Wĳ vinden het erg jammer want hĳ is een
hele goede secretaris geweest en was
een heel fijne collega in het bestuur.
Omdat Fred veel deed in het bestuur, zĳn
we blĳ dat er verschillende mensen willen
helpen bĳ het uitvoeren van onze
bestuurstaken. Er staan twee aspirant-
bestuursleden klaar: Joe (tuin 3) en
Martin (tuin 34). Alexandra (tuin 53)
ondersteunt nu het financieel beheer van
de kantine en de winkel. Francisca (tuin
105) neemt de aspirantenadministratie
op zich. Esther (tuin 20) voert al enige de
administratie rond de verkoop van
tuinen.

Met vriendelĳke groet,
Het bestuur
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Beste tuinders, hierbĳ de nieuwsbrief van maart. Veel leesplezier..
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Proef met een nutstuin op ons park
Uitwerking van ons uitvoeringsplan

De gemeente vraagt van ons dat wĳ het komende jaar een uitvoeringsplan maken voor
een park dat niet alleen voor de huidige leden veel te bieden heeft maar ook voor de
buurt erom heen. De komende maanden gaan jullie meer horen over hoe we dat gaan
aanpakken. Iedereen met ideeën is van harte welkom zich te melden via
tuinparklissabon@gmail.com

Experimenten om ervaring op te doen

Om ons uitvoeringsplan in te richten, zĳn we al begonnen met wat projecten. Het werk
van Creade / Groen Werkt vanuit de Osira-tuin is daar het belangrĳkste voorbeeld van.

Wĳ willen nu nog een nieuwe proef starten met een moestuin voor Arie, een
buurtbewoner uit Nieuw-Sloten. Graag horen wĳ van jullie of jullie dit ook een goed
idee vinden.

Wie is Arie, wat wil hĳ en wat willen wĳ hem bieden?

Eerst iets over Arie. Arie is in het dagelĳks leven docent maatschappĳleer en heeft in
zĳn jeugd meegewerkt op de moestuin van zĳn vader. Nu wil hĳ graag een stukje
grond waar hĳ zĳn eigen moestuin kan beginnen. Als proef willen wĳ hem als
aspirantlid van ons park, graag een stukje grond van ons park laten bewerken, tegen
de kosten van de grondhuur, waterverbruik en de normale bĳdrage als aspirantlid.

Waar kan hĳ zĳn moestuin starten?
Nu zoeken wĳ een plek op ons park waar hĳ dat zou kunnen doen. Wĳ denken nu aan
de strook langs het water, achter de Stake, naast de composthoop. Het is nu een stuk
ongebruikte grond die er rommelig en onverzorgd uitziet. Door die strook vrĳ te
maken voor een moestuin, wordt die grond nuttig en ziet er beter uit.

Maar misschien weet iemand van jullie een betere plek. Dat horen wĳ graag.

Uiteindelĳk zal de ledenvergadering besluiten of Arie’s moestuin mag
blĳven
Wĳ zien het verzoek van Arie als een kans om te experimenteren met andere
tuinvormen op ons park. Wĳ willen het experiment na één seizoen evalueren. Als wĳ
het een succes vinden, leggen wĳ het natuurlĳk voor aan de ledenvergadering voor
een formeel besluit, net als wĳ dat zullen doen met onze proef met Creade/Groen
Werkt!.

Maar misschien is er nu al iemand die het experiment met Arie’s moestuin helemaal
niet ziet zitten. Laat dat vooral weten, liefst snel. tuinparklissabon@gmail.com
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Het Waterschap gaat de singel baggeren
In de eerste weken van maart gaan werklieden van het waterschap de singel rond ons tuinpark
baggeren. Dat doen zĳ één keer in de zeven jaar. Dat zĳ het doen is wettelĳk voorgeschreven.

Zoals de meeste van jullie weten, komt het waterschap dan met een vrachtwagen, een kraan,
een baggerboot en een werkkeet ons park op. De keet komt op de parkeerplaats te staan. Op
de paden waar het waterschap met de vrachtwagen moet komen, leggen zĳ rĳplaten neer
zodat zĳ onze paden en oevers niet kapot zullen rĳden. De rĳplaten komen te liggen op de
Kastanjelaan en over de Reigerlaan tot het bankje. Deze platen kunnen heel glad zĳn dus pas
op.

Ze zullen vanuit de baggerboot de singel baggeren.

Wĳ moeten de plekken vrĳmaken waar het waterschap bĳ het water moet kunnen en erlangs
moet kunnen met de vrachtwagen. Deze plekken zullen de komende week worden gesnoeid.

Zolang er wordt gebaggerd, zal het bestuurslid Arjan Haselaar regelmatig controleren of het
werk wordt gedaan volgens de afspraken die het bestuur met het waterschap heeft gemaakt.
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Hallo Lente!

Hoera! De lente hangt in de lucht. Weg met die grauwe,
grĳze dagen en tĳd om de bloemetjes buiten te zetten. Met
lentebloeiers als violen, primula’s en Bellis geef je het terras
en balkon razendsnel een complete metamorfose waar de
kleuren vanaf spatten.

Kleurenfestĳn

Violen met kleine en grote bloemen in talloze kleuren zĳn de
populairste lentebloeiers van Nederland. Feloranje,
donkerrood, knalgeel, zachtroze of lichtblauw… ze zĳn er in
haast alle denkbare kleuren. Voeg er primula’s en Bellis in felle
zuurstokkleuren bĳ om de kleurenexplosie te versterken. Een
bonte kleurenmix maakt je balkon of terras extra vrolĳk en
energiek. Vind je dit toch iets te heftig? Relax! Eén hoofdkleur
of ton-sur-ton zorgt voor een rustige lentesfeer.

Aan de slag

Violen, primula’s en Bellis groeien en bloeien haast overal.
Haal daarom potten, bakken, kannen, schalen, blikken,
emmers en teilen tevoorschĳn, vul met grond en beplant ze
met kleur. Zorg wel voor een afvoergaatje in de bodem zodat
overtollig (giet)water weg kan vloeien. Geen gaatje? Geen
probleem! Stort in dat geval een laagje hydrokorrels onderin
de pot.

Fris en vrolĳk

Violen, primula’s en Bellis zĳn makkelĳke types die weinig
verzorging vragen. Geef alleen water op het moment dat de
grond droog aanvoelt. Haal ook af en toe de uitgebloeide
bloemen weg. Daarmee motiveer je de lentebloeiers om
nieuwe knoppen aan te maken. Je houdt ze bovendien fris en
vrolĳk.

Voorjaarsliefde

Vrolĳke voorjaarsbloeiers spreken al eeuwen de taal van de
liefde. Met een viool zeg je ‘Ik denk aan jou’ terwĳl de Primula
luid en duidelĳk zegt ‘Je bent mĳn eerste liefde’. En als je
bloemblaadje voor bloemblaadje van Bellis plukt, neem je
alle twĳfels weg of hĳ of zĳ wel of niet van jou houdt…



Dit bericht kregen wĳ via de mail en
is oproep aan de tuinders: meld je
als het jouw bril is bĳ ons via de mail
of bĳ Monique.

Gevonden
Hoi,

Ik heb net buiten het hek een
zonnebril op sterkte gevonden.
Merk Charlie tempel chesnut.
Waarschĳnlĳk van een tuinlid. Wat
nu?

Met vriendelĳke groet, Monique
tuin 59.

Na 43 jaar wekelĳks in deWesterpost…

De Rubriek Sloten-Oud Osdorp gaat digitaal verder!
Sinds 10 februari geeft de werkgroep Publiciteit van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp
een nieuwsbrief uit met alle wetenswaardigheden over het landelĳke gebied van Nieuw-
West.

Ons tuinpark ligt in dit landelĳke gebied en het is dus wel zo leuk om op de hoogte te zĳn
van álles wat er om ons heen gebeurt. Over de verkeerssituaties op de Osdorperweg, in
Sloten en Nieuw Sloten en de Sloterbrug. Of het lukt om de Lutkemeerpolder in Oud
Osdorp groen te houden. Over bouwplannen in het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.
Welke activiteiten en evenementen hier worden georganiseerd. De dorpsfeesten,
Koningsdag en alles over het Kleinste Politiebureautje van Nederland, de Molen van
Sloten, de kerken, de vele volkstuinparken, de Slotense speeltuin, biologische boerderĳ
De Boterbloem, de vereniging ‘De Oeverlanden Blĳven!’, enzovoorts.

Abonneer je op deze digitale nieuwbrief. Ga naar https://slotenoudosdorp.nl/
nieuwsbrief-sloten-oud-osdorp/. De rest wĳst zich vanzelf.
Of ga naar de website www.slotenoudosdorp.nl. Klik op de tab 'Nieuwsbrieven' en vul je
naam en emailadres in. Klaar!

Tamar Frankfurther
Werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp

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

• dat het Bondsbestuur weer op volle sterkte is?

• dat u uw declaraties nu ook via de mail kan indienen
met een foto of een scan van de bon?

• dat de besluitvorming over de Uitvoeringsstrategie
Tuinparken even stil ligt. Wĳ laten het u horen zodra er
weer ontwikkelingen zĳn.



JeugdplekJeugdplek

Rupsje Nooitgenoeg
Maak je eigen eigen Rupsje Nooitgenoeg van wasknĳpers. Een leuk en makkelĳk
knutselproject.

Wat heb je nodig:

• 20 wasknĳpers

• Potloden, verf, stiften of wasco in verschillende groen tinten en rood

• Stuk touw

• Een stukje groen, geel en paars papier

• Lĳm

• Schaar

Kleur zeventien knĳpers aan één kant in met verschillende tinten groen en maak drie
knĳpers rood. Op de afbeelding is het met wasco gedaan. Maar afhankelĳk van de
leeftĳd kun je ook verf, potloden of stiften gebruiken.

Als alle knĳpers een kleurtje hebben, knĳp je ze één voor één aan een stuk touw. Eerst
de groene en je eindigt met de drie rode knĳpers. Door het touw de ene keer laag
tussen de knĳper te leggen en de andere keer hoog, creëer je een speelse rups.

Knip nu twee ovalen uit het gele papier en twee iets kleinere ovalen uit het groene
papier voor de ogen. Knip ook een groene druppelvorm uit voor de neus. Plak ze in het
gezicht. Knip tot slot uit het paarse papier twee voelsprieten en knĳp die vast tussen de
rode knĳpers.

Rupsje Nooitgenoeg is klaar! Je kunt hem leuk neerzetten of leggen. Of gebruiken om
tekeningen, kaartjes en andere leuke dingen tussen te klemmen.

Veel plezier
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Pompoensoep met een heerlĳke twist

Zeker wanneer pompoenen in het seizoen zĳn en de winkels vol liggen met deze
oranje rakkers, maak ik regelmatig pompoensoep.Want zeg nou zelf: wie houdt er
nu niet van een dampende kom pompoensoep op een regenachtige maandag?
Het recept voor deze soep is vrĳ eenvoudig te maken en super lekker. Door de
specerĳen wordt de soep lekker pittig en vol van smaak. De gembersiroop zorgt
voor een zoetje aan het geheel, waardoor de smaak gebalanceerd blĳft.
Daarbĳ is de soep 100 % vegetarisch én veganistisch! Tenzĳ je een vleesbouillon
en/of roomboter gebruikt, wat geheel optioneel is natuurlĳk.

Bereidingswĳze

1. Verwĳder de uiteinden van de pompoen en snĳd de pompen doormidden.
Schep daarna de pitjes en draderige binnenkant uit de pompoen en snĳd het
vruchtvlees in grove stukken van ca. 4 bĳ 4 cm. De schil hoeft niet verwĳderd te
worden.
2. Pel de uien en snĳd in grove stukken. Doe hetzelfde met de wortels. Ontdoe de
knoflooktenen van hun papierachtige velletje, maar laat ze verder heel.
3. Verwarm een droge Koekenpan en rooster de specerĳen van de garam masala
kort op laag vuur aan. Houd de specerĳen in beweging, zodat ze niet aanbranden.
Zet het vuur uit, wanneer de specerĳen beginnen te geuren en een beetje
donkerder zĳn geworden.
4. Verhit de olie of boter in een grote soeppan. Fruit de uien en knoflook kort aan
en voeg daarna de wortels en pompoenblokjes toe. Bak het geheel enkele minuten
op middelhoog vuur aan, totdat de ui goudbruin is. Voeg tot slot de gembersiroop
en de garam masala toe en bak kort mee op laag vuur.
5. Blus af met het water en voeg de bouillonblokjes toe. Breng het geheel aan de
kook.
6. Laat het soepmengsel ca. 15 min. zacht koken, totdat de wortel gaar is en de
pompoen zacht.
7. Zet het vuur uit en pureer het soepmengsel met een staafmixer tot een egale
soep. Proef of de soep goed op smaak is en voeg naar smaak zout, peper en/of wat
extra gembersiroop toe.
8. Schenk de soep in voorverwarmde soepkommen en serveer warm.

Smakelĳk eten, Jolanda en Han tuin 42

*Het recept is genoeg voor een grote pan soep. Hieruit krĳg ik 8 grote kommen soep, die geschikt
zĳn als lunchgerecht of lichte hoofdmaaltĳd. Wanneer je de soep als voorgerecht serveert, zou ik
aanraden om iets kleinere kommetjes te gebruiken. Uiteraard kan je dan meer dan 8 kommen

..... en ik geef de pollepel door aan tuin 32

Recept van de maand
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