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Nieuwsbrief September 2021

Beste tuinders, hierbĳ de nieuwsbrief van september. Veel leesplezier.

Het toegangshek sluiten en op slot
Wilt u zo vriendelĳk zĳn om op te letten dat het hek
’s avonds gesloten wordt. Zie de tĳden links van het
toegangshek.

Schouw
Dit jaar is de schouw rond 11 september.

Lichtjesavond 2021

Tuinwinkel
Openingstĳden van de tuinwinkel:
Zaterdag van 10.30 uur tot 12.30 uur.

In “de 2e ronde afdeling” is nog plek voor
spulletjes die u kwĳt wilt.

* Het bezorgen van bestellingen kan alleen wanneer er
iemand beschikbaar is. Dus soms geduld hebben of
zelf vervoeren.

De watermeterstand
Het is weer tĳd om de watermeterstand door te
geven. Opgeven voor 1 oktober 2021. Als u de
stand niet opgeeft, wordt 20 m3 in rekening
gebracht.

Aanmeldingen voor winterbewoning
Voor 13 september kunt u zich aanmelden voor
winterbewoning.Let op ! Een uittreksel (BRP)bĳ de
gemeente aanvragen kost momenteel veel tĳd .

Activiteiten september:
Woensdagavonden: Van 19.30-22.00 uur knutselen, schilderen en gezelligheid.

5 september: Struinen in de Tuinen (zie poster)

18 september : Herfstborrel met demonstratie van de brood/pizza oven, hout draaien en muziek
(zie poster)

Zondagmiddag 5 september op Tuinpark Lissabon
naast de kantine

Iedereen is welkom, ook de buurtbewoners van Tuinpark Lissabon. Er zĳn 3 starttĳden met
een min of meer identiek optreden. Kom gezellig meegenieten van de heerlĳke muziek en
onze kantine is open voor een drankje of een hapje. Toegang is gratis.

De coronaregels zĳn ook op ons tuinpark van toepassing.

Miranda Moerland met zang en Antonio Giannattasio op
gitaar. Tony schrĳft een gitaarstuk en Miranda verzint een
melodielĳn voor de zang en schrĳft de teksten.

Beetje bluesy, beetje jazzy, beetje poppy.

Soundcloudlink: https://soundcloud.com/user-593276239.

Miton
Starttĳden optredens:

12.45 uur

14.15 uur

15.45 uur

Donaties zĳ
n zeer welkom
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Schouw 2021
Deze maand zal er weer een schouw worden uitgevoerd. Het Tuinreglement schrĳft voor dat
elk park elk jaar een schouw moet uitvoeren op alle tuinen. Vanwege corona is deze vorig jaar
overgeslagen maar dit jaar is het weer mogelĳk.

In de schouw wordt gecontroleerd of tuinders zich aan de regels in het Tuinreglement, het
Bouwreglement en ons Huishoudelĳk Reglement houden. Daarbĳ wordt speciale aandacht
besteed aan regels van belang voor de veiligheid en het behoud van flora en fauna op ons
park.

Overigens kunnen de schouwers ook advies geven over zaken die zĳ zien op de tuinen. Denk
hierbĳ bĳvoorbeeld aan advies over het opkrikken van het huisje of de snoei van bepaalde
planten.

Elke tuinlid ontvangt de resultaten van de schouw met een brief waarin het bestuur zal
aangeven of er iets moet worden aangepast op de tuin.
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Hoe maak je je tuin winterklaar?

10 tips voor de herfst
In de herfst maken veel mensen hun tuin winterklaar. Maar van veel orde en netheid worden de
dieren in je tuin eigenlĳk niet zo blĳ. Zĳ houden meer van rommelhoekjes waar ze ‘s winters in weg
kunnen kruipen. En van uitgebloeide planten vol hapklare zaden. Boswachter Mathiska legt in deze
tuintip uit hoe zĳ haar tuin winterklaar maakt. Door juist weinig te doen helpt zĳ dieren en planten de
winter door. Als dat geen goed nieuws is…

1. Laat uitgebloeide planten lekker staan
Misschien ziet het er wat rommeliger uit, maar de vogels en insecten in je tuin zullen je dankbaar zĳn.
In de winter zĳn zaden voor veel vogels een voedzame snack. En voor veel insecten zĳn de stengels
een mooi beschut plekje om te overwinteren. Ook zitten er in en op stengels veel eitjes, larven en
cocons van insecten. Overweeg eens om uitgebloeide planten pas in het voorjaar weg te halen zodat
allerlei diertjes de winter veilig door kunnen komen.

2. Recycle afgevallen blad
In de herfst laten veel bomen en struiken hun blad vallen. Vaak willen we ze niet op het gras hebben
en harken of blazen we ze weg. Maar eigenlĳk is het zonde al dat organische materiaal zomaar in de
groenbak te gooien. Want in het blad zitten juist de voedingsstoffen die je weer terug in de bodem
wilt. Laat ze liever gewoon liggen. Maai de bladeren op je gazon mee met de laatste beurt voor de
winter en hark ze tussen de planten. Dan hebben de planten voedsel voor het volgende seizoen.
Schimmels, bacteriën en kleine diertjes breken de bladeren af en regenwormen zorgen ervoor dat ze
in de grond komen. Dat geldt trouwens alleen voor bladeren van inheemse struiken en bomen.
Materiaal van elders kunnen ze niet verteren

3. Laat bessen en fruit liggen/hangen
De klimop staat nu volop in de bessen, en lekker hapje voor veel vogels. Is je klimop heg enorm wild
geworden, laat liever alles nog even zitten tot na de winter. Heb je fruitbomen of druiven in je tuin?
Laat wat van deze vruchten hangen of op de grond liggen. Veel vogels en insecten zĳn er heel blĳ
mee.

4. Schuilplekken voor de winter
Heb je veel snoeihout, takken en ander spul? Gooi alles op een hoopje en maak er een schuilplek
voor insecten en zoogdieren van. De vertering in de hoop gaat in de winter gewoon door. Door de
warmte die daarbĳ vrĳkomt, is het een fijn warm plekje om te overwinteren. Andere dieren komen
maar wat graag langs om van die insecten te eten.



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

5. Maak een egelhuis
Egels gaan in winterslaap. Maak van een oud omgekeerd krat of wat planken een ruimte waar zĳ zich
in kunnen terug trekken. Vul de ruimte op met wat droge bladeren. Kĳk ook even goed of de egels
wel van de ene tuin naar de andere kunnen komen. Zo niet, maak dan wat openingen aan de
onderkant van je schutting..

6. Zaden en vruchten verzamelen
Alle planten, bomen en struiken maken nakomelingen in de vorm van zaden en vruchten. Nu is het
de tĳd om ze te verzamelen. Je kunt ze nu in je tuin zaaien of planten of in het voorjaar. Laat nog wel
wat hangen voor de dieren in je tuin! Gaaien en eekhoorns verstoppen hazelnoten en beukennoten
voor hun wintervoorraad, maar vergeten ook weleens wat. In het voorjaar lopen ze uit en komt er op
een onverwachte plek ineens een piepklein boompje op. Zo kun je zelf dus ook een boom of struik
planten in je tuin.

7. Maak van één plant een heleboel plantjes
Na het groeiseizoen maken veel planten nakomelingen voor volgend jaar. De pol is dan soms te
groot geworden voor zĳn plek. Een goed moment om de plant te scheuren. Spit de pol in zĳn
geheel uit en steek hem met een spade in stukken. Deze stukken kun je weer uitplanten op een
ander mooi plekje in je tuin. Zo geef je ze weer de ruimte om volgend jaar uit te groeien.

8. Verplaats planten naar een nieuwe plek
Veel planten zĳn 2-jarig, denk aan stokrozen en dagkoekoeksbloemen. Het eerste jaar zie je alleen
de rozetten, het jaar daarop bloeien ze. In deze tĳd van het jaar kun je de rozetten
verplaatsen zonder veel schade aan de plant te doen. Heb je erg veel rozetten? Dun ze dan uit of
geef ze weg aan buren, vrienden of familie.

9. Nestkastjes schoonmaken
Nu het broedseizoen voorbĳ is, kun je de nestkastjes schoonmaken. Doe dit voor de eerste koude
nachten, want dan gebruiken vogels zo’n kastje graag als slaapplek. Je maakt ze schoon door de
oude nestjes eruit te halen en de boel even goed uit te borstelen met water. Daarna laten drogen,
eventueel repareren en weer ophangen.
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•

10. Onderhoud je vĳver
Om een vĳver goed te laten functioneren heb je verschillende waterplanten nodig, maar ze
groeien als kool...Als je niet oppast, groeit je vĳver snel dicht. De herfst is de beste tĳd om de
boel eens flink uit te dunnen. Haal van alles ongeveer een derde weg. Leg alles uitgespreid op de
kant en laat het een tĳdje liggen. Dat geeft waterinsecten de tĳd hun weg terug te vinden naar de
vĳver.

Voor gele plomp en waterlelie moet je iets
meer werk verrichten. Haal met een hark de
wortel eruit en zaag de wortel doormidden.
Bind weer een stuk touw en steen aan de
wortel en gooi hem terug. De wortel zinkt nu
weer en kan zo goed de winter doorkomen.
Alle waterplanten gooi je op de composthoop
en niet in de natuur. Zo hard als ze in je vĳver
groeien, zo snel groeien ze ook in de natuur.
Vooral soorten die van nature niet in Nederland
voorkomen kunnen echte plagen worden.

Eikel of dennenappel drogen en daarna beschilderen met acrylverf.

Mooi eindresultaat!

Freubeltip
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Ons tuinpark
De herfst is in aantocht en ik zat nog te wachten op de zomer. Misschien dat de herfst ons nog
wat mooie, zonnige dagen schenkt. Een seizoen waarbĳ we toch weer iets meer met elkaar in
contact konden zĳn.

Het was duidelĳk dat het elkaar ontmoeten zeer welkom was. De kopjes koffie met taart waren
niet aan te slepen bĳ de kantine.

De maatregelen van de afgelopen 2 jaar heeft wel iets met ons gedaan. Het gemis van elkaar
ontmoeten leek ook invloed te hebben op onze stemming en communicatie. De vrolĳkheid en
enthousiasme was groot om weer samen de handen uit de mouwen te steken. Nieuwe ideeën en
activiteiten genoeg.

Helaas. In een klein tuindorp als bĳ ons op Lissabon kan het bĳna niet anders dan dat er soms wat
last of irritaties ontstaan. Kleine irritaties die soms groter worden dan de bedoeling is. Het blaffen
van een hond, de rook van de BBQ, muziek, grof vuil in de afvalcontainers, verkeerd parkeren etc.

Er zĳn duidelĳke regels vanuit de bond en onze huisregels. Lees ze nog eens door. Ook hebben
mensen niet altĳd door dat iemand zich irriteert. Of hebben de regels niet helemaal begrepen.

Tuinders staan er om bekend dat zĳ ook een vriendelĳk, zorgzaam en hulpvaardig volkje zĳn. Ga
irritaties daarom niet opkroppen maar help elkaar. Ga met elkaar in gesprek. Overleg en maak zo
nodig afspraken met elkaar.

Lissabon is een park waar je een rustig plekje kan hebben en ook plezier. Geniet van al het groen
en soms lekker niets doen.

Dory
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In gesprek met het bestuur
Op 4 september bĳ de tuinwinkel en
18 september bĳ de kantine van 10.30-
12.00 uur. Voor vragen, opmerkingen,
advies of gewoon even bĳ praten.

Oud ĳzer inkomsten
De opbrengst van oud ĳzer ingezameld tĳdens het grofvuil
weekend is € 280,-. Met dank aan Johan!!

Beste tuinders

Blĳkbaar heeft niet iedereen gelezen hoe het zit met onze afvalcontainers.

Dus in de herhaling:

Geen grof vuil

Geen tuinafval

Doppen van gasflessen graag inleveren bĳ

het winkeltje.

Metaal/oud ĳzer ook graag inleveren bĳ

winkeltje/gashok. Dus niet in de afvalcontainer gooien.

Van wie zĳn deze ‘verloren’ stoeltjes?

Interessante webshop: www.demoestuinwinkel.nl

In afvalcontainers: alleen restafval van huisvuil



Hoe staat het met de oven?

Zaterdag 18 september op Tuinpark Lissabon

Pizza oven
Op de plek van de bĳenkast wordt al enige weken hard gewerkt.
Er wordt een grote kas gebouwd en daarin komt een oven. De oven moet
nog worden gebouwd met steentjes en leem en donaties daarvoor zĳn
welkom.
Door het kopen van een steentje voor
de oven kunt u doneren.
1 Steen kost € 10,- en de eerste
donaties zĳn al binnen!

Programma:

Demonstratie

15.00 uur
Pizzaoven uitleg van Peik, daarna van Menno

15.30 uur
Pizzadeeg maken en met liefhebbers optutten tot pizza’s

17.00-18.00 uur
Pizza eten voor de aanwezigen.

Van 18.00 tot 19.00 uur een optreden van “The Cheesy
Trio” o.l.v. Frederico Olivares met de latin songbook.

Er is ook een houtsnĳder die een demonstratie komt
geven deze middag.

In de avond zullen we gaan herfstborrelen.



Energie balletjes van noten, dadels en abrikozen
o 200g gedroogde dadels

o 200g gedroogde abrikozen

o 200g gemengde noten

o ongezoete geraspte kokos

Dit is een basisrecept. Naar eigen smaak te variëren met amandelen, cacaopoeder,
tukjes donkere/witte chocola …

Bereidingswĳze
Doe de gedroogde dadels in een keukenmachine en maal fijn maar maak er
geen moes van. Een staafmixer werkt hiervoor ook.

Hetzelfde doe je met de gedroogde abrikozen en de noten.

Nadat je deze drie ingrediënten apart hebt fijngemalen, voeg je ze bĳ elkaar.

Kneed goed door en vorm dan balletjes.

Rol de balletjes door de kokos totdat ze rondom helemaal bedekt zĳn = klaar.

Handig tussendoortje wanneer je druk aan
het werk bent in de tuin of voor bĳ de thee
of koffie met (on)verwachte visite. In de koel-
kast twee weken houdbaar, kan ook in de
vriezer.

Corina, tuin 4

Recept van de maand
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..... en ik geef de pollepel door aan de Creade tuin


