
Openingstĳden van de
Tuinwinkel!
Op zaterdag van 10.30 -12.30 uur
(tĳdens de werkbeurten;dus ook op
zondag tĳdens de tuinbeurt).
Het bestellen van een gasfles
buiten openingstĳden van de
winkel kan alleen via WhatsApp of
Sms: 0621215956
Aub niet bellen!

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

Nieuwsbrief mei 2022

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

Van 13.30 uur tot 15.00 uur in de kantine van
Tuinpark Lissabon.
Met verkiezing en herverkiezing

Als u niet in staat bent om de ALV bĳ te wonen dan kunt u uw
geregistreerde partner machtigen om zo toch uw stem uit te
brengen. Machtigingsformulier kunt u vinden in ALV verslag
2022 wat u rond 7 mei ontvangt.

Algemene Ledenvergadering op 21 mei!

belangrĳk belangrĳk belangrĳk belangrĳk belangrĳk

Activiteiten:

Vanaf donderdag 12 mei begint de
knutsel/schilderclub weer. Van 19.30 -
22.00 uur.

Op 28 mei: Eten dwars door de tuin.
Een exclusieve BQ . Inschrĳven via de
mail of in de kantine bĳ Jan Kok. Voor
20 mei Kosten €16.50 pp.

Op 21 mei Bingo om 20.00 uur

Kĳk op de informatieborden voor
extra activiteiten!

De tombola tĳdens de lente/commissiedag heeft €380 opgebracht. Tbv de stormschade.
Ontzettend bedankt gulle gevers.
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Commissiemiddag

Wĳ hebben een hele leuke middag gehad en een aantal vrĳwilligers hebben zich
aangemeld o.a. voor de EHBO commissie en de communicatie commissie.

Commissieleden zaten aan informatietafels, nodigden uit tot gesprek en beantwoordden
enthousiast vragen.

Er waren lekkere hapjes & drankjes aangeboden door de kantine commissie.

Alle loten werden verkocht - de opbrengst is geheel voor de herstel van de stormschade.
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Antwoorden quizvragen
Hoeveel zaterdagploegen hebben wĳ?
Vier

Je wilt op jouw tuin een boom kappen. Mag dat?
Alleen met een kapvergunning aan te vragen bĳ het tuinbestuur.

Wat hoort op Lissabon niet op de compost?
Groente- en fruitresten

Over Natuurlĳk Tuinieren gesproken: welke gewassen moet je niet
naast elkaar verbouwen?
Wortel & rode biet

Over Natuurlĳk Tuinieren gesproken: wat houdt slakken tegen?
Knoflookthee

Op de kruiwagens van Lissabon staat “VC” - waar staat dit voor?
Verfraaiings Commissie

Hoe lang bestaat de Winterploeg al?
Sinds 2001

Welke tuinders hebben de Winterploeg opgezet?
Bouwe Veenman en Hans van Leeuwen

Hoe vaak in het seizoen wordt er gemaaid door de Maaiploeg?
Om de twee weken

Hoeveel bomen zĳn er met storm Eunice omgegaan op Lissabon?
Tussen de 25 en 30

Wie doet de waardering (taxatie) van een tuin die te koop komt?
Bouw - en groencommissie samen

Wat ligt er op de tafel bĳ de bouwcommissie?
Een spĳkertrekker

Waar bevindt zich op Lissabon de AED?
Rechts aan het tuinhuisje van tuin 56

Hoeveel actieve EHBO’ers hebben wĳ momenteel op Lissabon?
0

Wie maakt voor Lissabon de nieuwsbrief?
Han & Dory

Hoeveel hartjes zitten er in het flesje op de bar?
75

En de quiz is gewonnen door een
nieuwe generatie tuinders:
aspirant-leden Carla & Tom.

L: Zo, dat zit er op. Hoe vond jĳ
de dag?

C: Gezellig, er hing een goede
sfeer! De opkomst had hoger
kunnen zĳn.

L: Het weer was niet zo best en
het seizoen net begonnen … Wél
veel complimenten gehad. En
verschillende nieuwe
aanmeldingen.

C: Klopt. @allen die er niet
waren: de bouwcommissie zou
meer ondersteuning in de vorm
van stagiaires of tuinders voor
individuele projecten goed
kunnen gebruiken. Dus geef je
op.

L: De kantine heeft trouwens ook
weer goed gezorgd.



Waar kunnen we onze compost nu voor gebruiken?
• We kunnen de grond van onze tuin ermee verrĳken. Iedere bodemstructuur wordt luchtiger
van compost, een prachtig organisch materiaal!
Strooi ieder voorjaar een laagje compost van 1 a 2 cm dik overal op je tuin. Water en voedsel
worden erin opgeslagen en je planten groeien hierdoor beter.

• Wil je de compost gebruiken voor het kweken van plantjes dan is het handig om je compost
te zeven zodat alle takjes eruit verdwĳnen. Je krĳgt een fijnere structuur aarde en dat is voor
kiemende zaadjes en kleine stekken beter.
Op onze veengrond is het in de tuin niet zo erg als de compost nog wat grof is. De bodem
wordt er dan wat losser door.

• De compost kan ook gebruikt worden om te mulchen. Dat wil zeggen dat je rond een plant
een wat dikkere laag compost aan brengt om de grond mooi vochtig te houden en dat je zo de
plant beschermt tegen uitdrogen. Mulchen kan ook met ander materiaal als hooi, afgevallen
blad of cacaodoppen.

We tuinieren hier op veengrond en die is nogal zuur. Het is verstandig om uit te zoeken welke
planten goed gedĳen op deze grond. Heb je planten die niet zo van deze zure bodem houden
dan kun je ze wat kalk geven. Het is ook een goed idee om wat kalk op je composthoop te
strooien. Dat versnelt het composteer effect ook nog eens.

Wat het composteerproces remt is een teveel aan klimopbladeren. Hierin zit een stofje
genaamd saponine. Dat remt het composteerproces.

Het maken van de compostbakken in het algemeen groen
vordert gestaag. Ook in de groenstrook naast de
Zwaluwlaan wordt er een gemaakt, vlak achter de klein-
fruittuin

De achterste compostbak (bĳ tuin 82) op de
Nachtegaallaan is voor algemeen gebruik.
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Composteren deel 3 (slot)



Insectenhotel maken
Een insectenmuur biedt onderdak aan tal van nuttige insecten in je
moestuin die zorgen voor bestuiving en op een natuurlĳke manier
plagen in toom houden.

Zo’n insectenhotel heb je in allerlei vormen en maten en is eenvoudig
zelf te maken. Het enige wat je nodig hebt zĳn natuurlĳke materialen
en een afdak om het droog te houden.
1 Stro of hout : beschutting voor o.a. gaasvliegen , waarvan de

larven zich voeden zich met vele plagen zoals bladluizen,
wolluizen, witte vliegen, tripsen of eieren van de mĳt.

2 Bamboestokken : ze bieden onderdak voor metselaar-bĳen,
solitaire bĳen die de eerste bloemen van fruitbomen bestuiven
, soms al in de maand maart .

3 Omgekeerde bloempotten gevuld met hooi trekt oorwormen
aan die graag ongedierte zoals bladluizen eten.

4 Houten planken, opgestapeld achter de metalen platen: voor
insecten die dood hout afbreken.

5 Stammen met boorgaten / bamboestokken: deze zĳn een
populair onderkomen voor vele zeer nuttige bestuivers zoals
bĳen en solitaire wespen, waarvan de larven zich voeden met
bladluizen.

6 Bundels van mergstaven als de braamstruik, steeg of
vlierbessen bieden onderdak ideaal voor o.a. zweefvliegen.

7 Ventilatiestenen : voor o.a. solitaire bĳen.
8 Plankje voor een open ruimte: ze trekken lieveheersbeestjes

die komen om te overwinteren. De larven verbruiken veel
bladluizen.

Mogelĳke indeling van een insectenhotel

Lieveheersbeestjes
Lieveheersbeestjes horen tot de groep kevers. Ze zullen het naar hun zin hebben in uw
tuin door een lieveheersbeestjeskastje. Dit is een kast met horizontale ingangen. In het
kastje zitten droge bladeren en takjes. Ze kunnen hierin droog schuilen en overwinteren.
Solitaire bĳen
In Nederland komen 350 soorten solitaire bĳen voor. Een solitaire bĳ leeft en doet alles
alleen. Maakt haar eigen nest en zorgt zelf voor haar voedsel. Ze legt haar eitjes in de
grond, hout of tussen het riet. Om haar hierbĳ te helpen bestaan er insectenhotels
waarin naast haar eitjes ook het nectar en stuifmeel wordt opgeslagen. Iedere cel van
het hotel bevat eitjes. Na het leggen van de eitjes wordt de cel dichtgemaakt met een
mengsel van modder en speeksel.

Jeugdplek
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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/gashok.

Metaal/oud ĳzer ook graag inleveren bĳ
winkeltje/gashek.

Geen koelkasten en/ of chemisch afval

Dus niet in de afvalcontainer gooien!

In afvalcontainers: alleen restafval van huisvuil


