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Korte aankondigingen
Water: vanaf 23 maart is het water weer aangesloten en hebben alle tuinen weer water. 

Hek: vanaf 1 april gaat het hek overdag weer open.

Openingsborrel:  de jaarlijkse borrel voor de opening van het seizoen is dit jaar op 

zaterdag 13 april, aanvang 16:00 uur.

Eten op de tuin: op Paasmaandag, 22 april vindt het eerste diner weer plaats. 

U ontvangt binnenkort het menu.

Opening winkel:  vanaf  30 maart op zaterdag van 11.00 u  tot 13.00 u.

Let op:  In plaats van 27 april is de winkel op 28 april open. Dit ivm Koningsdag..

Onze tuinwinkel
Veranderingen:

De belangrijkste verandering is dat er nieuwe 

vrijwilligers zich hebben gemeld. Deze nieuwe 

gezichten stellen zich nog voor.

De tweede verandering is dat u uw aankopen 

kunt pinnen. Contant betalen blijft ook mo-

gelijk. Voor de vrijwilligers in de winkel is het 

makkelijker als u met PIN betaald. Op reke-

ning betalen is niet meer mogelijk.

De derde verandering is dat de prijs van gas-

flessen wordt verlaagd van € 27,00 naar 

€ 25,00. 

Pinnen en prijzen in De Stake

Ook in de Stake kunt u pinnen. De prijzen 

blijven gelijk met die in 2018, ondanks de 

BTW verhoging van 6% naar 9% op de 

non-alcoholische dranken en de snacks en 

het eten .

Afsluiting van het water voor 
reparaties
Het hele jaar door controleert de Bouwcom-

missie of er lekkages zijn in ons waternet. 

Als die er zijn, worden deze door de vrijwil-

ligers van de Bouwcommissie gerepareerd. 

Daarvoor moeten zij een deel van het park 

afsluiten van het water. 

Dat is meestal maar kort maar bij grote 

reparaties kan het wat langer duren. 

Wij proberen de afsluitingen op tijd aan te 

kondigen zodat iedereen er rekening mee 

kan houden. 

Uitzondering: bij grote lekkages moet met-

een actie worden ondernomen. Wij vragen 

hiervoor uw begrip. Vragen/klachten met 

betrekking tot een afsluiting van het water, 

kunt u richten aan het bestuur (niet tot de 

vrijwilligers van de Bouwcommissie). 

Beste tuinder

Hierbij de Nieuwsbrief van  april. Veel leesplezier!   
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De klaverjascommissie stelt zich voor

Loes Konings

Suzy Bertelkamp

Kees Konings

Fred Henze

Tuinportretten

Dit jaar bestaat de 

klaverjascommissie precies 50 jaar.

Wij, Loes Konings, Suzy Bertelkamp, 

Kees Konings en Fred Henze 

organiseren iedere vrijdagavond van 

het tuinseizoen een klaverjasavond.

Dit jaar zullen wij dit toen vanaf 5 

april tot en met 31 augustus. 

Vanaf 19:30 uur is de kantine open 

voor een gezellige avond klaverjas.

Voor de inleg van € 2,50 speelt u op 

een gezellige avond om een aantal 

gevarieerde prijzen welke door ons 

zijn samengesteld.

 

Kunt U niet klaverjassen maar wilt 

u eens kennismaken met het spel, 

kom gerust langs, al is het alleen 

maar om de gezelligheid van onze 

kantine te ervaren.



 

Voor het voortbestaan van Tuinpark 

Lissabon is het belangrijk dat ons park het 

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren ontvangt. 

17 april a.s. is een belangrijke dag voor ons 

park. Op die dag komen de keurmeesters 

van de AVVN beoordelen hoeveel stippen 

ons park verdient.  Door te beoordelen hoe 

natuurlijk wij ons openbaar groen beheren. 

De keurmeesters bepalen of Lissabon 2, 3 

of 4 stippen verdient. (https://www.avvn.

nl/nationaal-keurmerk-natuurlijk-tuinieren-

verenigingen) 
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Tuinportretten

De werkgroep Natuurlijk Tuinieren 

werkt deze laatste weken nog 

heel hard om de puntjes op de i te 

zetten voor deze keuring. Dat doen 

zij samen met de tuinders van de 

Winterploeg en de werkbeurten. Om 

te zorgen dat ons park er 17 april 

piekfijn uitziet, kan iedereen nog 

wat doen. Namelijk door te zorgen 

dat het pad langs onze tuinen goed 

onkruid vrij is. Dat maakt het park 

nog net iets mooier. De keurmeesters 

letten daar op is ons verteld.

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren in zicht voor Lissabon



Koffie met gebak
Koffie met gebak voor de eerste rondes werk-

beurten. Voor een gezellige en frisse start, biedt 

het bestuur alle tuinders taart aan tijdens de 

eerste werkbeurt van hun ploeg. Als jullie zin 

hebben, zijn jullie van harte welkom in de 

kantine tijdens de koffiepauze. 
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Gevecht tegen de Duizend-
knoop*!
Zoals de meeste van jullie weten, is er 

één plant die we met man en macht 

moeten bestrijden: de Duizendknoop. 

Deze plant woekert en heeft de kracht 

steen, beton en asfalt te kraken. Daar-

om, als u er één ziet in uw tuin of in het 

openbaar groen, haal ‘m eruit en gooi 

‘m in de container. 

* zie afbeeldingen

Tip van de tuinman
Stekken van heesters als vlinderstruik, liguster, Jasmijn e.d.

Snoeien van de vlinderstruik (Buddleia) en de fruitbomen; als 

het niet vriest.

Voor de dieren:

Met snoeihout kan je een nuttige takkenhaag maken waarin 

vogels en insecten hun toevlucht kunnen zoeken.

Het is de maand om weer de nestkastjes op te hangen.

wanneer de sneeuw en het ijs voorbij is kan je stoppen met 

voeren.

Groengroep
De potentillahaag,   langs uw pad, voor april 

snoeien (niet wanneer het nog vriest). 

Tot ongeveer 20 cm . Hierdoor kan de haag 

weer mooi nieuw hout en bloemen geven dit 

seizoen. om kale stukken op te vullen kan je 

stekjes van de haag kweken in de aarde.

Klaverjascommissie
Op 5 April 2019 start het klaverjassen weer. 

Vanaf 19.30 uur is de kantine open en om 

20.00 uur worden de kaarten weer geschud. 

U bent van harte welkom.
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Jeugdplek
Samen met je (klein)kinderen op de tuin jutten:



Recept van de maand

Pittige worrtel-kikkererwtentajine 
met kurkuma en koriander   Eet smakelijk!

.... en ik geef de pollepel door aan tuin 58
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Vooraankondiging agenda mei 2019

Zaterdag 18 Mei, Plantjesdag, aanvang 13:00 uur

Zondag 19 Mei, Vervolg plantjesdag, tot 16:00 uur

Woensdag 22 Mei, Algemene Leden vergadering, aanvang: 20:00 uur

Zondag 26 Mei, Eten op de Tuin.


