
De kantine sluit de deuren tot het
volgende seizoen
De wisselende maatregelen maken het bĳna
onmogelĳk om nog iets te organiseren.

De teleurstellingen om weer iets te moeten
afzeggen en de rompslomp daaromheen.

Vandaar dat wĳ in overleg met elkaar hebben
besloten dat er geen activiteiten meer plaatsvinden
in de kantine tot het voorjaar.

Maar: Blĳf elkaar ontmoeten, wees respectvol,
liefdevol en zorg goed voor jezelf.

We hebben elkaar hard nodig in deze “storm”.
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Nieuwsbrief december 2021

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

Water
Water bĳ uw tuinhuis afsluiten
De koude dagen komen er aan.
Vergeet niet om uw hoofdkraan dicht te draaien
en alle leidingen leeg te blazen.
Toiletpot leeg scheppen, zout er in en eventueel
proppen kranten. De geiser goed leeg blazen en
eventueel inpakken met
noppenfolie.
Voorkom dat uw leidingen
kapot barsten.

Wacht niet totdat het water
op de tuin eraf gaat.
Dit zal zolang mogelĳk er op blĳven staan voor de
winterbewoners.

Beste tuinders,

Veel tuinders doen al veel om tuinpark Lissabon mooi te houden.
O.a. door onze enquête kwamen wĳ er achter dat het niet voor iedereen duidelĳk is welke commissies met
bĳbehorende taken er zĳn op ons park en hoe het bestuur is opgebouwd.

Daarom hebben wĳ in kaart gebracht hoe tuinpark Lissabon georganiseerd is: ons bestuur met de taken
van de individuele bestuursleden en de commissies en hun werkzaamheden.

Door de coördinatoren/contactpersonen te vermelden kunnen deze rechtstreeks benaderd worden met de
bedoeling het bestuur een beetje te ontlasten.

Hopelĳk leidt dit overzicht tot enthousiasme bĳ de tuinders om zich aan te sluiten bĳ een commissie als dit
nog niet is gebeurd.

Als gevolg hierop komt in april 2022 "De Commissiedag" waarop alle commissies zichzelf presenteren en
vragen die er leven kunnen beantwoorden en jĳzelf kunt kĳken waar jou inbreng gewenst is.

Alleen samen kunnen wĳ het perk in stand houden.

Groene groet,
Leonie & Corina
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Commissies op Tuinpark Lissabon
COMMISSIE VERANTWOORDELĲK VOOR COORDINATOR

°

°

°

°

°

°

Groen Verantwoordelĳk voor het
onderhoud van het
gemeenschappelĳk deel van het
park en al het algemeen groen.
Toezicht op het onderhoud van
sloten en beschoeiingen.
Afstemmen van activiteiten van
verschillende groen-commissies op
elkaar.
Adviseert het bestuur mbt
algemeen groen van Lissabon.
Organiseert cursussen en of
voorziet informatie en/of instructie
materiaal mbt het tuinonderhoud.
Taxaties en schouw van tuinhuisjes
in samenwerking met de
bouwcommissie.

Otto Stapel

Otto.stapel@hotmail.com

Tuin 63

°

°

°

Groengroep Coördinatie en aansturing van 4
zaterdagse en 1 zondagse
werkploegen die op vaste plekken
van het algemene groen ieder om
de 5 weken het onderhoud doen.
Ontvangen 1x/maand
werkprogramma van Otto Stapel.
Ploegleiders vergaderen 2x/jaar

Otto Stapel

Otto.stapel@hotmail.com

Tuin 63

°

°

°

°

Natuurlĳk Tuinieren NT betekent bevorderen van
biodiversiteit, zoveel mogelĳk
soorten bĳ en door elkaar, waardoor
een natuurlĳk evenwicht ontstaat en
bestrĳding van ziekten en plagen
niet nodig is.
Tussen 2017 en 2019 werkte deze
groep aan het behalen van het
keurmerk “Natuurlĳk Tuinieren” wat
in 2019 met 3 stippen is verleend.
Op Lissabon zĳn speciale
plantenvakken hiervoor
aangewezen en worden door deze
groep onderhouden.
Het streven is om ook 4de stip te
behalen waarvoor vooral educatieve
activiteiten op het gebied van NT
nodig zĳn.

Mineke Heslinga

Peter van der Woning

°Maaiploeg Om de twee weken maaien van het
gras in het algemeen groen

Ger van der Schot
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Commissies op Tuinpark Lissabon
COMMISSIE VERANTWOORDELĲK VOOR COORDINATOR

°

°

Winterploeg Tussen oktober en maart wekelĳkse
werkploeg die het werk uitvoert wat
in dit seizoen hoort en het
achterstallige groenonderhoud van
het tuinpark verzorgd.
Werken op maandagochtenden.

Bouwe Veenman

°

°

°

°

Groen Werkt Klussen voor groenwerkzaamheden
die in opdracht en/of overleg met
de GROEN-verantwoordelĳke
uitgevoerd worden.
Begeleiding van vrĳwilligers van de
Regenbooggroep, mensen met een
afstand tot de arbeidmarkt.
Aanwezig op woensdag en vrĳdag,
werken vanuit tuin 56.
Deelnemers kunnen door
individuele tuinders ingehuurd
worden.

Menno Houtstra

Tuin 56
06-14933952

°

°

°

°
°

°

°

°

BouwcommissieBouwcommissie Toezicht op opstallen op het
tuinpark.
Toezicht op de bouw, verbouw,
plaatsing en onderhoud van alle
opstallen, beschoeiingen en
andere bouwsels op het tuinpark
Adviseren van het bestuur over de
bouw en het onderhoud van alle
bouwsels en waterleiding.
Waterhuishouding van het tuinpark.
Controleren van de bouwtekenin-
gen van de leden aan de hand van
het Bouwreglement door ten minste
twee leden van de commissie.
Het taxeren van ter verkoop
aangeboden opstallen door ten
minste drie leden van de commissie
en/of ter zake kundige
bestuursleden.
Het adviseren van het bestuur
inzake het verlenen van
toestemming voor overnachten.
Schouw van tuinhuisjes ism met de
groencommissie.

Tĳdelĳk:
Hans v d Koevering

Tuin 38
06-54285116

°ARBO Verantwoordelĳk voor de veiligheid
tĳdens het uitvoeren van
vrĳwilligerswerk
(arbeidsomstandigheden) bĳ
gebruik van gereedschap en
voertuigen.

Arjan Haselaar

Tuin 27
06-15832928
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°

°
°

°

EHBO Adviseert het bestuur mbt
toegankelĳkheid van en
samenwerking met hulpdiensten ,
zorgt voor materialen die vereist
zĳn om de werkzaamheden te
kunnen uitvoeren.
Organiseer EHBO-cursussen.
Heeft contact met EHBO-ers op het
tuinpark.
Heeft contact met het bestuurslid
EHBO.

Francisca van Hoefen
Wĳsaard

Tuin 105
fvanhoefen@gmail.com

Commissies op Tuinpark Lissabon
COMMISSIE VERANTWOORDELĲK VOOR COORDINATOR

°

°

Winkel Verantwoordelĳk voor inkoop &
verkoop van tuindersspullen en
gasflessen.
Belegt 2x per seizoen vergadering
winkelcommissie.

Joe Derks

Tuin 3
06-21215956

°

°

°

°

°

Kantine In- en verkopen van consumpties uit
het assortiment.
Verantwoordelĳk voor het
organiseren van activiteiten voor de
leden.
Vier vaste commissieleden is een
must, daarnaast vrĳwilligers ad hoc.
Verantwoordelĳk voor onderhouden
terrein om de kantine (terrassen
voor en achter).
Voor het aanbieden van hapjes/
maaltĳden is er een kok nodig.

Jan Kok

Tuin 58
06 12401171

°
°

°

Keuken Bereiden van taart voor zaterdagen.
Verzorgen van hapjes bĳ
tuinevenementen.
Bereiden van tuindiners.

Wekelĳks op woensdagavond.

Op vrĳdagavonden en gebruik kantine in
overleg met coördinator.

Incidenteel op zaterdagavond.

Peter Koolhaas

Tuin 58

°

°

°

Freubelclub

Klaverjassen

Bingo

Ontspanningscommissie = freubelclub, klaverjassen en bingo Dory Corbeek (vanuit bestuur)

Dory Corbeek, Tuin 29, 0634492263

Fred Henze en Suzy Bertelkamp
Tuin 87

Dory Corbeek

Jan Kok°

°

Feestjes Bĳ seizoenopening, oktoberfest oid.

In overleg met kantine coördinator
georganiseerd door betreffende
commissie of een andere vrĳwilliger
van het tuinpark.

Tuinactiviteiten/
Workshops
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°

°

°

°
°
°

Kascommissie

Communicatie
commissie

Controleert ten minste tweemaal
per jaar de boekhouding van de
afdeling (wĳ doen dat maar één
keer per jaar).
1x per jaar schriftelĳk verslag aan de
leden met advies over de
goedkeuring van het jaarverslag.
Lidmaatschap van de kascommissie
is niet verenigbaar met het
lidmaatschap van het
afdelingsbestuur en van een
commissie die een financieel
beheer voert.

Maandelĳkse Nieuwsbrief
Website Tuinpark Lissabon
Alle grafische uitingen voor het
tuinpark, van poster tot kerstkaart

Geen vaste leden.
Leden worden in de
najaars-ALV geworven.

Han van den Hoogen
Tuin 42
0623119600
en Dory Corbeek

Commissies op Tuinpark Lissabon
COMMISSIE VERANTWOORDELĲK VOOR COORDINATOR

Het toegangshek sluiten en op slot
Wilt u zo vriendelĳk zĳn om het toegangshek te
sluiten bĳ binnenkomst op het park en bĳ het
verlaten van ons mooie park.

De Tuinwinkel is gesloten
Het bestellen van een gasfles kan alleen via
WhatsApp of Sms:0621215956

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

De prĳs voor een gasfles is € 31,-

Afvalcontainer
Tĳdens de maanden buiten het seizoen, blĳft er
1 huisvuilcontainer staan.
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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/gashok. Dus niet in de afvalcontainer gooien.

In afvalcontainers: alleen restafval van huisvuil

Bĳ bladverliezende bomen en heesters verwĳder je dode en zieke takken en takken
die tegen elkaar schuren. Bekĳk de vorm van heesters en bomen en snoei eventueel
takken weg om een mooie vorm te behouden.

De eerste helft van december kunnen afgedragen takken van frambozen worden
gesnoeid. Knip ze tot tegen de grond. Van de nieuwe scheuten behoud je er vier of
vĳf sterke. Bind die vast aan de steundraad. De rest van de nieuwe twĳgen knip je
weg. Ook van bramen, japanse wĳnbes, haal je best de afgedragen scheuten weg en
behoud je alleen de beste en sterkste scheuten.
Ook kiwi en kiwibessen snoeien!

ABC-bomen; dat zĳn de Acers, Betula of berken en Carpinus (haagbeuk) snoei je best
NIET in de winter omdat bĳ deze bomen de sapstroom snel op gang komt. Dan
kunnen de bomen hevig 'bloeden. Dit geldt ook voor notenbomen.
..
Blauweregen bĳknippen. Je zal merken dat de jonge, eenjarige twĳgen die de plant
in de zomer aanmaakt weelderig naar alle kanten uitgroeien. Deze mag je het hele
seizoen door terugknippen. Je kan ze helemaal tot bĳ de stam wegsnoeien als het de
bedoeling is om deze te laten verhouten, of je kort ze tot zo’n 10 cm bĳ de stam in.

Oude en aangetaste bladeren bĳ Helleborus wegknippen.

De wintersnoei bĳ Laurier kan gebeuren in de periode van november tot maart. Zorg
ervoor dat de plant een mooie vorm behoudt en in evenwicht is. Hoe korter je
terugsnoeit, hoe compacter de plant zal blĳven.

Snoeitips voor december



Poppetjes maken

Kerstkaart maken

Jeugdplek
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Recept van de maand
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..... en ik geef de pollepel door aan de tuin 21

Tajine met kip en groenten
Voor dit gerecht heb je een tajine of braadpan nodig.

Ingredienten
2 middelgrote uien
2 tenen knoflook
15 g verse koriander
3 winterpeen
1 rode paprika
400 g scharrel kipdĳfilet
2 el ras el hanout
1 courgette
100 g gedroogde abrikozen
3 el milde olĳfolie
1 kg iets kruimige aardappel
200 ml water
95 g garneeramandelen

Bereidingswĳze
Snĳd de uien in halve ringen en de knoflook en koriander fijn. Schil de winterpeen,
halveer in de breedte en snĳd in de lengte in 4 repen. Maak de paprika schoon en
snĳd in reepjes van 2 cm breed.

Dep de kip droog, snĳd doormidden en meng met de ras el hanout, de helft van de
koriander en de knoflook.

Snĳd de courgette in de lengte doormidden en verwĳder de zaadlĳsten met een
lepel. Snĳd elke helft in lange repen en halveer deze. Snĳd de abrikozen
doormidden.

Verhit de olie in de tajine of stoofpan op middelhoog vuur. Bak de kip met de ui 5
min. rondom bruin. Schil ondertussen de aardappelen en snĳd in stukjes van 3 cm.
Leg boven op de kip en bestrooi met peper en zout.

Verdeel de paprika, abrikoos, peen en courgette over de tajine. Voeg het water toe.
Laat op laag vuur met de deksel erop 40-45 min. stoven, tot de kip gaar is en de
aardappel en groente heel zacht zĳn. Rooster ondertussen de amandelen in een
koekenpan zonder olie of boter 2 min. tot goudbruin.

Bestrooi de tajine met de amandelen en de rest van de koriander.
Variatietip: Je kunt in plaats van koriander ook peterselie of munt door de tajine
doen.
Combinatietip: Lekker met zacht (volkoren)brood om mee te dippen.

Smakelĳk eten
Tuin 5



En floep daar staat de kerst alweer voor de deur.
Een bijzonder jaar gaan we afsluiten.
“De storm” is nog niet gaan liggen en zal ons de
winter nog bezighouden.
Wij kijken vooruit en hopen met elkaar nog op het
nieuwe jaar te mogen proosten.
Laat onze tuin een mooie verbinding zijn met
elkaar.
Waarin met respect voor elkaar en de natuur iets
moois ontstaat waar we trots op kunnen zijn.
Juist nu hebben wij elkaar hard nodig.
Wij wensen u fijne feestdagen met goed gezelschap
en in goede gezondheid.

Het bestuur
Marieke, Han, Arjan, Joe en Dory

Met veel dank aan de tuinders/vrijwilligers die ons voortdurend
ondersteunen met al hun expertise.
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