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TUINWERKZAAMHEDEN IN 2016

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Misschien
bent u al in de tuin aan het werk of gaat u dat
binnenkort doen. Het is dan nuttig om te weten
dat de groencontainer en de winkel geopend zijn
vanaf maart. Binnenkort gaan ook de tuincontroles weer van start.

BIJEENKOMST VOOR NIEUWE TUINDERS

Hebt u nog niet zo lang een tuin op Tigeno? Dan
is dit bericht belangrijk voor u! Woensdag 24
maart is er een informatiebijeenkomst speciaal
voor nieuwe tuinders. U maakt daar kennis met
het bestuur en krijgt dan uitleg over de regels op
Tigeno en van allerlei weetjes op het gebied van
veiligheid en groen. Belangrijke informatie die u
niet mag missen! Alle nieuwe tuinder s zijn van
harte welkom.

WATER AANGESLOTEN

Op zaterdag 12 maart is het water aangesloten.
Weet u dat het uw eigen verantwoordelijkheid
is om alle kranen in de waterput en in het huisje
af te sluiten voordat het water erop gaat.

Wilt u er rekening mee houden dat de controlerondes worden gelopen op de eerste zaterdag
van iedere maand, om te beginnen op 2 april? De
controle geldt zowel voor uw eigen tuin als voor
eventuele groenstroken. Dit keer zal er extra
aandacht zijn voor het afsteken van het gras aan
de slootkanten.

WEBSITE VAN TIGENO

Veel tuinders waren tussen 10 en 13 uur op hun
tuin om de deksel van de waterput open te
maken en de leidingen te controleren, maar bij
veel tuinen was niemand aanwezig. Gelukkig
liepen Ab en Jan rond om openstaande kranen
nog tijdig af te sluiten. Dit bleek hard nodig, want
bij 20% van de huisjes waren de afsluiters en
aftappluggen nog open. Dat is vragen om
moeilijkheden. Op zijn minst een hoog
waterverbruik of erger: een ondergelopen huisje.
Ook dit jaar waren er weer huisjes waar duidelijk
hoorbaar was dat er binnenin water liep.

Op de website van Tigeno staat veel informatie
voor het seizoen van 2016. U vindt er de meest
actuele gegevens, zoals werkroosters, openingstijden containers en inkoop, tuinhuisjes die te
koop zijn, ontspanning en ander actueel nieuws.

Dus vergeet niet om volgend jaar zelf op tijd
de vereiste voorzorgmaatregelen te treffen. Of
vraag aan uw buren of zij een oogje in het zeil
kunnen houden als het water wordt aangesloten.

OPENING TUINSEIZOEN

OPENINGSTIJDEN WINKEL

Noteert u alvast de volgende datum in uw
agenda: op zondag 15 mei is de opening van het
tuinseizoen. Van 13 tot 17uur zijn er weer diverse
activiteiten in en om het clubhuis. Bij het
uitkomen van deze nieuwsbrief is nog niet
bekend in welke vorm dit alles zal gaan
plaatsvinden, maar leuk wordt het zeker. Dus
houdt u de mededelingenborden en de website
van Tigeno in de gaten voor het programma.

Met ingang van maart is de inkoop (de winkel)
weer geopend. Dit zijn de openingstijden in 2016:
Openingstijden winkel
Maart
Zaterdag 10-11 uur
April t/m juni
Zaterdag 10-12 uur
Juli en Augustus Zaterdag 10-12 uur
Woensdag 19-20 uur
Zaterdag 10-11 uur
September

CONTAINERS

Ook in 2016 doen wij een beroep op alle tuinders
om ons park schoon te houden en afval in de
daarvoor bestemde containers te doen. Dank u
voor uw medewerking!
Openingstijden groencontainer
Maart t/m november Zaterdag 10-12 uur
Woensdag 19-20 uur
Juli en Augustus
Openingstijden huisvuilcontainer
April t/m september Zaterdag 10-12 uur
Woensdag 19-20 uur
Juli en Augustus

NIEUW GRIND LANGS HOOFDPAD

De zijkanten van het centrale toegangspad zijn
opgevuld met grind; dit om te voorkomen dat
iemand zich hierin zou verstappen en komt te
vallen. Verder zijn de toegangen naar de tuinen
langs het hoofdpad versterkt met trottoirtegels.
Iedere tuinder aan dit pad heeft hier een bericht
over ontvangen.

BRUGGETJES HERSTELD

In de heemtuin is het oude, verrotte bruggetje
vervangen door een nieuw exemplaar. Op de
brug bij de bijen is een nieuwe brugleuning
aangebracht. Het is nu weer mogelijk om veilig
een rondje te lopen door de heemtuin.

In dezelfde maand gestopt vanwege te drukke
werk- en privéomstandigheden. Wat betreft het
aantal bestuursleden zijn we nu jammer genoeg
weer “terug bij af”.
Daarom doen wij hierbij een nieuwe dringende
oproep voor bestuursleden. Tigeno zoekt met
spoed een 1e secretaris, een 2e secretaris, een
1e penningmeester en een 2e voorzitter. Hebt u
belangstelling voor een bestuursfunctie of wilt u
informatie? Laat dit aan ons weten met een
e-mail naar bestuur@tigeno.nl of kom naar het
clubhuis op de 2e en 4e zaterdag van de maand.

100-JARIG BESTAAN BVV

Voor het 100-jarig bestaan van de Bond van
Volkstuinders (BVV) in 2017 zoeken wij voor
Tigeno nog een contactpersoon naar de Bond. Dit
ook voor eventuele ideeën of om zelf activiteiten
te willen organiseren. Tigeno heeft zich in ieder
geval opgegeven voor de organisatie van een
volleybaltoernooi voor de tuinparken in 2017.

LEEFTIJD TUINPLICHT OMHOOG

Tot vorig jaar waren tuinders verplicht om
algemeen werk uit te voeren tot ze de leeftijd van
70 jaar hadden bereikt. De BVV heeft - in overleg
met de tuinparken - besloten om deze leeftijd te
verhogen naar 75 jaar. Dit geldt voor alle
tuinparken in Amsterdam met ingang van 2016.
Meer informatie hierover is te vinden in het
Tuinreglement van de BVV, artikel 11 lid 3.
Om de oudere tuinders tegemoet te komen heeft
het Bestuur van Tigeno besloten voor ons park
een overgangsregeling in te laten gaan. Dit is
verteld in de najaarsvergadering van december
2015. Over deze overgangsregeling zijn nogal wat
vragen gesteld aan het bestuur. Daarom staat
hieronder een korte toelichting.

NIEUWE BESTUURSLEDEN VERTROKKEN

In de Najaarsvergadering (2015) waren er vier
nieuwe leden tot het bestuur toegetreden.
Helaas hebben twee hun bestuursfunctie weer
beëindigd.

Rob Bogaerts heeft in februari de functie van
1e secretaris neergelegd, omdat hij zich niet kan
verenigen met de standpunten en ideeën van het
bestuur. Yvonne Bakker (1e penningmeester) is

De regeling van Tigeno gaat gefaseerd in en wel
op de volgende manier:
Wordt u in 2016
70 jaar
69 jaar
68 jaar
67 jaar
66 jaar
65 jaar
jonger dan 65

Dan doet u algemeen werk
tot de dag dat u 70 jaar wordt
tot de dag dat u 71 jaar wordt
tot de dag dat u 72 jaar wordt
tot de dag dat u 73 jaar wordt
tot de dag dat u 74 jaar wordt
tot de dag dat u 75 jaar wordt
tot de dag dat u 75 jaar wordt

