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TERUGBLIK OP NIEUWJAARSRECEPTIE
Zondag 15 januari was de nieuwjaarsreceptie. De
weergoden waren ons goed gezind en er kwamen
dan ook aardig wat tuinders langs om elkaar een
voorspoedig 2017 te wensen.

de bestuurs vergaderingen aanwezig zal zijn. Op
de voorjaarsvergadering volgt de voordracht aan
de tuinders en zijn officiële benoeming in het
bestuur. Aan het eind van deze nieuwsbrief staat
een nadere kennismaking met Jan Piet Jacobi.
VOORJAARSVERGADERING OP 13 MEI
Er is een datum voor de voorjaarsvergadering
gepland: zaterdag 13 mei. De aanvang is om
13:00 uur. Het bestuur zal dan verantwoording
afleggen over het afgelopen tuinjaar, waaronder
het financieel verslag en de jaarrekening 2016.
Natuurlijk komt de benoeming van de nieuwe
penningmeester ook aan de orde. De agenda en
de stukken krijgt u thuis gestuurd met de post.

Zoals gebruikelijk was er een korte toespraak van
de voorzitter. Sinds oktober is dat Edwin Braam.
Naast de nieuwjaarswens en -toost benadrukte
hij dat Tigeno een vereniging is. Edwin deed
daarom een oproep aan alle tuinders om samen
te werken aan een mooi en gezellig volkstuinpark. Mag hij ook op uw medewerking rekenen?

GASCONTROLES IN MAART EN APRIL
Zoals eerder is gemeld, is het controleren van de
gasaansluitingen vorig jaar niet gegaan zoals het
had gemoeten. Daarom heeft het bestuur
besloten om de controles dit jaar opnieuw te
doen en wel in de maanden maart en april.

WATER GAAT EROP OP 11 MAART
Op zaterdag 11 maart gaat het water er weer op.
Tussen 10 en 12 uur wordt het water stapsgewijs
op de tuinen aangesloten. Alle tuinders worden
geacht om dan aanwezig te zijn.
Controleer vooraf goed dat alle kranen in uw
huisje en tuin goed dicht zijn! Eventuele schade is
voor de tuinder zelf. Om het aansluiten soepel te
laten verlopen, verzoeken wij u om de tegel die
de waterput afsluit opzij te leggen. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking.
NIEUWE PENNINGMEESTER GEVONDEN
De zoektocht naar een penningmeester heeft
succes opgeleverd! We zijn verheugd te kunnen
melden dat Jan Piet Jacobi zich heeft aangemeld
voor deze belangrijke functie in het bestuur.
Na een prettig kennismakingsgesprek met het
bestuur is direct afgesproken dat Jan Piet zich in
de cijfers van Tigeno gaat inwerken en dat hij bij

In bovenstaande afbeelding zijn vier zones
aangegeven. In zone A is de controle op 18
maart, in zone B op 25 maart, in zone C op 1 april
en in zone D op 8 april. Nadere informatie over
de gascontrole volgt later.
Wilt u nu al uw gasslang en drukregelaar
controleren? Houdt u dan rekening met het
volgende. Op de gasslang staat een datum: dit is
de uiterste datum tot wanneer de slang is
goedgekeurd. Staat op de gasslang bijv. 2020, dan
kunt u de slang tot in het jaar 2020 veilig

gebruiken. Op de drukregelaar staan vier cijfers
– bijv. 0018. Vanaf dat jaar is de drukregelaar nog
vijf jaar goed. Hier dus tot 2023.
GEZOCHT: HANDYMAN
Op ons volkstuinpark hebben de winkel, de
karrenloods en andere gebouwen last van
achterstallig onderhoud. Natuurlijk kunnen we de
reparaties uitbesteden, maar dat is duur. Liever
doen we het zelf: met hulp van de eigen tuinders.
Daarom volgt hier een oproep voor een
‘Handymanclub’. We zoeken een paar handige
mannen of vrouwen die verstand hebben van
techniek en die zelfstandig allerlei onderhoudsklussen kunnen uitvoeren. Dat kan alleen of in
een groep.

VAN GROENPLOEG NAAR WERKPLOEG
Veel tuinders doen verplicht algemeen werk in
een van de groenploegen die op zaterdag aan het
werk zijn. Met ingang van dit seizoen verrichten
ze niet alleen groenonderhoud, maar kunnen ze
ook voor andere werkzaamheden op ons
volkstuinpark worden ingezet, zoals timmeren en
schilderen. Waar de tuinders worden ingedeeld,
is afhankelijk van het werk dat er op dat moment
te doen is en de handigheid van de tuinder.
EVEN KENNISMAKEN: JAN PIET JACOBI
Jan Piet heeft sinds oktober vorig jaar een tuin op
Tigeno, samen met zijn vrouw Theresa. Jan Piet:
“Eigenlijk heeft zij de tuin en ben ik er voor het
verwijderen van onkruid”
Daarvoor hebben ze vijf jaar een moestuin gehad
bij De Oase, parallel aan de Haarlemmerweg. Ook
op Tigeno willen ze weer terug naar de moestuin
en hopen ze dat velen hun voorbeeld volgen.
Jan Piet werkt in de Horeca: vanaf zijn 13e als
kelner (in vakanties en weekenden) en vanaf zijn
16e als kok. In de loop der jaren heeft hij zich
ontwikkeld tot inkoopmanager bij InterContinental Hotels met als standplaats het
Amstel Hotel, waar hij tot 2007 heeft gewerkt.

Deelname aan de ‘handymanclub’ kan worden
uitgevoerd in plaats van het verplichte algemeen
werk. Voorwaarde is wel dat u minimaal 30
werkuren per jaar maakt. Bijkomend voordeel is
dat u (in overleg met het bestuur) de werktijden
zelf kunt indelen en dus niet persé op de
zaterdagen moet werken. Lijkt dit u wel wat en
bent u een handige doe-het-zelver? Neem dan
contact op met het bestuur (Kees, Jan of Joop).
TUINNUMMER VERPLICHT
Is er bij de ingang van uw tuin een nummer
zichtbaar? Weet u dat een tuinnummer zelfs
verplicht is? Want het heeft namelijk een
belangrijke functie. Denk aan de komst van een
ambulance of brandweer. In noodgevallen is het
belangrijk dat hulpdiensten snel en zonder
zoeken de juiste tuin kunnen bereiken. Dit kan
mensenlevens redden!
Het bestuur vindt veiligheid erg belangrijk.
Daarom zal bij de tuincontroles op de
aanwezigheid van uw tuinnummer worden
toegezien. Bij het ontbreken van een nummer
volgt een boete. De eerste tuincontrole is al snel,
namelijk op zaterdag 4 maart. Daarom zal deze
maatregel pas worden gehandhaafd met ingang
van de controle in de maand april.

Hij werkt nog steeds full time, maar doet dit de
laatste zes jaar zelfstandig voor investeerders die
hotels ontwikkelen in België en Nederland. Jan
Piet doet dan de aanschaf van de complete
inrichtingen en zorgt dat de hotels operationeel
gezien op tijd open gaan. Op dit moment is hij
bezig met acht nieuwe hotel projecten in Den
Haag, Amsterdam, Antwerpen en Brussel.
Naast zijn werk wil hij nog wat tijd over hebben
voor de tuin en om het bestuur behulpzaam te
zijn als penningmeester. Jan Piet: “Ik ben
natuurlijk zeker geen accountant, maar heb altijd
en nog steeds gewerkt met budgetten, contractonderhandelingen etc. Met de hulp van o.a.
Edwin en Nancy heb ik de stellige overtuiging dat
dit gaat lukken.”

