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NIEUW DAGELIJKS BESTUUR TIGENO
Op zaterdag 1 oktober was de Buitengewone
Ledenvergadering van Tigeno. Het was een
spannende middag, want met het vertrek van de
huidige voorzitter Peter Burchartz dreigde er een
kritieke situatie. Wanneer er onvoldoende
bestuursleden zijn, gaat Tigeno onder curatele en
neemt de Bond van Volkstuinders (BVV) het over.
De winkels, kantine en andere voorzieningen op
ons tuinpark gaan dan dicht én Tigeno kan dan
niet meer zelf beslissen over haar uitgaven.
Gelukkig hebben drie tuinders zich aangemeld
voor het bestuur. Zij zijn op de ledenvergadering
met groot applaus officieel benoemd en vormen
samen het dagelijks bestuur: Edwin Braam
(1e voorzitter), Isabel Gonsalves (1e secretaris)
en Jerry Mouthaan (1e penningmeester).
Samen met Bianca van der Drift (2e penningmeester), Jan Snoek (techniek), Cees Bleijenberg
(groen), Joop Brouwer (bouw) en Paula Vrijvogel
(groen) bestaat het bestuur nu uit acht leden.

AFSLUITEN WATER + DOORGEVEN METERSTAND
Op zaterdag 29 oktober wordt op ons
volkstuinpark het water afgesloten. Graag
ontvangen we uiterlijk 12 november de
meterstanden.

De meterstandenkaart is verkrijgbaar in de
winkel, de kantine en de bestuurskamer. Vul de
kaart in en doe hem in de brievenbus bij het
clubhuis. U kunt de meterstanden ook per mail
doorgeven, naar bestuur@tigeno.nl.
Wanneer we geen waterstand doorkrijgen, maakt
het bestuur zelf een (ruime) inschatting van uw
verbruik.
De meterstandenkaart staat ook op de website
www.tigeno.nl. Ook vindt u daar handige
informatie over het veilig afsluiten van de
watermeter en tips voor het verwijderen van
condens.

Weliswaar zijn we baas over onze eigen
Vereniging gebleven, maar voor een goed
draaiend Tigeno zijn er eigenlijk nog meer
bestuursleden nodig. Hulp kunnen we altijd
gebruiken!
Hebt u ervaring, kennis of gewoon belangstelling
voor bestuurszaken? Stuur dan een mail naar:
bestuur@tigeno.nl. Wij nemen dan contact met u
op voor een vrijblijvende kennismaking en om te
bespreken wat u voor de vereniging zou kunnen
betekenen.

LAATSTE TUINCONTROLE OP 1 OKTOBER
Het tuinseizoen loopt op zijn eind. Dat betekent
dat er van november tot en met februari geen
tuincontroles zijn. De laatste controle van 2016
was op zaterdag 1 oktober en de eerste controle
van 2017 is op zaterdag 4 maart.
SINTERKLAAS KOMT OP TIGENO
Hij komt, hij komt, die goede Sint. Ook dit jaar
verwachten we Sint Nicolaas op Tigeno en wel op
zondag 27 november van 13:15 tot 16:30 uur.
De goedheiligman en zijn pieten verzorgen dan
samen met clown Juju een gezellige middag met
de kinderen en kleinkinderen.

KENNISMAKEN MET DE NIEUWE VOORZITTER
Edwin Braam, de nieuwe voorzitter van Tigeno,
kon helaas niet aanwezig zijn bij de Bijzondere
Ledenvergadering van 1 oktober. Voor veel
tuinders is hij een onbekende. Daarom in deze
nieuwsbrief een korte kennismaking.

Wilt uw kind aanmelden vóór 30 oktober
en doorgeven: naam kind, leeftijd (t/m 9 jaar)
en wat leuke bijzonderheden over het kind
voor de Sint? Dat kan met een briefje in de
brievenbus van het clubhuis of met een e-mail
naar: pambleijenberg@kpnmail.nl.
GEEN KERSTDINER
In tegenstelling tot eerdere jaren is er dit jaar
géén kerstdiner.
HEKKEN DICHT IN DE WINTER
In de nacht van 29 september is er ingebroken op
ons volkstuinpark. Er zijn goederen gestolen bij
meerdere tuinhuisjes. Ook hebben de inbrekers
ons clubgebouw geforceerd en waardevolle
spullen meegenomen.

Wie is Edwin? Ik ben is 49 jaar oud, ben getrouwd
met Marjan en heb 2 kinderen: Natasja en
Steffan
De tuin: Sinds 7 jaar heb ik een tuin op Tigeno,
daarvoor was ik frequent bezoeker bij familie en
vrienden op ons volkstuinpark.
Werk: In het dagelijks leven vertegenwoordig ik
een Zwitsers software bedrijf voor de Benelux
regio.
Hobby’s: Als er tijd overblijft, dan beoefen ik
badminton, volleybal en ik ben heel erg slecht
in darts 😉
Eigenschappen: Mijn beste eigenschap is
waarschijnlijk dat ik overzicht kan behouden,
waar ik bijzaken van hoofdzaken kan
onderscheiden. Mijn slechtste eigenschap? Dat is
toch wel dat ik ongeduldig kan zijn.

Ons dringend advies: sluit alles goed achter slot
en neem voorzorgsmaatregelen! Daarnaast
vragen we extra aandacht voor het sluiten van de
toegangshekken.
Sluit vanaf 1 oktober tot 1 april ALTIJD het hek
van de hoofdingang. Sluit het hek van de
parkeerplaats tussen 17.00 en 8:00 uur.
Vanaf 18 uur mag dit hek zelfs op het nachtslot
(hendel in het gat en dan de sleutel omdraaien).
Het zijhek van Tigeno is in de winter helemaal
afgesloten. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!
WINTERBEWONING
Buiten het seizoen is het tuinders niet toegestaan
om tussen 22:00 en 6:00 uur op ons park te
verblijven.
In voorgaande jaren werd er een uitzondering
gemaakt voor de winterbewoners, die daarvoor
toestemming hadden van de BVV. Als gevolg van
de nieuwe, strengere regels van de BVV is er dit
keer geen winterbewoning op ons volkstuinpark
goedgekeurd.

Waarom heb je je aangemeld voor het
voorzitterschap? Primair had ik aangegeven dat ik
geïnteresseerd was in het voorzitterschap om
Tigeno te helpen om te kunnen blijven
functioneren. In eerste instantie was er een
andere kandidaat, maar op het laatste moment
werd ik alsnog gevraagd om mij kandidaat te
stellen.
Wat kunnen de tuinders van je verwachten?
Ik zie mijn rol als voorzitter als belangenbehartiger van de leden. Dit betreft zowel extern
(BVV, gemeente etc.) als op de tuin zelf.
Hierbij probeer ik tuinieren, samenwerking en
verdraagzaamheid als leidraad te gebruiken en
toch de regels van Tigeno toe te passen.

