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Onderbezetting Bestuur & Bestuurskamer dicht in augustus
Op 14 juli hebben we een mail gestuurd om u te informeren over de cruciale vacatures in het Bestuur
die vacant zijn. Dat betekent dat wij vanwege de onderbezetting onze aandacht vooral op enkele
prioriteiten hebben moeten zetten.
Mede door de onderbezetting hebben wij geen man/vrouwkracht om de informatie per post te sturen
aan tuinders zonder mail. Graag verwijzen wij hen naar de mededelingenborden of www.tigeno.nl.
In augustus is het Bestuur niet bereikbaar op de zaterdagen i.v.m. vakantie. Wel per mail:
bestuur1@tigeno.nl. Het beantwoorden van mails kan vertraging oplopen evenals het uitvoeren van
werkzaamheden.
Vacatures
U kunt contact opnemen met het Bestuur indien u interesse heeft in de invulling van één van de
vacatures. Dat kan ook voor een gedeeltelijke uitvoering! Openstaande vacatures: Vice Voorzitter, 1e
Secretaris en 1e Penningmeester. We kijken uit naar uw reactie!
THTG (Te Hooi en Te Gras)
We werken er hard aan om THTG, het tijdschrift van Tigeno, dit jaar twee keer te laten verschijnen.
Om dat mogelijk te maken zijn we op zoek naar tuinders die een stukje willen schrijven. Neem contact
op met het Bestuur en we vertellen u wat meer over de inhoud en nieuwe vormgeving.
Overkapping & loungebank
De materialen voor een overkapping van het terras van de kantine zijn besteld. Binnenkort zullen een
aantal vrijwillige handige tuinders de overkapping installeren. Dat wordt genieten van schaduw op
warme dagen en schuilen voor de regen!
Karrenloods
Medio september a.s. wordt de karrenloods opgeknapt met onder meer een nieuw dak zodat bij een
stevige wind de huidige platen niet in omliggende tuinen vallen. Tevens zal de buitenzijde ook
opnieuw bekleed gaan worden. Ook zullen er hekken worden geplaatst om de karren en andere
materialen veilig te stellen.
Voortgang sluitsysteem
Eind juli zal het sluitsysteem van het toegangshek in gebruik worden genomen - eerst met bediening
van de huidige sleutel. Dan kan iedereen hier alvast aan wennen. We houden u op de hoogte van de
voortgang.
Niet fietsen tijdens seizoen
We krijgen nog steeds veel klachten binnen over fietsen tijdens het seizoen. Nogmaals; tijdens het
seizoen is het verboden om te fietsen op alle paden van Tigeno dus ook op de buitenste paden
die het park omringen (singels). Dit geldt uiteraard ook voor brommers, scooters etc.
(Tuinreglement art. 4b en 4f)
Uitzondering: kinderen tot 7 jaar en tuinders met fietsvergunning. Deze mensen zijn herkenbaar aan
een geel plaatje met nummer op de fiets. Binnenkort staan voor de duidelijkheid de namen van
tuinders met fietsvergunning op de mededelingenborden.
Boetes van € 25,-/keer worden zonder voorafgaande waarschuwing opgestuurd.
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Honden altijd aan de lijn
Zorg ervoor dat u uw hond altijd aangelijnd uitlaat op Tigeno. Op de parkeerplaats mag hij los maar
houd rekening met kinderen. En ruim uitwerpselen altijd op (Tuinreglement art 6d en 6e)
Ook hier worden boetes zonder voorafgaande waarschuwing gestuurd van € 25,-/keer.
Gascontroles
Zoals bekend zullen er in de maanden juli en augustus a.s. de gascontroles worden gehouden. Heeft
u hierover een aantekening ontvangen om het in orde te maken, dan verzoeken wij u om dit z.s.m. te
doen. Het gaat hierbij om uw eigen veiligheid en die van de medetuinders.
Gebruik explosiemotoren en aggregaten
In verband met geluidsoverlast is het niet toegestaan om tijdens het seizoen een aggregaat of
explosiemotor te gebruiken (Tuinreglement art. 5h). Op zaterdagen van 10-17 uur kunt u op aanvraag
gebruik maken van de elektriciteit op Tigeno. Doe op voorafgaande vrijdag een briefje in de
brievenbus bij de kantine en voor € 5,00 per keer heeft u elektriciteit (tot 1200 Watt).
Gebruik kar
Iedereen kan gebruik maken van de kar die standaard geparkeerd staat naast de voormalige 2e
handswinkel vlakbij de kantine We willen u verzoeken om de kar direct na beëindiging van uw
werkzaamheden terug te brengen zodat andere tuinders er ook gebruik van kunnen maken.
Darten, kaarten en andere activiteiten in & rond de kantine
Houd je van darten dan kan je op woensdagavonden vanaf 20 uur altijd terecht in de kantine. Ga je
liever kaarten dan ben je op vrijdagavonden vanaf 19 uur welkom. Gewoon binnenlopen voor een
drankje kan natuurlijk ook op deze avonden.
Op 8 augustus kan je feesten op de “Omgekeerde Wereld” avond http://tigeno.nl/index.htm
Houd de mededelingenborden in de gaten want er wordt nog veel meer georganiseerd op Tigeno, ook
voor de kinderen! Of kijk op: http://tigeno.nl/index_bestanden/Page2539.htm
Tuinen van West
Het wordt steeds leuker rond Tigeno. Ga een keer je eigen fruit plukken bij de Fruittuin van West. Kijk
wat er op dit moment kan worden gehaald op www.fruittuinvanwest.nl.
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