
NIEUWSBRIEF TIGENO JULI 2020 
Beste Tuinders,

Namens het nieuwe bestuur van Tigeno ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief. Onlangs 
heeft u de uitslag van de bestuursverkiezingen per mail ontvangen. Mooi dat we allemaal 
verkozen zijn, veel dank voor uw vertrouwen. We zijn ons bewust van de grote 
verantwoordelijkheid die op ons rust. Gezien het feit dat we met de coronacrisis te maken 
hebben, kunnen wij ons als bestuur enkel via deze digitale weg voorstellen. Zodra de 
coronamaatregelen het toelaten, zullen wij zo spoedig mogelijk een ledenvergadering 
organiseren.

Na de uitslag van de verkiezingen hebben we op 19 juli j.l. als nieuw bestuur onze eerste 
bestuursvergadering gehouden. Daarbij hebben we in goed overleg met elkaar de taken 
verdeeld; we zijn tot de conclusie gekomen dat we best nog wat “handjes” kunnen 
gebruiken ter ondersteuning van het bestuur. We willen daarom een beroep doen op 
tuinders die zich op verschillende manieren willen inzeten voor ons mooie park. Zo zoeken  
we nog mensen voor de bouw/groencommissie/ handymen en handywomen natuurlijk. 
Tevens zijn we op zoek naar mensen die in het bezit zijn van een EHBO /BHV /ARBO diploma.
Ook zijn we informate aan het verzamelen om goede voorwaarden te creëren voor 
Natuurlijk Tuinieren.  (Binnenkort komen er vacatures op de website/mail waarop u kunt 
reageren).

Benoemingen 

Voorziter:  Peter Burchartz 

2de Voorziter & Penningmeester: José Visser

Secretaris: Deniz Keklik

2de secretaris & Communicate: Laila Albers

Algemeen bestuurslid Communicate: Ivo Jansen 

Algemeen bestuurslid Bouwzaken en (tjdelijk) Groen: Evert Middendorp 

Coronamaatregelen

De Bond heeft in haar laatste nieuwsbrief gewezen op het feit dat ieder tuinpark voor 
zichzelf mag beslissen hoe er gehandhaafd wordt op het park. Het nieuwe bestuur heeft 
vanwege het aantal nieuwe coronagevallen besloten de bar dit jaar dicht te houden. Verdere
actviteiten worden ook opgeschort. 

Winkel/ Gasfessen

Heeft u een nieuwe gasles nodig? Stuur vooraf een mail naar winkel@tgeno.nl. Dit kan tot 
vrijdagmiddag 18:00 uur. De huidige openingstjden van de winkel blijven gehandhaafd. Op 
zaterdagochtend tussen 10:00 en 10:30 uur kunt u de gasles in de winkel komen ophalen en
eventueel de oude gasles inleveren. In de winkel zijn maximaal 2 mensen toegestaan.

mailto:winkel@tigeno.nl


Communicate

Het bestuur is volop bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website en (interactef) blog.
Ook zal binnenkort het mededelingenbord bij de kantne toegankelijk worden zodat de 
tuinders daar gebruik van kunnen maken, denk aan het aanbieden van spullen/hulp/vragen 
etc. Het mededelingenbord bij de ingang van het park is voor mededelingen van het bestuur.

Het inloopspreekuur voor een gesprek met bestuursleden zal in deze periode ook anders 
worden georganiseerd dan gebruikelijk. We zijn nu tot nadere orde alleen te bereiken via  
bestuur1@tgeno.nl. Alleen in geval van nood kan er een afspraak worden gemaakt. 

Verkoop Huisjes

De taxates van huisjes gaan weer van start vanaf 1 augustus. Desbetreffende tuinders 
krijgen van de bouwcommissie een bericht hierover. Als u uw huisje wilt verkopen, kunt u 
een e-mail sturen naar bestuur1@tgeno.nl

Tuindiensten/Werkploegen 

De werkploegen kunnen per 1 augustus weer aan de slag met inachtneming van 1.5 meter 
afstand tot elkaar. Neem contact op met uw ploegleider wanneer u voor het eerst verwacht 
wordt. 

We beseffen dat er veel achterstallig onderhoud is. Desalnietemin zullen wij aanstaande 
zaterdag 1 augustus een tuincontrole houden. Wij zullen coulant zijn, maar gaan ervan uit 
dat u, ondanks alle perikelen, graag meewerkt om ons park mooi te houden. De 
daaropvolgende tuincontroles zullen zijn op 5 september en 3 oktober. 

Nawoord

Als laatste willen we het vorige bestuur, namens alle tuinders en het nieuwe bestuur, 
hartelijk danken voor hun (soms jarenlange) inzet. Dit betreft Cora Kuin, Jan Snoek, Jan Piet 
Jacobi, Cees Bleijenberg en Henny Timmerije. Zij zullen door ons op een ander moment nog 
persoonlijk worden bedankt. 

Namens het bestuur spreken we de wens uit dat “oude en nieuwe” tuinders met het nieuwe 
bestuur willen samenwerken om van Tigeno een  mooi en natuurlijk tuinpark te maken. 
Uiteindelijk moeten wij het met elkaar doen! 

Vriendelijke groeten, 

Het bestuur
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