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GESPRONGEN LEIDINGEN EN WATERSCHADE 
Op zaterdag 13 maart is het water er weer op 
gezet. Door een defecte hoofdafsluiter in de 
coniferenhoek kreeg een laan geen waterdruk. 
Nadat dit probleem verholpen was, kon aan het 
eind van de middag het hele tuinpark weer op 
het water worden aangesloten. 
 
Zoals ieder jaar heeft de loodgietersploeg een 
ronde langs de tuinen gedaan om te controleren 
of alles in orde was. De hevige kou in februari 
bleek veel schade te hebben veroorzaakt. Wees 
dus voorzichtig als je de waterkranen in je 
tuinhuisje open draait! 
 
Er is één watermeter stukgevroren en in acht 
tuinen is de meter vervangen, omdat deze niet 
goed liep of het telwerk niet betrouwbaar was.  
 
In zes huisjes zijn lekkages door bevriezing 
geconstateerd. De loodgieters zagen sporen van 
gesprongen leidingen en geisers: van water dat 
als een tsunami uit een toiletraam kwam tot 
spuitende leidingen. De loodgieters hebben bij  
al deze tuinders de waterkraan in de put 
dichtgedraaid.  
 

 
 
Ook hebben de loodgieters een brand in de kiem 
gesmoord. Ze zagen zwartgrijze rook uit een 
schoorsteen komen. Daar bleek een geiserafvoer 
in de brand te staan, veroorzaakt door een 
defecte gasaansluiting op de geiser. De mannen 
hebben direct de gasflessen dichtgedraaid en het 
vuur met emmers slootwater geblust. Door het 
adequate handelen is de schade beperkt 
gebleven tot een afgebrande geiser en wat hout 
aan de buitenkant en kon erger leed worden   
voorkomen… 
 

 
GEZOCHT: DEELNEMERS GROENPROJECTEN  
Veel tuinders doen hun maandelijkse werkplicht 
in een groenploeg. Ze krijgen op zaterdagochtend  
te horen welke klus er moet worden gedaan en 
ze gaan overal op het tuinpark aan het werk. Dat 
kan nu ook anders.  
  
We hebben gehoord dat sommige tuinders het 
leuk zouden vinden om - samen met een paar 
anderen - de verantwoordelijkheid te krijgen voor 
een vast stuk algemeen groen. Deze manier van 
werken willen we gaan uitproberen in drie 
groenprojecten. We zoeken mensen voor: een 
vlindertuin, een coniferentuin en een groen plein 
tussen het clubhuis en de winkel.  
 

 
 
De deelnemers van groenprojecten bepalen 
samen de inhoud van het werk en stellen ook hun 
werktijden en -frequentie vast, zolang ze maar 
uitkomen op de minimaal verplichte 30 uur per 
jaar. Er kan worden geëxperimenteerd met 
natuurlijk tuinieren. De groepen krijgen advies 
van een groenploegleider of een lid van het 
bestuur. 
 
Binnenkort ontvangen alle tuinders een aparte 
mail met meer informatie over de groen-
projecten en de mogelijkheid om in te schrijven.  
 

MAANDELIJKSE TUINCONTROLE 
Het is weer zover. Zaterdag 4 april is de eerste 
tuincontrole van het seizoen: 

• Heg geknipt 

• Geen onkruid onder de heg 

• Pad onkruidvrij 

• Talud gemaaid 

• Groenstrook gesnoeid 

 
 



AANDACHT VOOR SNOEIEN GROENSTROKEN  
De buitensingel van ons tuinpark bestaat uit 
groenstroken, die door tuinders worden  
onderhouden. Veel groenstroken zijn toe aan een 
opfrisbeurt, vooral de nummers 1-3, 5, 13-15 en 
17-38. Ze zijn in de loop der jaren dichtgegroeid 
en hebben zo hun sierwaarde verloren.  
 
Veel planten hoeven niet ieder jaar worden 
gesnoeid te worden, maar wegens achterstallig 
onderhoud is er de komende weken even 
behoorlijk wat werk aan de winkel. Wat deze 
planten in de groenstroken met elkaar gemeen 
hebben, is dat ze in maart moeten worden 
gesnoeid.  
 

 
 
Opknappen is makkelijker als je weet wat je moet 
doen. Daarom ontvangen de betreffende 
tuinders een handleiding, waarin - aan de hand 
van foto’s -  een aantal planten worden 
behandeld die in de groenstroken van Tigeno 
voorkomen. Bovendien zijn er op zaterdag 20 en 
27 maart groenploegleiders aanwezig om snoei-
instructie te geven en vragen te beantwoorden.   
 
CONTROLE GASSLANG EN DRUKREGELAAR 
Tuinders zijn zelf verantwoordelijk voor de 
veiligheid van hun gasaansluiting. Deskundigen 
adviseren om de gasslang en drukregelaar iedere 
twee jaar te  controleren. Helaas is lang niet 
iedereen zich bewust van de risico’s als dit niet 
op tijd gebeurt.  
 
Veiligheid is een van de aandachtsgebieden van 
het bestuur. Daarom gaan we – in overleg met de 
Bouwcommissie – de komende maanden op alle 
tuinen een veiligheidscheck doen.     

Gasslangen met vaste koppelingen moeten na 
vier jaar worden vervangen. Na verloop van tijd 
kunnen er namelijk door uitdroging scheurtjes in 
de slang ontstaan.  
 
 

Op de gasslang staat het jaartal van productie 
vermeld of een jaartal waarin de slang uiterlijk 
vervangen moet worden. Vertoont de gasslang 
echter na twee jaar al droogtescheurtjes, dan zal 
deze altijd vervangen moeten worden.  

 
 
De apparatuur die aangesloten is op de gasleiding 
heeft een constante gasdruk nodig. Omdat de 
gasdruk in een fles wisselt met de omgevings- 
temperatuur, is een goed werkende drukregelaar 
van essentieel belang. Afhankelijk van het model 
moet een drukregelaar elke vijf tot tien jaar 
worden vervangen.  
 
Bespaar niet op veiligheid! Nieuwe gasslangen en 
drukregelaars zijn vanaf nu weer te koop in de 
winkel. Vanwege corona moeten aankopen 
vooraf besteld worden met een e-mail naar: 
winkel@tuinparktigeno.nl. 
 

 
BEREIKBAARHEID BESTUUR 
Vanwege de coronamaatregelen is er geen 
spreekuur, maar het bestuur is wel per e-mail 
bereikbaar. Heb je een vraag, klacht of tip? 
Mail die naar: bestuur@tuinparktigeno.nl. 
We nemen zo snel mogelijk contact met je op. 
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