TIGENO NIEUWSFLITS
MEI 2021
EERSTE GROENPROJECT VAN START
In maart hebben we een oproep gedaan voor
groenprojecten op ons tuinpark. Voor de
vlindertuin hebben vijf personen zich aangemeld,
die deze maand aan de slag zijn gegaan.

Ook is er dan gelegenheid voor het bestuur om
plannen toe te lichten en toestemming te vragen
aan de leden voor grote uitgaven in het komende
jaar.
Vanwege de corona is het niet toegestaan om bij
elkaar te komen in het clubhuis. Daarom zullen
we de voorjaarsvergadering per e-mail doen, net
zoals bij de najaarsvergadering eind vorig jaar.
Binnenkort ontvang je een e-mail met alle
stukken en een uitleg van de stemming.

Met de bijen en de vlinders gaat het niet zo goed.
De vijf enthousiastelingen willen ze helpen door
een stuk gemeenschappelijke tuin te beplanten
met kleurige en rijke bloeiers. Het zal nog wel
even duren voordat de stroken bij het zijhek zijn
omgetoverd tot bloeiende velden waar vlinders
rondfladderen en het gonst van de bijen, maar de
eerste plannen zijn er. Het moet uiteindelijk een
aantrekkelijke verblijfsplek worden voor alle
tuinders van het park.
Krijg je ook zin in een groenproject op ons
tuinpark, liefs samen met anderen? Er zijn
mogelijkheden. Dus aarzel niet en meld je aan
met een mail naar: groen@tuinparktigeno.nl

VOORJAARSVERGADERING VIA DE E-MAIL
Het is een verplichting van de Bond dat er in het
voorjaar een ledenvergadering is, waar het
bestuur van de tuingroep verantwoording aflegt
voor het financiële handelen in het voorgaande
jaar.

TOEGANGSHEK EN HOUTKACHELS
Hoewel het niet te merken is aan het weer, is het
tuinseizoen aangebroken. Dat betekent dat het
toegangshek binnenkort geopend zal zijn, dagelijks
van 8 tot 22 uur.
In verband met de overlast en de uitstoot
van fijnstof en verbrandingsgassen is het van 15
mei tot 1 september niet toegestaan om
houtkachels te stoken en houtfornuizen te
gebruiken (art. 10 huishoudelijk reglement).

HUISJES IN DE HEEMTUIN
Sinds maart wordt er weer gewerkt in de
heemtuin. Hier proberen we alles te laten
groeien wat van nature in onze streek thuis
hoort. We hebben al kunnen genieten van de
inheemse voorjaarsbloeiers, die we vorig jaar als
bollen hebben gepland.
Door de opkomst van de eikenprocessierups zijn
we meer aandacht gaan besteden aan de vogels
in de heemtuin, met name de koolmees. Om deze
natuurlijk vijand van de rups aan te trekken,
hebben we onlangs twee mezenkasten geplaatst.
Verder hebben we een vleermuizenkast en een
bijenhotel opgehangen. Kom gerust eens kijken.

WACHTLIJST GROEIT
Steeds meer mensen willen een volkstuin. Of de
populariteit iets te maken heeft met de coronauitbraak is de vraag, maar het is wel opvallend
dat we sinds vorig jaar veel meer aanmeldingen
ontvangen. In de eerste vier maanden van dit jaar
hebben wel 40(!) personen zich aangemeld voor
een tuin op ons volkstuinpark. Omdat het
verloop niet zo groot is, zullen de aspirant-leden
veel geduld moeten hebben voordat ze aan de
beurt zijn.
NIEUWE TUINDERS
Een van de geluksvogels zijn Filiz en Mithat
Baycelebi. Filiz stond sinds 2016 op de wachtlijst
en is blij dat ze eindelijk een tuin heeft.
Weliswaar zal er veel aan het tuinhuis vernieuwd
moeten worden, maar zij heeft nu een plek waar
ze haar liefde voor bloemen volop kwijt kan.
Ook Michel Kegels is nieuw op Tigeno, maar hij is
een bekende op tuinpark Mijnstadstuin. Daar
teelt hij sinds 2016 smaakvolle ecologische
groenten, uit de stad, voor de stad. Met een
volkstuin op Tigeno kan hij zich verder
ontwikkelen en heeft hij een huisje waar hij
eventueel kan overnachten.

Zolang het clubhuis gesloten is, zullen de
deelnemers van de schoonmaak en de bardienst
benaderd worden voor andere werkzaamheden,
zodat ook zij hun uren werkplicht kunnen
vervullen.
Op verzoek van een aantal tuinders is hier een
herinnering van een paar huisregels:
• Fietsen en rijden met een gemotoriseerd
voertuig is verboden
• Honden uitlaten mag alleen buiten het
park. Een ongelukje kan gebeuren, maar
ruim het dan wel even op.
• Hou de paden schoon. Peuken en afval in
de prullenbak en niet op het pad of in de
tuinen.
• Het betreden van tuinen is zonder
toestemming van de tuinder verboden.
Alleen samen houden we Tigeno schoon en veilig!

AKKOORD TOEKOMST VOLKSTUINPARKEN
Het nieuwe Bondsbestuur en de gemeente
Amsterdam hebben na maandenlang overleg een
akkoord bereikt over de toekomst van de
volkstuinparken. Een belangrijk punt is dat de
verhoging van de huurprijs naar 2,25 euro per
vierkante meter van de baan is. Wij zijn tevreden
met dat resultaat.
Op dit moment bedraagt de huur op ons tuinpark
50 eurocent per m2. Binnen vijf jaar wordt dit
bedrag verhoogd naar 95 eurocent per m2 en
dan alleen voor de privé tuinen. Naast het
schrappen van de forse huurverhoging, gaat ook
het plan voor een solidariteitsbijdrage niet door.
Hiermee zouden tuinders met een hoger
inkomen meer huur moeten betalen.

ALGEMEEN WERK EN CORONA
Tigeno is een vereniging. Alleen als we allemaal
een bijdrage leveren, houden we ons tuinpark
aantrekkelijk en betaalbaar. Het algemeen werk
op de zaterdagochtenden gaat dan ook dóór,
maar is i.v.m. de coronabeperkingen wel
enigszins aangepast.
Bij de groenploegen verdelen we het werk
zodanig dat alle aanwezigen aan de slag kunnen
en er 1,5 meter afstand wordt gehouden. En bij
klachten zoals verkouden en/of koorts: altijd
afmelden bij de ploegleider.
De winkel is geopend op zaterdag van 10 tot 12
uur. Er gelden wel een paar spelregels: maximaal
twee klanten tegelijk, een mondkapje is verplicht
en houd afstand.

Ook gaat de gemeente niet het beheer van
sommige delen van de parken op zich nemen,
maar houden de verenigingen zelf het beheer. De
tuinparken worden niet beschikbaar gemaakt als
openbare ruimte, wat eerst wel het idee
was. Wel zullen verenigingen meer aandacht
moeten besteden aan de toegankelijkheid van
hun tuinpark voor de inwoners van Amsterdam.
Dit zal dus ook gevolgen gaan hebben voor de
openstelling en inrichting van ons tuinpark.
Alle leden, ook de tuinders van Tigeno, hebben
over dit akkoord een mail van de Bond gehad. Je
hebt tot en met 26 mei de gelegenheid om
vragen te stellen aan de Bond en kunt deelnemen
aan een Zoom-meeting. Het definitieve besluit
over de toekomst van de volkstuinparken zal
door de gemeenteraad genomen worden.

