TIGENO NIEUWSFLITS
OKTOBER
OPSCHONEN PARKEERPLAATS - HOOFDENTREE
De ‘verrommeling’ van de toegang tot ons
tuinpark is het bestuur al een tijd een doorn in
het oog. We gaan de winterperiode gebruiken om
de parkeerplaats en de hoofdentree op te
schonen.
NAJAAR OP TIGENO
De herfst is begonnen en dat heeft gevolgen voor
ons tuinpark. Vanwege de veiligheid is het
toegangshek nu dag en nacht afgesloten tot
1 april 2022 en alleen met een tag te openen.
Fietsen is weer toegestaan, maar houd rekening
met de andere gebruikers en beperk uw snelheid.

Daarom de dringende oproep aan alle tuinders
om vóór 1 december fietsen, kruiwagens,
winkelwagentjes en andere goederen die zijn
vastgemaakt aan de fietsnietjes en palen, weg te
halen. Na die datum zullen wij alles verwijderen.

Vergeet u niet de waterleiding af te sluiten
vóórdat de vorst invalt? Als u dat op tijd doet,
loopt u geen risico op bevroren waterleidingen
en waterschade. Als proef blijft er deze winter
waterdruk staan op de hoofdwaterleiding.
WINTERBEWONING
U kunt weer een houtkachel of -fornuis gebruiken
om uw tuinhuis te verwarmen. Maar stook met
beleid en gebruik alleen droog, schoon hout of
houtbriketten om de rookoverlast voor de andere
tuinders te beperken.
U kunt van 1 oktober tot 1 april overdag op uw
tuin verblijven, maar overnachten in het tuinhuis
is dan niet toegestaan. Deze regel geldt op alle
tuinparken van de Bond van Volkstuinders.
Een uitzondering wordt gemaakt voor vijf
tuinders die hiervoor toestemming hebben
gekregen van de Bond. In ruil voor deze
toestemming zullen ze in de winter een oogje in
het zeil houden op tuinpark Tigeno.
Officiële winterbewoners kunnen bij het bestuur
een aanvraag doen om tijdelijk te worden
aangesloten op de elektra 220V. Ze betalen
aansluitkosten en verbruik o.b.v. meterstanden.

Bovendien een oproep om aanhangwagens en
andere gestalde goederen van de parkeerplaats
te verwijderen. We zullen de gemeente op de
hoogte stellen van het illegaal gebruik en vragen
om actief op te treden.
INHALEN ACHERSTAND ALGEMEEN WERK
In de vorige nieuwsflits hebben we aangekondigd
dat tuinders die nalaten om algemeen werk te
doen, een boete krijgen. Inmiddels hebben
meerdere tuinders de verzuimde uren ingehaald.
Daar zijn we natuurlijk blij mee.
De laatste zaterdag waarop nog algemeen werk
wordt gedaan, is op 27 november. Tot die datum
is het nog mogelijk om achterstallige werkuren in
te halen. Tuinders die van deze mogelijkheid
gebruik willen maken, kunnen zich opgeven bij:
secretariaat@tuinparktigeno.nl. Zij krijgen dan te
horen wanneer ze op ons tuinpark worden
verwacht voor hun inhaalbeurt.
Tuinders die op 1 december nog achterstallige
werkuren hebben, zullen worden beboet. De
boete bedraagt € 50,- per verzuimde werkbeurt.
Bovendien moeten de verzuimde werkuren
volgend jaar alsnog worden ingehaald.

75-JARIG JUBILEUM
Tigeno is in 1947 opgericht, wat betekent dat ons
tuinpark volgend jaar 75 jaar bestaat. Dat
jubileum willen we natuurlijk vieren.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen
meedenken over het programma en/of helpen bij
de uitvoering. Bent u een ‘oude’ tuinder of sinds
kort op ons tuinpark en hebt u ideeën? Meld u
dan aan bij: secretaris@tuinparktigeno.nl.
Iedereen is van harte welkom!

VERBOUWING KEUKEN EN BAR GESTART
De Handy klusploeg en vrijwilligers, in totaal
7 man sterk, zijn begonnen met de verbouwing
van de keuken en de bar. Op 11 september zijn
de keuken, wanden en oude tegelvloer in keuken
en achter de bar ontmanteld. Het oude
keukenblok, de gebroken wand- en vloertegels en
hoogteverschillen voldeden al enige tijd niet
meer aan de eisen van hygiëne en Arbo.
De mannen gaan nu de wanden in de keuken
opnieuw optrekken en betegelen tot het plafond,
een nieuw keukenblok plaatsen en ventilatie en
gasleiding aanleggen. Ook repareren en vlakken
ze de vloer uit, waarna ze nieuwe pvc tegels gaan
leggen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden
medio december klaar.

SCHUIFHEK IN NOVEMBER GEPLAATST
Eerder was al aangekondigd dat het toegangshek op de brug wordt vervangen door een
elektronisch schuifhek. De voorbereidingen
hebben langer geduurd dan gepland, maar het is
zover. Het hek zal in november worden geplaatst.
Het hek zal eerst te openen zijn met de brugsleutel, maar dit zal worden vervangen door de
tag die op het toegangshek past. Ook zal er een
tijdklok worden ingesteld, zodat het hek op de
uren dat de parkeerterrein openbaar toegankelijk
is, automatisch open gaat. Wij verwachten
hiermee de veiligheid op ons park te verbeteren.

TUINEN NIET BETREDEN
Tuinders hebben gemeld dat onbekenden,
maar ook tuinders, in de tuinen van anderen
zijn gesignaleerd. Wij willen erop wijzen dat
het verboden is om een tuin te betreden
zonder toestemming van die tuinder!
NAJAARSVERGADERING - NIEUWJAARSRECEPTIE
Door het coronavirus was het niet mogelijk om
bijeenkomsten te organiseren en moesten we
de ledenvergaderingen noodgedwongen via de
e-mail laten plaatsvinden.
Gelukkig is het weer mogelijk om bij elkaar te
komen en een najaarsvergadering te houden in
het clubhuis. Deze ledenvergadering is gepland
op zondag 12 december om 13 uur. U ontvangt in
november een uitnodiging en de vergaderstukken
Ook zal er weer een nieuwsjaarreceptie zijn en
wel op zondagmiddag 16 januari 2021. Eindelijk
kunnen we in levende lijve met elkaar proosten
op het nieuwe tuinjaar. U komt toch ook?

