TIGENO NIEUWSFLITS
FEBRUARI 2022
Als er overlast is, bijv. vanwege evenementen in
de Tuinen van West, zullen we het toegangshek
dichtzetten. In de weekenden in maart is het hek
half geopend.
ROOSTERS ALGEMEEN WERK BEKEND
Het is februari: de ene dag is het winter en de
anders dag hangt het voorjaar in de lucht. Maar
het is ook de maand dat het algemeen werk van
start gaat.
Groenploeg A start op zaterdag 26 februari om
10 uur. In de weken daarna beginnen de
groenploegen B, C en D op resp. 5, 12 en 19
maart. Ook in de heemtuin wordt het algemeen
werk in maart opgestart.
De schoonmaakploeg heeft in de winter de
toiletten in het clubhuis netjes gehouden en zal
ook de komende maanden het schoonmaken van
het clubhuis voortzetten.
Alle werkroosters staan op onze website
www.tuinparktigeno.nl. Je vindt daar niet alleen
de roosters van alle werkploegen, maar ook de
openingstijden van de winkel en de containers
voor groenafval en huisvuil.
NIEUW TOEGANGSHEK
Als je op ons tuinpark aankomt, dan valt het
nieuwe schuifhek op waarmee de parkeerplaats
kan worden afgesloten. Het hek is nu dicht, maar
schuift eenvoudig open als je de elektrische
sleutel (‘tag’) beweegt langs het zwarte kastje op
de linkerpaal op de brug. Wanneer je erdoor
bent, schuift het hek vanzelf weer dicht.

NIEUWE VERZEKERAAR
De tuinhuisjes en eventuele opstallen zijn
verzekerd tegen brand, storm en inbraak via de
collectieve verzekering bij de Bond. Per 1 januari
is de Bond overgestapt naar een nieuwe
verzekeringstussenpersoon: Zichtadviseurs.nl
Dit betekent andere voorwaarden en tarieven.
De verzekeringspremie vind je terug op de
jaarnota van de Bond van Volkstuinders.
Er is ook een ander schademeldingsformulier.
Meer informatie staat op de website van de
Bond: www.bondvanvolkstuinders.nl/
volkstuinen/verzekeringen

JUBILEUMCOMMISSIE
Tuinpark TIGENO bestaat 75 jaar en dat willen we
vieren. Jozephine IJpelaar, Cees Bleijenberg en
Daniëlle van Leeuwen hebben zich aangemeld
voor de jubileumcommissie. De groep komt deze
maand voor het eerst bijeen om een feestelijk
programma te bedenken. Heb je een idee voor
het jubileumprogramma of wil je een handje
helpen? Aanmelden kan nog steeds.
VAN GROENSTROOK NAAR VOEDSELBOS
Op de tuinparken in Amsterdam zijn er allerlei
nieuwe groene initiatieven en nu ook bij ons,
want tuinpark TIGENO krijgt een voedselbos.
Misschien heb je de graver aan het werk gezien
langs de zuidwestrand van ons park, ter hoogte
van de groenstroken 28 t/m 34? Daar wordt een
strook van ruim 100 meter omgevormd tot een
voedselrand. Het zal nog enige tijd duren voordat
alles klaar is, want het werk wordt gedaan door
vrijwilligers. Maar het begin is er.

Er zit een tijdschakelaar op het hek. Die is zo
ingesteld dat het hek van april tot oktober
automatisch open staat van 8:00 tot 22:00 uur.
Deze openingstijd hebben de tuinparken met de
gemeente Amsterdam afgesproken.

Onderstaande tekst is van Rosa van Giessen, een
van de bedenkers van het plan, waarin ze uitlegt
wat een voedselbos is. Ook vraagt ze om
vrijwilligers die willen meehelpen op de eerste
plantdag op zondag 20 februari van 13 tot 17 uur.
Alle hulp is welkom!

Beste tuinders,
Wij zijn Erica, Michel en Rosa. Het afgelopen jaar
hebben we hard gewerkt aan een ontwerp voor
een voedselbos op ons park en wij zijn nu klaar
om binnenkort te beginnen met de aanleg. Wij
zoeken nog mensen die zich bij ons team willen
aansluiten.
Voedselbossen zijn de laatste jaren in Nederland
enorm populair geworden. En dat is niet zo
vreemd. Een voedselbos biedt een oplossing aan
de vele grote problemen waar we op dit moment
mee te maken hebben.
Een eetbaar ecosysteem
De naam zegt het al. In een voedselbos draait het
om eten. Anders gezegd: een voedselbos is een
ecosysteem met bovenmatig veel eetbare
soorten. Dus bomen, struiken en planten die zo op
elkaar afgestemd zijn, dat ze elkaar als het ware
in stand houden zonder aanvullende bemesting
en bestrijdingsmiddelen. De biodiversiteit is hoog
en de productiviteit is groot.
Het is dus veel en veel meer dan een moestuin,
waarin je soorten netjes in rijtjes plaatst en 1 of 2
keer per jaar oogst. In een voedselbos gaat het
veel meer om de balans tussen soorten en weinig
inmenging van buitenaf. Je laat de natuur als het
ware zijn werk doen. Dat kan alleen als je het bos
goed opbouwt in lagen, net zoals in het
regenwoud bijvoorbeeld. Met wortels en knollen
onderaan en een goede kruinlaag helemaal
bovenaan.

Rosa (tuin 52)

Lekker oogsten
Doe je dat goed, dan vullen de planten elkaar
aan. Letterlijk. Ze maken gebruik van elkaars
voedingsstoffen en creëren zo een bepaalde
kringloop. Op een gegeven moment kun je lekker
gaan oogsten. Afhankelijk natuurlijk van de
soorten die je plaatst, geniet je van noten, zaden,
scheuten, vruchten en nog veel meer.
Deel uitmaken van ons voedselbos
Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Je kan erachter
komen door lid te worden van ons voedselbosteam. Wij zoeken namelijk vrijwilligers die
enthousiast worden van dit plan en zin hebben
om zich hiervoor in te zetten. Het levert je vast en
zeker meer op dan dat het je zal kosten, omdat je
al doende heel veel leert.
Kom ons alvast helpen tijdens de eerste
plantdag op zondag 20 februari van 13:00-17:00
en dan vertellen wij je er meer over. Je kan je
hiervoor aanmelden door te mailen naar:
erikinderpret@gmail.com.

Michel (tuin 120)

