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OPENING TUINSEIZOEN OP 15 MEI 
Nadat maart zich van zijn zonnige kant heeft 
laten zien en veel mensen in hun tuin aan de slag 
zijn gegaan, is de winterkou weer terug. Hopelijk 
komt het mooie weer snel terug en kan het 
tuinseizoen echt beginnen.  
 
Op ons tuinpark staat de jaarlijkse opening van 
het tuinseizoen gepland voor zondag 15 mei. Na 
twee jaar coronabeperkingen hopen we de 
opening eindelijk weer eens met elkaar te kunnen 
vieren. Het programma is nog niet bekend, maar 
reserveer de datum alvast in de agenda. 
 
PRAKTISCHE VRAGEN  
Regelmatig ontvangen wij vragen over roosters, 
openingstijden, elektrahuur, houtkachels e.d.  
Wij maken je erop attent dat dergelijke 
praktische informatie ook te vinden is op onze  
website www.tuinparktigeno.nl.  
 
De website is nog volop in ontwikkeling. Er zal de 
komende tijd steeds meer actuele en nuttige 
informatie aan worden toegevoegd.  
 
Verder kun je terecht in het inloopspreekuur van 
het bestuur in het clubhuis, op de eerste zaterdag 
van de maand, 10 tot 12 uur. En natuurlijk kunt je 
vragen mailen naar:  bestuur@tuinparktigeno.nl. 
  

 
 
BIJEENKOMST NIEUWE TUINDERS 
Op zaterdag 19 maart was er een informatie- en 
kennismakingsbijeenkomst voor de mensen die in 
de afgelopen tijd een tuin op ons park hebben 
gekocht. Er waren veel personen uitgenodigd, 
want samenkomsten waren in 2020 en 2021 niet 
mogelijk.  
 
Het bestuur heeft allerlei praktische informatie 
gegeven over ons tuinpark. Zo was er aandacht 
voor onderhoud van de tuin, veiligheid in het 
huisje en werden de belangrijkste rechten en  
 
 

 
plichten toegelicht. Het gaat om zaken die 
eigenlijk alle tuinders zouden moeten weten.  
 
Tuinders die niet aanwezig waren, zullen worden 
uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst op 
9 april. 
 
VUILSTORT BIJ KARRENLOODS 
Er wordt steeds vaker afval gedumpt bij de 
karrenloods op ons tuinpark. Puin, oude metalen, 
meubilair, snoeiafval en wat al niet meer. Dit kan 
echt niet!   

 

 
We zullen maatregelen treffen om dit wangedrag 
in de toekomst te voorkomen. Illegale stort zal 
worden bestraft met een waarschuwing en een 
boete.  
 
Tuin- en huishoudafval kunnen gedeponeerd  
worden in de vuilcontainers op de parkeerplaats, 
op zaterdag van 10 tot 12 uur. Met grofvuil kun je 
terecht bij de stadsdeelwerf Geuzenveld, 
Seineweg 1. Alle soorten afval kunnen daar 
GRATIS worden afgegeven.   
 
HERINRICHTEN HOOFDENTREE 
De werkgroep voor de hoofdentree is van start 
gegaan. De komende maanden proberen de zes 
leden van de werkgroep een ontwerp te maken, 
dat past bij de vele wensen en behoeften.  
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De bedoeling is dat er voor het toegangshek een 
groene en gastvrije ruimte komt, maar er zal ook 
rekening worden gehouden met de stalling van 
fietsen en kruiwagens.  
 

 
 
INBRAAK OP DE EENDRACHT 
Onbekenden hebben onlangs geprobeerd om in 
te breken bij onze buren, in tuinhuisjes op park 
De Eendracht. Gelukkig hebben de inbrekers ons 
tuinpark niet bezocht, maar het roept wel de 
vraag op hoe het met de veiligheid van onze 
huisjes gesteld is.  
 
Controleer of de ramen en deuren van het 
tuinhuisje voorzien zijn van goede veiligheids-
sloten en zet goederen van waarde niet in het 
zicht.     
 
Vanaf 1 april is ons tuinpark overdag toegankelijk 
voor bezoekers. Het toegangshek is afgesloten 
van 18 uur in de avond tot 9 uur in de ochtend. 
 
VACATURES 
Veel tuinders doen hun algemeen werk in een 
van de werkploegen die op zaterdag actief zijn. 
Maar er zijn ook andere werkploegen en daar zijn 
door het vertrek van tuinders vacatures ontstaan.  
Op dit moment zijn er vacatures bij de elektra-, 
de bar-  en de schoonmaakploeg.  
 
Ook hebben we nog steeds behoefte aan 
versterking van het bestuur. Wil je wisselen  
van algemeen werk of heb je interesse in het 
bestuur? Aarzel niet en laat het weten met  
een mail naar het bestuur. 
  
WATER EROP ZETTEN 
In de winter is de hoofdwaterleiding niet 
afgesloten. Dat betekent dat er geen datum is 
waarop het water collectief wordt aangesloten.  
 
Je kunt dus zelf bepalen wanneer je het water 
weer aansluit in het tuinhuisje. Let daarbij wel op 
de weersverwachtingen. In april kan er nog wel 
eens verraderlijke nachtvorst zijn. 
 
FIETSERS OP TUINPARK OPGELET 
We hebben klachten ontvangen over het fietsen 
op ons tuinpark.  
 
Misschien is het niet bij iedereen bekend, maar 
het is in de maanden maart en april toegestaan 
om met de fiets op het tuinpark te rijden (vanaf 
mei mag dat niet meer).  Maar het zou wel 
prettig zijn als we rekening houden met elkaar.  
 
 

De paden worden immers ook gebruikt door 
oudere wandelaars en spelende kinderen. We 
willen daarom alle  fietsers vragen om hun 
snelheid te matigen en stapvoets te rijden.  
Alvast bedankt voor de medewerking!  
 
OPROEP VOOR EHBO- EN BHV-ERS 
Veiligheid is een van de aandachtsgebieden van 
het bestuur. In geval van nood kun je altijd het 
noodnummer 112 bellen en komt er hulp.  
 
Bij minder ernstige incidenten is het prettig als je 
de assistentie kunt inroepen van mensen die 
kennis hebben van EHBO of BHV. Daarom willen 
wij in kaart brengen hoeveel personen op ons  
tuinpark een EHBO- of BHV-diplomatie hebben.  
 
Ben je in het bezit van een dergelijke diploma  
(geldig of verstreken?). Laat het aan ons weten 
met een mail naar: bestuur@tuinparktigeno.nl 
 

 
 
VOLKSTUIN COMPLEX – DE MUSICAL  
Een musical over de volkstuin? Jazeker!  
 
“In de musical Volkstuin complex blijkt de 
volkstuin niet zozeer een groene idylle, maar een 
arena waar emoties worden omgewoeld, 
vriendschap gesnoeid en liefdes in de knop 
gebroken. Verheug je op een reeks hilarische 
toestanden en schrijnend menselijk ongemak. 
Een frisgroene muzikale komedie met een 
modderig randje. 
 
Volkstuin complex is een vrolijke komedie en een 
duister sprookje ineen, bomvol heerlijke liedjes.  
Herkenbaar voor iedereen, met of zonder groene 
vingers” 
 
Met: Tina de Bruin/Rian Gerritsen, Rop 
Verheijen, Ricky Koole en Daniel Cornelissen. 
 
De première was op 20 maart 2022 en kreeg een 
waardering van vier sterren. Zie voor de speellijst: 
https://www.bostheaterproducties.nl/  
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