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EVENEMENTENSTAND TOEGANGSHEK 
Genieten jullie ook zo van die kleurrijke bermen 
in de Tuinen van West? De rode klaprozen, gele 
boterbloemen, paarse akkerdistels en het witte  
fluitenkruid zijn een lust voor het oog. 
 
Minder aangenaam zijn de evenementen die 
worden georganiseerd op de Polderheuvel. Om 
de overlast op onze parkeerplaats zoveel mogelijk 
te voorkomen, staat het schuifhek de komende 
weekenden half-open. Zo blijft ons tuinpark 
toegankelijk voor voetgangers en fietsers. 
Automobilisten kunnen met hun chip het hek 
eenvoudig open schuiven. 
  

  
 
GESLAAGDE OPENING TUINSEIZOEN 
Zondag 16 mei was een zonovergoten dag en veel 
tuinders kwamen naar de opening van het 
tuinseizoen. De voorzitter deed een praatje en 
bezoekers genoten van een feestelijk hapje en 
drankje. Voor de kinderen was er een spring-
kussen. Ook waren er stands met  informatie over 
de groenprojecten op ons tuinpark. Zorgkwekerij 
Groen verkocht perkplanten en tuinkruiden en 
was al snel uitverkocht. Het was een ontspannen 
en gezellig samenzijn. Hartelijk dank aan de hele 
organisatie! 
 

 
 
KEURMERK NATUURLIJK TUINIEREN  
Veel volkstuinparken in Amsterdam hebben het 
nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren behaald, 
maar elf nog niet - waaronder Tigeno. De Bond 
van Volkstuinders heeft ons aangeboden om 
samen met die andere tuinparken het keurmerk 
te gaan behalen. Het ‘Amsterdamse clubje’ krijgt 
daarvoor begeleiding van het AVVN.   

 
Zo’n uniek en aantrekkelijk aanbod willen we 
natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan.  
 

 
 
In de volgende nieuwsbrieven zullen we jullie op 
de hoogte houden wat het keurmerk inhoudt en 
wat dit voor ons tuinpark gaat betekenen.    
 
Tuinparken bieden nu al volop mogelijkheden 
voor de natuur. Er groeien en bloeien al veel 
planten, heesters, bloemen en bomen. Met de 
juiste begeleiding kan de ecologische waarde van 
het groen met sprongen stijgen. Het kunnen ware 
paradijsjes voor flora en fauna worden, waar je 
nog meer van geniet.  
 

NIET VERGETEN: OP 2 JULI IS DE ALV  
De Algemene Ledenvergadering is op zaterdag  
2 juli in het clubhuis en begint om 13 uur. Er wordt 
o.a. gestemd over de nieuwe kandidaten voor het 
bestuur. Binnenkort ontvang je een mail waarin zij 
zich voorstellen. Jij komt toch ook naar de ALV?  

 
CLUBHUIS OPEN OP VRIJDAGAVOND 
Het clubhuis is weer open op vrijdagavond! Door 
corona is het verenigingsgebouw twee seizoenen 
gesloten geweest, maar nu is het gelukkig weer 
mogelijk om andere tuinders te ontmoeten.    
 
Vanaf 19:30 uur kun je wat drinken en kletsen 
aan de bar of op het terras. Als je van spelletjes 
houdt, schuif dan gerust aan bij de klaverjastafels 
of de dartborden. Tegen middernacht sluit het 
clubhuis. Ben je alleen of met meer personen? 
Kom gewoon eens langs. Je bent van harte 
welkom!  
 

 



Wil je activiteiten organiseren in het clubhuis en 
heb een goed idee hebt? Laat dat gerust weten 
met een mail naar: bestuur@tuinparktigeno.nl.  
De vereniging heeft een (beperkt) budget 
beschikbaar gesteld voor activiteiten, dus er zijn 
volop mogelijkheden.    
 

 
 
BLOEMENPALEN BIJ HOOFDENTREE 
In de nieuwsbrief van april is enthousiast 
aangekondigd dat er een ontwerp zou worden 
gemaakt voor de hoofdentree. Maar de start is 
niet soepel verlopen en door ziekte bij het 
hoveniersbedrijf hebben we een fikse 
achterstand opgelopen. Dat is natuurlijk jammer.  
 
Maar gelukkig hebben we het kunnen oplossen 
door zes afgedankte rioolbuizen om te toveren in 
kleurrijke bloemenpalen en die voor de ingang 
neer te zetten. Speciale dank gaat naar de 
vrijwilligers die de pijpen hebben geplaatst, die 
de beplanting hebben gekocht en erin gezet en 
die de plantjes water geven. Mocht dat er door 
omstandigheden een keer bij inschieten en zie je 
dat de plantjes droog staan? We nodigen je van 
harte uit om een handje te helpen en een 
gietertje water te brengen.   
 
Wat is het een ander gezicht dan vorig jaar toen 
er kluwen van fietsen en kruiwagens stonden! Die 
kun je nu achter de containers kwijt, waar genoeg 
ruimte is om ze te stallen. We bedanken iedereen 
die dat doen alvast voor hun medewerking.  
 

 
 
  

 
 

 
DICHTGESPIJKERDE HUISJES IN VERKOOOP  
Op 25 november 2021 is er een politie-inval  
geweest op ons tuinpark. In de huisjes 151 en 
207 zijn verboden chemicaliën gevonden. Ze 
zijn daarom afgesloten op last van de 
Burgemeester. Inmiddels is het een half jaar 
later en zijn we eindelijk zover dat de zaken 
juridisch zijn afgewikkeld.  
 
Met hulp van de Bond van Volkstuinders 
hebben de betreffende tuinders TIGENO 
verlaten. Tuinhuisje 207 is inmiddels te koop  
gezet en tuinhuisje 151 gaat binnenkort in de 
verkoop.  
 
Als nieuwe tuinders hun intrek nemen in de 
door hen aangekochte huisjes, kunnen we dit 
zwarte hoofdstuk uit de geschiedenis van ons 
tuinpark eindelijk afsluiten.  
   

 
BIND JE KAT EEN BELLETJE OM 
Voor veel mensen is de kat een geliefd huisdier, 
maar voor vogels zijn katten meedogenloos. 
Jaarlijks worden 18 miljoen vogels gedood door  
’s lands meest gehouden huisdier, en dat gebeurt 
dus ook op de volkstuin. Vooral in het broed-
seizoen zijn vogels kwetsbaar.  
 

 
 
Wil je voorkomen dat je kat een vogel vangt, dan 
zijn hier een paar tips: 
1. Voer vogels op een open en overzichtelijke 
plaats, zodat ze de kat zien aankomen 
2.  Hang nestkasten op een veilige plek waar de 
katten niet bij kunnen, minstens 2 meter hoog 
3. Houd de kat in de avond en nacht binnen. 
Overdag horen en zien vogels een kat aankomen. 
Ze geven dan een signaal af of vliegen weg. In het 
donker is dat lastiger en zijn vogels minder veilig. 
4. Doe de kat een halsband met een belletje om. 
Vogels worden zo gewaarschuwd dat er een kat 
aankomt en kunnen op tijd vluchten. 
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