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BAGGEREN
Dit najaar moet er weer gebaggerd worden. Alle
tuinders hebben daarover bericht ontvangen met
een schema waarop staat wanneer uw sloot
moet worden gebaggerd. De eerste groepen gaan
morgen (zaterdag 10 september) van start.

OVERNACHTEN TOT 1 NOVEMBER
Op ons tuinpark startte het winterseizoen in het
eerste weekend van oktober. Op de laatste
ledenvergadering hebben tuinders gevraagd of
het mogelijk is om ook in de herfstvakantie in het
tuinhuisje te overnachten.

Eerlijk is eerlijk, baggeren is een zware klus. Elke
keer dat je zo’n schep bagger en water omhoog
haalt en op de kant moet zwiepen, kost dat veel
spierkracht. Maar het is nodig voor een gezonde
sloot. En de sloot hoort bij de tuin.

Volgens de regels van de Bond van Volkstuinders
kunnen tuinparken zelf bepalen of het winterseizoen begint op 1 oktober of 1 november.

Op de bodem van iedere sloot verzamelt zich in
de loop van de tijd een laag met resten van
bladeren en takken, oftewel bagger. Deze laag
wordt met de tijd steeds dikker en de sloot wordt
ondieper. Door te baggeren verwijdert u deze
laag. Zo bevordert u de doorstroming en de
hoeveelheid zuurstof in het water.

Het bestuur heeft daarom besloten om
overnachting toe te staan tot 1 november. Na
deze datum is nachtverblijf dus niet toegestaan!
(m.u.v. de tuinders die gebruik maken van de
dispensatieregeling voor winterwoning)

Bij het rottingsproces van de in de sloot gevallen
plantenresten ontstaat methaangas. Als er niet
gebaggerd wordt, ontstaat op den duur een
levenloos water omdat alles stikt door dat
methaangas, met als gevolg vissterfte en stank.
Bij het baggeren begint u eerst met een hark en
daarna gebruikt u een baggeremmer of -net.
Hoe baggeren? Op internet staat een praktisch
filmpje https://www.youtube.com/watch?v=85JO11R0z4.
U kunt de bagger uitstrooien op de slootkant op
een zeil of worteldoek. Na de winter kunt u de
opgedroogde bagger gebruiken als compost.

NIEUWE REGELING VOOR KARREN
Kent u dat? Dat u zoveel groenafval of andere
goederen hebt, die niet met de eigen kruiwagen
of karretje kunnen worden vervoerd?
M.i.v. september is het mogelijk om een kar te
huren, incl. tractor en bestuurder. De kar wordt
’s ochtends door een vrijwilliger bij de tuin gezet
en diezelfde dag opgehaald. U moet zelf zorgen
voor het in- en uitladen. Wel zijn er een aantal
voorwaarden: het is bijv. niet mogelijk om te
huren op zaterdagen, zondagen en feestdagen en
ook niet tijdens schoolvakanties en niet in
december en januari.
Een kar kan worden aangevraagd bij de winkel.
De kosten bedragen € 15, - per keer. Dit bedrag
moet direct in de winkel worden betaald. Daar
kunt u ook terecht voor meer informatie.
Per week wordt er maximaal 5x gereden voor
tuinders en 1x per dag. Ieder tuinder mag
maximaal 3 karren per jaar aanvragen.

In zomer hebben we vier keer vergaderd en zijn
de taken als volgt verdeeld: Betty van Aartsen is
voorzitter, Tessel Renzenbrink secretaris en Petra
Bleijenberg penningmeester. Jan Snoek is
bestuurslid voor techniek en tijdelijk ook voor
bouwzaken, Teun Verspuij en Henny Timmerije
doen samen groenzaken en Rita Snoek is
bestuurslid met diverse taken zoals de website en
de maandelijkse tuincontrole.
NU AANMELDEN VOOR SINTERKLAASFEEST
Zondagmiddag 28 november komt Sinterklaas
naar ons tuinpark. Omdat wij het feest met
zoveel mogelijk kinderen van tuinders willen
vieren, nodigen we alle kinderen en kleinkinderen tot en met 10 jaar van harte uit.
In verband met de voorbereiding door de
sinterklaascommissie verzoeken wij de (groot)ouders om de kinderen zo snel mogelijk op te
geven. Dat kan met een e-mail naar
sinterklaas@tuinparktigeno.nl of met een
briefje in envelop in de brievenbus aan de
kantine. U vermeldt daarop: naam, leeftijd,
meisje of jongen en tuinnummer. Natuurlijk
mag een ouder broertje of zusje meekomen.
ROOKMELDER VERPLICHT
Per 1 juli is het verplicht om in iedere woning een
rookmelder op te hangen. Geldt dit ook voor een
tuinhuisje? Jazeker!
De Brandweer zegt hierover het volgende:
• Zodra er overnacht wordt in een tuinhuis, is het
een woning of verblijfsruimte conform de
regeling en is het daarmee verplicht om minstens
één rookmelder op te hangen.
• Verder is het verstandig om ook in de schuur
een rookmelder op te hangen wanneer daar
accu’s voor zonnepanelen staan.
• Daarnaast is het aan te raden om een COmelder op te hangen als er kachels of andere
verbrandingsapparaten gebruikt worden in het
tuinhuisje. Een CO-melder waarschuwt bij een
hoge concentratie van koolmonoxide.

De combinatiefunctie van Jan is slechts tijdelijk.
We zijn naarstig op zoek naar een tuinder die
‘Bouwzaken’ van hem kan overnemen. Verder
hebben we dringend aanvulling nodig voor de
taken ’2e Secretaris’ en ‘Gereedschap &
Materiaalbeheer’. Misschien is dat wat voor jou?
Mail dan naar: bestuur@tuinparktigeno.nl

ONDERZOEK VLEERMUIZEN
Jerry Verhagen is student Toegepaste Biologie
aan de Aeres Hogeschool in Almere. Voor zijn
studie loopt hij een half jaar stage bij de
Gemeente Amsterdam en doet hij onderzoek
naar de vleermuizen op de Amsterdamse
volkstuinparken. Hij heeft 13 tuinparken
onderzocht, waaronder ook TIGENO.
Twee keer liep hij omstreeks half elf ’s avonds
langs alle paden van ons tuinpark, wat dan
komen vleermuizen tot leven. Voorzien van een
antenne en een speciaal geluidskastje ging hij ‘op
jacht’ naar geluiden van vleermuizen. Overdag
slapen vleermuizen in kieren van gebouwen,
boomholtes of speciaal gebouwde kasten. Vanaf
de avondschemering komen zij naar buiten om te
gaan foerageren, baltsen of om te paren.
Van de 21 soorten vleermuizen die in Nederland
voorkomen, heeft Jerry 6 soorten waargenomen
op de tuinparken. Op alle parken was de Gewone
Dwergvleermuis aanwezig. Verder heeft hij ook
de Ruige Dwergvleermuis, de Laatvlieger, de
Rosse Vleermuis, de Watervleermuis en de
Gewone Grootoorvleermuis gesignaleerd.

TAKEN BESTUUR VERDEELD
Sinds de ledenvergadering van 2 juli heeft ons
tuinpark een nieuw bestuur. Het is een mooie mix
geworden van nieuwe en vertrouwde gezichten.

Als het eindrapport klaar is, zal Jerry ons op de
hoogte brengen van de conclusies van het
onderzoek en zijn aanbevelingen.

DEADLINE WINTERBEWONING AANVRAGEN
Zondag 11 september is de laatste dag dat de
aanvraag voor winterbewoning kan worden.
ingeleverd bij het bestuur. Het aanvraagformulier en de voorwaarden staan op onze
site www.tuinparktigeno.nl. Tot nu toe hebben
zeven tuinders dispensatie aangevraagd.
INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Aan het einde van het seizoen, als iedereen weer
naar huis gaat, staan er vaak nog etenswaren in
de keukenkastjes. U kunt die weer mee naar huis
nemen, maar ook doneren aan de voedselbank.
De tuinparken Sloterdijkermeer Nut & Genoegen
hebben het initiatief genomen voor een
inzameling door de gezamenlijke tuinparken in
West. Daar sluiten wij met TIGENO graag bij aan.
U kunt de donatie voor de Voedselbank deze hele
maand afgeven bij de winkel. Het gaat daarbij
alleen om verpakte, onaangebroken en houdbare
producten. Natuurlijk kunt u ook levensmiddelen
van thuis of uit de supermarkt doneren.
We plannen met de voedselbank Amsterdam een
dag wanneer we de spullen kunnen afgeven.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

CURSUS MOTORZAGEN
De werkploegen gebruiken nu vooral de schoffel,
de hark en de schep. In de toekomst zal er steeds
meer gebruik worden gemaakt van mechanisch
gereedschap, zoals bosmaaier en kettingzaag.
Slechts weinig tuinders weten hoe ze dergelijke
machines moeten bedienen. Voor het bedienen
van een motorkettingzaag moet je zelfs
gecertificeerd zijn.
Daarom heeft het bestuur besloten om enkele
tuinders een cursus Motorzagen te laten volgen.
Het bestuur wil die kosten voor haar rekening
nemen, maar stelt daarbij als voorwaarde dat de
deelnemer (m/v) bereid is om voor een paar jaar
werkzaamheden met de motorkettingzaag voor
onze vereniging uit te voeren.

WATERSCHAARSTE
We hebben een zonnige en droge zomer gehad
waar we veel uren in de tuin hebben kunnen
genieten. Maar de natuur is er minder blij mee,
want die heeft last van een tekort aan water.
Ondanks dat er deze week veel regen is gevallen,
zal het watertekort nog lange tijd blijven.
Hier zijn 7 tuintips om water te besparen:
1. Geef water in de ochtend
Het beste is om de planten in uw tuin 's ochtends
voor de zon opkomt water te geven. Dan heeft
het water tijd om in de grond te trekken en
verdampt het minder snel.
2. Geef minder water
Laat uw planten wennen aan minder water. Geef
ze 1 keer per week veel water, in plaats van elke
dag een beetje. Zo zullen de wortels dieper de
grond in groeien om water te zoeken.
3. Hergebruik vuil water
Lekker verkoelend zo'n zwembadje in de tuin!
Als het water vies is geworden, laat het dan niet
zomaar weglopen, maar verdeel het over de
planten. Nog beter is het om géén zwembad in de
tuin te hebben.
4. Vang water op in een regenton
Regent het een keer? Probeer al dat regenwater
dan zo goed mogelijk op te vangen in
bijvoorbeeld een regenton.
6. Gebruik een gieter
Gebruik een gieter, dan besproeit u veel gerichter
dan met een tuinslang.
7. Richt de tuin slim in
Uw tuin slim inrichten kan ook veel water
besparen. Maak bijvoorbeeld gebruik van
bodembedekkers en compost zodat de aarde
beter water vasthoudt.

GESLAAGDE JUBILEUMWEEK
Ons tuinpark bestaat dit jaar 75 jaar. Dit jubileum
is gevierd met een feestweek in juli, met diverse
activiteiten voor jong en oud. Hier is een korte
terugblik.
Uit de grote deelname en de positieve reacties
kunnen we de conclusie trekken dat het een
groot succes was. Onze complimenten en grote
dank voor de organisatie en de vrijwilligers!
16 juli – Bloemschikken en Bingoavond
Zaterdagmiddag hebben een aantal dames
chique bloemstukjes gemaakt voor de receptie.
De stukjes waren samengesteld uit vers geplukte
bloemen en planten uit onze eigen tuinen en uit
de omgeving van ons tuinpark.
De aftrap begon met een jubileum Bingo. Na
twee jaar een dichte kantine was de opkomst
enorm. Zowel tuinders van ons eigen tuinpark als
van onze buren de Eendracht hebben een
ouderwetse bingoavond gehad met prachtige
prijzen.

17
17 juli – Receptie
De receptie werd druk bezocht. Oude, huidige en
nieuwe tuinders waren aanwezig. Het prachtige
naambord op het toegangshek is onthuld door de
voorzitter en een van de jongsten op ons park en
de basketbalpaal is officieel in gebruik genomen.
19 juli – Vogelhuisjes maken
Een ongelooflijk warme dag, maar er waren toch
nog kinderen en opa’s en oma’s naar ons clubhuis
gekomen voor deze crea-middag voor jong en
oud. Het resultaat, een rij prachtige grachtenpandjes, mag er zijn.

21 juli – Lampionnen maken
Naar deze creamiddag waren jammer genoeg
weinig kinderen gekomen. Maar de kinderen die
er wel waren, hebben extra lampionnen gemaakt
voor broertjes en zusjes die niet aanwezig
konden zijn.

22 juli – Hoe Langer Hoe Liever Lichtjesavond
Zo laag was de opkomst om lampionnen te
maken, zo groot was de opkomst op deze
lichtjesavond. In optocht trok men door de laan
‘Hoe langer Hoe Liever’ richting ons Bijenpark.
Onderweg hadden tuinders snoep en drinken
voor de kinderen neergezet. Bij het Bijenpark
werd nog een spannend verhaal verteld.
Inmiddels was het echt donker geworden en zijn
de kinderen moe en voldaan weer richting het
clubhuis teruggegaan.
23 juli – Braderie en slotavond
De laatste dag van de feestweek stond in het
teken van verbinden van de culturen op ons park.
Voor de braderie is aan verschillende bewoners
gevraagd een klein hapje klaar te maken, zodat
iedereen kon proeven uit de verschillende
culturen. Daarnaast stonden er kraampjes van
kleine ondernemers van ons park en uit de
omgeving. Voor de kinderen was er Clown Onkie
met grapjes en ballonnen.

Naast de culturele hapjes was er popcorn,
suikerspinnen, ijs en poffertjes voor iedereen.
Muzikaal werd het opgeluisterd door
accordeonmuziek die was geregeld door een
tuinder, die zelf ook meespeelde en Portugese
liedjes ten gehore bracht.
De hele week hebben wij prachtig weer gehad en
zo ook deze laatste dag en avond. De band en de
zanger hebben hun optreden in de buitenlucht
kunnen doen. Ons terras werd de dansvloer,
waar gretig een dansje werd gewaagd door de
aanwezige tuinders. En zo werd de feestweek
afgesloten. Op naar het 100 jaar bestaan!

