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NIEUWJAARSRECEPTIE OP 15 JANUARI  
Na twee jaar van coronabeperkingen kunnen we 
onze tuinders gelukkig weer uitnodigen voor de 
traditionele nieuwjaarsreceptie. De receptie is op 
zondag 15 januari 2023 van 14 tot 17 uur, in het 
clubhuis van ons tuinpark.  
 
In een ontspannen sfeer kunnen we elkaar  
ontmoeten, bijpraten en toasten op elkaars 
gezondheid en mooie tuinplannen voor 2023. 
U komt toch ook? 
 

 
 
VUURWERKSHOW IN TUINEN VAN WEST 
In Amsterdam geldt er een verbod op het 
afsteken van consumentenvuurwerk. Om de 
inwoners tijdens de jaarwisseling een alternatief 
te bieden, worden er door de gemeente  
vuurwerk- en lichtshows georganiseerd op 
verschillende plaatsen in de stad. Zo ook op de 
Polderheuvel in de Tuinen van West. De shows 
zijn gratis toegankelijk. 
 
De vuurwerkshow in de Tuinen van West begint 
om 23.00 uur en is om 0.15 uur afgelopen. 
Volgens de organisatoren wordt het 'een 
theatrale viering met vuur en fanfare'. Om 
rekening te houden met de dieren die in de 
omgeving wonen, is het vuurwerk hier minder 
hoog en hard als bij de andere shows. Het gaat 
vooral om 'draaiend en spuitend vuurwerk op 
ooghoogte', aldus de organisatie.  
 

 

 
WATERTAPPUNT WEER IN BEDRIJF 
Het algemene watertappunt bevindt zich bij de 
kruising van de paden ‘Prikneus’ en ‘Ereprijs’.  
Dit tappunt, dat door alle tuinders van ons 
tuinpark kan worden gebruikt, is voorzien van 
een drukkraan. Zo wordt er minder water 
verspild.  
 
Een paar weken geleden hadden onbekenden de 
drukkraan vernield. Erg vervelend, vooral voor de 
winterbewoners op ons park die hier in de winter 
hun water vandaan halen. Nare bijkomstigheid 
was dat er juist op dat moment matige 
nachtvorst was en dan is in het tuinhuis 
gebruiken van de waterleiding niet zonder risico.  
 
Gelukkig hebben we de tapkraan snel kunnen 
herstellen en werkt alles weer zoals het hoort. 
Hopelijk blijft dat zo.  
 
TOEGANGSPAD GEREPAREERD 
Misschien hebt u het ook gezien of er zelfs last 
van gehad: op meerdere plaatsen werden de 
paden omhoog gedrukt door boomwortels.  
Mensen kunnen hierover struikelen met alle 
gevolgen van dien. Daarnaast geldt dat de aanblik 
niet mooier wordt, wanneer de bestrating niet 
egaal oogt.  
 

 
 
Aan deze gevaarlijke situatie is deze maand een 
einde gemaakt. We hebben alle paden 
geïnventariseerd en een gespecialiseerd bedrijf 
de gevaarlijke plekken laten uitvlakken en het 
pad repareren.  
 
ENERGIEZUINIGE VERLICHTING LANGS PAD 
We zijn begonnen met het langs de paden 
vervangen van de bestaande verlichting door 
ledverlichting. Een ledlamp gebruikt veel minder 
stroom dan de traditionele gloeilampen en TL-
balken.  



Dat is goed voor het milieu, want door het lage 
energiegebruik komen minder broeikasgassen 
vrij, en ook goed voor de portemonnee. Het mes 
snijdt dus aan twee kanten. 
 
De leden hebben ingestemd met het benodigde 
budget voor de led-armaturen tijdens de 
ledenvergadering van 19 november. De kosten 
verdienen zich binnen een jaar terug.  
 

  
  
INHEEMSE HAAG OM DE CONTAINERS 
De opstelplek van de containers bij de ingang 
vonden we geen visitekaartje voor ons tuinpark. 
Daarom hebben we aan drie zijden een dubbele 
rij met haagplanten laten aanbrengen. Als de 
haag is dichtgegroeid, zullen de containers en de 
daarachter opgestelde fietsen en kruiwagens aan 
het oog worden onttrokken. 
 
Om de biodiversiteit te vergroten, hebben we 
gekozen voor een mix van inheemse beplanting, 
zoals meidoorn, Gelderse roos en Spaanse aak. 
Die bloeien in het voorjaar en zijn dan populair bij 
bijen en andere insecten. Later in het jaar volgen 
de bessen waar vogels van smullen. Het geheel is 
afgerond met een bijenmengsel in de voet van de 
haag.   
 
TERUGBLIK OP SINTERKLAASFEEST 
Zondag 27 november jl., hebben Sint Nicolaas en 
zijn trouwste Pieten weer een bezoek gebracht 
aan ons tuinpark. Op de rode trekker en de  
aanhangwagen maakten ze er een feestelijke 
entree van. 
 
Nieuw was dat we onze buren van tuinpark De  
Eendracht hadden benaderd om erbij te zijn. 
 
 
 

 
 
Ruim 40 kinderen hadden zich aangemeld 
(waarvan 12 van de Eendracht) en van te voren 
hun verlanglijstje ingeleverd. Maar of ze de 
gewenste cadeautjes zouden ontvangen, was 
natuurlijk de spannende vraag.  
  
Zo had Kayleigh om een dartbord voor in het 
jeugdhonk van Tigeno gevraagd. Tot haar grote 
blijdschap werd haar wens gehonoreerd en 
mocht ze een mooi dartbord in ontvangt nemen.  
 
NOG STEEDS VACATURES IN BESTUUR 
Sinds de laatste ledenvergadering is het bestuur 
flink uitgedund, terwijl het werk niet minder is 
geworden. We kunnen nog steeds aanvulling 
gebruiken, want vele handen maken licht werk.  
 
Voelt u zich betrokken bij Tigeno? Vindt u het 
belangrijk dat ons tuinpark er aantrekkelijk uit 
blijft zien en wilt u een bijdrage leveren? Stuur 
dan een mail naar bestuur@tuinparktigeno.nl 
voor een vrijblijvende kennismaking. U bent van 
harte welkom! 
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