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Het verenigingsbestuur
Voorzitter: H.F.A. Maas
Emailadres: hfamaas@ziggo.nl
Don Boscostr.6 1964 SH Heemskerk.
Tel: 232850
Penningmeester: Mw. M. de Boer
Jan van Polanenstraat 63 1962 XB
Heemskerk
Tel: 06-20139037
Emailadres:
info@volkstuinverenigingtig.nl
Bankrekeningnr.
NL40RABO011.97.05.095
Secretaris / ledenadministratie
B. Potgieter
Merel 82 1965 ET Heemskerk.
Tel: 241540
Emailadres:
bert.annie.potgieter@casema.nl
ledenadministratie
M.C.E. Beentjes
Dellaertlaan 346 1945 WG Beverwijk.
Tel: 242979
Emailadres:
info@volkstuinverenigingtig.nl

Secretaris complex Bickershof
Theo de Ruiter,
Emailadres:
secbickershof@gmail.com
Algemeen Werk complex Bickershof.
R. Scholder
emailadres:
algemeenwerk18@ziggo.nl
Voorzitter complex De Akermaat
Leo Hermans
Simonszand 17 1967 GG Heemskerk
tel: 0251230658
Secretaris complex De Akermaat
deze functie is vacant
Algemeen Werk complex De Akermaat
Mehmet Sinan
Tel: 06-15194808
Emailadres:
AlgemeenWerkAkermaat@kpnmail.nl

Overige bestuursleden
Vertegenwoordiger/leidinggevende
commissie Ver.Gebouw.
Mw. G. Merkes
Tel: 830485
Voorzitter complex Bickershof
Henk ten Berge
emailadres:
vzbickershof@gmail.com
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Nieuw bestuur voor Bickershof
Tijdens de jaarvergadering van complex Bickershof
kreeg het complex een nieuw bestuur. Eindelijk weer
voltallig.

M

aandag 20 januari heeft de
jaarvergadering voor het
complex Bickershof plaatsgevonden. En jawel, alle aanwezige
leden gingen akkoord met het nieuwe
bestuur. Pfff, gelukkig!

■Door
Henk ten Berge
Dus we kunnen aan de gang. En dat
is goed. Want het was op het complex
te merken dat er de afgelopen jaren
geen bestuur is geweest. Maar de diverse commissies en ploegen hebben
hun werk in die periode gelukkig gewoon voortgezet. Op de jaarvergadering werd aandacht gevraagd voor
het nakomen van de regels zoals die
zijn opgenomen in het huishoudelijk
reglement en de spelregels voor Bickershof. Beide zijn te vinden op de
website. In de spelregels versie 2020
zijn een paar kleine wijzigingen ten
opzichte van de vorige versie: 1. Onder
het hoofd geluid is nu ook opgenomen
dat elektrische apparaten (dus ook de
accu heggenschaar!) vallen onder de
geluidsrestrictie. Dit was alweer opgenomen in het huishoudelijk reglement.
2. Coniferen mogen niet hoger worden
dan 2,50 meter. Dit is verband met het
gevaar van omwaaien (coniferen worOns Tuintje - februari - maart 2020

telen oppervlakkig) 3. Heggen mogen
tussen de 1,20 en 1,60 hoog meter zijn.
Bij conflict tussen aangrenzende tuinders wordt 1,40 meter gehanteerd. Het
naleven van de regels van de regels
was de afgelopen jaren wat minder het
geval. Dit zal door het bestuur worden
opgepakt. Bij de controle van de tuinen
zal hier aandacht aan worden besteed,
evenals aan het naleven van de gemaakte opmerkingen bij die controle.
Het boetebeleid zal stringenter worden
gehanteerd. Dat geldt ondermeer voor
de heggen (soms te hoog) maar zeker
ook voor de borders (soms is er helemaal geen border meer!) Aan startende
tuinders zal een coach worden toegekend. Dit om de nieuwe tuinder bekend
te maken met het vinden van de juiste
weg binnen de vereniging, de gang van
zaken en de regelgeving. Ik wil hierbij
graag een beroep doen op u allen om u
in te zetten voor onze vereniging. Die
kan alleen maar draaien dankzij de inzet van vrijwilligers en dat komt ook
u ten goed. Dat geldt met name voor
de klussenploeg. Er liggen nogal wat
klussen te wachten. Rest mij u een
goed tuinjaar toe te wensen. Uw voorzitter,
Henk ten Berge email;
vzbickershof@gmail.com
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Jaarvergadering De Akermaat
Op dinsdag 21 januari hield De Akermaat haar jaarvergadering. Ook deze vergadering werd goed bezocht. Een
verslag.

B

ijna de helft van de tuinders
was aanwezig op de jaarvergadering, heel goed!
Bert Potgieter trad af als secretaris en
werd in het zonnetje gezet, wat had die
man een hoop taken op zich genomen!

■Door
Moniek de Boer
Ook Henk van Toor trad af als voorzitter en ook hij werd heel hartelijk bedankt voor het werk dat hij heeft verricht. We zullen op zoek moeten naar
versterking van het bestuur!
Het belangrijkste punt dat besproken
moest worden, was de nieuwe opzet
voor het Algemeen Werk. Daar kwamen nogal wat vragen over. Het idee is
dat we in teams gaan werken die verantwoordelijk worden voor delen van
het terrein en het nieuwe gebouw. Er
zijn vier teams groen (een team voor
de hagen, een team voor de bloemenweides, een voor het groen rond de
parkeerplaats en de walkanten, en een
voor het perk met vaste planten voor
het gebouw.) Dan is er een team Techniek, voor alle elektra, water en de septic tank. Een team Verharde delen, voor
het grit op de paden en de parkeerplaats
en het bijhouden van de composthopen
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en het afval. Ten slotte is er een team
voor het beheer van het nieuwe gebouw, dat we Het Zuiderlicht hebben
genoemd. Elke tuinder kon een kaartje
met tuinnummer en naam in een emmer doen van het team waar diegene
zich bij wil aansluiten. Sommige tuinders waren niet aanwezig, maar hadden
vooraf al aangegeven waar hun voorkeur lag.
De evenementencommissie nodigt iedereen uit voor de vrijdagmiddagborrel
op elke 1e vrijdag van de maand. Zelf
drinken en hapjes meenemen, al wordt
er wel koffie en thee gezet.
Verdere afspraken in het kort:
Spreekuur is elke 1e zaterdag van de
maand, wel graag even tevoren aanmelden zodat we niet zitten wachten
terwijl er niemand komt.
Aardappels en buitentomaten mogen
dit jaar in het achterste vak. Tenzij er
een andere indeling is goedgekeurd.
Certificaten in de brievenbus deponeren met tuinnummer erop. Liever niet
opplakken of in enveloppen doen.
Alle tuinders onderhouden het pad
langs hun tuin. De walkanten worden
2x per jaar gesnoeid door het team
groen rond de parkeerplaats. Snipperen wordt 2x per jaar geregeld. Compost komt in maart. Afval moet u zelf
Ons Tuintje - februari - maart 2020
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regelmatig afvoeren.
Meld het als u ziek bent en uw algemeen werk of tuinonderhoud in het
gedrang komen, dan kunnen we er
rekening mee houden.
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Een goed tuinjaar gewenst!
Namens het complexbestuur Akermaat,

Het was weer grote klasse!

Ook dit jaar werd er weer een seniorenmiddag georganiseerd. Het was een succes en erg gezellig.

O

p de zondagmiddag, 15 december. jl. , was er ook dit jaar
weer een bijeenkomst georganiseerd voor leden van TIG die 72 jaar
of ouder waren.

■Door
Frans Vleugel
Ik schrijf dit verslagje over deze middag. Niet zo zeer voor de leden die positief hadden gereageerd op de uitnodiging en er die middag ook waren, maar
meer voor de leden die er niet waren.
U hebt wat gemist. Een geweldig stuk
ingehuurd muziek, waarop ook door
enkelen werd gedanst.
Koffie met een plak kerststol bij binnenkomst, een gratis drankje naar keuze.
Maar ook een heerlijke salade en
meerdere keren kwam men langs met
hapjes, waarbij aan het einde van de
middag ook nog een kop heerlijke kippensoep werd aangeboden.
Tussendoor was er ook nog een verloOns Tuintje - februari - maart 2020

ting met leuke prijsjes.
Maar dat was nog niet alles, na afloop
werd er aan elk aanwezig lid nog een
kerststol aangereikt.
U merkt het, rijkelijk voorzien en het
geheel was uitstekend georganiseerd.
De bediening 5 á 6 man/vrouw sterk,
onder de bezielende leiding van
Gudrun, had het flink druk om alles
te regelen, hapjes maken, soep koken,
etc.
Onze hoed af voor deze harde werkers,
die toch maar weer op de zondagmiddag, vrijblijvend er een stuk tijd in hebben gestoken.
Ik sprak Leo Witschge, die samen met
de heer Jan Becker deze middag had
georganiseerd.
Leo wist me te melden, dat hij een 100tal mails met uitnodiging had verzonden en ook nog een 60-tal per post.
En, zo zei hij, als je hier zo rondkijkt,
dan valt het toch weer tegen dat er zo
weinig animo blijkt te zijn. Want er
waren een kleine 30-tal leden, dat zich
had aangemeld en er ook waren
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Toen ik zo rond keek, bleek ik de enige Akermater te zijn. We zijn toch één
vereniging, hoorde ik nog recent zeggen !!
Los van dit alles, het was een gezellige
middag en wij voelden ons in het geheel niet verlaten bij al de ‘Bickershoffers', want gelukkig ken ik nogal wat
leden uit die hoek en er is altijd wel
aanspraak.

Heemskerk

Dus beste mensen, als er volgend jaar
weer zo’n middag wordt organiseert,
kom ook eens!
Je kunt je vrouw of man meenemen en
het is een bar mooie middag, gegarandeerd.
Bovendien kom je elkaar eens op een
andere manier tegen, dan op het complex met een hark in je hand.

Uitnodiging opening nieuwe complexgebouw “Zuiderlicht” op
De Akermaat
Het bestuur van De Akermaat nodigt met trots alle tuinders uit, van
zowel haar eigen complex De Akermaat als die van complex Bickershof, om op

Zaterdag 4 april van 14.00 tot 16.00 uur
aanwezig te zijn bij de opening van het nieuwe complexgebouw
“Zuiderlicht”
op complex De Akermaat aan de Zuidermaatweg.
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In Memoriam
Gerard Limmen
Tot onze ontsteltenis vernamen wij het plotselinge overlijden van
Gerard Limmen op 2 januari 2020.
Gerard was 73 jaar en nog niet lang tuinder op Bickershof.
Vol enthousiasme was hij in juni 2018 begonnen op tuin 216. Veel werk
heeft hij verzet om van deze tuin zijn droomtuin te maken met een
vijver voor zijn koikarpers.
Verdrietig was hij toen door een mysterieus virus enkele van zijn
dierbaarste karpers dood gingen. Maar hij zat niet bij de pakken neer en
ging met frisse moed verder.
Helaas maakte een hersenbloeding een plotseling einde aan zijn leven.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit
grote verlies
Het bestuur

Ons Tuintje - februari - maart 2020
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In Memoriam
Jan Verhoog
‘Toen de creativiteit hem verliet, verloor het leven zijn kleur’.
Dit stond boven de overlijdensadvertentie van Jan Verhoog.
Op 6 december 2019 is Jan op 83 jarige leeftijd overleden.
Jan was wel een van de bekendste tuinders op Bickershof, niet vanwege zijn tuin maar wel vanwege de prachtige houten sculpturen die hij
maakte. Een grote trekpleister bij de Open Tuindagen. Bewonderende
reacties van de bezoekers over zoveel creativiteit en de bijzondere
verhalen over het ontstaan van deze beelden.
Jan was sinds 2 juni 1989 lid van onze vereniging en vanaf 1990 op
zijn tuin 131 bezig met zijn houten beelden. Rustig werkend en op
zijn tijd in het verenigingsgebouw aan een kopje koffie of iets sterkers.
Altijd een goed gesprek.
Maar toen de creativiteit hem verliet……..
Jan, Rust in vrede!
Het bestuur
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Nieuws vanuit het Praathuis

B

este Tuinders

Ingaande 1 februari was de
winterstop weer voorbij, nou ja ”winter” was het niet echt.

■Door
Mieke Knip
Het Praathuis zal de maand februari
nog van 10 tot 12 uur geopend zijn op
zaterdagochtend, daarna weer van 9 tot
12 uur.
De Garantzaden-pakketten zijn binnen
en we hopen op een spoedige levering
van de pootaardappels. Dit jaar te poten op de achterste rij van uw tuin.
Op 14 maart hebben wij weer de jaarlijkse aanbiedingendag en zoals gebruikelijk is de potgrond zeer voordelig: 4 zakken voor 10 euro.
En de tuinaarde: 5 zakken voor 7,50
euro.
Diverse gereedschappen zijn afgeprijsd met 20% korting.

Ons Tuintje - februari - maart 2020

Let wel, alléén op 14 maart, hier wijken wij niet van af.
De aanvoer van kluitplantjes is afhankelijk van het weer en onze leverancier.
Wij hopen u het komende jaar weer
van alle planten en tuinbenodigdheden
te voorzien.
Wat u niet vindt, kunnen wij voor u bestellen, en is indien mogelijk de week
erna in huis.
Ook voor het bestellen van komkommer- tomaten- courgette- meloen- aardbeien- en chrysantenplanten proberen
wij scherpe prijzen te creëren.
Dit alles kunt u ook terugvinden op de
website.
De bestellijsten liggen in de kantine en
het Praathuis.
Wij wensen u allen een gezond en prettig tuinjaar toe en we hopen u regelmatig in de winkel te zien.
Het team Praathuis.
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Nieuws van Noorderlicht

N

amens de medewerkers van
het Noorderlicht,
wensen wij alle tuinders en
donateurs een gezond en warm 2020
toe.

■Door
Gudrun Merkes
Nog steeds zijn wij genoodzaakt dicht
te blijven op zondag vanwege het feit
dat er zich geen vrijwilligers aanmelden om maar een paar uurtjes zich in
te zetten voor in de keuken of achter
de bar!!!
Wie durft deze uitdaging aan met een
gezellig team?

11

De jaarlijkse seniorenmiddag afgelopen december was weer druk bezocht
en zeer geslaagd. Dankzij de muziek
van de IJmondplayer werd er ook gedanst en deze middag tot een onvergetelijke gemaakt.
Het nieuwe jaar begon weer met een
gezellige Nieuwjaarsreceptie. Ook
deze was zeer geslaagd mede dankzij
de lekkere versgebakken oliebollen
van Corrie Kuil. Bij dezen willen wij
de evenementen commissie bedanken
voor hun bijdrage en inzet om deze dagen succesvol te laten verlopen.

Ons Tuintje - februari - maart 2020
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Van de evenementencomissie

Het volgende evenement staat alweer op het programma.
De evenementencommissie organiseert i.s.m. Noorderlicht: Film met snertmiddag
Zaterdag 22 februari 2020
Aanvang: 14:00 uur
The Biggest Little Farm

Inschrijven alleen aan de bar van de kantine.
Kosten snertmaaltijd inclusief roggebrood met spek 4,50 euro p.p.
Bij inschrijven te betalen.
De snertmaaltijd gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen

Ons Tuintje - februari - maart 2020
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T

he Biggest Little Farm is een
inspirerend verhaal over het
verwezenlijken van je dromen.
Een absolute eye-opener en een ode
aan het idealisme, aan de eindeloze
complexiteit van de natuur en aan de
cyclus van het leven.
Het begon allemaal met een belofte
aan hun hond Todd… In 2011 laten
filmmaker John Chester en zijn vrouw
Molly hun werk en het stadsleven achter zich om hun droom te realiseren.
Even buiten Los Angeles probeert het
koppel een stuk dor land om te bouwen
tot een unieke boerderij met een bloeiend, zelfregulerend ecosysteem. Het
uitgedroogde land wordt volgens een
ingenieus systeem verbouwd en met de
komst van eenden, kippen en het hartveroverende varken Emma, wordt hun
droom langzaam werkelijkheid. Dat
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gaat niet zonder slag of stoot; elke dag
dient zich wel een nieuwe uitdaging
aan en ze worden geconfronteerd met
weerbarstige
natuurverschijnselen.
Maar John en Molly ontdekken gaandeweg dat de natuur voor veel problemen zelf een oplossing biedt. Last van
luizen? Dat los je zonder bestrijdingsmiddelen op met lieveheersbeestjes.
Worden de bomen kaalgevreten door
slakken? Geen probleem, slakken zijn
het favoriete hapje van de eend. Elk
beestje of plantje heeft zijn doel in de
natuurlijke orde. De film toont een eerlijk, hoopvol en bijzonder aandoenlijk
beeld van deze zoektocht naar harmonie, die ook nog eens adembenemend
gefilmd is en bol staat van de kleurige
karakters, zij het harig, wollig, kakelend, knorrend, vliegend of kruipend.

Openingstijden Noorderlicht:
Maandag, dinsdag, donderdag
10.00 tot 11.00 uur
Zaterdag
10.00 tot 17.00 uur
lunch van 12.00 tot 13.30 uur
Woensdag, vrijdag en zondag gesloten
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Nieuws van De Akermaat
Nog even en het jaar is weer voorbij. Er komen voor
Noorderlicht echter nog wel een paar drukke dagen

H

et nieuwe jaar heeft zijn aanvang genomen. Het eerste exemplaar van verenigingsblad
Ons Tuintje is weer samengesteld.

■Door
Leo Hermans
Zoals gewoonlijk wordt er vanuit de
Akermaat altijd tekst geleverd vanuit
de Akermaat voor dit medium. Dhr.
Van Toor verzorgde dit als voorzitter altijd. Doordat deze met de functie voorzitter is gestopt zal hij ook
niet meer vanzelfsprekend voor Ons
Tuintje schrijven. Het bestuur zal dit
op zich nemen. De jaarvergaderingen
van beide complexen zijn inmiddels
geweest. Verder in dit blad is daar een
verslag van te vinden.
Belangrijk is te melden dat dhr. Van
Toor (voorzitter) en dhr. Potgieter (secretaris) hun functie hebben neergelegd en dus niet meer zitting nemen
in bestuur. Behoudens mw. Anja van
Capelle heeft zich niemand gemeld om
toe te treden tot het bestuur. Anja zal
dus onderdeel van het bestuur uit gaan
maken. Samenstelling van het bestuur
en taken moet dus opnieuw gestalte
krijgen. In de bestuursvergadering van
28 januari hebben de zittende bestuursOns Tuintje - februari - maart 2020

leden opnieuw een taakverdeling gemaakt. De voorzittershamer zal tijdens
de vergaderingen door de heren Ronald Oord en Leo Hermans in gedeelde
verantwoordelijkheid gedaan worden.

Nieuwe bestuursleden
nog welkom
Er is dus nog geen nieuwe voorzitter
gekozen. De voorzitter was altijd aanspreekpunt voor de leden. Deze taak zal
door alle leden van het bestuur gedaan
worden. De taken van de secretaris zijn
opgesplitst en worden door verschillende leden van het bestuur gedaan. Er
is nog niemand opgestaan die de functie van secretaris op zich gaat nemen.
Met grote waarschijnlijkheid is er wel
iemand die vergaderingen wil notuleren. Deze persoon zal hiertoe nog benaderd worden. De tuincommissie zal
bestaan uit dhr. Oord, dhr. Hermans
en dhr. Stuifbergen. De eerste twee
heren vormen ook de bouwcommissie. De evenementencommissie door
dhr. Stuifbergen, ondersteund door
mw. Van Capelle die ook het beheer
complexgebouw als taak heeft. Dhr.

14
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Mehmet Sinan blijft de coördinator algemeen werk. Financiën blijven door
Moniek de Boer gedaan worden. Er is
dus nog plaats voor mensen die lid willen worden van het bestuur. Betekent
overigens niet direct dat deze dan de
functie voorzitter of secretaris moeten
vervullen. Tenzij zij dit ambiëren.

Nieuwe opzet
algemeen werk

Ook in de vergadering is ter sprake geweest de nieuwe opzet algemeen werk.
Dit zal een pilot project zijn voor het
aankomende jaar. Een en ander hoe het
vormgegeven gaat worden is besproken in de jaarvergadering en is daar gematigd positief ontvangen. Het zal wel
wat discussie, aanpassingen, verrassingen en wat diens meer zij opleveren.
Wij als bestuur hebben er alle vertrouwen in dat het uiteindelijk een goed resultaat zal opleveren en dat de leden er
ook enthousiast over raken. Er is al een
opzet gemaakt hoe een en ander eruit
moet gaan zien, wie wat moet doen,
etc. Echter er moet nog wel eerst met
de verschillende groepen onderling een
opzet gemaakt worden. Er ligt een concept. Het ligt in de planning dit begin
februari te realiseren. Mensen zullen
benaderd worden etc. Voor aanvang
van het seizoen willen we een opzet
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hebben die als uitgangspunt gebruikt
gaat worden. Kortom er liggen genoeg
uitdagingen. Maar we hebben er zin is.
Een andere zaak die speelt is de afronding nieuwbouw/veranderproces
complexgebouw en omgeving. Zo is er
besloten dat elke tuin een eigen brievenbus met daarop tuinnummer vermeld moet hebben. De werkzaamheden
wat nieuwbouw en terreinen eromheen
betreft nadert zijn voltooiing. Op wat
opruimwerk na is de firma Denneman
klaar met zijn werkzaamheden. Door
de inzet van verschillende tuinders kregen de laan, parkeerplaats en de omgeving van het gebouw een heel ander en
fris aanzien. Het is nog niet klaar, daar
moet nog een hoop voor gebeuren. Het
gebouw zelf is bijna klaar. Daarom is
er reeds een datum vastgesteld voor de
officiële opening. Deze is op
4 april van14.00 u tot 16.00 u. Zet allemaal in uw agenda. Natuurlijk is de
receptie voor alle Leden TIG dus ook
de leden van Bickershof zijn van Harte
Welkom. Graag zelfs en leuk. En natuurlijk zullen er ook genodigden zijn.
Lees alles op het publicatie bord.
Rest ons nog te melden dat op het moment van dit schrijven er de laatste periode erg veel hemelwater is gevallen.
Dat veel tuinen last hebben van deze
nattigheid. Ook de bouw en werkzaamheden er omheen liepen daardoor
vertragingen op. Wij hopen dat hierin
gauw verandering zal komen. Dan rest
ons nog alle tuinders een fijn en gezond
tuin jaar toe te wensen.

Ons Tuintje - februari - maart 2020
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Rooster algemeen werk Bickershof 2020
Wo.

29-Apr

Ursy

14 - 25 - 29 - 58 - 111 - 114 - 147 - 211

Za.

9-May

Piet

34 - 40 - 54 - 74 - 76 - 78 - 104 - 125 - 137

Za.

16-May

Jan

4 - 6 - 28 - 59 - 66a - 121 - 123 - 143 -146 - 149

Za.

23-May

Fred&Loes

9 - 35 - 69 - 70 - 104a - 110 - 115 - 120 - 124 - 131 205

Za.

30-May

Natasja

15 - 20 - 21 - 101 - 103 - 118 - 136 - 143 - 145

Za.

6-Jun

Paul

10-12 - 57 - 203 - 208 - 217 - 218 - 220

Za.

13-Jun

Inhaal. Peter

Za.

20 jun.

Jan

4 - 6 - 28 - 59 - 66a - 121 - 123 - 143 -146 - 149

Wo.

24-Jun

Ursy

14 - 25 - 29 - 58 - 111 - 114 - 147 - 211

Za.

4-Jul

Piet

34 - 40 - 54 - 74 - 76 - 78 - 104 - 125 - 137

Za.

11-Jul

Inhaal. Peter

Za.

18-Jul

Fred&Loes

9 - 35 - 69 - 70 - 104a - 110 - 115 - 120 - 124 - 131 205

Za.

1-Aug

Natasja

15 - 20 - 21 - 101 - 103 - 118 - 136 - 143 - 145

Za.

8-Aug

Paul

10-12 - 57 - 203 - 208 - 217 - 218 - 220

Za.

22-Aug

jan

4 - 6 - 28 - 59 - 66a - 121 - 123 - 143 -146 - 149

Wo.

26-Aug

Ursy

14 - 25 - 29 - 58 - 111 - 114 - 147 - 211

Za.

5-Sep

piet

34 - 40 - 54 - 74 - 76 - 78 - 104 - 125 - 137

Za.

12-Sep

Fred&Loes

9 - 35 - 69 - 70 - 104a - 110 - 115 - 120 - 124 - 131 205

Za.

19-Sep

Natasja

15 - 20 - 21 - 101 - 103 - 118 - 136 - 143 - 145

Za.

26-Sep

paul

10-12 - 57 - 203 - 208 - 217 - 218 - 220

Za.

3-Oct

Inhaal. Peter

Za.

10-Oct

jan

4 - 6 - 28 - 59 - 66a - 121 - 123 - 143 -146 - 149

Wo.

14-Oct

Ursy

14 - 25 - 29 - 58 - 111 - 114 - 147 - 211

Za.

17-Oct

piet

34 - 40 - 54 - 74 - 76 - 78 - 104 - 125 - 137

Za.

24-Oct

Fred&Loes

9 - 35 - 69 - 70 - 104a - 110 - 115 - 120 - 124 - 131 205

Za.

31-Oct

Natasja

15 - 20 - 21 - 101 - 103 - 118 - 136 - 143 - 145

Za.

7-Nov

Paul

10-12 - 57 - 203 - 208 - 217 - 218 - 220

Za.

14-Nov

Inhaal. Peter
Afmelden per Email: algemeenwerk18@ziggo.nl
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Heemskerk

agenda activiteitencommissie 2020
voorgenomen activiteiten

2020 TIG Bickershof

zaterdag 22 februari
2020

snert en film the biggest little
farm

aanvang 14:00
uur

Noorderlicht

zaterdag 21 maart
2020

introductie middag nieuwe leden

aanvang 14:00
uur

Noorderlicht

zaterdag 25 april 2020

plantenruildag

aanvang 10:00
uur

plein f

zondag 14 juni 2020

kofferbakmarkt

aanvang 10:00
uur

plein

zondag 23 augustus
2020

opentuindag Bickershof

aanvang 10:00
uur

tuin, plein en in

zondag 13 december
2020

seniorenmiddag leden en donateurs

aanvang 14:00
uur

Noorderlicht
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Noorderlicht
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En dan nog even dit...
Brievenbussen

U

hoorde er vast al over. Tuinders
van De Akermaat en Bickershof
dienen op hun tuin zelf een brievenbus
te plaatsen. Zelfgemaakt of gekocht,
dat maakt niet uit. Het bestuur heeft

Schilders gezocht.

H

et bestuur is naarstig op zoek
naar tuinders die het leuk vinden
het schilderwerk van Noorderlicht ter

dit besloten om het rondbrengen van
post wat makkelijker te maken voor
onze bezorgers. Uiterlijk 1 april dient
de brievenbus op de tuin geplaatst te
zijn en voorzien van uw tuinnummer.
. En dit is geen grap. U bent vrij zelf
een model te kiezen.
hand te nemen. De kozijnen van het
verenigingsgebouw kunnen een verfje
wel gebruiken. Enig vakmanschap is
natuurlijk wel een vereiste. Wie ons
wilt helpen is van harte welkom. Laat
u het even weten?

Inleveren kopij ‘Ons Tuintje’

H

eeft u een leuk verhaal voor ‘Ons
Tuintje’ of de website, stuur dan
s.v.p. de kopij in, voor 20 maart naar
het mailadres:
henkvantoor@ziggo.nl.
Het maakt niet uit in welke vorm u
het aanlevert of in welke opmaak. De
redactie zorgt ervoor dat het in 'Ons

Ons Tuintje - februari - maart 2020

Tuintje' komt. Handgeschreven mag
ook, gooi het dan in de brievenbus van
Mendelssohnstraat 49 te Heemskerk.
U kunt er alles in kwijt. Als het maar
met tuinieren in het algemeen of met
de moestuin in het bijzonder te maken
heeft.
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