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In deze bijzondere tijden, vol verdriet
en onzekerheid, waarin ons leven in
het teken staat van het coronavirus,
wenst de redactie u vooral gezondheid toe
De redactie

Colofon
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50e jaargang nr. 299
april - mei 2020
Ons Tuintje is een uitgave van de Vereniging
van Amateur Tuinders
Tot Ieders Genoegen te
Heemskerk.
Verschijnt 6x per jaar.
Redactie:
Henk van Toor, Piet Bos,
Frans Vleugel.
Kopij naar Henk van
Toor,
Mendelssohnstraat 49
1962 EA, Heemskerk.
henkvantoor@ziggo.nl.
Aan dit nummer werkten verder mee: Gudrun
Merkes, Riet Beentjes,
Mieke Knip, Alex Paap,
Leo Witschge, Ronald
Oord, Henk Maas en The
de Ruiter
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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
Functie is vacant
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Covid-19 nieuwe 'leefregels'.
Het coronavirus bepaalt op dit moment een groot deel
van ons leven. De overheid heeft gedragsregels opgesteld
waar we ons aan moeten houden. Ook op onze complexen!
Gezondheidsadviezen voor
iedereen
●
Was uw handen
  ○
20 seconden lang met water
en zeep, daarna handen goed drogen
  ○
Voordat u naar buiten gaat, als
u weer thuis komt, als u uw neus heeft
gesnoten, natuurlijk voor het eten en
nadat u naar de wc bent geweest.
●
Hoest en nies in de binnenkant
van uw elleboog
●
Gebruik papieren zakdoekjes
om uw neus te snuiten en gooi deze
daarna weg
  ○
Was daarna uw handen
●
Schud geen handen
●
Houd 1,5 meter afstand (2
armlengtes) van anderen
  ○
Dit geldt voor iedereen op
straat, in winkels en op het werk als u
een vitale functie heeft. Maar niet thuis
en ook niet op straat als het mensen
zijn uit uw gezin of huishouden.
  ○
Door 1,5 meter afstand te
houden is de kans kleiner dat mensen
elkaar besmetten
●
Risicogroepen
Mensen die ernstiger ziek kunnen
worden van het coronavirus zijn
Ons Tuintje - april - mei 2020

ouderen (mensen van 70 jaar of
ouder) en mensen met een kwetsbare
gezondheid. Behoort u tot deze groep?
Blijf thuis, ontvang zo min mogelijk
bezoek, houd 1,5 meter afstand en
onderhoud contact met anderen via de
telefoon of op andere manieren.
●
Kijk voor meer informatie op  
de website: www.rijksoverheid.nl
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van de voorzitter
De gedragsregels gelden natuurlijk niet alleen voor ons
thuis. Ook op onze complexen gelden de gedragsregels
van de overheid

A

ls we aan corona denken dan
is het niet in de eerste plaats
aan de ananasplant Bromelia
corona of een lekkere sigaar, maar aan
het wereldwijde virus dat ons parten
speelt.

■Door
Henk Maas
Het is toch haast onvoorstelbaar dat
zo’n klein organisme, ter grootte van
ca. 1 mu· (1 duizendste mm) de hele
wereld in haar greep heeft en al vele
mensenlevens heeft geëist.
Drastische maatregelen zijn genomen
om verspreiding te voorkomen

en dat betekent ook dat o.a. het
verenigingsleven zo goed als stil ligt.
Laten we vooral de waarschuwingen
en voorzorgsmaatregelen die de
overheid ons adviseert strikt naleven
en daarmee trachten de verspreiding
van het virus een halt toe te roepen.
Natuurlijk kunt u, mits u de nodige
voorzorgsmaatregelen neemt, uw
tuinparadijsjes blijven onderhouden,
maar houd afstand tot elkaar!
Zodra het virus onder controle is
hoop ik u weer op onze complexen te
ontmoeten.
Tot betere tijden en groetend,

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 mei naar het
mailadres:
henkvantoor@ziggo.nl.
Het maakt niet uit in welke vorm u
het aanlevert of in welke opmaak. De
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redactie zorgt ervoor dat het in 'Ons
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
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van de redactie
Pas goed op uzelf en houd afstand.

P

as goed op uzelf en houd afstand.
Dat is zo'n beetje de meest
gebruikte zin in de afgelopen
periode.

beste van en we helpen elkaar waar
mogelijk. Wij wensen ieder van jullie
natuurlijk veel sterkte en gezondheid
toe in deze bizarre periode.

■Door
Henk van Toor

De natuur gaat ondertussen 'gewoon'
haar gangetje. Dat is wel ontroerend...
De lente is aangebroken. Dat merken
we aan de fluitende vogels, de bloesem
en ontkiemende zaden. We proberen
zoveel moeilijk een dagelijkse routine
te volgen. We houden de respectabele
afstand van anderhalve meter goed
in de gaten. Op de fiets is het vaak
lastig. Fietspaden met tegenliggers
vaak te smal om die anderhalve meter

En ook ik gebruik deze zin weer.
Omdat hij zo ontzettend belangrijk is.
Want het leven ziet er de laatste weken
ineens heel anders uit. We hebben
allemaal te maken met de gevolgen
van het coronavirus. Gevolgen die
soms zo verdrietig zijn. We dealen
ermee, we maken er met elkaar het

Ons Tuintje - april - mei 2020
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te waarborgen. Soms moeten we
thuisblijven omdat we wat verkouden
zijn. is het hooikoorts, de COPD of
toch het gevreesde virus. Spanning.
Het is prettig voor lijf en geest om in
de tuin te werken en voorbereidingen
te treffen voor het nieuwe seizoen.
Een seizoen dat op De Akermaat
net zo mooi van start was gegaan
met een nieuw gebouw, opgeknapte
parkeerplaats en de 'openbare' tuinen.
Het nieuwe Algemeen Werk dat een
valse start beleefde door de lockdown.
De officiele opening die geen doorgang
kon vinden..
En op Bickershof waar na jaren weer
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een voltallig complexbestuur was
aangetreden. Het loopt allemaal wat
anders dan de bedoeling was. Of het
ooit weer hetzelfde wordt als pakweg
2 maanden geleden? We weten het
niet. Wast we echter wel weten is dat
gezondheid echt het allerbelangrijkste
is in het leven.
Ik wens u namens de redactie dan
ook alle gezondheid toe, ook voor
uw naasten. Pas goed op uzelf en uw
naasten.
De redactie

Nieuws van Noorderlicht

L

ieve mensen allemaal,

Even een bericht van “ Noorderlicht”.

■Door
N.Witschge
Wij houden ons aan de richtlijn van
de regering en dat betekent dat “Het
Noorderlicht” zeker tot
28 april 2020 gesloten blijft.
Het klaverjassen is voor dit seizoen
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afgelopen. Hopelijk kunnen wij in
oktober met frisse en gezonde moed
weer klaverjassen.
Houd de richtlijnen vanuit de regering
in de gaten. Zodra het weer is
toegestaan gaan we weer open. Kijk
ook even tussendoor op de website.
Iedereen veel sterkte en een goede
gezondheid gewenst.
Commissie Verenigingsgebouw

Ons Tuintje -april - mei 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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agenda activiteitencommissie 2020

10

voorgenomen activiteiten

2020 TIG Bickershof

tijd

locatie

zaterdag 25 april 2020

plantenruildag

aanvang 10:00
uur

plein

zondag 14 juni 2020

kofferbakmarkt

aanvang 10:00
uur

plein

zondag 23 augustus
2020

opentuindag Bickershof

aanvang 10:00
uur

tuin, plein en in
Noorderlicht

zondag 13 december
2020

seniorenmiddag leden en donateurs

aanvang 14:00
uur

Noorderlicht

Let op.

te vervallen indien nodig of op een
andere wijze georganiseerd worden.

In verband met de coronapandemie
kunnen de activiteiten komen te
vervallen. Eind april maakt het kabinet
de nieuwe maatregelen bekend. Dit
zal van invloed zijn op de organisatie
van de activiteiten. Ze zullen komen

Ook het algemeen werk op Bickershof
en De Akermaat zal op een andere
manier plaatsvinden. Let op de
mededelingen op het publicatiebord of
in uw mail.

Ons Tuintje -april - mei 2020
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Tuinders van Bickershof
Een nieuw complexbestuur is aangetreden op Bickershof.
Zij zet nog even een paar puntjes op een rij.

E

r is een nieuwe complexcommissie aangetreden op Bickershof. De eerste vergaderingen
zijn geweest.

■Door
Theo de Ruiter
Gebleken is dat heel veel zonder
complexbestuur rustig is doorgegaan.
Snoeiploeg, onderhoud, algemeen
werk, bouw-, evenementencommissie.
Ieder heeft zijn taak naar beste weten
ingevuld. Dat is groot een compliment
waard!
Toch is gebleken dat er ook een aantal
zaken is die serieus aandacht behoeven.
Door de nieuwe complexcommissie is
een inventarisatie gemaakt en daaruit is
gebleken dat er nogal wat zaken niet op
orde zijn op diverse tuinen. Niet dat er
de hand is gelicht met de reglementen,
maar dat er wat gemakkelijk mee is
omgegaan.
Wat is ons opgevallen?
Bijvoorbeeld: Borders die niet
voldoen, sterk verwaarloosde tuinen,
tussenhagen en coniferen te hoog,
onkruid, heel veel rommel, achterstallig
onderhoud opstallen etc.
Nu kan de commissie elke tuinder
individueel gaan aanspreken of
aanschrijven. Dat vergt nogal wat tijd
Ons Tuintje - april - mei 2020

en zal misschien ook niet door ieder
worden gewaardeerd. Maar willen we
voor ieder van ons gelijke rechten laten
gelden dan is het nodig dat dingen
worden rechtgezet.

Huishoudelijk
reglement
Ons voorstel is dat elke tuinder zijn
verantwoordelijkheid neemt en zijn
tuin eens bekijkt of deze nog voldoet
aan het Huishoudelijk reglement en de
spelregels voor ons complex.
Neem nog eens het Huishoudelijk
reglement en de spelregels door, het
boekje heeft u vast nog wel ergens
liggen. U kunt het ook vinden op onze
website: www.volkstuinverenigingtig.
nl
Iedereen tuiniert en gebruikt zijn tuin
op zijn eigen manier maar er zijn nu
eenmaal spelregels waarvan we hebben
afgesproken ons daar aan te houden. U
hebt er zelfs voor getekend!
En bedenk, als het tuinieren u teveel
wordt, wacht niet te lang! Er is een
wachtlijst van mensen die heel graag
een tuin willen hebben.
Complexbestuur Bickershof
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Nieuws vanuit het Praathuis

B

este tuinders
Met veel plezier hebben we de
jaarlijkse aanbiedingendag beleefd en dat was een succes.

■Door
Mieke Knip
Ook de verkoop van kluitplantjes liep
gesmeerd.
Het corona virus wierp een lichte schaduw over deze dag.
Er werd geadviseerd om de winkel te
sluiten, maar in overleg zijn we er uit
gekomen.
Zo lang de regering niet besluit tot algehele sluiting, hebben wij de nodige

aanpassingen gedaan.
De verkoop gebeurt buiten de winkel,
wij dragen handschoenen en er is ontsmetting gel voor de handen.
We rekenen op uw begrip.
De bestelformulieren voor komkommerplaten etc. kunt u bij het Praathuis
vragen of downloaden via de website.
Wanneer u plantjes komt kopen, neemt
dan a.u.b. zelf een bakje mee.
Wij, de medewerkers van het Praathuis, wensen u veel gezondheid en
tuinplezier.
Het team

Nieuws van De Akermaat

R

eservesleutel
Akermaat

schapenhek

De

■Door
Ronald Oord
Het is gelukkig niet heel vaak voorgekomen dat er op De Akermaat een
noodsituatie heeft plaats gevonden
waardoor er een auto van een hulpdienst (politie, brandweer of ambulance) het complex op moest. We hopen
natuurlijk dat het ook nooit meer nodig zal zijn maar het bestuur heeft toch

12

besloten een reservesleutel van het
schapenhek ter beschikking te stellen.
Deze sleutel hangt in de garageruimte
van het Zuiderlicht in een afgesloten
kastje.
Als de situatie zich daar toe leent, kunt
u het glaasje van het kastje kapot slaan
om het schapenhek te kunnen openen.
We benadrukken hierbij dat het alleen
gebruikt mag worden in uiterste noodzaak. Voor bijvoorbeeld het afvoeren
van tuinvuil wordt het hek elke zaterdag open gezet om iedereen de gelegenheid te geven met de auto bij zijn/
Ons Tuintje -april - mei 2020
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haar tuin te komen.
Als u de sleutel gebruikt heeft zonder
dat er iemand vanuit het bestuur aanwezig was, verzoeken we u contact op
te nemen met het bestuur om het sleu-

Heemskerk

telkastje weer te kunnen herstellen.
Laten we hopen het nooit nodig te
hebben.

Dankwoord
Beste medetuinders en bestuur,
Ik wil iedereen die, op welke manier dan ook,
zijn medeleven heeft geuit na het plotselinge overlijden van mijn lieve
vriend

Gerard Limmen
ontzettend bedanken.
Ook wil ik het bestuur bedanken voor zijn aanwezigheid en de mooie
bloemen.
Het was een grote steun.
Ik ga proberen er het beste van te maken op tuintje 216 om het
in de gedachte van Gerard voort te zetten.
Marian Hoogewerf

Ons Tuintje - april - mei 2020
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In Memoriam

Joop van Giezen
Met droefheid vernamen wij het plotselinge overlijden van
Joop van Giezen op 28 maart 2020.
Joop was 86 jaar en al heel erg lang tuinder op De Akermaat.
Hij was sinds 1977 lid van onze vereniging en tuinde vanaf 1984 op
tuin 33. Vanaf 1993 tuinde hij op tuin 34
Hij keerde ziek terug van een vakantie en na een kort ziekbed overleed
hij tengevolge van het coronavirus
Wij zullen hem blijven herinneren als een actieve enthousiaste tuinder
die
anderen ook graag behulpzaam wilde zijn.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het
verwerken van dit grote verlies
Het bestuur
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De tuin in aanleg bij ons nieuwe gebouw begint vorm te krijgen
Ons Tuintje - april - mei 2020
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De brievenbus in vele vormen

Sinds kort heeft iedere tuin op onze complexen Bickershof en De Akermaat een brievenbus. De tuinders kozen
zelf het model. Onze fotograaf nam een kijkje
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Het Praathuis

De winkel voor onze leden waar u alles voor uw tuin tegen aantrekkelijke prijzen kunt vinden.
Van gereedschappen, potgrond, zaaigrond, tuinturf. tuinaarde,
meststoffen, groenten, pootaardappelen, bloemen, kruidenplanten,
fruitbomen en zaden.
Onze verenigingswinkel is zeer gesorteerd en mochten we iets niet
in voorraad hebben dan hebben we uw bestelling binnen een week
in huis.

van half december tot half januari zijn wij gesloten.
Van 1 maart tot 1 oktober
op zaterdagochtend geopend
van 09.00 – 12.00 uur
en van 1 oktober tot 1 maart
op zaterdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.
Ook voor deskundig advies bent u van harte welkom!

E-mail: inkooptig@gmail.com

Ons Tuintje - april - mei 2020
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