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Het lijkt steeds moeilijker te worden
voldoen kopij te ontvangen om een
waardig krantje uit te kunnen brengen. Geen interesse meer? Ik doe een
oproep aan de tuinders om weer eens
wat te schrijven.
Bedankt namens
De redactie
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Ons Tuintje is een uitgave van de Vereniging
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Verschijnt 6x per jaar.
Redactie:
Henk van Toor, Piet Bos,
Frans Vleugel.
Kopij naar Henk van
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Mendelssohnstraat 49
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henkvantoor@ziggo.nl.
Aan dit nummer werkten
verder mee: Gudrun Merkes, Riet Beentjes, Mieke
Knip, Alex Paap,Odd
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Het verenigingsbestuur
Voorzitter: Odd Wagner
Emailadres: odd.r.wagner@gmail.com
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
ledenadministratie
M.C.E. Beentjes
Dellaertlaan 346 1945 WG Beverwijk.
Tel: 242979
Emailadres:
info@volkstuinverenigingtig.nl

Overige bestuursleden
Vertegenwoordiger/leidinggevende
commissie Ver.Gebouw.
Mw. G. Merkes
Tel: 830485

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
Henk van Toor
Redactie Ons Tuintje
Emailadres: henkvantoor@ziggo.nl

Voorzitter complex Bickershof
Jan Borst is interim-voorzitter
Secretaris complex Bickershof
Theo de Ruiter,
Emailadres:
secbickershof@gmail.com
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van de voorzitter

B

este medetuinders van TIG,
Graag wil ik mij via ons
verenigingsblad Ons Tuintje
voorstellen als jullie nieuwe voorzitter.

■Door
Odd Wagner
Mijn naam is Odd Wagner, ik ben
68 jaar oud, getrouwd met Tineke
en samen hebben wij twee prachtige
dochters.
Op dit moment ben ik werkzaam als
wethouder in de gemeente BodegravenReeuwijk.
Via mijn vrouw kwam ik in contact
met TIG doordat ik haar hielp met haar
eerste tuin op Bickershof die zij samen
met een vriendin bestierde. Toen ik hen
beide hielp viel het mij op hoe leuk
het hebben van een volkstuin is. Het
is ontspannend, je bent heerlijk buiten
en in deze coronatijd heb je een plek
waar je gerust kunt zijn zonder allerlei
restricties.

kleine tuin
met kas
Wij hadden toen een kleine tuin met
kas zonder tuinhuisje. Omdat het ons
zo goed beviel besloten wij om ons
in te schrijven voor een grotere tuin
waarop zowel een kas als tuinhuisje
mogelijk was.
Dit hebben wij inmiddels en wij tuinen
Ons Tuintje - september 2020

nu met nog veel meer plezier.
Doordat ik regelmatig op het complex
Bickershof was kwam ik ook in
aanraking met onze vereniging. In de
gesprekken die ik had bij de winkel en
in de kantine raakte ik ook in gesprek
met Henk Maas uw vorige voorzitter.
Henk gaf aan dat hij overwoog om met
het voorzitterschap van TIG, na dit
vele jaren te hebben gedaan, te willen
stoppen.

vertraagd door
corona

Ik heb toen aan Henk aangegeven
dat, als hij zover was, hij een beroep
op mij kon doen. Helaas is dit proces
versneld doordat Henk ziek werd en
weer vertraagd door Corona. Gelukkig
is Henk weer aan de beterende hand
en hebben we ondanks Corona een
stemming kunnen organiseren.
Dus vanaf nu mag ik mij de voorzitter
van TIG noemen.
Ik hoop dat ik het voorzitterschap
op dezelfde voorbeeldige manier
als Henk kan invullen zodat onze
volkstuinvereniging goed voort kan
gaan.
Met hartelijke groet,
Odd Wagner
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Bijentuin; de zomer voorbij
Naast groentes of bloemen kom je ook tuinders tegen die
nog een hobby uitoefenen, die van imker

D

eze zomer heb ik tuin 38
mogen overnemen, de tuin met
de bijenstal. Vanaf het pad kun
je niet zien wat er binnen gebeurt.

■Door
Irene
Voor wie nieuwsgierig is wil ik daarom
af en toe iets vertellen in Ons Tuintje.
Van de ene op de andere dag werd ik in
juli de dienaar van een heel volk. Dat is
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geen zware last, want de bijen redden
zich zelf wel. Maar af en toe moet ik
natuurlijk kijken of alles naar wens is
bij het volk. Het dak van de kast gaat
er dan af en dan volgt voorzichtig de
inspectie van de kamers en de ramen.
Gelukkig blijkt tot nu toe elke keer dat
het volk gezond is.
Toen het lekker zomers weer was, was
het een drukte van belang bij de bijen.
Ze vlogen af en aan. De landingsbaan
van de bijenkast was overbevolkt,
iedereen kroop over elkaar heen. Nu
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de zomer voorbij is, maken de bijen
zich klaar voor het najaar. Dat merk je
onder andere doordat de heren darren
de kast uitgewerkt worden. Best zielig,
maar hun taak zit erop en de dames
werkbijen hebben de ruimte nodig.

Want er
moeten nieuwe
bijen komen
die het volk de
winter door helpen. Die winterbijen
zijn eigenlijk heel verwende bijen. In
het najaar krijgen ze meer eten dan hun
zomerse collega’s en ze hoeven minder
te doen. Wat ze wél moeten doen, is
de winter overleven en in het voorjaar
voor nieuwe bijen zorgen.

Winter, de bijen
gaan
de kast in
De winter komt, dat betekent dat de
bijen in de kast bij elkaar gaan kruipen.
Als het kouder wordt, vormen ze een
tros. In de tros kan de temperatuur
oplopen tot een hoogte waar men op
menig vakantie-eiland jaloers op is (+
30 °C). Dat gebeurt doordat de bijen
aan de buitenrand van de tros uit alle
macht wapperen en klapperen. Geen
Ons Tuintje - september 2020
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winterslaap dus voor het bijenvolk.
Wie ’s winters zijn oor tegen de kast
legt, hoort een prachtig gezoem.
In de winter hangen de bijen een bordje
op: ‘Niet storen!’. Ze willen met rust
worden gelaten. Pas als de temperatuur
een heel eind is opgelopen, dan mogen
we weer gluren. Vroeger zeiden ze: als
de kruisbes bloeit. Nu zeggen we: als
het ongeveer 14 graden is.
De vorige imker op tuin 38 had
meerdere bijenvolken. Omdat de
bijenstal flink vertimmerd zou worden,
is er ruimte gemaakt en is er één volk
overgebleven. Inmiddels is het huisje

aangepast.
Nu is
er plaats voor bijen
én
voor
mensen. Er is weer
rust, en als de winter voorbij is, komen
er misschien weer meer volkjes bij.
Irene
september 2020
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Bericht uit "Zuiderlicht
Zuiderlicht, de naam van het nieuwe onderkomen van de
tuinders van De Akermaat, is op 12 september officieel
geopend. De beheerder, Anja Capelle, informeert.

E

en half jaar uitgesteld en binnen
de regels en richtlijnen van het
RIVM is zaterdag 12 september
‘Zuiderlicht’ officieel geopend.

■Door
Anja Capelle
Tuinieren is creëren, vooruit denken en
omgaan met teleurstellingen, dat maakt
het ook leuk. De border krijgt vorm
en ziet er nu al zeer verzorgd uit. Het
interieur ontworpen en gemaakt door
onze leden, is mooi en functioneel.
Een prachtig multifunctioneel gebouw,
dat mooi past in de omgeving
Kan jij voor de voorraad koffie en
koekjes zorgen?

een prachtige plek
waar iedereen zich thuis
kan voelen
Deze vraag kreeg ik drie jaar geleden.
Nu mag ik beheerder van Zuiderlicht
zijn. Een prachtige plek waar iedereen
zich thuis kan voelen. Koffiedrinken
na het ‘harde werk’ blijft natuurlijk het
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belangrijkst, maar deze ruimte leent
zich ook voor andere activiteiten.
Buiten het borreluurtje dat elke eerste
vrijdag van de maand plaatsvindt, is
er ook al een echte theemiddag met
huisgemaakte lekkernijen geweest.
De eerste expositie van schilderijen
van dhr. Vleugel is alweer voorbij en
er zijn al wat voorzichtige plannen
voor 2021.

elkaar leren
kennen van een
andere kant
Om deze plannen uit te voeren heb ik
uw inzet nodig . Zijn er tuiniers die
in 2021 een tentoonstelling of een
presentatie van zijn of haar hobby
kunnen geven? Zo leren we elkaar ook
van een andere leuke kant kennen.
Hebt U een idee, maar twijfelt U, neem
dan contact met mij op.
Voor 3 oktober 2020 staat er een
‘Soepfeest’ op de planning.
Anja Cappelle, tuin 54
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Rooster algemeen werk Bickershof 2020
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

De wethouders Aad Schoorl en Gaatse de Vries verrichten de opening.

Ons Tuintje - september 2020
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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
ouderen (mensen van 70 jaar of
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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

Ons Tuintje - september 2020
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van de afdeling Inkoop

B

este tuinvrienden
Met het einde van het seizoen
in zicht, wordt het tuinjaar nat
afgesloten.
De hittegolf was voor velen niet fijn.
Maar het was wel een goed bonenjaar,
dus de vriezer is goed gevuld.

■Door
Mieke Knip
U kunt weer mest bestellen in de
winkel, 22 euro voor een kub,12 euro
voor een halve kub en 3 euro voor een
kruiwagen.
Graag vooraf betalen en pinnen is
mogelijk!
Eind oktober, begin november zal de
mest worden bezorgd (en anders ruikt
u het wel!).
Ook op de website wordt dit vermeld.
Voor

fruitbomen,

zwarte bessen, kruisbessen en
frambozenstruiken kunt u bij ons
terecht.
Wij leveren ook druivenstruiken voor
in de kas.
Het is nu de tijd om deze te planten.
Lucas Beentjes tuin 116, kan u hierbij
advies geven als u dat wenst.
Openingstijden:
We zijn in september geopend van
9-12 uur op zaterdagmorgen.
Oktober en november van 10-12 uur.
Wij wensen u nog een mooie nazomer
en graag tot ziens in de winkel!
Groeten van de medewerkers van HET
PRAATHUIS.

aalbessen,

Ons Tuintje - september 2020
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Stemmingen
Door het corona-virus was het niet mogelijk jaarvergaderingen te houden. Toch moest het bestuur verder.
Daarom werden er schriftelijke stemmingen georganiseerd op de beide complexen. De uitslag.

O

p een mooie zaterdag, 18
juli jl. werd er op beide
complexen een schriftelijke
ledenraadpleging gehouden over drie
onderwerpen.
1. de nieuwe voorzitter Odd Wagner;
2. het verlenen van décharge aan het
bestuur voor het gevoerde beleid van
2019;
3. het voorstel van de penningmeester.
Bij een totaal van 252 leden telden
wij 127 stemmen. Daarmee was de
opkomst 50%, evenredig verdeeld

Odd voorzitter
Décharge bestuur
Voorstel penningmeester
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ja
121
120
104

over beide complexen. Niet echt veel,
maar wel meer dan in een gewone
jaarvergadering. We zijn blij met de
betrokkenheid van onze leden.
Alle voorstellen zijn aangenomen.
Dat betekent dat Odd er een flinke
hobby bij heeft, het oude bestuur geen
zorgen meer heeft over 2019 en dat
in januari 2021 een gewijzigd bedrag
geïncasseerd zal worden van uw
rekening.

nee
5
2
20

blanco
1
5
3
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Nieuws van Noorderlicht

H

et wordt weer vroeger donker
en ook iets kouder aan het
eind van de dag. Wat een
hete zomer hebben wij gehad met het
gevolg dat de tuinen heel droog waren
en veel tuinders ‘s avonds op hun
tuinen waren om de bloemetjes en de
plantjes water te geven.

■Door
Gudrun Merkes
Nu is bijna alles geoogst en wij gaan
met grote stappen richting herfst. Als
in de winkel de bolchrysanten staan
dan weten wij dat hij eraan komt.

Wij als vrijwilligers vinden het heel
fijn als wij veel tuinders en aanhang
in ons verenigingsgebouw welkom
mogen heten. Lekker voor een bakkie
koffie en op zaterdag voor een heerlijke
lunch. Iedere zaterdag hebben wij een
speciale lunchaanbieding voor jullie.
Dit staat op de website en op zaterdag op
de borden bij het Verenigingsgebouw

Ons Tuintje - september 2020

en de parkeerplaats.
En dat doen wij met een klein groepje
vrijwilligers, die er met heel veel
enthousiasme iedere keer weer is.
Maar zonder jullie tuinders redden
wij het niet. Wij staan hier voor jullie,

laten jullie ons a.u.b. niet in de steek.
Met pijn in ons hart hebben wij
met ze allen besloten de start van
het klaverjasseizoen uit te stellen.
In verband met de weer oplopende
coronabesmettingen kunnen wij de
veiligheid voor onze klaverjassers en
ons personeel niet garanderen
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Vanaf 1 oktober veranderen weer
onze openingstijden!!!
Maandag
gesloten
Dinsdag
10.00 – 11.00 uur
Woensdag
gesloten
Donderdag
10.00 – 11.00 uur
Vrijdag
gesloten
Zaterdag
10.00 – 16.00 uur /
lunch 12.00 – 13.30 uur
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dagdeel in het weekend en voor de
schoonmaakploeg is het maar 1x in
de 2 weken in de ochtend. Wij heten
u van harte welkom in ons / jullie
“Verenigingsgebouw “

De openingstijden staan op de deuren
en op de website vermeld. Houd het
allemaal goed in de gaten!
Tot slot weer mijn vraag – wie komt
ons helpen in de bargroep of in de
schoonmaakploeg? Voor de bargroep
gaat het voornamelijk om een

In het kort, in het kort, in het kort
Afscheid van de maaiploeg

N

a 35 jaar in de maaiploeg te hebben
gezeten heb ik, als begeleider van
de maaiploeg en werkzaamheden van
de sloten, besloten om aan het einde

I

k wil graag een stukje schrijven
over het schoonmaken van de
toiletten in het verenigingsgebouw
van onze vereniging.
Al een kleine 20 jaar maak ik deel uit
van de schoonmaakploeg.
Eerst deden we dit werk met een team
van mensen. Later hebben we de
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van dit jaar te stoppen als begeleider.
Ik wil alle mensen waar ik in de jaren
mee heb gewerkt bedanken voor de
goede samenwerking.
Ton de Ruijter
ploeg in twee teams gesplitst, zodat je
om de week aan de beurt was.
Door
gebrek
aan
voldoende
vrijwilligers zijn we weer naar één
ploeg gegaan. De ene week wordt er
meer schoongemaakt door deze ploeg.
De andere week neem ik de toiletten
Ons Tuintje - september 2020
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voor mijn rekening.
Dus iedere week worden de toiletten
extra schoongemaakt.
Ik wil bij dezen alle leden van onze
vereniging een compliment maken.
In al die jaren is het mij opgevallen dat
de toiletten nooit smerig worden achter

Zuiderlicht
aan
Zuidermaatweg onthuld

Heemskerk

gelaten.
Dat mag ook wel eens worden gezegd.
Maar laten we toch wat meer gebruik
maken van ons verenigingsgebouw,
anders gaat het ervan komen dat het
niet meer zinvol is om deze open te
houden.
Karel Dekker

de grootser willen aanpakken. Er stond op

Afgelopen
zaterdag
heeft
tuindersvereniging
'Tot
Ieders
Genoegen'
(T.I.G.)
een
nieuw
gebouw geopend op de Akermaat
Zuidermaatweg. T.I.G. bestaat uit
2 complexen: Bickershof op de
Noorddorperweg en Akermaat op
de Zuidermaatweg. De naam van
het nieuwe gebouw is Zuiderlicht en
werd onthuld door de Wethouders Aad
Schoorl en Gaatze de Vries. De
Tijdens de opening was een beperkt
aantal tuinders en genodigden
aanwezig. De vereniging had het

1 april een feestelijke opening gepland.
Deze ging echter niet door vanwege
coronamaatregelen.
De voorbereidingen en de bouw
duurden ruim 2 jaar. Zuiderlicht is
geheel van hout gemaakt en heeft
oudhollandse kenmerken, zoals de
dakpannen. Hierdoor past het goed
in het landschap. De bouw en de
herinrichting van het terrein er omheen
is voor een groot deel door de tuinders
uitgevoerd.
(van de faceboek pagina van de
Gemeente Heemskerk)

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 1 november 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 - september 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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