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Eindelijk weer eens een boordevol
nummer van Ons Tuintje. U moest
er wel wat geduld voor hebben. Wij
hopen dat het de moeite waard is
geweest
Veel leesplezier.
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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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Covid-19 'leefregels'.

Het gaat inmiddels de goede kant op. Versoepelingen zijn
van kracht geworden en er zullen er meer volgen. Toch
moeten we ons nog steeds aan de basisregels houden.
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

Ons Tuintje - juni 2021

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.
● In overdekte ruimtes is het dragen
van een mondkapje verplicht.
●
Kijk voor meer informatie op  
de website: www.rijksoverheid.nl
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Column voorzitter Tig.

H

et voorjaar komt met een
wispelturigheid die weer eer
aandoet aan de spreekwoorden
over onze kalendermaanden.

■Door
Odd Wagner
Zoals maart roert zijn staart. Ook liet
de winter zich nog even in de gedaante
zien zoals langzamerhand alleen de
wat oudere onder ons zich nog kunnen
herinneren. De ijspret voorafgaand
door hevige sneeuwval en strenge vorst
werd in een week samengeperst. En nu
maar afwachten of degenen die zeggen
dat een stevige vorst goed is voor de
grond, gelijk hebben.
In onze huiskamer staan nu de

kweekbakken waarin de voorgenomen
te planten groenten en bloemen worden
gekweekt. En die, als het mag van de
teeltkalender in de kas of koude grond
geplant kunnen worden.
Met andere woorden de winter is
voorbij en het voorjaar is begonnen.
Het ingaan van de zomertijd markeert
voor velen dit gegeven. We kunnen
ons weer gaan voorbereiden op een
plezierig volkstuin seizoen. Maar laten
we op elkaar letten, regels die nu nog
gelden vanwege Corona opvolgen en
als een ieder is gevaccineerd hopelijk
deze komende zomer het dan weer
geldende normaal oppakken.

Aangeboden:

Gratis.
Aluminium kweektafel voor in de
kas.
Lengte 4.80 meter
Informatie: Richard Dijkstra
tel: 06-53297301
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Berichten van De Akermaat
Terug van weggeweest. De berichten van ons complex
De Akermaat. Voorzitter Leo Hermans kroop weer in de
pen en schreef het volgende stuk:

H

et is inmiddels de tweede
uitgave van het tuintje dit
jaar. In vorige uitgaven was
er weinig kopij vanuit de Akermaat
geleverd.

■Door
Leo Hermans
Toch is het belangrijk om ook de leden
van Bickershof op de hoogte te houden
van het wel en wee op de Akermaat.
Zeker nu we in deze lastige Corona tijd
niet makkelijk bij elkaar even langs
gaan of om een ledenvergadering te
kunnen voeren. Daarom nu wel wat
informatie vanuit de Akermaat.

Tuinwisselingen
Begin van het jaar zijn er meer als
andere jaren tuinen gewisseld van
eigenaar. Er waren een aantal tuinders
op een leeftijd gekomen dat hun
gezondheid het niet meer toeliet om
te blijven tuinen. Helaas voor deze
tuinders. Toch hopen wij dat zij nog
lange tijd mogen genieten van hun
Ons Tuintje - juni 2021

omgeving.

Jan
Buurmeijer
Het vertrek van een tuinder in het
bijzonder willen wij niet ongenoemd
voorbij laten gaan. Dat is Tuinder
Jan Buurmeijer. Waarom, zult u
zeggen. Nou deze man was een van
de medeoprichters van het complex de
Akermaat, was jarenlang bestuurslid in
verschillende functies, erelid, kortom
een man die veel bijgedragen heeft aan
het ontstaan en de vormgeving van het
complex. Wij willen Jan vanaf deze
plaats dan ook bedanken voor zijn
jarenlange inzet. We hopen dat hij met
zijn naasten nog lang mag genieten.

veel
enthousiasme
Zoals aangegeven hebben we door
vertrek van de oude dus veel nieuwe
tuinders erbij. We zien erg veel
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enthousiasme bij deze nieuwe tuinders.
Wij hopen dat zij erg veel plezier aan
hun tuinen zullen beleven. Vele zijn
voortvarend te werk gegaan. Soms
was er veel achterstallig onderhoud.
Soms waren er andere inzichten over
de manier waarop tuinen ingericht
moesten worden of beplant. Kortom
veel werk wat door de meeste erg
voortvarend werd opgepakt, waarvoor
complimenten.

nieuwe kassen
en
tuinhuisjes
Wat ook opvalt dit jaar is dat er op vele
tuinen nieuwe kassen en tuinhuisjes
verschijnen. Een en ander draagt
ertoe bij dat het totale complex een
verzorgder aanblik krijgt. Daarnaast is
de entree van het complex natuurlijk
door de nieuwbouw (Zuiderlicht)
ook een verfraaiing voor het complex
en zijn omgeving. Niet in het laatste
geval door de inzet van enkele tuinders
om de tuin rondom het gebouw zo
prachtig aan te leggen en bij te houden
waarvoor veel waardering is. In het
bijzonder hierin te vernoemen zijn de
heren Wormsberger en De Haan die
hiervoor weleens met hun naam in het
zonnetje gezet mogen worden. Dank u
heren voor uw inzet!
Veel mensen die langs lopen en ook de
tuinders zien dat er de laatste twee jaar
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veel gedaan is om al het achterstallig
onderhoud weg te werken. Inmiddels
ziet men de resultaten zeer goed. Mooie
entree, Walkanten die vernieuwd zijn,
parkeerplaats bijna geheel opgeknapt,
nieuwbouw met toilet, etc.

vervangen
van
hagen
Er is in 2020 ook begonnen met een
mega grote klus en dat is het vervangen
van alle hagen rond het complex.
Dit is een project dat noodzakelijk is
omdat hagen verwaarloosd, dood, of
omgevallen zijn, of niet meer aanwezig
waren. Ook doordat iedere tuinder op
zijn eigen wijze daar dan weer allerlei
aanpassingen heeft gedaan die soms
wel logisch zijn vanuit hun standpunt,
maar niet een verfraaiing zijn voor het
totale aanzien van het complex.
Het bestuur heeft twee jaar geleden
besloten en aangekondigd al deze
hagen te gaan vervangen. Dat er slechts
één soort haag teruggeplaatst wordt
om zo een evenwichtig mooi geheel
te krijgen. En er tevens voor zorgt dat
de walkanten achter de hagen met de
maaimachine goed gemaaid kunnen
worden. Er is inmiddels 200 meter
oude hagen, afrastering verwijdert
en afgevoerd. In november is er
nieuwe aanplant ingezet. De nieuwe
planthaag bestaat uit de Spaanse aak
Ons Tuintje - juni 2021
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of veldesdoorn. Het aanzien van de
spoorzijde is aanzienlijk verbeterd
door deze actie. In de loop van
aankomend jaar zullen we verder gaan
met vervanging. Het zal waarschijnlijk
een paar jaar duren om alle hagen rond
het complex te vervangen. Jammer
is wel, dat niet alle tuinders even
enthousiast waren. Zij waren niet blij
met verwijdering omdat dit veelal
voor meer wind op hun tuin zorgde.
Toch moeten we hier even doorheen.
We vragen er ook begrip voor dat we
de eerste paar jaar daar meer last van
zullen hebben.

watervoorziening

Nog een punt van aandacht
is de watervoorziening in het
nieuwe gebouw. We hebben een
watervoorziening middels het slaan
van een bron gerealiseerd. Echter na
in gebruik name van het gebouw is er
een breuk in een grondlaag gekomen
waardoor de waterkwaliteit ernstig is
aangetast. Daarop is wederom actie
ondernomen om water te verkrijgen
vanuit het waterleidingsbedrijf. Dit was
makkelijker gezegd als gedaan. Vele
obstakels waren er te nemen. Stand van
zaken is nu, dat het er hoopvol uitziet
dat deze voorziening tot stand komt.
Verder valt te vermelden dat er op dit
moment nog mensen bezig zijn een
afdak te maken naast de mestopslag.
Ons Tuintje - juni 2021
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Er wordt getracht dit vooral voor een
minimaal bedrag te realiseren. Alles
in eigen beheer is het devies. Er wordt
noodzaak gevoeld om een overdekte
plek voor de kruiwagens, aanhanger
en ander buiten materiaal te kunnen
stallen. Complexbestuur Akermaat is
van mening dat dit een welkome zaak
is omdat de materialen dan door de
weersinvloeden niet te zwaar te lijden
hebben. Inmiddels zijn de beginselen
gedaan.
Op moment van dit schrijven is
het complex eigenlijk net uit zijn
“winterslaap” aan het ontwaken.
Langzamerhand zien we de tuinders
weer bezig hun tuinen plantklaar te
krijgen. De verwachting is dat iedereen
voor de jaarlijkse tuincontroles zijn
tuin in orde heeft. Het is natuurlijk
lekker om buiten bezig te zijn en een
plek te hebben waar je de overlast
die iedereen heeft van de corona kan
ontlopen. Een eerste aanblik op het
complex levert op dat bijna alle tuinen
er redelijk tot goed uitzien. Dat de
eerste controles zijn geweest en dat
dit geen noemenswaardige zaken
heeft opgeleverd. Nu moeten we wel
vermelden dat in het vorige tuinjaar de
verschillend commissies alsook bestuur
en de voorzitter T.I.G. vele gesprekken
heeft moeten voeren met tuinders
over tuinonderhoud, illegale bouw,
gedrag etc. Overigens vinden al de
betrokkenen dit geen wenselijke zaak
als wij op die manier met de tuinders
moeten spreken. Wij hopen dan ook
dat tuinders zich realiseren dat bestuur
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altijd gehouden is aan de regelgeving
en uitvoering van Huishoudelijk
reglement. Dat zij dit ook voor iedereen
op dezelfde wijze zal hanteren. Maar
goed, voor de Akermaat waren de
controlecommissies aangenaam verrast
hoe een en ander er bij stond.
Wij hopen dat alle tuinders van beide
complexen dit jaar veel genot van
hun tuin mogen hebben. Dat we ook
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in de loop van het jaar de leden van
Bickershof zorgeloos op ons complex
kunnen ontvangen. Dat we allen gezond
mogen blijven in deze pandemie. Dat is
wel een zorg omdat er in ieder geval op
de Akermaat veel tuinders op leeftijd
zijn en genoeg bagage aan lichamelijke
ongemakken hebben. Geniet allemaal
van uw hobby.

Ons Tuintje - juni 2021
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Jaarverslag Praathuis
Bij wijze van uitzondering een jaarverslag van het Praathuis in Ons Tuintje

W

e hebben een roerig jaar
achter de rug in alle
opzichten.
Naast wat personele wisselingen
kunnen we dit jaar terugzien op
veel nuttig werk en dat alles t.b.v. de
vereniging en haar leden.

■Door
Joop Keesmann
Zoals velen werden ook wij
geconfronteerd met Corona en leefde
we mee met onze medewerkers.
Veel werd er gerealiseerd zoals het
broodnodige plaatsen van hekken
rond de planten verkoopruimte en
rond de buitenopslag van de diverse
grondsoorten.
Verder is het betalen met de pin gestart
en dat was precies op tijd gezien het
vereiste afstand houden. Over dit laatste
hebben wij permanent op 1.5 meter
afstand gewerkt en zijn de mensen in
contacten zeer voorzichtig geweest
d.m.v. mondkapjes, handschoenen en
ontsmettingsmiddelen. Overtreders, en
die waren er natuurlijk altijd, werden
teruggewezen.
Afgelopen jaar is er voor de vereniging
zo een kleine € 5000 verdiend.
Daarnaast worden er nagenoeg weinig
kosten gemaakt.
Alleen in de aanschaf van een nieuwe
Ons Tuintje - juni 2021

steekwagen, ter vervanging van een
hele oude, is geïnvesteerd.
Wij mochten slechts 2 nieuwe
medewerkers begroeten in de vorm
van Sylvia en herintreder Sanny.
Desondanks dient men zich er wel
bewust van te zijn dat de bezetting veel
te mager is en roep ik dan ook bij deze
mensen op b.v. in plaats van algemeen
werk je als medewerker te melden. Dit
behelst de verkoop van buitenverkoop
dan wel plantjesverkoop, adviseren in
de winkel of kassawerk. Zo zie je maar,
bepaald geen vervelend werk, zelfs
veelzijdig.
Ten slotte moet ik toch nog even
met nadruk kwijt dat op initiatief
van enkelen van ons team verder
wordt gewerkt aan verbreding van
het plantenaanbod mede ingegeven
door het feit, dat afgelopen jaar de
aanvoer van sommige planten door
de leveranciers door Corona sterk
achterbleef.
Verder blijft ons credo om veiligheid
voor ogen te hebben en vooral
verbondenheid bij onze hobby. Toon
jezelf een verenigingsmens en probeer
het algemene werk als een recht te zien
maar ook als een plicht te herkennen.
Niets gaat uiteindelijk, zeker in onze
vereniging, als vanzelf.
Dus meld je aan als medewerker en
heb een leuke tijd in onze winkel!
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In Memoriam
Groot en taai als een eik
En toch geveld door de Corona storm.
Wij allen zijn geschokt door het overlijden van

Bertus Smit
1 Oktober 1950.

2 April 2021

Bertus was een gezellige en een zeer gewaardeerde collega in de
winkel op Bickershof. Ook was Bertus actief bij de snipperploeg en de
bouwcommissie. Een gedreven man met veel inzet voor de vereniging.
Wij wensen zijn vrouw Yvonne en verdere familie veel sterkte om dit
grote verlies te dragen.
We zullen je missen Bertus, je was een kanjer.

De medewerkers van het Praathuis

Ons Tuintje - juni 2021
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In Memoriam
Het complexbestuur Bickershof heeft met verdriet kennisgenomen van
het onverwachte overlijden van
Bertus Smit op 2 april 2021.
Zoals op zijn overlijdenskaart stond:

Groot en taai als een eik,
maar toch geveld door de Coronastorm.
Sinds 2017 was Bertus op tuin 204 met veel enthousiasme begonnen.
Hard gewerkt om het huisje op te knappen, een nieuwe kas neer te zetten
en zijn tuin met een aantal fruitbomen te beplanten.
Hij was echt een man van aanpakken. In de korte tijd dat hij lid was van
onze vereniging heeft hij zijn stempel gedrukt bij de diverse commissies.
Het Praathuis was ook een goeie plek voor Bertus, altijd gezellig en met
mooie verhalen.
De snoeiploeg deed nooit een vergeefs beroep op hem bij storm en het
onderhoud van de bomen op het complex. Met zijn achtergrond als boswachter bij het PWN kon je Bertus daar goed bij hebben.
Ter herinnering aan Bertus hebben de mannen van de snoeiploeg een
zomer eik geplant in de tuin bij het verenigingsgebouw “Noorderlicht”.
Bertus was ook een man van gezelligheid. Op zijn fiets met de hond
achterop in het bakje fietste hij geregeld over het complex en maakte
hier en daar een praatje.
We zullen Bertus missen!
Het complexbestuur wenst zijn vrouw en verdere familie heel veel sterkte
Ons Tuintje - juni 2021
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van de afdeling inkoop

H

et tuinseizoen is in volle gang
en de eerste spinazie, sla en
andijvie is vast al gegeten.
De aardappels zijn geplant en het
wachten is op een goede oogst.

■Door
Mieke Knip
Door de Corona maatregelen zijn we
genoodzaakt 1 klant in de winkel toe
te laten.
U kunt dan rustig bekijken wat we
allemaal verkopen.
Het zaden assortiment is uitgebreid en
het gereedschap hebben we afgeprijsd.
Onze tuinaarde en potgrond etc.
verkopen wij tegen zeer lage prijzen.
De plantjes worden iedere zaterdag
van 9-12 uur verzorgd door Jan Kluft.
Hebt u vragen over het snoeiwerk van

uw bomen? Lucas Beentjes geeft u
graag advies tuin 116 Bickershof.
We zijn op zoek naar nieuwe
medewerkers om ons team te
versterken, als u langs komt staat de
koffie klaar.
Veel tuinplezier
Het team van het Praathuis.
Recept voor pronksnijbonen: 4
personen
750 gr. aardappels
potje witte bonen
spekjes/gehaktballetjes
750 gr. gesneden pronksnijbonen
beetje melk erdoor.
Met dit alles maakt u een heerlijke
stamppot.

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 juli 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

15

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.

Ons Tuintje - juni 2021
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Nieuws van Noorderlicht
Na een jaar van slecht nieuws berichten, kunnen wij nu
ook wat goed nieuws brengen. Langzaam, heel langzaam
gaan wij weer een beetje open.

Y

es ! Eindelijk…,
Wat zijn wij blij dat ons terras
eindelijk weer open is.
Na 2 maanden alleen maar Coffee to
Go te mogen verkopen gaat ons terras
beetje bij beetje steeds meer open.

■Door
Gudrun Merkes
Vanaf 19 mei mogen jullie de koffie
gewoon weer op het terras drinken.
Helaas nog niet binnen maar wel op
het terras !!!

medewerkers wordt bereid en die u dan
op ons terras mag nuttigen. Vanwege
een beperkt aantal zitplaatsen op ons
terras werken wij voorlopig met een
kleine lunchkaart.
Wij hopen dat het een begin is op
weg naar het oude normaal, op weg
naar weer echt volle terrassen en dat
wij ook binnen weer snel ”volle bak”
mogen draaien.
Het is allemaal nog even zoeken met
alle maatregelen maar wij komen er
wel.

Goed Nieuws
Wij hebben een pinapparaat
Vanaf nu is het mogelijk dat u bij ons
ook met pin kunt betalen…makkelijk
toch?

21 juni begint officieel de zomer, wij
hopen dat de zon nu al vele dagen gaat
schijnen zodat wij jullie snel weer
mogen begroeten voor een bakkie koffie                                                                               
of een andere versnapering
Of, wat denkt u van een kleine
lunch die met veel liefde van onze
Ons Tuintje - juni 2021

16

Tot ieders genoegen

		

Heemskerk

Openingstijden Terras vanaf 19 mei 2021 !!!
Maandag
gesloten
Dinsdag
9.30 uur t/m 11.00 uur
Woensdag
gesloten
Donderdag
9.30 uur t/m 11.00 uur
Vrijdag
gesloten
Zaterdag
9.30 uur t/m 16.00 uur
Lunch: 12.00 uur t/m 13.30 uur
Zondag
gesloten

Waarnemingen op Bickershof (2)
De waarnemingen van Ruth gaan deze keer over o.a. de
bijentelling.

17

en 18 april was het nationale
bijen tel weekend. Deze
telling is om meer te weten
te komen over bijen en hierdoor dan de
bijen weer beter te kunnen helpen.

■Door
Ruth de Groot
Want het gaat slecht met de wilde bijen.
Het was dit jaar duidelijk kouder dan
vorig jaar. Toen heb ik ook mee gedaan
en ik weet nog dat er toen een aantal
insecten vlogen op de voorjaarsjasmijn
en de sneeuwbal (in de tuin bij huis)
die al in bloei stonden. Nu stonden nog
niet eens mijn boshyacinten te bloeien.
..
Het is de bedoeling dat je een halfuurtje
in de tuin kijkt en telt welke bijen er
vliegen. Voor het gemak is er een
telformulier gemaakt met plaatjes die

17

je aan kan kruisen (lag zelfs voor de
grijp bij de AH). Op dat formulier staan
7 soorten bijen, 6 soorten hommels, 3
soorten zweefvliegen en een wesp.
Ik vind het nog niet zo gemakkelijk
om die bijen zo snel te herkennen en
zie natuurlijk ook altijd soorten die
net niet op dat formuliertje staan. Het
opzoeken welke bij of zweefvlieg het
is kost mij veel tijd, want ik wil het
dan ook wel precies weten. Als ik dan
gelijk ga kijken welke bij het is, is mijn
halfuur zo voorbij. Ik heb dit opgelost
door gedurende een halfuur bijen te
vangen en daarna te kijken welke ik
in mijn net had. De honingbijen laat ik
hierbij met rust, die kan ik snel genoeg
herkennen en heb ik alleen geteld.
Sinds ze vorig jaar in een narrige bui
me gestoken hebben, terwijl ik mijn
algemeen werk uitvoerde, vind ik ze
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niet zo lief meer.
We hadden (17-04) het volgende
geteld;
5 soorten bijen; honingbij, rosse
metselbij
(foto),
viltvlekzandbij,
goudpootzandbij, grasbij (foto)
1 soort hommel; akkerhommel
2
soorten
zweefvliegen;
hommelbijvlieg, micaplatvoetje

Heemskerk

zijn al 219 soorten gezien.
36 vogels, 2 zoogdieren, 1 amfibieën/
reptielen,
13
dagvlinders,
10
nachtvlinders, 4 libellen, 0 vissen, 5
sprinkhanen, 12 bijen/wespen/mieren,
25 vliegen en muggen (waaronder de
zeldzame goudsbloemboorvlieg (foto),

Goudsbloemboorvlieg
De Rosse metselbij

Grasbij
De waarnemingen die we doen, voeren
we in op Waarnemingen.nl, we hebben
daar een gebiedje aangemaakt met
de naam Bickershof. Dus als je naar
waarneming.nl gaat en kiest voor
ontdek en daar locatie Bickershof
invult, kan je zien wat er op ons mooie
park allemaal al is gezien en gemeld.
Er zijn tot nu toe 18 mensen die
waarnemingen hebben ingevoerd en er
Ons Tuintje - juni 2021

8 kevers, 16 wantsen/cicaden en
plantenluizen, 1 overig insect, 6
soorten geleedpotigen overig, 1
weekdier, 19 soorten (wilde) planten,
49 mossen en korstmossen, 13 soorten
paddenstoelen.
En dan staan er nog een heleboel
soorten, waarvan ik weet dat ze op
het complex voorkomen, niet eens
gemeld zoals een haas (die ik ervan
verdenk dat hij deze week mijn
worteltjes heeft opgegeten), de kleine
watersalamanders, de stekelbaarsjes en
al die soorten slakken. ..
Voor zover ik kan vinden is er voor
het complex de Akermaat nog geen
waarneming ingevuld. Er is een
gebied aangemaakt van het gebied
rond het kasteel waar het complex
invalt, maar er staan op het kaartje
geen stippen van waarnemingen op
de plek van het complex. Er staan wel
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om het complex heen veel stippen van
vogelwaarnemingen (blauw).
Ruth de Groot (bic 126)

		

Heemskerk

Bickershof bij waarneming.nl

Waarnemingen op Bickershof (3)
Er lag bij de redactie nog een aflevering van waarnemingen" op de plank.........

A

fgelopen maanden hebben
we
naar
korstmossen
gekeken op het complex. Aan
korstmossen heb ik eigenlijk eerder
niet zo veel aandacht geschonken.

■Door
Ruth de Groot
Ik vond ze op afstand allemaal op
elkaar lijken en ze hadden altijd
van die ingewikkelde namen. Maar
nu heb ik een vriend die er iets van
weet, hij bezit engelengeduld om mij
iets te leren en nu hebben die dingen
Nederlandse namen gekregen. Hierbij
komt dat er niet veel bloemen, insecten
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of paddenstoelen te vinden zijn.
Dus tijdens het snoeien van de
fruitbomen heb ik naar korstmossen
gezocht. Toen de kastanje op
de
parkeerplaats
weggehaald
werd hebben we wat takken vol
korstmossen mee naar huis genomen
om lekker binnen bij de kachel te
kunnen bekijken. Het metalen hekje
van de tuin naast ons, de platte bak
op de tuin, de stenen en bakken op de
parkeerplaats zijn ook met een loepje
bestudeerd.
We hebben in het totaal tot nu toe
42 soorten korstmossen en 3 soorten
korstmosparasieten
gevonden
en ingevoerd op waarneming.nl,
waar Bickershof als gebiedje staat
Ons Tuintje - juni 2021
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geregistreerd.
Korstmossen bestaan uit algen en
schimmels die samenleven. Ze zijn
naar vorm op te delen in drie groepen:
de struikvormige, bladvormige en
korstvormige. Die korst, bladen of
takjes heten het thallus en hierop zitten
vaak kleine schoteltjes die apothecium
heten. In die schoteltjes worden sporen
gevormd waarmee de schimmel zich
voortplant. Die sporen moeten dan
weer terecht komen op een plek waar
de goede alg aanwezig is om een nieuw
korstmos te kunnen maken. Hiernaast
kan het korstmos ook kleine stukjes
van zichzelf afscheiden waarbij de alg
en schimmel wel bij elkaar blijven. Dit

Takmos

ziet er vaak uit als kleine korreltjes,
die heten sorediën en kunnen weer
uitgroeien tot korstmossen.
Korstmossen kunnen verschillende
kleuren hebben: geel, oranje, grijs,
wit, zwart, groen en bruin. En groeien
voornamelijk op schors van levende
bomen, op dood hout en op steen,
maar ze zijn ook te vinden op andere
ondergronden. Zo zitten er ook
korstmossen op de metalen wegwijzer
naar het Noorderlicht en de plastic
plantenbakken op de parkeerplaats.
Op
korstmossen
kunnen
korstmosparasieten zitten.

Dooiermos

Wilt u meer informatie over mossen,
klikt u dan op de tekst in het grijze
balkje hiernaast. Redactie

Heemskerk

purperschaaltje

Lezing over mossen

Filmpje korstmos

Ons Tuintje - juni 2021
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Wegwijzer Noorderlicht met heksenvingermos

AL het ZEVENBLAD moet DOOOOD!
Ach, wat een prachtige dag!
De zon schijnt fel in staalblauwe luchten.
Ik verwacht onderweg per fiets,
enkele Teletubbies te treffen.
Als ik de volkstuin binnenkom
ben ik nog dronken van genot.
Ik mag heerlijk in de tuin aan het werk!
Ik sla de tuinhuis deuren open,
klaar om één te worden met de tuin.
Ik zing zoete deunen tegen de bessenstruik!
Dans mongoloïde rond het aardbeienbed!!
MAAR… dat ZEVENBLAD…. HRRRHHGGG..
DAT DUIVELSE ZEVENBLAD!!... STERF!
En dus pak ik mijn wapens, schoffel en schep.
Dit is een gevecht, dat alleen verliezers kent.
Overmorgen mag ik weer meer onkruid ruimen.
Mooie paarse bloemen? Tussen mijn heg??
Voor de zekerheid trek ik die ook maar weg.
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Lekker koken met Carla

R

abarbertaart.

Wat jammer eigenlijk dat je
rabarber maar een korte tijd kunt
oogsten, tot de langste dag ( 21 juni).

■Door
Carla de Ruyter
Er zijn zoveel mogelijkheden om te
genieten van rabarber. Mijn favoriet
is de rabarbertaart, eenvoudig om
te maken en smaakt heerlijk, kleurt
prachtig rozerood met groen net als
kersenbloesem.
Benodigdheden voor 6 tot 8 personen:
Beslag:
150 gram suiker
Rasp van 1 citroen
150 gram zachte boter
3 eieren
150 gram zelfrijzend bakmeel
2 zakjes vanillesuiker
Rabarbermoes:
500 gram rabarber in kleine stukjes
3 eetlepels custardpoeder
30 gram suiker.
Verwarm de over voor op 175 graden.
Roer de suiker (150 gr) en zachte boter
los in een kom, mix één voor één de
eieren erdoor. Voeg dan het zelfrijzend
bakmeel toe en meng tot een dik
cakebeslag.
Vermeng de rabarberstukjes in een
andere kom, met de vanillesuiker,
Ons Tuintje - juni 2021

suiker (30 gr) en custardpoeder. Vet
een bakvorm met doorsnee van 24 cm
in met boter. Stort het beslag erin en
verdeel de rabarber er overheen. Het zal
een beetje in het beslag zakken. Zet het
in de oven, draai de temperatuur terug
naar 150 graden en bak in een uur mooi
bruin. Check of de taart gaar is. Een
prikker moet er droog uitkomen. Geef
hem anders nog 15 minuten, dek af
met aluminiumfolie tegen verbranden.
Tenzij je van natte cake houdt, dan stop
je eerder. Neem de taart uit de oven en
laat het afkoelen tot lauwwarm.
Heerlijke frisse taart voor bij de koffie
of thee, maar ook als desserttaart.
Tip: Doe wat rijpe aardbeien door de
rabarbervulling.
Gebruik je de taart als dessert maak
dan een dessertbordje met proeverijtjes
rabarber/aardbei.
Kook de rabarber met suiker in
een klein laagje water stuk. Laat
het afkoelen. Pureer aardbeien met
eenzelfde verhouding als de rabarber.
Voeg de aardbeienmoes toe aan
de rabarber en je hebt er een frisse
overheerlijk dessert bij.
Geniet ervan!
Carla de Ruyter
Tuinnummer: 69
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