
 
Nieuwsbrief november 2020 

 
Aankondiging bomensnoei 
Op 28 november of 5 december (afhankelijk van het weer) zal de snoeiploeg op- en tegenover 
tuin 203 bomen omzagen.(nee niet 203 bomen, maar tuin 203  ) 
Op één van deze zaterdagen wordt de weg in verband met de veiligheid afgezet in het 
verlengde van het winkeltje en is de boogschuttersvereniging niet met de auto te bereiken. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------
Tevens uw attentie voor ongewenste bezoekers op ons complex. Naar aanleiding van een 
inbraak en overlast van ongewenste bezoekers is er een melding gedaan naar de buurtagent en 
een verzoek gedaan om preventief langs te gaan op ons complex.  
Onze wijkagent verzoekt om indien er overlast wordt ervaren direct een melding te maken 
naar: 0900-8844. Dat kan door alle leden gedaan worden. 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tuinders leven langer 
De meeste tuinders kunnen terugkijken op een lang leven. Want het is bekend dat tuinieren 
ons jong houdt. We hebben eerst ervaring opgedaan in de buitenwereld en nu zijn we zover 
dat we weten waar we wel of niet goed in zijn. Deze inzichten en ervaring kunnen wij goed 
gebruiken op ons tuincomplex. 
 
Wie voelt zich geroepen om haar/zijn kennis en ervaring in te zetten voor een klus op 
Bickershof? Welk talent heb jij of wat wil je graag nog eens leren? 
Op ons tuincomplex staat een aantal vrijwillige vacatures open. 
Vind je een vacature die bij jou past, dan kun je die inruilen voor Algemeen werk. 
Wat spreekt jou aan? 
  
* Schilderwerkzaamheden. Wie wil trots zijn op het resultaat van een lik verf? 
* Handige handjes om samen met een ervaren onderhoudsman ons tuinpark een nog mooier 
aanzien te geven. Pak deze gelegenheid aan om de kneepjes van het vak te leren. Wie grijpt 
deze kans?  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In de wintermaanden zijn er meestal minder tuinders aanwezig dan tijdens de warmere 
maanden. Dat geldt ook voor onze bestuursleden. Tussen november en maart komt het vaste 
‘spreekuur’ van het bestuur op zaterdagochtend vanaf 11.00 uur te vervallen. Natuurlijk kun 
je het bestuur wel bereiken per email. Heb je vragen of opmerkingen? Mail Theo de Ruiter, 
secretaris Bickershof op secbickershof@gmail.com of Jan Borst, interim voorzitter 
Bickershof op bestuur.bickershof.jan@gmail.com. 
 
 
 



Dit bericht zal ook in Ons Tuintje komen te staan en daarna eventueel in de Heemskerkse Courant. 
 

Lezing ‘Alle kleine beestjes helpen’ door Marc Siepman 

 
Op vrijdag 26 maart om 11.30 uur geeft Marc Siepman de lezing ‘Alle kleine 
beestjes helpen’ in Heemskerk op ons tuinpark Bickershof. Siepman geeft sinds 
2013 door heel Nederland en Vlaanderen cursussen en lezingen over de bodem. 
 
Marc Siepman heeft drie boeken vertaald over de bodem: Het 
Bodemvoedselweb (2014), Bodem in Balans (2015) en Mycorrhizale schimmels (2020). 
In deze lezing vertelt Siepman over het belang van planten voor de bodem, hoe 
bodems weer gezond kunnen worden en hoe we kunnen voorkomen dat we last 
krijgen van plagen en ziekten. De bodem is onze belangrijkste bron van gezondheid, 
en dat geldt onverminderd voor die van planten en dieren en zelfs de planeet in haar 
geheel. Een gezonde bodem helpt ook bij het afbreken en voorkomen van vervuiling 
en voorkomt droogtes en overstromingen. Als we beter met onze bodems om leren 
gaan, zullen de problemen ofwel verminderen, ofwel geheel verdwijnen. 
Deelname is gratis, maar donaties zijn altijd welkom. 

De lezing wordt gegeven in het verenigingsgebouw Noorderlicht van Tuinpark 
Bickershof op de Noorddorperweg 20 te Heemskerk. De lezing begint om 11.30 uur 
en zal rond 13.00 uur afgelopen zijn. Vanaf 11.00 uur binnenkomst met een kop 
koffie. Tijdens de lezing is een frisdrank te verkrijgen. Na de lezing een kop soep. Dit 
alles voor de prijs van € 5,-.  

Meer informatie kunt u vinden op https://marcsiepman.nl/ 
en https://www.volkstuinverenigingtig.nl/mededelingen/ 
 
Aanmelden kan via taichiloes@gmail.com.  
Let op:  
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is op dit moment niet 
bekend of het verenigingsgebouw Noorderlicht in maart geopend zal zijn. Tevens kan 
het zijn dat er in verband met de 1,5 meter afstand een beperkt aantal 
belangstellenden mag worden toegelaten. Meld je daarom snel aan. Als het 
doorgaat, ben je dan in ieder geval verzekerd van een plekje. Bij teveel aanmeldingen 
zullen we werken met een wachtlijst. Is de wachtlijst lang genoeg dan volgt een 
nieuwe datum. 


