
 

Nieuwsbrief voor Bickershof Lente 2021 

Ruiken jullie de lentelucht ook? Heerlijke, frisse geuren dringen mijn neus binnen. Vogels fluiten en 

roepen onophoudelijk naar elkaar. En hoewel het soms nog koud is, komen de knoppen aan de bomen alweer 

uit. De lente is begonnen, de tuinen worden weer opgeknapt, want de natuur groeit en bloeit en laat zich door 

niets tegenhouden.       

Met het tot leven komen van de natuur gaan ook de tuinkeuringen weer beginnen. Ongeveer vier 

tot vijf keer per jaar worden alle tuinen gekeurd. Let vooral op o.a. gevarieerde border – schone paden – heggen 

tussen 1.20 m. en 1.60 m. – onkruid. Kijk op de publicatieborden (bij Noorderlicht en aan het begin van de 

hoofdingang) voor meer details. Houd dit in de gaten.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In de laatste bestuursvergadering van Bickershof is gesproken over de vele werkzaamheden die 

nodig zijn voor ons complex in verband met (achterstallig) onderhoud en reparatie. (Zie het jaarverslag januari 

2021 voor welke werkzaamheden dat zijn.) Wij proberen het achterstallig onderhoud en de meerjaren begroting 

op orde te krijgen. Dat is nog een hele klus. Misschien wilt u nadenken of een kleine verhoging van de contributie 

ook tot de mogelijkheden als bijdrage tot de oplossing behoort? Wij staan open voor alle ideeën. Laat het ons 

weten. Binnenkort is er weer spreekuur op zaterdag vanaf 11 uur en wellicht een mooie gelegenheid om 

elkaar te spreken. Alvast reuze bedankt.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ook het Algemeen Werk is weer van start gegaan. We hebben nog altijd te maken met de 

coronaregels. Zie hiervoor de publicatieborden. De tijden zijn – net als vorig jaar – van 10 tot half 12, zonder 

koffiepauze. Voor degenen die coronaklachten hebben of anderszins ziek of verhinderd zijn, graag uiterlijk 24 

uur voor aanvang afmelden via de mail: algemeenwerk18@ziggo.nl  zodat we weten welke klussen we in kunnen 

plannen.  

Algemeen werk is verplicht voor ieder lid. Echter als alternatief voor Algemeen werk kunt u zich ook inzetten in 

een van onze commissies. Van bestuur tot winkel, van klusgroep tot evenementencommissie, kantine, 

bouwcommissie, schilderploeg etc. Meld u aan via de secretaris secbickershof@gmail.com of via een e-mail naar 

bestuur.bickershof.jan@gmail.com  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lezing ‘Alle kleine beestjes helpen’ door Marc Siepman 

 

Is verplaatst naar vrijdag 17 september 2021 om 10.30 uur. Zet deze datum alvast in de agenda! 

Marc Siepman geeft 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. 

De lezing wordt gegeven in het verenigingsgebouw Noorderlicht van Tuinpark Bickershof op de 

Noorddorperweg 20 te Heemskerk. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over deze lezing. 

Kijk ook op https://marcsiepman.nl/ 

en https://www.volkstuinverenigingtig.nl/mededelingen/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hebt u al gezien dat Noorderlicht op dinsdag-, donderdag- en zaterdagochtend open is voor koffie of 

thee-to-go? Geniet ervan en veel plezier op jullie tuinen.  

 

Bestuur Bickershof 
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