
 

Nieuwsbrief Zomer 2021 

Lieve mensen, zit ergens onder jullie een verborgen talent voor het organiseren van evenementen? 

Jij? We hebben je nodig. Geef je op bij secbickershof@gmail.com. Je hoeft dan geen Algemeen Werk 

te verrichten. 

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

Lezing ‘Alle kleine beestjes helpen’ door Marc Siepman 

 

Op vrijdag 17 september om 11.30 uur geeft 

bodemdeskundige Marc Siepman de lezing ‘Alle kleine 

beestjes helpen’ in Heemskerk op ons tuinpark Bickershof. 

Siepman geeft door heel Nederland en Vlaanderen 

cursussen en lezingen over de bodem. 

 

Marc Siepman vertaalde drie boeken over de bodem: Het 

Bodemvoedselweb (2014), Bodem in Balans (2015) en Mycorrhizale schimmels (2020). 

In deze lezing vertelt hij 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 voor onze gehele planeet. Een 

gezonde bodem helpt bij het afbreken en tegengaan van vervuiling en vermindert 

droogtes en overstromingen. Als we beter met onze bodems leren omgaan, worden 

de problemen minder, of verdwijnen zelfs geheel.  

 

Meer informatie: https://marcsiepman.nl/ 

 

Het bijwonen van de lezing is gratis, maar donaties zijn altijd welkom. De lezing wordt 

gegeven op 17 september 2021 in het verenigingsgebouw Noorderlicht van Tuinpark 

Bickershof op de Noorddorperweg 20 te Heemskerk. De lezing begint om 11.30 uur 

en duurt tot ongeveer 13.00 uur. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 11.00 uur voor 

een kopje koffie. Tijdens de lezing is een (fris)drankje te verkrijgen en na de 

lezing een kop soep. Voor deze consumpties vragen wij € 5,-.   
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Laat deze kans niet aan je voorbijgaan en meld je aan bij: 

taichiloes@gmail.com  
De mensen die zich eerder hebben opgegeven, graag opnieuw opgeven als 

deze datum schikt. Dankzij de coronaversoepelingen kunnen ongeveer 50 

mensen deze populaire lezing bijwonen. Zoals je in ons tuinblad ‘De Tuinliefhebber’ 

hebt kunnen lezen, worden de lezingen van Marc Siepman steeds populairder. Meld 

je daarom snel aan! Vanaf 15 augustus zullen we ook buiten onze vereniging reclame 

maken voor deze lezing. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
 

 

  

 

Bestuur Bickershof 
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