
 

 
 
 
 
 

 

Jaarverslag complex Bickershof 

2021 
 

Heemskerk, 8 maart 2022 
 
 
 
 
Jaarverslag Bickershof 
2020 

Inhoud 
 
1) Voorwoord 
2) Vanuit het Bestuur Bickershof  
3) Algemeen werk, Rob Scholder 
4) Tuincoach, Loes van Dam 
5) Aardappelcontrole, Piet Bos 
6) Tuinuitgifte, Riet Beentjes 
7) Beplantingen, Alex Paap 
8) Tuincontrole, Ronald Voortman a.i. 
9) Het Praathuis, Joop Keesmann 
10) Snoeiploeg, Johan de Ruyter 
11) Bouwcommissie, Ton Valkering 
 
 
Bestuur Bickershof 
Voorzitter : vacature 
Secretaris : vacature 
Algemeen werk : Rob Scholder 
Tuinuitgifte : Riet Beentjes 
Tuincoach: Loes van Dam 
Lid : Paula Voortman  
 



1) Voorwoord 
Heemskerk, 8 maart 2022 
 
Geachte leden van Bickershof, 
 
Bijgaand het jaarverslag 2021 van ons Complex Bickershof. 
Graag hadden wij zoals gebruikelijk in januari een jaarvergadering willen houden waarbij 
iedereen aanwezig zou kunnen zijn, helaas was dat door de Covid maatregelen niet mogelijk. 
Maar om u toch de gelegenheid te geven om vragen te stellen of iets anders mee te delen, 
kunt u na het lezen van het jaarverslag vragen stellen of opmerkingen doen per email.  
Wij als bestuur zullen deze vragen beantwoorden en de opmerkingen ter harte nemen. 
U kunt uw vragen of opmerkingen sturen naar: 
secretarisbickershof@volkstuinverenigingtig.nl  of in de brievenbus van Bickershof, 
Noorddorperweg 20, 1968 LN Heemskerk. 
 
2) Vanuit het bestuur 
 
Hierbij een algemeen woord vanuit het complexbestuur.  
Onze dank gaat uit naar alle mensen die Bickershof hebben gemaakt tot wat het is. Een 
uniek stukje buitenleven in Heemskerk waar iedereen trots op kan zijn. Als je op het park 
wandelt en je ziet al die mooie tuinen vol natuur, dan besef je dat je hier onderdeel van 
bent. Het nieuwe jaar zal ons weer van alles brengen, van de nodige onzekerheden tot de 
zekerheid dat we nog jaren plezier zullen hebben van wat we op ons complex hebben 
gecreëerd.  
 
Er is geen woordje van ‘de’ voorzitter van Bickershof, want deze vacature staat nog open. 
Ook staat er een vacature open voor een secretaris voor ons complex, sinds Theo de Ruiter 
als penningmeester fungeert voor het Algemeen Bestuur.  
In de rol van voorzitter en secretaris is het voornamelijk van belang dat we in een open 
dialoog tot oplossingen komen voor diverse ontwikkelingen (zie verderop). Het mooist is het 
wanneer we ons plezier om te tuinieren behouden, zonder dat we met elkaar in discussie 
hoeven te gaan over de regeltjes. Onderhoud van tuinen en paden, bouw en onderhoud van 
opstallen zijn op dit moment de belangrijkste items. De huidige bestuursleden stellen het 
bijzonder op prijs als enkele leden deze taken van het bestuur met ons willen delen, zodat 
wij wat ‘ontlast’ kunnen worden. 
 
We zijn heel blij dat een nieuwe beheerder is aangesteld om het Noorderlicht open te 
houden voor onze tuinders. De inzet van de barvrijwilligers verdient een grote pluim.  
De evenementencommissie heeft goede ideeën voor het organiseren van gezamenlijke 
evenementen met o.a. Snertwandeling, Stekkenbeurs, Opentuin dag en kofferbak markt. 
Dus houd de website en nieuwsborden in de gaten voor nog meer tuinplezier.  
 
De volgende ontwikkelingen hielden en houden ons als bestuur bezig: 
- uitvoering algemeen werk  
- campingperikelen 
- achterstallig onderhoud en de reserveringen hiervoor 
- bruggenonderhoud en -herstel 



- beschoeiing slootkanten, op veel plekken slecht of afwezig 
- beveiliging complex: diefstallen, overlast hangjongeren, veiligheid algemeen 
- snipperen 
- geluidsoverlast gedurende de zomermaanden 
- op orde brengen en in ere herstellen diverse ploegen/commissies (Bickershof heeft er 22*) 
- bomen en groenbeheer 
- compostunit heeft zijn beste tijd gehad, vernieuwen mestunit  
- tuinders die zich niet aan de regelgeving houden 
- spreekuren bestuur 
- aandachtspunten van de tuincontroles 
- duizendknoop- en bamboeoverlast 
- slechte stukken bestrating en paden 
- renovatie, vernieuwing en onderhoud ‘gemotoriseerd’ materieel (denk aan 
snippermachine,   tractor,aanhanger, kettingzagen etc.) 
- kleine tot grote (onderlinge) irritaties bij enkele tuinders 
- op orde brengen begroting en overige bestuurlijke zaken 
- vrijwilligers gezocht voor diverse ploegen/commissies, bestuur en een voorzitter 
 
*diverse ploegen/commissies Bickershof: 
Algemeen werk, verenigingsgebouw, winkel, schoonmaakploeg, inkoop, onderhoud, 
veiligheid, bouwcommissie, tuincoaching, zaag/snoeiploeg 1, zaag/snoeiploeg 2, maaiers, 
slootkantenbeheer, groenvoorziening, klusploeg, schildersploeg, snipperploeg, bestrating, 
tuinkeuringen, evenementen, communicatie en bestuur. 
 
Heb je interesse om jouw talenten en kwaliteiten in te zetten in één van bovenstaande 
commissies? 
Help ons alsjeblieft en meld je aan bij een van de bestuursleden voor een vrijblijvend 
wederzijds informatief gesprek over je voorkeur, wensen, ideeën en beschikbare tijd. 
Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur is een van de bestuursleden aanwezig in Noorderlicht 
of is aanspreekbaar op zijn/haar tuin. 
 
Pas goed op jezelf en op elkaar in het nieuwe tuinjaar. Alleen samen kunnen wij de 
vereniging bloeiende houden. 
Op een groen en prachtig tuinjaar 2022! 
 
Complexbestuur Bickershof 
020 
3) Algemeen werk, Rob Scholder 
 
In de bijlage het rooster voor het Algemeen werk voor 2022. Deze staat ook op onze 
website: www.volkstuinverenigingtig.nl.  
 
Zoals jullie kunnen zien wordt de aftrap gedaan door Jan Hotting op 19 maart. 
De afgelopen jaren zijn door alle Covid beslommeringen niet makkelijk geweest. Dit geldt 
uiteraard ook voor het AW. We zijn daarom blij dat alles door de versoepeling van de 
maatregelen weer genormaliseerd wordt. 



In het schema staat nog een vraagteken bij de namen van de begeleiders. Dat komt omdat 
Piet Bos is gestopt als AW begeleider. Het goede nieuws is dat hij de Bouwcommissie 
versterkt. 
Daarom zijn wij op zoek naar iemand die ons AW Begeleider team komt versterken. 
Graag voor 23 april aanmelden bij het complexbestuur. 
 
Compostbak 
 

 
 
 
In juni 2021 is onze nieuwe compostbak geplaatst. 
De oude compostbak voldeed niet meer om 2 redenen; 
Doordat de oude compostbak helemaal achteraan bij de Werkschuur stond was het niet 
goed mogelijk om het afval met een kraan af te voeren. Om dat toch voor elkaar te krijgen 
moest de voorste bielzenschutting gedemonteerd worden. Daarna moest die ook weer in 
elkaar worden gezet. Een halve dag zwaar werk voor 2 mensen. 
 
Daarnaast waren de schuttingen ook verkrot. Door corrosie van de metalen delen dreigden 
de bielzen over het pad te vallen. 
 
Het weghalen van de betonnen platen, het plaatsen van de betonnen T-stukken en het 
herstellen van de bestrating is een enorme klus geweest. Daar staat tegenover dat we nu 
voor jaren klaar zijn. 
 
De nieuwe compostbak is een grote zorg minder.  
 
Alle mensen bedankt die hieraan hebben mee gewerkt. 
Daar moet nog wel bij worden gezegd dat we dit zonder Johan de Ruijter niet voor elkaar 
hadden gekregen. 
 
 
 
 
 
 
 



Bruggen 
 

 
 
In april 2021 is er veel gedaan aan het achterstallig onderhoud van de bruggen op 
Bickershof. Het onderstel en het wegdek zijn volledig vernieuwd bij de brug ter hoogte van 
tuin 135. 
Bij de brug ter hoogte van tuin 118 is het wegdek vernieuwd. 
Bij de resterende bruggen is het wegdek geborsteld en opnieuw in de olie gezet. 
Alle bruggen zijn opnieuw geschilderd. 
Namens het complexbestuur willen wij iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. 
 
Rob Scholder 
Jaarverslag Bickershof 
4) Tuincoach, Loes van Dam 
  
Sinds 2020 ben ik tuincoach op Bickershof. Ik bezoek nieuwe leden op hun tuin en vraag ze 
hoe het gaat. Wat ik veel hoor is dat ze overspoeld worden door het werk op de tuin. 
Daardoor hebben ze nog weinig aandacht kunnen besteden aan de spelregels. Ik vertel ze 
waar ze vooral op moeten letten. Er is een overzichtelijke lijst gemaakt met de meeste 
aandachtspunten en waar meer informatie te vinden is. Wil je ook zo’n makkelijke lijst, laat 
het mij weten.  
  
Waar het mij als tuincoach voornamelijk om gaat, is de ‘nieuwelingen’ welkom te heten en 
ze ook dat gevoel te geven dat ze welkom zijn. Dus in plaats van direct met het 
terechtwijzende vingertje te gaan zwaaien, eerst eens luisteren hoe ze hun nieuwe tuin 
ervaren. Waar ze tegenaan lopen. Graag wijs ik ze dan op de mogelijkheden tot hulp en 
ondersteuning om eventuele achterstand in te lopen. In dat kader kunnen mensen mij altijd 
mailen met vragen over algemeen werk, tuinkeuringen, of andere zaken die op Bickershof 
moeten gebeuren. Als ik zelf niet direct een antwoord heb, kom ik er later op terug.   
  
Vaak ga ik ook langs bij tuinen waar achterstallig onderhoud zichtbaar wordt. Het is goed als 
het bestuur weet of iemand ziek is, of wanneer er andere omstandigheden zijn waardoor de 
tuinverzorger niet in staat is de tuin bij te houden. Vaak leiden dit soort gesprekken al tot 
inzicht en neem ik snel verbeteringen waar. Een enkele keer komt de verzorger tot de 
conclusie dat het beter is om de tuin op te zeggen.   
  
Het liefst spreek ik de mensen zelf, maar dan moeten we elkaar natuurlijk wel net treffen. 
Dankzij de vele, vaak prachtige brievenbussen, kan ik alsnog contact maken.   



Om op deze manier verbinding te maken met medetuinders is mij op het lijf geschreven. 
Communicatie en een open dialoog zijn daarbij mijn gereedschappen. Dat komt de 
onderlinge verstandhouding ten goede en doet veel goeds voor de sfeer op ons mooie 
complex.  
 
Daarnaast verzorg ik de nieuwsbrieven van Bickershof.   
Heb ik jou nog niet gesproken? Laten we contact maken. Tot gauw.  
  
Loes van Dam  
taichiloes@gmail.comf 
2020 
5) Aardappelcontrole, Piet Bos 
 
Voor pootaardappelen geldt, dat een certificaat moet worden overlegd. De pootaardappelen 
die door Het Praathuis worden geleverd zijn al gecertificeerd. Indien de pootaardappelen 
niet via Het Praathuis zijn geleverd dient u het daarbij behorende certificaat af te geven op 
tuin 101 of bij Piet Bos, Rossinistraat 69, 1962 PB Heemskerk. 
 
De pootaardappelen moeten in 2022 in het voorste vak! 
 
6) Overzicht van oude en nieuwe leden van Bickershof in 2021 
Jaarverslag Bickershof 
In totaal hebben in 2021 zich 30 nieuwe leden op de wachtlijst gemeld. Nog niet eerder zijn 
er in een jaar tijd zoveel nieuwe leden bijgekomen. Opgeteld bij hen die al eerder op de 
wachtlijst stonden, maakt het totaal van 65 leden op de wachtlijst. De meeste van deze 
nieuwe leden hebben aangegeven een tuin op Bickershof te willen. 
De wachttijd voor een tuin op Bickershof wordt daardoor zeker 2 tot 4 jaar. Op complex De 
Akermaat is de wachttijd vaak korter. De wachttijd daar is 1 tot 2 jaar. 
 
Er is op Bickershof in 2021 nog wel een aantal wisselingen van tuinders geweest.  
Te weten: 12. 
 
Helaas zijn er ook enkele (oud-)tuinders van Bickershof in 2021 overleden: 
Dat waren Jan Rijke, Bertus Smit, Mevr. Annie Kapitein, Klaas Penninga, Piet Steijn en de 
oud-leden Henk Stengs en Bob Roselaar. 
 
Riet Beentjes 
Ledenadministratie/Tuinuitgifte Bickershof 
0 
7) Beplanting, Alex Paap 
 
Door de Corona loopt alles iets anders dan normaal. Er zijn in 2021 door de plantgroep toch 
nog wel wat bomen geplant en wat kleine beplanting gezet. In overleg en met ondersteuning 
van Johan de Ruyter van de snoeiploeg gebeurt dit vaak naar aanleiding van het zagen van 
bomen etc. Een gedeelte staat nog apart te groeien om later uitgeplant te worden. 
 



Het principe is: waar een oude boom wordt weggezaagd komt een nieuwe boom terug. 
Tenzij er te veel en te dicht op elkaar staan. Maar er wordt na het zagen zo snel mogelijk een 
nieuwe geplant, zeker aan de buitenzijde en in de windsingels om de wind wat tegen te 
houden. Op de parkeerplaats is beplanting in de bakken geplaatst en ook in de tuin bij het 
verenigingsgebouw. 
In de Bijentuin is ook het een en ander aan vaste planten geplaatst. 
 
Er is een Eik geplant door de snoeiploeg in het gazon voor het verenigingsgebouw ter 
nagedachtenis aan Bertus Smit (de boswachter). 
Bij het winkeltje is een Beuk geplant en ook een Beuk op het stukje naast tuin 130. Aan de 
wegkant bij tuin 76 en 72 zijn twee Zilverlinden geplant. 
 
Voor 2022 staan de volgende acties gepland: 
 
Buitenzijde bij tuin 76 en tuin 18 komt er een boom bij. 
Tussen de tuinen 18 en 20, in de strook, zal ook beplanting worden toegevoegd, bomen of 
struiken is nog nader te bepalen. 
In de Rozentuin zal een begin worden gemaakt met het vernieuwen van de beplanting. 
(mocht iemand het leuk vinden om hierbij te helpen dan kan deze zich bij mij melden! Tuin 
62) 
 
De Bijentuin is een project van meerdere jaren, het vernieuwen van de kruidenheuvel. 
In de loop van het jaar zal verder worden gekeken waar beplanting nodig is. 
 
Vriendelijke groet, 
Alex Paap 
 
8) Tuincontrole 2021  
020 
Gedurende het jaar 2021 merkten we dat de tuinders meer uren op de tuin doorbrachten. 
De tuinen zagen er over het algemeen meer verzorgd uit. 

Bij de tuinkeuring wordt vooral gekeken naar onkruid waar andere tuinders (verspreiding 
door zaad of via ondergrondse worteldelen) hinder van kunnen ondervinden. Ook het 
aanzicht voor het complex speelt een belangrijke rol. Hierdoor wordt extra gelet op het 
onkruidvrij houden van grindpaden, borders en onder de hagen. 

De heer Henk ten Berge heeft in de loop van dit jaar aangegeven te stoppen als 
coördinator. Aan het einde van het seizoen heeft Ronald Voortman dit ad interim 
waargenomen. In 2022 zal mevrouw Carin van Veen de coördinatie overnemen.  

 
9) Het Praathuis, Joop Keesmann 
 
Het jaar 2021 van de winkel was zeer roerig in vele opzichten. 

Allereerst waren we allemaal enorm geschokt door het overlijden van onze medewerker 
Bertus Smit. Bij de personele invulling waren vele obstakels die gelukkig nu achter ons 



liggen. Er is gewerkt met een zeer magere bezetting, waarbij mensen vaak alle zaterdagen en 
ook door de week moesten werken. Chapeau! 

Met corona is door het winkelpersoneel zeer voorzichtig omgegaan doormiddel van een 
“deurbeleid”. Iets waar wij in 2022 in aangepaste vorm mee door zullen gaan, door niet 
meer dan twee klanten in de winkel toe te laten en het afrekenen aan de deur te 
handhaven. 

Nu willen we weer een nieuw tuinjaar opstarten met de traditionele aanbiedingen/seizoen 
opstartdag te houden op zaterdag 12 maart wanneer we ook weer de eerste kluitplantjes 
hopen te kunnen verkopen. De pot- en tuinaarde zal dan tegen gereduceerde prijzen kunnen 
worden gekocht. 

Wij hebben met name door de inspanningen van Anneke en Siem de Ruijter weer een 
complete bezetting voor het jaar 2022. Er is alleen nog wel de wens om een mannelijke 
aanvulling. 

De komende bezetting zal bestaan uit: 

Anneke en Siem de Ruijter, Cees Kuil, Chiel Moester, Bart Huisman, Jan Kluft, Elja Tepper, 
Joop Keesmann, Nelly Harmse, Marry Kuil, Tamara Grit, Alex van Stein, Jurgen Merkes en 
Cora Smalburg. 

Ook bij onze winkelverkopen zullen de prijzen hoger zijn conform het beeld zoals dat overal 
aan de orde is. We zullen echter hierin zo veel mogelijk terughoudend zijn. Het doel van 
onze winkel is de tuinder een zo goed en goedkoop mogelijk artikel te leveren met daarnaast 
een adviserende rol. 

De tuinvereniging TIG zal door de smalle winstmarge enkele duizenden euro’s aan het eind 
van het jaar aan de verenigingskas kunnen toevoegen, daar de kosten veelal zeer laag zijn. 
En zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Tenslotte staan wij graag open voor goede suggesties en hopen op wederzijds begrip en 
wensen eenieder een plezierig tuinjaar 2022 toe. 

Joop Keesmann 

10) Snoeiploeg, Johan de Ruyter 
 
De zaag-, snoei- en snipperploeg zijn in 2021 10 zaterdagen bij elkaar gekomen om diverse 
bomen en struiken om te zagen of te snoeien. Dit volgens het reeds eerder gepubliceerde 
“bomenschouw-overzicht” dat om de 4 jaar door hoveniersbedrijf Koet wordt uitgevoerd. 
Dit betreft alleen de (wind)singels die het complex rijk is. Vervolgens zijn de eventuele 
vrijgevallen ruimten beplant door Alex Paap en zijn ploeg. Tevens is er op 4 
zaterdagochtenden een algemene inbreng van te versnipperen takken geweest en zijn de 
buitenzijden van de singels, rondom het complex, 3 x gesnoeid. 

De ploeg bestaat uit een enthousiast en op elkaar ingespeeld team waar de volgende 
personen, buiten mijzelf, deel uit maken; Vaillant, Leendert, Alex, Ab, Roel, Luc, Gerard, 



Graham, Aad, Peter en Bertus Smit. Helaas hebben we in april het droevige nieuws moeten 
vernemen dat Bertus door complicaties van Corona is overleden en zullen wij zijn 
aanwezigheid, humor en een schat aan ervaring missen. Ter nagedachtenis hebben wij een 
mooie eik geplant….. 

Mocht je ook deel uit willen maken van deze ploeg kan je uiteraard contact met mij 
opnemen. 

Johan de Ruyter (Tuin 1) 

11) Bouwcommissie 

We zijn dit jaar met zeven leden een nieuwe bouwcommissie gestart. We geven advies om 
mensen te helpen bij het bouwen of verbouwen. Daarbij hebben we wel jullie hulp nodig. 
Geef al jullie plannen en wensen door om te voorkomen dat er achteraf veel werk en gezeur 
is. Als vereniging hebben we een Huishoudelijk Reglement (HHR). Specifiek voor het bouwen 
is daar artikel 33. Daarin leest u veel van wat wel of niet mag.  

Op dit moment inventariseren we alle tuinen op ons tuinpark. Er worden vanaf het pad 
foto’s gemaakt van de opstallen. Soms lukt dat niet en gaan we tuin op. De leden van de 
bouwcommissie hebben een machtiging om de tuinen te betreden. U kunt daar om vragen. 

Als er een zonnepaneel aanwezig is maar geen accukist kan het zijn dat de accu in het huisje 
staat of dat het zonnepaneel geen dienst meer doet. Weet dat hier gevaren aan vast zitten. 
Lees daarvoor het HHR. Art.33 I en K. Dat geldt ook voor de gasflessen die soms los achter 
huisje of kas staan. Zie art. 33 E. 

We houden een periodieke controle met betrekking tot het onderhoud van de opstallen. Dit 
betreft het schilderwerk, kapotte onderdelen of de ventilatie onder het huisje. Hiervoor 
hebben we een lijst. Aan de hand hiervan maken wij een rapport met een advies. Dus houd 
uw brievenbus in de gaten. 

Bij opzegging van een tuin beoordelen wij de opstallen (alleen aan de buitenzijde) en doen 
een globale waardebepaling. Uiteindelijk bepalen de vertrekkende tuinder en nieuwe 
tuinder de overname prijs. De bouwcommissie geeft aan wat er wel of niet op de tuin mag 
achterblijven. De vertrekkende tuinder dient de tuin opgeruimd achter te laten.  

Dus namens de bouwcommissie: heeft u bouwplannen of wilt u iets plaatsen op uw tuin? 
Lees dan vooral éérst het Huishoudelijk Reglement art.33 Bouwvoorschriften, te vinden op 
onze website: www.volkstuinverenigingtig.nl. Komt u er niet uit of heeft u twijfels, neem 
contact op met de bouwcommissie. Pas na toestemming van de bouwcommissie kunt u van 
uw tuin een paradijsje maken. 

Wij wensen u heel veel plezier voor het komende jaar. 

Complex Bickershof 
Vereniging van amateur tuinders 
“TOT IEDERS GENOEGEN” Heemskerk 
Opgericht 20 december 1963 



 

 


