
 

Nieuwsbrief voor Bickershof Lente 2022 

De lente is volop aanwezig. De nachtegaal is weer gesignaleerd achter in ons complex, de merel zingt 

zijn hoogste lied en vogels hebben misschien al een mooi nestje gebouwd op jouw tuin. Doe je voorzichtig?       

Met het tot leven komen van de natuur zijn de tuinkeuringen ook begonnen. Misschien heb je al een 

briefje in je brievenbus gehad met opmerkingen? Dan weet je precies waar de keurders op letten in jouw tuin en 

aan welke punten je wat meer aandacht kan besteden. Ongeveer vier tot vijf keer per jaar worden alle tuinen 

gekeurd. Aandachtspunten zijn onder meer: een gevarieerde border, schone paden, heggen tussen 1.20 m. en 

1.60 m. hoog en onkruid. Houd vooral het onkruid bij de hagen in de gaten vanwege de overlast van het onkruid 

bij de buurtuin. Kijk op de publicatieborden en op onze vernieuwde website voor meer details.  

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

Het bestuur van Bickershof  is versterkt met een nieuw lid. Maja van den Handel heeft zich tijdens de 

ALV van 28 maart jl. reeds voorgesteld aan de aanwezigen en aangegeven zich in te willen zetten voor de functie 

van secretaris / voorzitter. Op dit moment draait zij mee in het bestuur en heeft in eerste instantie de 

secretariaatswerkzaamheden overgenomen van onze penningmeester, op deze manier kan zij nog beter kennis 

maken met het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Wij zijn ongelooflijk blij dat Maja, als ervaren bestuurder, 

zich bij ons heeft aangesloten. Zo kan het bestuur zich nog beter ten dienste stellen van de leden van onze 

vereniging.  

Wij hebben de laatste tijd nogal te maken gehad met Schoongrondverklaringen. Blijkbaar weet niet iedere 

tuinder dat als je grond bestelt bij een bedrijf of zelf ergens vandaan haalt, je een Schoongrondverklaring moet 

hebben als bewijs dat de grond zuiver is. Kun je dit niet overleggen, dan loop je het risico dat de grond weer 

verwijderd moet worden. Laat het niet zover komen.  

Ook de bamboe blijft op sommige tuinen een punt van aandacht. Heb je net een tuin overgenomen en kom je 

erachter dat er bamboe in de grond zit, meldt dit dan zo spoedig mogelijk. Als het niet gemeld wordt en er wordt 

bamboe geconstateerd, ben je zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de bamboe. Als het eenmaal is 

gaan woekeren, kan dat een flinke klus worden. 

Het is voor iedere tuinder belangrijk om te weten dat als er zich problemen voordoen met jouw tuin – 

bijvoorbeeld wanneer je wegens ziekte de tuin niet meer kan bijhouden – je dit zo spoedig mogelijk bij het 

bestuur meldt. Wanneer bij tuincontroles blijkt dat de tuin achterstallig onderhoud vertoont, zonder dat er 

communicatie met het bestuur is geweest, kan de tuinder hierover een bericht krijgen. Als de tuin niet op orde 

is voor een bepaalde datum kan er zelfs een boete volgen. Wordt ook hier geen gehoor aan gegeven dan zal – in 

het uiterste geval – de tuinder de tuin moeten opzeggen. Voorkom dergelijke vervelende maatregelen en 



communiceer zoveel mogelijk met het bestuur of de tuincoach. Dan kunnen we samen kijken naar de 

mogelijkheden. Iedere zaterdag is er spreekuur vanaf 11 uur. Dat is wellicht een mooi moment om kennis met 

elkaar te maken.  

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

Ook het Algemeen werk is weer van start gegaan. Een goede gelegenheid om andere tuinders te 

leren kennen, ideeën uit te wisselen en misschien wel vrienden te maken. Tijdens het Algemeen werk drinken 

we met elkaar koffie of thee in het Noorderlicht. Natuurlijk kan je een keer verhinderd zijn. Laat dit dan vooraf 

even weten, uiterlijk 24 uur voor aanvang via algemeenwerk18@ziggo.nl. Op die manier weten we welke klussen 

we in kunnen plannen. De inhaalmogelijkheid staat op het Algemeen werk rooster vermeld. 

Algemeen werk is verplicht voor ieder lid. Als alternatief kun je je ook inzetten in een van onze commissies. 

Van bestuur tot winkel, van klusgroep tot evenementencommissie, kantine, bouwcommissie, 

schilderploeg enzovoort. Meld je aan via de secretaris secretarisbickershof@volkstuinverenigingtig.nl of stuur 

een e-mail naar algemeenwerk18@ziggo.nl. 

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

Om te voorkomen dat nodige en actuele info niet aankomt bij de juiste persoon verzoeken wij  alle leden 

om na te gaan of jouw actuele mailadres (of postadres) bij ons bekend is. Heb je misschien tuinburen waarvan 

je weet dat ze helemaal geen mailadres hebben? Geef deze wijziging / aanpassing aan ons door zodat we 

iedereen op de hoogte kunnen houden.  

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

 Let op! Er zijn op ons tuincomplex ratten gesignaleerd. Nu bestaan er geen bordjes met verboden voor 

ratten, dus we ontkomen er niet helemaal aan. Maar we hoeven ze niet uit te nodigen door voedselresten achter 

te laten. Let alsjeblieft op dat er geen voedsel buiten het tuinhuisje achterblijft. Als je voedsel voor de vogels wilt 

geven, leg dit dan op een goede hoogte waar de ratten niet bij kunnen. Met dank namens alle medetuinders. 

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

X Al vele jaren staat er een bord met een kruis op het pad naar de Noorddorperweg. Dit betekent dat je een 

gevaarlijke kruising op gaat. Voor alle duidelijkheid: zodra je een weg opgaat, moet je te allen tijde voorrang 

verlenen. Het pad van onze vereniging Bickershof is dus geen weg en heeft geen voorrang op de 

Noorddorperweg. 

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

De Opentuindag is door de leden van de Evenementencommissie vastgesteld op 3 juli 2022, 

vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. Zet deze datum alvast in jouw agenda. Meer informatie volgt. 
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Bestuur Bickershof 


