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UITGAVE  december  2021
Adres:  Texelstroomlaan 3           1784 EA  Den Helder      tel. 0223-613539
Bank:  NL26RABO0103930043 t.n.v. penningmeester ATV Texelstroom
E-mail:  atv.texelstroom@gmail.com                      
Website: www.atvtexelstroom.nl

Dagelijks Bestuur         
Voorzitter  P. Spaansen  Tuin 20    06-53507235
Secretaris  K. IJzendoorn  Tuin 119   06-51120940 
Penningmeester C. de Groes  Tuin 44    06-46923982

2de Voorzitter  E. Asselman  Tuin 51    0223-624671

NTC-Commissie

Voorzitter  Vacature
Alg. Werkzaamheden R. Doorn (wnd)  Tuin 145    0223-624448             
Materiaalbeheer     

Coördinatoren

A-complex  H. Manshanden  Tuin 64
B-complex  B. Verijzer  Tuin 147 
C-complex  P. Koning  Tuin 182   0223-621005
Bij afwezigheid van de heer Koning neemt de heer P. Vet waar: tuin 166

Waterbeheer sloten     H. v.d. Broeke  Tuin 46                                                      

Werkspanning P. Koning   Tuin 182  C-complex
 P. Vet   Tuin 166  C-complex
   W. Hoffman en K. IJzendoorn    A en B-complex

Inkoopcommissie 

Voorzitter  R. Scheeper  Tuin 123   06-20371837
Financieel beheer   
Voorraadbeheer R. Propstra  Tuin 22A
Beheerder kweekkas H. Vaars  Tuin 107

Bouwtechnische Commissie

Voorzitter  J. Van Soeren  Tuin 110   06-81897382

Medewerkers  K. Quax, D. Smith en K. de Bruin  

Bouwaanvragen        Indienen bij de BTC of bij het dagelijks bestuur

ARBO-coördinator Vacature    

Beheerscommissie

Voorzitter  E. Asselman  Tuin 51    0223-624671
Voorraadbeheer J. Dijkstra  Tuin 95    06-23990660
Financieel beheer T. Vermeulen    Tuin 109   06-28082556

Redactiecommissie

Leden   A.vd Meer-v Beveren  Tuin 141 (db.vd.meer@quicknet.nl) 0223-618943
M. Obradovic-Pot       Tuin 18   (marianne.obradovic61@gmail.com)

Evenementencommissie
Voorzitter   Aad van de Laar Tuin 146 (lathel7.@hotmail.com  0223-683878
Leden   F. Leurs

Verzekeringen  atvtexelstroomverzekeringen@gmail.com

   
Ziekenbezoek  mw C. van den Hoonaard   Tuin 63            06-40427343
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Redactie

Voor u ligt de december editie van de 
Vloedlijn 2021, het mededelingen en 
contact-orgaan van de ATV 
Texelstroom.

In deze editie zien we nieuwe inbreng 
en ook een aantal van de leuke vaste 
items zijn aangeleverd. Hiervoor 
hartelijk dank. Blijf vooral stukjes (op 
tijd) aanleveren zodat we ze ook weer 
in de volgende editie  kunnen plaatsen.

Inzenders weer bedankt voor de kopij, 
wij proberen alle ingezonden stukjes te 
plaatsen mits voorzien van naam/tel.nr. 
van de afzender, tevens behouden wij 
ons het recht voor om tekst te 
corrigeren. Indien wij inhoudelijk vragen 
hebben over de ingezonden kopij 
nemen wij contact op met de afzender.

Kopij inleveren kan via:

Redactie ATV Texelstroom
Texelstroomlaan 3
1784 EA Den Helder of digitaal naar
db.vd.meer@quicknet.nl
 
De full-color editie van de Vloedlijn, als 
PDF download, is ook te vinden op de 
website van de vereniging.

Suggesties/ideeën om de Vloedlijn 
en/of de website te verbeteren en 
aantrekkelijker te maken zijn van harte 
welkom. 

De sluitingsdatum voor de volgende 
vloedlijn is 20 februari 2022

De redactie (Anneke & Marianne 
wensen u allen

Gezellige Feestdagen & Gezond 2022
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Van de bestuurstafel

Geachte leden,
Allereerst laten we u weten dat de voorzitter voorlopig niet beschikbaar is voor wat dan ook. 
Wij hopen dat hij zijn functie in januari weer kan oppakken. Zijn taken worden waargenomen door de 
andere bestuursleden.

In de afgelopen periode zijn we weer druk geweest met de gemeente over de nieuwe huur over-
eenkomst. Er zit helaas weinig schot in. Ook is nog niets vernomen over de energiebelasting, dit 
wachten we nog even af.

Er zijn nog steeds vacatures voor bestuursleden te weten:
Een Penningmeester deze treedt bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering af.
Een Voorzitter NTC per direct vacant.
Een ARBO-deskundige per direct vacant.
Een Beheerder Praathuis per 1 januari 2022.
Mocht u denken dit is iets voor mij, meldt u dan bij het bestuur.

De opstallen van de vereniging zijn opnieuw getaxeerd zodat er een goede brand inbraak verzeke-
ring kan worden afgesloten.

Er heeft een gesprek plaats gevonden met vertegenwoordigers van de AVVN.
De onderstaande punten zijn besproken

 Huurovereenkomst met de gemeente.

 Aanpassen statuten.

 Aanpassen H.H.R. 

 Aanpassen huurovereenkomst tuinders.

 Aanpassen gedoogbeleid te grote tuinhuisjes.

De watermeterstanden zijn opgenomen en ook nu weer waren er waterputjes niet vindbaar en niet 
onderhouden.

Inmiddels zijn de coronaregels weer aangescherpt en vragen dan ook aan eenieder hieraan mee te 
werken. 

NIEUWJAARSRECEPTIE,    NIEUWJAARSRECEPTIE,    NIEUWJAARSRECEPTIE 

Wij hebben onder voorbehoud van de Corona situatie, zaterdag 8 januari 2022 gekozen voor de 
Nieuwjaarsreceptie waar u van 10.00 tot 13.00 uur welkom bent. Uiteraard met in achtneming van de 
dan van toepassing zijnde RIVM maatregelen. Houdt het mededelingenbord in de gaten! 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een gezond 2022
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Van de Secretaris

Beste Tuinders,

Zoals u weet is het Bestuur op zoek naar vervangers voor de Penningmeester, 
Voorzitter NTC, ARBO-deskundige en voorraad beheerder van het Praathuis.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen juni is dit ook weer aangegeven maar tot nu toe 
geen vrijwilligers die zich willen inzetten voor de vereniging. 
Zoals u ook zal moeten beseffen dat er zonder bestuur ook geen vereniging meer bestaat en de Ge-
meente het geheel over gaat nemen en de vereniging geen enkele zeggenschap meer heeft.
Wel is er regelmatig commentaar op het huidige bestuur en moeten we dit via via vernemen. Mocht u 
commentaar of klachten hebben, kom dan op de laatste zaterdag van de maand langs in het Praathuis, 
wij zijn er van 10.00 tot 11.30.

De volgende vacatures zijn vacant
 Penningmeester

 Voorzitter NTC

 ARBO-deskundige

 Voorraad beheerder Praathuis

Wilt u hierover informatie neem dan contact op met de secretaris.

Ook dit jaar zijn de waterstanden opgenomen en weer zijn er waterputjes die niet te vinden zijn, 
waterputjes die slecht of niet worden onderhouden. Zorg ervoor dat uw waterputje altijd bereikbaar en 
schoon is. Vergeet niet uw watermeter te beschermen tegen de vorst en uw waterleiding af te tappen. 
Schade is voor de tuinder. Gebruik geen oude lappen e.d. maar bolletjes plastic.
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Oproep voor een nieuwe Penningmeester

Met deze open brief vraag ik als penningmeester, namens het bestuur van ATV Texelstroom, graag aan-
dacht voor de openstaande vacature van penningmeester bij de vereniging. 
Vanaf 21 mei 2019 ben ik bestuurlijk betrokken bij ATV Texelstroom als penningmeester en heb toen aan-
gegeven dat ik het penningmeesterschap 3 jaar lang tot aan mijn 75e  zal uitvoeren.
Ik voel me ook echt betrokken bij deze mooie vereniging, in de eerste plaats voor wat betreft de mensen 
van de club en in de tweede plaats voor wat betreft de fantastische accommodatie, die dankzij alle leden, 
vrijwilligers,  tot stand is gekomen. Het zal niet zo gemakkelijk voor me zijn om het penningmeesterschap 
te gaan loslaten. Toch ga ik dat wel doen. 

Voor de vacature van penningmeester hebben wij, ondanks de persoonlijke benadering, steeds nul op 
rekest gekregen om uiteenlopende redenen. Deze brief kan dan ook worden beschouwd als oproep aan 
iedereen van de vereniging om nu met elkaar te zoeken naar de opvolging in het bestuur vanaf de eerst 
volgende algemene ledenvergadering.
Praat er met elkaar over wat je voor de club kunt betekenen. Het is voor de vereniging echt nodig, dat we 
op korte termijn aanvulling/vervanging gaan krijgen. Meld je aan bij één van de bestuursleden of stuur een 
e-mail aan ATV.Texelstroom@gmail.com

Penningmeester 
C de Groes

Als ik Geert was, sprong ik nu nog 
aan boord. 

Dan kan ik je nog eventueel helpen 
en heb ik niet het gevoel dat alle 
tijd die ik er heb in gestopt, voor 
niets is geweest.

Laat zien dat je de beste stuurman 
bent.
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Wat is natuur- en milieuvriendelijk tuinieren en waarom is dat belangrijk

Ik ben Popita Boschloo en ik tuin al 32 jaar op het A-complex en wil u graag iets vertellen over het project 
Natuurlijk Tuinieren uitgaande van het AVVN, waar onze vereniging al zo’n 25 jaar aan meedoet. Onze ver-
eniging kreeg destijds 15 handboeken daarover en verschillende lezingen en workshops van het AVVN.
Artikel 4 van de Statuten van onze vereniging staat zelfs:
 1. De vereniging heeft ten doel:   . . .
        b. het maken van propaganda voor het tuinieren als ontspanning en recreatie  . . .
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:   . . . 
        c. het bevorderen van milieuvriendelijk tuinieren   . . .
U kunt het hele artikel nalezen in de Statuten die u samen met het HHR heeft gekregen bij het huren van 
uw tuin.

Bij dat project gaat er het alleen om dat het algemeen groen op het complex zo natuurvriendelijk mogelijk 
wordt onderhouden. In de beginfase keurde het AVVN het complex om de 3 jaar en later om de 4 jaar. De 
bevindingen werden uitgewerkt in een keuringsrapport waarin de vereniging op verschillende onderdelen 
beoordelingspunten kreeg. Ook werden adviezen gegeven om op 
de volgende keuring nog meer punten te kunnen scoren. U hebt 
vast wel het bord op de voorgevel van het praathuis gezien. Nu 
staan er 3 stippen op. 
Het maximale aantal  te behalen stippen is 4. 

Bij die keuringen wordt niet gekeken naar de tuinen van individuele leden, want iedereen op ons complex 
mag in principe tuinieren naar eigen smaak en inzicht. Daarbij kan ieder zelf beslissen of hij geheel of ge-
deeltelijk gebruik wil maken van principes van het Natuurlijk Tuinieren. 

Dan nu wat uitleg van mij over het natuurlijk tuinieren zoals ik het doe. 
Er wordt in de kranten en op het nieuws veel gesproken over de achteruitgang van het aantal insecten. Er 
is gewoon te weinig voedsel voor de beestjes. Ook wij kunnen ons steentje bijdragen door een gevarieerde 
beplanting en vooral ook door de keuze van bloemen, zodat insecten in  het groeiseizoen volop te eten 
hebben. Door niet alle uitgebloeide planten op je tuin meteen weg te ruimen krijgen insecten mooie plaat-
sen om te overwinteren. Knip pas eind maart de dode stengels weg, want daarin kunnen ook de insecten 
een schuilplaats vinden. Als je in oktober of november alles afknipt hebben de dieren niets te zoeken op je 
tuin en heeft de wind vrij spel.
Afgevallen blad hoef je alleen maar van het gras te harken en tussen de planten in de border te leggen. 
Daarin schuilen ook veel insecten en het is goed voor het bodemleven.

Voor de moestuinders zou het voor de opbrengst van de gewassen heel nuttig zijn om een bloemen randje 
te maken. Insecten zijn ook heel nuttig voor de moestuinders. Immers als er weinig insecten zijn, worden 
de gewassen ook minder bezocht en dat leidt tot veel minder opbrengst.
Door de natuur meer ruimte geven door niet alles meteen kaal te schoffelen, selectief te wieden en alleen 
die planten weg te halen die je niet wilt, kunnen door de wind of door vogels allerlei zaden op de tuin ko-
men waaruit dan weer plantjes groeien. Dat is leuk en spannend. Daardoor ben ik diverse keren plantjes 
tegengekomen die ik niet kende. Die liet ik dan zien aan mijn buurman de heer Philippo. Hij kende de bos-
wachter Groen en die zocht het op en via de heer Philippo kreeg ik dan een papiertje terug met een uitge-
breide beschrijving en de naam van de plant. Een paar keer bleek dat een zeer zeldzame plant te zijn.
Ook de ligusterheg laat ik eerst tot bloei komen en wacht tot de bloemetjes uitgebloeid zijn voor ik de heg 
ga snoeien. Bovendien kunnen er ook vogelnestjes in de heg zitten en die moet je toch ook met rust laten.
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Bij het AVVN is het klein formaat boekje ‘Natuurlijk Tuinieren’ 
te koop. 
Dit mooi geïllustreerde boekje telt zo’n 30 bladzijden en bevat 
veel handige tips. Het is te bestellen via 
boekhouding@avvn.nl en kost € 3,95 inclusief verzendkosten. 

Graag in de mail ook uw naam en adres vermelden.
Succes met deze adviezen en uitleg. 

Popita Boschloo, tuin 67.
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Bij oos op `t durp

Wai hadde thuis gien echte radio maar distributie radio. Als we opbloive mochte, konne we luisteren naar 
Paul Vlaanderen, Negen heit de klok, de Bonte avondtrein of Ome  Keesie. Dat ware spannende beleve-
nissen. We hadde ok woinig speulgoed, maar wat er was werd alle jare gebruikt en voor alles was `n toid. 
Priktollentoid, knikkertoid en punnikt werd er ok. Dat dee je met ressies wol en een garenklossie met vier 
spoikers erin en dan zag je uit `t gat een mooie dreid met allerhande kleuren komme. Als de R in de maand 
kwam, most je levertraan slikke. Dat beurde voordat je te bed gingen en `t smaakte niks lekker. Je kreeg 
den ok `n hap suiker achteraan. Winterdags te bed gaan was soms ok gien pretje, want als het pittig vroor, 
dan kon je niet deur de ramen koiken. Ze zatte dicht met oisbloeme. De peerddeken op `t bed zat den vol 
met roip en je krege `n kruik mee om warm te blijven. En as je met je wolle ondergoed, borstrok, broek en 
sokke an onder de dekens lagge en je ademde den uit, dan zagge `n wolkie roik uit je mond komme. In de 
kamer hong `n gaslamp, `t kousie gong om de klapskeet stik en den most er `n nuw haald worre bai`t win-
keltje om de hoek. We moste vaak vroeg te bed omdat de gasmuntjes opwarre en `t licht uitviel. Voor `t 
electrick was er een grôtere munt. `t Leven was nag niet zo ingewikkeld asnou en `k hewwe nooit `t gevoel 
had dat `k wat tekort komme ben.

De Tuinfluiter

Inleveren frituurvet-olie

Zeker in december zal er veel worden gebakken en gefrituurd, dus steun uw vereniging en lever uw oude 
olie en frituurvet in bij het Praathuis!
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In het zonnetje

Ik had een afspraak met Aad van de Laar van de Evenementencommissie en dacht te weten wie hij was 
omdat ik een keer met hem gesproken had op zijn tuin toen ik daar voorbij liep. Op tijd stond ik nu weer 
voor die tuin die er eenzaam en verlaten bij lag. Hij was er nog niet maar zou zo wel komen, ik had hem 
immers nog diezelfde middag aan de telefoon gehad. Na een paar minuten keek ik naar het tuinnummer  
en kwam tot de ontdekking dat ik voor de verkeerde stond. Gelukkig wist ik nog welk nummer het zou 
moeten zijn en ging haastig op zoek naar de goede tuin en tot mijn grote verbazing bleek hij al drie en een 
half jaar mijn achterbuurman te zijn en hadden we ons nooit aan elkaar voorgesteld. De hoge heg tussen 
onze tuinen had ons het uitzicht op elkaar ontnomen. Wel had hij contact gehad met mijn vriend die op een 
trap had moeten staan om de heg te kunnen snoeien.
Dus toen ik een beetje hijgend van het harde lopen dat ik gedaan had om niet al te laat te zijn, verbaasd 
aan de man die voor zijn huisje stond vroeg of hij Aad van de Laar was en hij dat beaamde liep ik verward, 
omdat ik mijn brein moest resetten, naar hem toe. Pas toen realiseerde ik me dat onze tuinen aan elkaar 
grensden. Een heel gekke ervaring vond ik dat, want ik had een heel ander persoon in gedachten gehad. 
Ik moet een beetje chaotisch op hem over gekomen zijn omdat ik een hele spraakwaterval over hem  uit-
stortte over die persoonsverwisseling van mij toen ik het hem probeerde uit te leggen.
Hij leek er niet echt warm of koud van te worden en vroeg of ik een kopje thee wilde, wat een glas cola 
werd omdat er geen water meer uit de kraan kwam. Afgesloten om de aangekondigde vrieskou voor te zijn.

Hij vertelde dat hij de tuin genomen had om zijn vrouw tegemoet te komen in haar wens om te kunnen tui-
nieren, zelf had hij er niet veel zin in.

“Maar”, vertelde hij enthousiast, “de rollen zijn nu bijna omgekeerd, ik vind het hier fantastisch! De sfeer 
hier en de mensen die altijd bereidt zijn mij wat te leren, de natuur, de stilte en rust op een zomeravond en 
het getjilp van vogeltjes. Prachtig, ik zie vogeltjes waar ik de naam niet van ken en dat zoek ik dan op in 
een boekje. Nooit gedacht dat ik dit allemaal zo fijn zou vinden. Ook probeer ik van alles uit, bijvoorbeeld 
zelf knoflook kweken. Ik stop gewoon een teentje van een knoflook in de grond en al snel zie je hoe er een 
groen sprietje uit de grond schiet, als het groene sprietje bruin wordt en een beetje gaat hangen kun je er 
een mooi knoflookje uithalen en te drogen hangen. Ze smaken ook  nog heerlijk. Ik zet ze her en der in de 
tuin, maar vooral tussen de aardbeien, want ik heb me laten vertellen dat er dan geen plaagdieren op de 
plantjes afkomen.

Toen er een opvolger gevraagd werd voor Carlo van de Broeke die bij de evenementencommissie zat, heb 
ik meteen ja gezegd. Hij heeft een jaar met me meegelopen om me wegwijs te maken in alles wat die func-
tie met zich meebracht. Hij had zelfs een heel draaiboek gemaakt voor mij en Fred Leurs, waarmee ik sa-
menwerk. Er stond in wie we moesten bellen voor de Stekkenmarkt en de Open dagen, hoe de kraampjes 
dan moesten staan enz. Ik ben hem daar heel dankbaar voor geweest. 
Carlo is zo`n fijne man, vriendelijk en behulpzaam. Geweldig!

De rondleidingen op de open dagen zijn zo goed bevallen dat ik die volgend jaar ook ga 
organiseren. Er was veel animo voor en overal langs de route hebben Astrid en Willem 
de Jonge bij verschillende bomen en struiken bordjes geplaatst met veel leerzame infor-
matie erop. 
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Het organiseren zit een beetje in mijn bloed. Wij hebben een zoon met het Downsyndroom en het viel ons 
op dat er voor verstandelijk gehandicapte mensen weinig tot niets georganiseerd werd. Wij hebben zo`n 
zeven jaar geleden het plan opgevat om discomiddagen voor hen te organiseren. Veel medewerking heb-
ben we gehad van onder andere mensen uit de horeca, die gratis een zaaltje ter beschikking stelden en 
hun personeel op vrijwillige basis in konden zetten voor de bediening. We hebben ook een paar sponsors 
die ons financieel steunen. Twee keer per jaar is het feest voor een grote groep verstandelijk gehandicap-
ten die echt uit hun dak gaan en er ontzettend van genieten. Ik ben daar zelf de Disc jockey en de zaal 
wordt feestelijk verlicht met discobollen zodat er een super gezellig sfeertje wordt gecreëerd. Erg dankbaar 
om te doen.

Met een grote lach kijkt hij me aan en vraagt of ik nog meer van hem wil weten. Als gepensioneerd marine 
brandweerman heeft hij tijd om meer 
leuke dingen te doen. Gepensioneerd? Aad lijkt nog een jonge vent hoe is 
het mogelijk dat hij al van zijn “oude dag” kan genieten, maar bij de brand-
weer is het regel dat men er al met 56 jaar uit kan omdat het een zwaar 
beroep is. Het werken met perslucht, soms bij nacht en ontij je bed uit 
moeten om dan meteen voor de volle honderd procent jezelf in te moeten 
zetten gaat niet in je koude kleren zitten. 
Maar Aad is nog een heel energieke man, zijn beroep heeft zo te zien geen 
sporen achtergelaten. “Ik fiets regelmatig op mijn racefiets en rij zo`n 8000 
km per jaar,” vervolgt hij. “Bij Zeemacht ben ik speaker (omroeper) bij zaal-
voetbalwedstrijden. Ik roep de spelers om en zorg in de pauzes voor de 
muziek en bij een doelpunt zet ik er dan een feestelijk geluidje bij. Ook help ik de Krabbentukkers met het 
opbouwen en afbreken van de feestzaal voor carnaval. En dan de tuin natuurlijk, het hele jaar door ga ik er 
heen, gewoon om even te kijken hoe de boel erbij staat of nog wat te werken. Echt genieten!”

Aad, bij nader inzien vond ik het heel leuk dat ik me vergist had in de persoon. Ik ben blij dat ik nu weet wie 
mijn achterbuurman is. Het was gezellig, bedankt.

Anneke van der Meer-van Beveren

U zaait het beste,
U oogst het beste

Voor al uw groente-, kruiden-, bloemzaden, poot-
aardappelen en andere tuinartikelen, kunt u de
catalogus weer gratis aanvragen!

Voor inlichtingen:
Uw tuincommissie

of
www.garantzaden.nl

Garant Zaden, Postbus 8, 8560 AA Balk
Telefoon: 0514-571515 fax: 0514-571479
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Vrijwilligersavond 29 oktober

Op 29 oktober heeft het bestuur alle vrijwilligers uitgenodigd voor een hapje en een drankje om ze te 
bedanken voor hun inzet van de afgelopen periode.
Helaas hebben veel van de vrijwilligers afgezegd om diverse redenen.

Wel hebben we afscheid genomen van Astrid en Willem de Jonge voor hun inzet als NTC en ARBO. 
Astrid heeft met veel plezier de NTC gedraaid op alle zaterdagen en ook iedere vrijdag was zij met Willem 
bezig voor onze vereniging. 

Willem heeft voor de vereniging een REI gemaakt ( een risico inventarisatie voor de arbo en voor de ver-
eniging) waar we jaren mee vooruit kunnen. Helaas heeft ondanks alle moeite van Astrid zich niemand 
gemeld dit over te nemen. 
Wij wensen Astrid en Willem veel plezier en tuingenot in hun nieuwe omgeving. (Drenthe)   

Ondanks het geringe aantal aanwezigen was het een gezellige avond.

De Voorzitter Peter Spaansen bedankt de scheidende vrijwilligers.  

Op 23 januari 1984 trok er een actief sneeuwgebied over Noord- en Zuid-Holland. De harde wind wierp 
hoge sneeuwduinen op. Op een bepaald moment bleken delen van de randstad totaal onbereikbaar te 
zijn voor het wegverkeer. Het gevolg was dat tientallen automobilisten enkele uren vast kwamen te 
zitten in de berm. Niet voor niets adviseert de ANWB om o.a. in de winter een deken in de auto te hebben 
liggen. 
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Snoeien doet groeien

Eigenlijk is het gek: een plant groeit sneller als je hem snoeit. Maar er is een goede verklaring voor. 
Op verschillende plaatsen op een stengel zitten knoppen, verdikkingen waar de plant in principe kan 
uitlopen om zijtakken te vormen. Maar veel van die knoppen zijn in rust terwijl de bovenste knop- de 
eindknop of apex genoemd- juist overdreven actief is. Apicale dominantie noemen biologen dit feno-
meen een het betekent niets meer dan dat de stengeltop, de knop helemaal boven in de plant, het uitlo-
pen van lager gelegen zijknoppen onderdrukt. Dat is natuurlijk niet voor niets. Planten hebben nou 
eenmaal zonlicht nodig om te groeien. Ze moeten alles in werking stellen om boven hun concurrenten 
uit te groeien. Alles wordt ingezet op groei in de hoogte, niet in de breedte. Het heeft in de strijd om het 
licht namelijk geen zin om te investeren in zijtakken. Dus de top schiet de lucht in en de zijknoppen, die 
zich een verdieping lager bevinden, blijven rustig wachten. Waarop eigenlijk? Ze wachten op het seintje 
om uit te lopen. Dat seintje krijgen ze zodra de eindknop is gesneuveld, bijvoorbeeld omdat een dier de 
top heeft opgevreten of omdat jij met je snoeischaar in de weer bent geweest.

Chemisch gezien werkt apicale dominantie als volgt. De eindknop maakt het plantenhormoon auxine 
aan dat naar lager gelegen knoppen stroomt. Auxine remt de uitloop van die knoppen. Als je de eind-
knop afknipt, gaat er geen auxine meer naar de lager gelegen knoppen. De rem valt dus weg. De zij-
knoppen die vervolgens beginnen uit te lopen zijn concurrenten van elkaar: ze willen de nieuwe 
eindknop worden om vervolgens de andere knoppen te onderdrukken. Macht corrumpeert, ook bij plan-
ten. Als je wilt dat  jouw apicaal gedomineerde planten toch ook mooi in de breedte groeien, moet je 
dus regelmatig de top eruit snoeien. Je zult zien dat wat je eruit knipt aan groen binnen de kortste keren 
weer terug is gegroeid vanuit de zijknoppen. Let wel op bij welke plant je het doet, de apicale dominan-
tie is niet bij elke soort even sterk.
Er is nog een truc die vooral fruittelers benutten. Ze buigen de takken van leifruit zodat ze zo horizon-
taal mogelijk groeien. Op die manier is er geen knop die de andere knoppen kan domineren. Daardoor 
is de groei gelijkmatig verdeeld. Een fruitboom die verlost is van zijn dictator levert ook nog eens meer 
oogst op.

Anneke vd Meer-v Beveren

Oma weet het beter

Heeft u dat ook, afzakkende hielbandjes van uw schoenen? Plak dan een stukje tochtstrip aan de bin-
nenzijde van het hielbandje. Hetzelfde kunt u trouwens ook doen als uw schoudertas steeds van uw 
schouder glijdt. Een stukje tochtstrip….en klaar is Kees, of hoe je ook mag heten. 

En ik heet Oma  
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Beste medetuinders,

Allereerst zal ik mijzelf even voorstellen.

Mijn naam is Rene Scheeper, sinds medio september 2019 trotse en enthousiaste gebruiker van tuin 123 
op het B-complex. Samen met mijn echtgenote Willeke zijn we sinds het begin bezig met het onder de knie 
krijgen van alle ins en outs van het moestuin tuinieren.

Mede door alle belangstelling en de leuke en ontspannen gesprekken in en rond de tuin, zijn  we ons in de 
afgelopen twee jaar al aardig thuis gaan voelen op ons geweldige complex.
Toen mij dan ook afgelopen april werd gevraagd of het mij wat leek voorzitter te worden van de tuinboetiek 
heb ik niet lang getwijfeld. Zeker door het enthousiasme van de andere zeer gemotiveerde teamleden die 
zaterdags de kassa van de boetiek bemannen, is het  runnen van de boetiek een zeer prettige en plezieri-
ge bezigheid. Omdat wij toch heel veel tijd op de tuin doorbrengen en wij letterlijk op een steenworp af-
stand wonen, zal ik de mogelijkheid overwegen om buiten de zaterdagen die de winkel open is van 09.30 
tot 11.30 uur, de boetiek in het voorjaar eventueel een ochtend extra open te stellen.

Ik zal u hierover informeren in een volgende vloedlijn of door een mededeling te plaatsen op het prikbord 
bij de winkel. Ook zal ik de tuinders op het C-Complex proberen op de hoogte te houden door gebruik te 
maken van het bord op hun complex.
Het jaarlijkse gebeuren rond de compost en stalmest is alweer enige dagen achter de rug en
bij mijn weten is deze operatie naar behoren verlopen. Van de zijde van het C-complex heb ik de bood-
schap meegekregen of het mogelijk zou zijn ook hier een hoeveelheid compost en stalmest te laten stor-
ten. Hoewel ik deze wens volledig begrijp en ondersteun, kunnen we in overleg met de leverancier helaas 
niet aan deze wens voldoen. Wel zullen we in overleg  blijven zoeken naar mogelijkheden en verbeterpun-
ten om het een ieder naar de zin te maken.

Het zal u niet zijn ontgaan dat bij het verschijnen van deze Vloedlijn de folder en bestellijsten 
van Garantzaden zijn bijgevoegd. Ook zal ik ernaar streven rond half december de bestellijsten van de 
pootaardappelen, de Oranje Band zaden en de geënte komkommers gereed te hebben zodat u deze ook 
in de winkel kunt bestellen. Verder wil ik met u afspreken deze bestellingen te komen doen vanaf  zaterdag 
10 december 2021. Uiterlijk zaterdag  22 januari 2022 is het de laatste gelegenheid om dit te doen.
Dit geldt voor alle genoemde  bestellingen. Als alle bestellingen binnen zijn zullen wij met ons team aan de 
slag gaan om dit met gepaste nauwkeurigheid voor u in orde te maken .

Tot besluit wil ik u nog mededelen dat ik vanaf afgelopen april op een zeer kundige wijze word ingewerkt in 
de wereld van tuinproducten door Richard Propstra.
Richard wil graag een stapje terugdoen maar heeft mij verzekerd dat ik hem voorlopig nog kan raadplegen 
zodat vergaarde kennis, ervaringen en routine niet verloren gaan.
Langs deze weg wil ik Richard alvast bedanken voor zijn enthousiaste inzet en medewerking aan de ver-
eniging en aan de tuinboetiek in het bijzonder.

Rest mij nog om u namens ons hele team alvast fijne feestdagen toe te wensen en u gauw eens te ont-
moeten in de boetiek of op de tuin.

René Scheeper.
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Herfst - Kerstrecept

Mediterrane runderstoof met pompoen en tomaatjes

Ingrediënten 4 personen
2

Bereidingswijze

Pel de uien en snipper ze in grove stukken. Snijd de runderlappen in blokjes. Verhit de olie en een braad-
pan en bak het vlees in ca. 5 minuten rondom bruin. Schep de ui erdoor en pers de knoflook erboven uit. 
Voeg ook de chilipoeder, de gerookte paprikapoeder, zout en peper naar smaak toe. 
Bak al omscheppend het geheel gedurende ca. 5 minuten. Snijd intussen de tomaatjes in vieren. Voeg de 
tomaten met de laurierblaadjes en de (warme) vleesbouillon aan het vlees toe en laat het circa 1,5 uur tot 2 
uur zachtjes stoven. Snijd de pompoen in plakken. Verwijder pitten en draden. Snijd het vruchtvlees in 
blokjes. Schep de pompoen door het vlees en stoof nog circa 30 minuten zachtjes gaar.

Serveer er rijst of aardappelpuree en een frisse salade bij.
Wil je geen vlees, neem dan lekkere stevige champignons en
Paddestoelen. Uiteraard is dan de bereidingstijd een stuk korter. 

Wil je het leuk serveren bijvoorbeeld op de kersttafel 
(je kunt dit natuurlijk heel goed van te voren maken), 
serveer het stoofgerecht dan in een grote pompoen 
Of p.p in klein pompoentje. 

Eet smakelijk!
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