
1

mededelingen & contactorgaan
December 2022



2

  



3

UITGAVE december 2022

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  K. IJzendoorn  Tuin 119    06-51120940
Secretaris  D. Seebregts  Tuin 120    06-38127373 
Penningmeester  J. Broekhuizen  Tuin 29    06-53748004
2e Voorzitter  E. Asselman  Tuin 51    06-10234419

NTC-Commissie

Voorzitter  R. Doorn waarnemend Tuin 29    06-25428445
Alg. Werkzaamh  R. Doorn
Materiaalbeheer  Vacant    

Coördinatoren

A-complex  D. Spijkerman  Tuin 68    06-50642650
B-complex  P. Spaansen  Tuin 20    06-53507235 
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& K. IJzendoorn  A en B-complex

Inkoopcommissie 
Voorzitter  R. Scheeper  Tuin 123    06-20371837
Financieel beheer   
Voorraadbeheer  vacant
Beheerder kweekkas H. Vaars   Tuin 107

Bouwtechnische Commissie

Voorzitter  J. Van Soeren  Tuin 110    06-81897382
Medewerkers   K. Quax, en K. de Bruin  

Bouwaanvragen     Indienen Omgevingsloket Gemeente Den Helder

ARBO-coördinator J. Sneep   Tuin 152    jaapsneep@quicknet.nl 

Beheerscommissie

Voorzitter  E. Asselman  Tuin 51    06-10234419
Voorraadbeheer  J. Kramer  Tuin 108A   06-21532018
Financieel beheer  T. Wawrzyniak    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   Vacant   
Leden      

Verzekeringen   A. Tuithof-ten Cate Tuin 96A  atvtexelstroomverzekeringen@gmail.com  
                 I. Kramers  Tuin 97  

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

Voor u ligt de december editie van de 
Vloedlijn 2022, het mededelingen en 
contactorgaan van de ATV 
Texelstroom.

Blijf vooral stukjes (op tijd) aanleveren 
zodat we ze ook weer in de volgende 
editie kunnen plaatsen. Het is niet de 
bedoeling om iedereen te gaan bellen 
en mailen, dus zet de datum dat het 
moet worden ingeleverd in uw agenda, 
alvast dank hiervoor.

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, en indien nodig aan te 
passen. 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 2023

De redactie (Anneke en Marianne) 
Wenst u allen

Fijne Feestdagen & 
Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!

Inhoudsopgave
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Van de bestuurstafel

Geachte leden,

Dit is alweer de laatste Vloedlijn van 2022. Voor de meeste tuinders is het een mooi tuin-
jaar geweest. De fruitbomen in de borders op de Bernardlaan van het A-Complex zijn van 
de vereniging. Het fruit wat hieraan komt is voor de leden van de vereniging, als u hier wilt 
plukken gaat dat in overleg met de NTC zodat iedereen een kans heeft. Het plukken mag 
alleen vanaf het pad en niet vanaf de tuinen tenzij dat in overleg is met de betrokken tuin-
der.
Inmiddels ligt ook de mest en de compost weer op de tuinen. Er is weer gebleken dat de 
tuinders zich niet aan de regels houden voor het volscheppen van de kruiwagen, dit heeft 
geleid tot een tekort aan compost voor anderen. Bij het bestellen wordt uitgegaan dat een 
volle kruiwagen een kruiwagen is zonder hoge kop.
Bij een normale kruiwagen van 80 liter, kunt u bij een bestelling van 1 kuub mest de krui-
wagen 12 keer volscheppen en bij een grotere kunststof kruiwagen van 100 liter is dat 10 
keer.
Langs de Kanoroute is een beschoeiing geplaatst tegen het invaren van bootjes zodat de 
wallenkanten beschermd zijn. 

BELANGRIJK!!!!
Er is een brief van de Gemeente binnengekomen voor de steigers die zijn geplaatst.
Deze moeten voor 1 maart 2023 zijn verwijderd, dit geldt voor alle complexen. 
De Gemeente gaat de wallenkanten onderhouden en wil dus alle steigers weg heb-
ben. Ook moeten alle bootjes en kano’s worden verwijderd.  
Bij het niet gevolg geven aan bovenstaande zullen de daaruit voortvloeiende sanc-
ties en boetes voor de betreffende tuinder zijn.

VANAF 1 SEPTEMBER MOETEN ALLE AANVRAGEN VOOR PLAATSEN OF VERVANGEN 
VAN UW OPSTAL OF KAS WORDEN AANGEVRAAGD BIJ HET OMGEVINGSLOKET. 
DUS NIET MEER BIJ HET BESTUUR OF BTC!!!!! 

We zijn nog steeds opzoek naar bestuursleden:
- Een tweede secretaris,
- Een tweede penningmeester, 
- Een voorzitter NTC, 
- Een voorraadbeheerder voor de boetiek,
- Voorzitter evenementencommissie, 
- Medewerker evenementencommissie

 Namens het Bestuur wens ik u fijne feestdagen & een gezond “Tuindersjaar” in 2023!

 Koos IJzendoorn
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Mededeling van de penningmeester

Geachte leden, 

U kunt een aanvraag doen voor een gereduceerd tarief in 2024, als het inkomen van u en 
uw partner niet hoger is dan het wettelijk minimum inkomen.

De aanvraag dient u persoonlijk aan te vragen voor 1 juli 2023 bij de gemeente Den Helder, 
en is alleen geldig voor het aankomende jaar 2024. 

Aanvragen na 1 juli 2023 worden door de gemeente niet meer in behandeling genomen. 
Als er geen bevestiging is van de gemeente voor 1 december 2023 om welke reden dan 
ook, dan wordt voor 2024 door de ATV Texelstroom het normale tarief in rekening gebracht.

De leden die al gebruik maken krijgen automatisch in januari 2023 het aanvraag formulier 
2024 toegestuurd.

Nieuwe leden die in aanmerking komen en nog geen aanvraag formulier hebben, kunnen 
deze aanvragen via atvpenningmeester@gmail.com of persoonlijk afhalen op de laatste 
zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de bestuurskamer.

De aanvraag dient persoonlijk te worden aangevraagd bij de Gemeente Den helder, het ver-
zoek kunt u indienen, via e-mail m.cappon@denhelder.nl 

Ook kunt u de aanvraag persoonlijk afgeven t.a.v  Mevr. M. Cappon, bij de receptie op de 
Verkeerstorenweg 3 Den Helder, 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

J.H. Broekhuizen,

Penningmeester,
ATV Texelstroom.
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Verslag Kerstmarkt

Op zaterdag 05 november was er een kleinschalige kerstmarktje in het Praathuis. 

Er waren hele leuke, creatieve en zeker gevarieerde artikelen te koop, dit verspreid over 13 tafels was 
het mooi verdeeld in het Praathuis. Ondanks dat het misschien qua datum iets te vroeg werd gehou-
den, was er gelukkig wel wat aanloop en werd het een gezellig middag. 

Het is misschien leuk om vaker een seizoen gerelateerd themamarktje te organiseren, dus mocht u 
nog leuke ideeën hebben, schroom niet om dit door te geven. 

We vinden het ook leuk als onze tuinders het Praathuis komen bezoeken om gezellig een kopje koffie 
te drinken en een praatje te maken na gedane arbeid. Op de laatste zaterdag van de maand wordt er 
een loterij gehouden met leuke prijsjes en proberen we er iets extra’s bij te doen zoals op 26 novem-
ber hadden we heerlijk gebakken visjes. 

We hopen u ook een keer te mogen begroeten!
 
Jacky.
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VERSLAG INLOOPOCHTEND ZATERDAG 26 NOVEMBER

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van het Bestuur waar de Inloopochtend extra onder de aandacht 
werd gebracht aangezien er op de laatste zaterdag van de maand weer een loterij zou worden gehou-
den, maar ook dit keer heerlijke gebakken visjes werden verkocht. 

Dankzij Fred, Arie, Barrie & vrienden hebben heel veel van onze leden genoten van allerlei gebakken 
vis maar ook van de vers schoongemaakte zoute haring. 

Het was een gezellige drukte waar Jacky flink moest aanpakken aangezien er een afbericht voor de 
bardienst was gekomen, stond ze er alleen voor, maar door een flinke dosis ervaring heeft ze zich er 
super goed doorheen geslagen.

Gezellig dat Piet Hemelrijk de trekking voor de loterij samen met Hesco deed, en tot treurens aan toe 
een fietsendrager moest proberen te slijten, tot veel hilariteit van de aanwezigen.

Al met al een geslaagde ochtend die voor herhaling vatbaar is. 

Op zaterdag 31 december zal er weer een inloop zijn met een oudejaarsloterij, 

U bent allen van harte welkom!
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In het zonnetje

Ik mag Petar Obradović een interview afnemen met een accent aigu op de c, die ik niet op mijn toetsen-
bord kan vinden (maar Marianne wel). Zijn naam doet me denken aan een liedje van Henk Westbroek: 
“Zelfs zijn naam is mooi, mooier dan die van iedereen die dezelfde naam heeft.” Ja, soms komen de 
vreemdste associaties in mij op, maar dit ter zijde.

Als hij aanbelt en ik de deur open doe is zijn eerste vraag of er geen gevaarlijke honden rondlopen. Ik 
stel hem gerust en vraag of hij bang is voor honden. “Nou”, zegt hij, “Ik ben er niet echt bang voor maar 
toen ik postbode was kwam het geregeld voor dat een hond het liefst de post uit de brievenbus haalde 
met een van mijn vingers erbij en dan schrik je wel eventjes”. Lachend hangt hij zijn jas op en hij lijkt een 
beetje op een grote vriendelijke reus die mijn kleine halletje bijna geheel vult met zijn gestalte.
Hij kijkt op zijn horloge en zegt: “Het is precies 15 minuten lopen van mijn huis naar dat van jou dus dat 
valt mee. Ik hou ervan om te wandelen, liefst ieder dag een uur of langer. Ik ga ook vaak lopend naar de 
tuin, het is goed voor je lijf en om je hoofd leeg te maken, dus dat hou ik er maar in, je zou het een ge-
zonde hobby van me kunnen noemen.

Ik vraag hem of hij nog meer hobby`s heeft en hij antwoord dat tuinieren daar natuurlijk ook onder valt. 
Vroeger schaakte hij veel en ik versta dat hij veel schaatste, maar dat komt omdat hij een leuk accent 
heeft waar ik even aan moet wennen  waardoor hij meteen laat horen dat zijn roots ergens anders ligt 
dan in Nederland.

Zoals een goede gastvrouw betaamt vraag ik of hij koffie of thee wil maar Petar hoeft niets dus gaan we 
met een sneltreinvaart meteen maar van start. Waar kom je oorspronkelijk vandaan vraag ik hem.
“Uit het mooiste land van de wereld”, zegt hij met pretlichtjes in zijn ogen. Uit het voormalige Joegoslavië, 
hèt vakantieland voor veel toeristen. Het is een prachtig land waar  in de oorlog veel verwoest is en nu 
verdeeld is in meerdere zelfstandige staten. Al met al is het er niet op vooruit gegaan. Vroeger in de tijd 
van Tito was alles toch beter vind ik. Hij hield het volk bij elkaar en voorkwam dat etnische bevolkings-
groepen elkaar in de haren vlogen. Maar laten we het niet over politiek hebben, op mijn mening daarover 
zit je vast niet te wachten. 

Marianne is eigenlijk mijn vakantieliefde, ik heb haar in Joegoslavië ontmoet toen zij daar op vakantie 
was en heb haar later een keer in Nederland opgezocht en ben  gewoon gebleven. We zijn nu al meer 
dan 30 jaar samen en we zijn nog steeds gek op elkaar.” 

Hoe mooi is dat, een klassiek sprookje.
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“Weet je dat we twee tuinen hebben”, vraagt Petar mij. Als ik ontken gaat hij verder.“Toen ik gestopt was 
met werken hebben wij allebei een tuin genomen. Ik heb grotendeels een groentetuin en Marianne meer 
een siertuin en we vinden het heerlijk om daar te zijn, voor mij is het een geweldige invulling van mijn vrije 
tijd en Marianne komt daar tot rust naast haar drukke baan. Onze tuinen grenzen achter elkaar dus we 
kunnen zo even overwippen. Ik had dit jaar een hele rij zonnebloemen geplant waardoor we veel privacy 
hadden. In mijn kas hangen nu om deze tijd van het jaar nog steeds heerlijke tomaten aan de planten. 

Voor de jaarlijkse stekkenmarkt kweek ik paprika`s, tomatenplantjes, kooltjes, sla en bloemen op en heb 
aan het eind van de dag alles verkocht. Leuk om te doen. 

Op een dag liep Cris Toala Olivares een bekende fotograaf/journalist van National Geographic over het 
complex omdat hij tijdens een opdracht vanuit een vliegtuig ons tuincomplex op de Texelstroomlaan had 
gezien. Hij was nieuwsgierig geworden en kwam ook een aantal foto`s maken. Ook is hij op onze tuin ge-
weest. Er schijnt een artikel in National Geographic te hebben gestaan maar wij hebben we dat gemist. 
Leuk dat we een paar foto’s van hem hebben ontvangen. Petar scrolt wat op zijn mobiel om te bewijzen 
dat het waar is wat hij zegt en laat me een foto zien van die journalist in zijn tuin.

Wat doet Petar als vrijwilliger voor de vereniging wil ik weten.

“Ik snoei in de winter gedurende drie maanden samen met Rob Doorn op alle complexen de wilgenbomen, 
maai het gras op de paden en versnipperen het snoeiafval, de houtsnippers worden dan weer verkocht, 
ook houden we de twee tuinen bij die van de vereniging zelf zijn. Ik doe dat elke woensdag. Daarnaast 
haal ik de Vloedlijnen op bij de drukker en tel ze samen met Koos uit in de bestuurskamer, waar ze dan 
klaarliggen voor de bezorgers.

Heb je nog meer vragen?” 
Ik zeg dat het wel genoeg is zo en voor hij weggaat nodigt hij me uit om ergens in juni op zijn tuin te komen 
kijken omdat het in die maand het mooist is met alles wat er groeit en bloeit.

Ik ga dat zeker doen. Bedankt Petar, het was gezellig.

Anneke van der Meer- van Beveren.
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EEN BIJZONDERE INGEZONDEN BRIEF

Naar aanleiding van het zeemansverhaal van Joop Beek, wil ik u 
graag kennis laten nemen van mijn verhaal over mijn zeemansleven.

Ik ben nu bijna 92 jaar en nog steeds in het bezit van een volkstuin. 
Precies op mijn verjaardag, 12 mei 1950, voer ik uit met een boot van de 
wilde vaart, die reis duurde 18 maanden.
Ik moest in dienst waar ik een snelle opleiding zou krijgen om naar 
Indië te gaan, waar mijn broer al gesneuveld was. Na die reis stond de 
militaire politie mij al op te wachten, maar de wet bepaalde dat wan-
neer je 5 jaar of langer bleef varen, je niet in dienst hoefde. Vandaar 
dat ik 10 jaar lang bij vele rederijen gevaren heb. De watersnoodramp 
in 1953 overleefden we door een dag eerder te  vertrekken.
Toen ik met de “Lemsterkerk” voer (behorend tot de Vereenigde Neder-
landse Scheepvaartmaatschappij) hebben wij vast gezeten in het 
Suezkanaal en zijn we met een vliegtuig naar huis gebracht. Ik heb 
nooit meer iets van mijn spullen teruggezien en geen compensatie daar-
van gekregen van de rederrij van de  kerkschepen.
Vooral in Amerika en Zuid-Afrika heb ik nog rassenscheiding meege-
maakt, je werd de stadsbus uitgezet als je naast een kleurling ging zit-
ten. Die eerste dag in 1950 toen ik op de boot  stapte heb  ik kostsend  
door zeeziekte doorgebracht, daarna nooit  meer last gehad. 

Mijn chef Bootsman zei ooit tegen mij dat ik ge-
zond genoeg was om 91 jaar te kunnen worden, 
draai je leeftijd maar om! Dat is dus gebeurd.
F.W. Boute
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REPORTAGE: DE TUINDERS VAN DE TROUBADOUR
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“EEN AARDAPPEL KOMT NIET UIT EEN ZAK”
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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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