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 Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2023

Er waren toch nog een aantal mensen naar de nieuwjaarsreceptie gekomen die gezellig met 
elkaar een kopje koffie of een drankje kwamen nuttigen tijdens een praatje. Het is de bedoeling om dit 
sfeertje weer terug te krijgen. Elke laatste zaterdag van de maand is er een loterij met leuke prijzen, een 
lekker hapje en drankje en natuurlijk een praatje in het Praathuis, GEZELLIG!
Komt u ook een keer gezellig langs?

Jacky Kramer.

Aankondiging Stekkenmarkt 20 mei 2023

Op zaterdag 20 mei van 10.00 tot 14.00 wordt er weer een stekkenmarkt gehouden op ons 
Maximaplein van het complex. 
Op deze stekkenmarkt mogen alleen tuin gerelateerde artikelen worden verkocht.
Aanmelden kan bij het bestuur (we zoeken nog een Evenementen commissie)
U kunt een kraam huren, maar u mag ook met een eigen tafel of kraam gaan staan.
Laat het op tijd weten want vol is vol.

De “laatste zaterdag traktatie” van januari

Op zaterdag 28 januari was er een gezellig drukte in het Praathuis dankzij de oproep van Jan Broekhuizen 
via de nieuwsbrief. In samenwerking met de Gemeente was er voor onze leden en buurtbewoners gezorgd 
voor een heerlijk kopje groentesoep  en een lekker broodje kroket. Tot aan de start van de gezellige loterij 
werd hier dan ook gretig gebruik van gemaakt. Met dank aan Jacky, Margreet en Willeke.

Marianne Obradovic-Pot
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UITGAVE maart 2023

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 maart editie van de 
Vloedlijn 2023, 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 22 mei 2023

De redactie (Anneke en Marianne) 
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Mededeling van het bestuur

Ons oudste lid Dhr. D Stienstra is op 99-jarige leeftijd over-
leden. Hij heeft meer dan 40 jaar een tuin bij ons gehad en 
was lid sinds 1955.
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Van de bestuurstafel

Geachte leden,

Als ik dit schrijf zitten we in februari en bij veel tuinders begint het alweer te kriebelen. Overal wordt 
al gespit. De bestelde zaden zijn opgehaald in de boetiek en de aardappels zijn besteld.

De Gemeente heeft de sloot tussen het A en B-complex laten uit baggeren en het riet laten verwij-
deren. De kleine slootjes op het complex zijn opgeschoond door drie tuinders. Dus dat alles ziet er 
weer netjes uit. Ook zijn de picknick tafels en het bankje rond de boom geschilderd. Al is niet ieder-
een het eens met de kleur.

Op zaterdag 11 februari is er een workshop fruitbomen snoeien gegeven door Stefan Gomes, de 
opkomst was zeer goed, 25 tuinders hebben deelgenomen aan deze workshop. Na afloop was er 
koffie en soep voor de deelnemers.
Door een subsidie van de Gemeente hebben we elke laatste zaterdag van de maand een thema 
met eten dit is ook bedoeld voor de bewoners van de wijk die misschien ook wat aanspraak en ge-
zelligheid zoeken. De Gemeente zorgt ervoor dat dit breed wordt uitgedragen. 

Iets wat minder positief is betreft het stroomverbruik op het B en C-complex, ongeveer 800 KWH 
per maand, u begrijpt dat dit niet kan. De energie kosten rijzen de pan uit dus hebben we besloten 
de elektra af te zetten. Als u echt spanning nodig heeft kunt u dit vragen bij de tuinders die hiervoor 
in de Vloedlijn staan. 

Nogmaals de spanning is alleen voor het snoeien van de heg het maaien van het gras en 
eventuele werkzaamheden aan uw tuinhuis.  

Dus niet voor waterkokers, koffiezetten, verlichting of een koelkast.

De tuin dient half april schoon en plant gereed te zijn.

Het bestuur hoopt op een mooi tuinseizoen voor eenieder.

We zijn nog steeds opzoek naar Bestuursleden 
 Een voorzitter
 Een tweede secretaris
 Een tweede penningmeester
 Een Voorzitter NTC
 Een voorraad beheerder voor de Boetiek
 Voorzitter Evenementen commissie
 Medewerker Evenementen commissie

Namens het Bestuur
Koos IJzendoorn
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Mededeling van de penningmeester

Aanvraag gereduceerd tarief.

Geachte leden,

Als uw inkomen en dat van uw partner samen niet hoger is dan het minimum inkomen, dan kunt u 
een verzoek indien voor “gereduceerd tarief huur volkstuin”  bij de Gemeente Den Helder.

U dient het verzoek persoonlijk in te dienen voor 1 juli 2023 bij de Gemeente Den Helder.

Aanvragen na deze datum worden door de Gemeente niet in behandeling genomen, en u kunt al-
leen voor het komende jaar ( 2024 ) een verzoek in dienen.

U kunt uw aanvraag versturen naar;
Postbus 36
1780 AA Den Helder
T.a.v. Mevr. Hogervorst – Cappon.

Of per mail naar;
m.cappon@denhelder.nl
m.v.stralen@denhelder.nl 

De vereniging krijgt voor 31 december van dit jaar, toestemming om het gereduceerde tarief in 
rekening te brengen.
Krijgen wij voor U geen toestemming, dan wordt het standaard tarief in rekening gebracht.

Aanvraag formulieren kunt u verkrijgen door een mail te sturen naar;
atvpenningmeester@gmail.com onder vermelding van uw tuinnummer.

J.H. Broekhuizen,

Penningmeester,
ATV Texelstroom.
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Een workshop fruitbomen snoeien.

Zaterdag 11-02-2023

Na de nieuwsbrief die werd rondgestuurd met de mededeling dat er een workshop fruitbomen snoeien 
zou worden gehouden, kwamen de aanmeldingen via de mail binnen voor deelname.
Er waren 24 aanmeldingen, die zaterdagochtend met koffie of thee werden ontvangen in het Praathuis. 

 

Na een welkom door J. Broekhuizen werd er door Stephan Gomes een stencil uitgedeeld met  informatie 
over fruitbomen en snoeien. Daarna vertelde hij het een en ander over het snoeien van fruitbomen, en 
werden er vragen gesteld.

Nu was het tijd om de theorie in de praktijk te brengen, waarna iedereen naar buiten ging en er in de 
Bernhardlaan groepen werden gevormd om daadwerkelijk te snoeien aan de verenigingsfruitbomen die 
daar staan.

Stephan liep langs de groepen en gaf tekst en uitleg hoe nu daadwerkelijk te snoeien wat voor een groot 
aantal deelnemers veel informatie opleverde, er werd dan ook driftig gesnoeid door de deelnemers.

Om 10.30 werd alles weer opgeruimd waarna er in het Praathuis nog even kon worden nagepraat onder 
het genot van een warme kop groentesoep.

Het was een geslaagde ochtend en iedereen bedankt voor hun enthousiasme, volgend jaar misschien 
weer een herhaling.

Jan Broekhuizen.
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ZO ROOD ALS EEN TOMAAT

Historie
De tomaat heeft zijn oorsprong in Zuid-Amerika, in het gebied rond de Andes. 
Dat is in het huidige Peru, Bolivia, Noord Chili en Ecuador.
Daar werden de tomaten gekweekt door de plaatselijke bewoners zoals de In-
ca’s en Azteken. De tomaten waren toen niet groter dan kersen.

 In de 17e eeuw wordt de tomaat, na de introductie van de tomaat in Europa, 
ook in Nederland gekweekt. Niet om te eten maar voor de sier. Nederlanders 
denken dat tomaten giftig zijn. Dat klopt, want in groene, onrijpe tomaten zit de 
giftige stof tomatine. Tijdens de rijping verdwijnt deze stof. Na koken ook. In Ne-
derland komt de tomaat pas rond 1900 op het menu te staan. Nederlanders lus-
ten hem wel meteen rauw.

Weetje: De oudste tomaat ter wereld ligt in de kelder van Naturalis. https://www.resource-
online.nl/index.php/2022/03/11/de-tomaat-die-lacht/

Tomaten kweken
Tomaten zijn makkelijk uit zaad op te kweken zaaien vanaf half maart. Binnen twee weken na het zaaien 
komen de zaailingen op. 
In ons klimaat, rekening houdende met de kans op nachtvorst tot half mei, is zaaien vanaf half maart de 
enige goede manier. Hoe vroeger je zaait, hoe gevoeliger je planten zullen zijn. Ze worden bij gebrek aan 
natuurlijk zonlicht fragiel, schieten de lucht in en kwijnen stilaan weg.
Dit heb je nodig:

 Tomatenzaden

 Zaai- of stekgrond, of universele potgrond

 Kweekpotjes van 10 cm

 Scherp zand of vermiculiet (optioneel)

Tomaten zaaien stap 1: verdeel de zaden over de grond

Verdeel de tomaten zaadjes over de grond.

Vul je potjes met de zaaigrond. Verdeel enkele zaadjes (niet teveel!) 
gelijkmatig over de grond. Bedek de zaden dan met een laagje zand 
of wat vermiculiet.

Tomaten zaaien stap 2: zet op een lichte, warme plek  

Weetje: Het Engelse woord tomato, het Duitse woord Tomate en het Neder-
landse woord tomaat zijn een verbastering van tomatl, wat het Azteekse 
woord is voor deze vrucht.

Bedek de tomaten zaden met een laagje zand.
Geef je tomatenzaden water en zet de potjes in een zaaibak met een deksel om 
de grond vochtig te houden. 
Bedekken met wat huishoudfolie kan ook. Zet de potjes op een lichte, warme 
plek. 
Laat de grond niet uitdrogen, maar maak hem ook niet te nat.
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Tomaten zaaien stap 3: zaailingen verspenen

Zet de stengel zo diep mogelijk in de grond.

Verwijder de folie van het potje wanneer de eerste zaailin-
gen van je tomatenplanten verschijnen. Verspeen de zaai-
lingen van je tomaten wanneer ze ongeveer 10 cm groot 
zijn. Plant de stengels dan zo diep mogelijk in een groter 
en diep potje. Aan het deel van de stengel onder de grond 
groeien dan nog meer wortels.

Tip: Als je tomaten kweekt op een vensterbank, draai het 
potje dan regelmatig. Zo voorkom je dat de plant scheef 
naar het licht gaat hangen.

Doordrenk de grond met water, en geef daarna je tomatenplanten regelmatig water. Tijdens de groei 
hebben je tomaten wat meer water nodig, en juist minder zodra de vruchten gaan rijpen. 
Geef je tomaten verder eenmaal per week vloeibare tomatenvoeding.

Weetje: Tomaten zijn verzadigd met vitamine C, zink, calcium en ijzer, maar belangrijker nog 
is dat tomaten zeer rijk zijn aan lycopeen. Deze stof heeft bewezen te werken tegen kanker.

Tomaten doen het over het algemeen beter in de kas, dat heeft er mee te maken dat tomaten plan-
ten graag droog staan en buiten wil het nog weleens te nat zijn waardoor ze snel last krijgen van 
schimmelziekten, bijvoorbeeld :

Pythoptora (aardappelziekte) is een ziekte die zich snel verspreid en de oogst doet mislukken. Zie-
ke planten moeten afgevoerd worden, mogen niet op de composthoop of in de groen bak. 
5 Tips om de ziekte te voorkomen:

1. Zorg voor goede ventilatie tussen de planten, dus ruimte aan de zijkant voor ventilatie (dus 
ook niet te dicht tegen de kaswand).

2. Verwijder regelmatig de onderste bladeren van de steel, tot de onderste tros, zodat de steel 
aan de onderkant steeds kaler wordt en oude bladeren verwijderd kunnen worden.

3. Zorg voor een goede bodem zodat de planten weerbaar worden tegen ziektes. Voldoende 
compost en lavameel.

4. Controleer regelmatig de bladeren om te zien of ze mooi groen zijn en geen gebrek hebben.

5. Geef altijd water onderaan de plant. Zo heeft je tomaat minder kans op schimmelziekten. 
Geef ook liever 1x in de week heel veel water in plaats van elke dag een klein beetje.

Goede oogst gewenst! 

Tot slot: Dit hoorde ik laatst van een hondentrainster. Eenmaal daags 1 lepel tomatensap over het 
honden- en kattenvoer gedurende 6 weken zorgt ervoor dat je hun tandsteen met een gaasje er van-
af kan vegen. Als dat waar is scheelt dat flink in de portemonnee

Marion van Os
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In het zonnetje

Ik heb een gesprek met mevrouw Hoonaard die het ziekenbe-
zoek voor onze vereniging voor haar rekening neemt.

“Ik heb in de vier jaar dat ik dit doe zo`n vijf zieke tuinders be-
zocht”, zegt ze. “We hebben dus een heel gezond ledenbe-
stand, maar eerlijk gezegd denk ik dat er veel mensen zijn die 

niet aan het bestuur doorgeven dat ze ziek zijn. Het is natuurlijk niet de be-
doeling dat je aan de bel trekt als je een verkoudheid of griepje onder de leden hebt, ah dit is toevallig 
een leuke woordspeling. Maar als je een zware operatie moet ondergaan of langdurig ziek bent, dan is 
het misschien wel een aardig idee om een attentie te ontvangen namens het bestuur, echter dan moet 
het bestuur daar wel van op de hoogte zijn. In dat geval sta ik klaar om bij de patiënt langs te komen 
met een bloemetje en een kaart.

Graag zou ik dan willen weten of diegene een man of vrouw is en of hij /zij nog beter zal kunnen wor-
den, dit in verband met het kaartje dat ik moet kopen. Het zou een beetje gek zijn als ik met een vrolij-
ke beterschapskaart op de stoep sta bij iemand die ongeneeslijk ziek is. Dus mensen, schroom niet om 
ziekte door te geven, hetzij van uw partner, kennis of buren van de tuin. Een beetje extra aandacht kan 
een mens goed doen. Ik hoop niet dat ik het opeens vreselijk druk ga krijgen, want ik wens dat ieder-
een een gezond leven heeft en lekker kan blijven tuinieren”.

Mevrouw Hoonaard heeft zelf vanaf 2018 een siertuin aan het water, een van de mooiste plekjes van 
het complex vindt zij.

“Het is er heerlijk rustig en ik zit vaak aan het water waar van alles te zien is. In het voorjaar schattige 
jonge eendjes en af en toe vaart er een kano voorbij, soms met mensen erin die helemaal niet kunnen 
kanoën en ongewild de verkeerde kant opgaan. 
 
Dat kan heel hilarisch zijn om te zien. Het enige nadeel is dat mijn tuin bij lang-
durige regenval grotendeels blank komt te staan, dan wordt  de vijver die is 
aangelegd nog een keer zo groot en verdrinken de planten die er omheen 
staan. Dat is jammer, dus gaan we de vijver maar dempen. We hebben een 
mooi huisje wat mijn man en ik samen hebben gebouwd, het is leuk ingericht 
en het lijkt wel een zomerhuisje met uitzicht op de kanoroute. Het is een heel 
werk geweest, maar het resultaat mag er zijn. Gelukkig heb ik een heel handige man!

Ik heb dus een siertuin omdat ik weinig verstand heb van een moestuin, wel geprobeerd, maar bij mij 
komt niets op. Ik zie in de tuinen om mij heen prachtige bonenplanten, slaplanten en nog veel meer 
gezonds staan en bij mij stonden er dan, als ik geluk had tenminste, een paar armzalige kropjes sla te 
verpieteren. Ik had paprika`s en pepertjes in de kas opgekweekt en later uitgezet in de volle grond, 
nou daar is nooit een paprika of pepertje aan gegroeid.
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We hebben toen de kas betegeld en die doet nu dienst als opbergruimte voor het tuingereedschap! 
Alleen de druif doet het goed omdat ik hem gewoon laat verwilderen. Dat blijkt dus voor mij de beste 
manier te zijn. Wat ik wel gedaan heb is de gesnoeide takken van de hortensia gewoon in de grond te 
zetten en warempel die gaan gewoon groeien! Dat komt natuurlijk omdat de grond zo nat is. Er staat nu 
een hele rij hortensia`s aan de rand van mijn tuin. Moet u ook eens proberen.

Zomers gaan we op pad met onze camper, dat doen we al sinds onze 
dochters klein waren die nu al volwassen zijn. We hebben in die jaren gro-
te campers gehad en hebben nu een kleinere, maar die gaat in de toe-
komst weer ingeruild worden voor een grotere want nu we ouder worden 
zijn we wel wat meer gesteld op wat ruimte en comfort. Ooit hadden we 
een veel te kleine bus gekocht waar we pas goed achter kwamen toen we 
ermee op vakantie gingen naar Duitsland, we hebben hem meteen in Kleef 
verkocht. Moesten we op stel en sprong naar huis om alles uit te laden en 
de hele inboedel moest opgeslagen worden in onze woonkamer. 

Momenteel is het hebben van een camper behoorlijk duur geworden want alle prijzen gaan schrikbarend 
omhoog o.a. de winterberging, de brandstof, staplaatsen en de verzekering, maar het blijft een mooie 
manier om vakantie te kunnen vieren”.

“Tijd voor hobby`s heb ik niet omdat ik het veel te druk heb met andere dingen,” vertelt zij opgewekt. “Ik 
hou niet van gepriegel, ik kan niet breien, niet haken en niet naaien. Toen ik jong was en bij een taxicen-
trale werkte vond ik dat het tijd was om eens te leren breien. Als ik daar dan nachtdienst had deed ik een 
poging om een sjaal te breien, ik kreeg het op mijn manier aardig onder de knie en was er zo enthousi-
ast mee bezig dat die sjaal op een gegeven moment wel drie meer lang was geworden! Nou dat was 
eens maar nooit meer”.

Mevrouw Hoonaard vind ik een bijzondere en eerlijke vrouw, daar hou ik wel van en ik wens haar nog 
veel mooie vakanties toe met de camper en veel plezier in haar tuin aan het water.

Anneke van der Meer-van Beveren
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Website

De website van ATV Texelstroom is geüpdatet. Voor tuinders en potentieel nieuwe leden is de website 
een handig hulpmiddel om snel bij noodzakelijke of interessante informatie te komen. Ik nodig u dan ook 
uit om eens een kijkje te nemen (www.atvtexelstroom.nl). 

Hierbij alvast een kleine introductie.

U kunt de website via uw mobiele telefoon bezoeken en via de vaste computer. De informatie is op bei-
den zijn hetzelfde, alleen de lay- out verschilt zoals u kunt zien op onderstaande foto’s:

Website via mobiele telefoon:
Wanneer u op het roze vierkantje drukt dan komt het blauwe hoofdmenu tevoorschijn. Door op alle 
items met een +  te klikken kunt u de sub menu’s openen. In onderstaand voorbeeld ziet u op foto 3 dat 
onder het menu BESTUUR – bestuur en organisatie, statuten en het huishoudelijk regelement vallen. 
U kunt deze pagina’s bezoeken  of formulieren openen door op desbetreffende woorden te klikken.  
U wordt dan doorgeleid. 

                                                                                                                                                                       
 

De website via de vaste computer
 

Op de vaste computer/laptop ziet u de blauwe naviga-
tiebalk horizontaal in beeld. Ook hier geldt hetzelfde 
principe: open de knop om de submenu’s te zien. 
U wordt doorgeleid door op desbetreffende onderwerp 
te klikken. 

Wanneer u naar beneden scrolt dan vind u zowel op de vaste computer als op de mobiele telefoon 
“shortcuts”. Dit zijn plaatjes die direct leiden naar veel geraadpleegde pagina’s. 
De korte weg om de volgende info te krijgen over:
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Op de volgende pagina ziet u in een oogopslag de inhoud van de Navigatiebalk en wat er op de gehele 
website aan informatie te vinden is:

Ik zou zeggen: navigeer lekker rond! Wanneer u tips heeft over informatieve sites die mogelijk interes-
sant zijn voor collega tuinders, laat het me maar weten. Heeft u mooie scherpe foto’s van uw moestuin, 
de oogst of het complex dan plaats ik ze graag op onze website! 

Ik wens iedereen een fijn aankomend tuinseizoen! 

Groet Sandra Wanningen / webbeheerder
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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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