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UITGAVE september 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  vacant 
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   Vacant   

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

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



4

Redactie

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

Er zijn weer leuke items aangeleverd, 
dit keer de foto op de voorpagina van 
de tuin van Jan Mesu. Maar we missen 
dit keer ook een paar vaste items. 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 in te korten. 
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 november 2022

De redactie
Anneke en Marianne
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Van de bestuurstafel

Geachte leden,

We hebben de “Open Dagen” alweer achter ons. Op de zaterdag hebben we een oorkonde van 25 
jaar lidmaatschap uitgereikt aan Dhr. Asselman. 

Tijdens de rondjes die wij lopen op de complexen valt het steeds weer op dat veel tuinders weinig 
doen aan de border en de aangrenzende heggen. Heggen langs de paden maximaal 1.60 meter 
en tussen de tuinen maximaal 1.80 meter. Ook laten veel tuinders het gras liggen als er is ge-
maaid, tuinders ruim dit a.u.b. op. Op het A-Complex is een nieuwe coördinator Dhr. Spijkerman 
tuin 68. Op het B-complex is dat nu Dhr. P. Spaansen tuin 20. 

Nog steeds wordt er gefietst op de graspaden, dit is NIET toegestaan. Alleen zij die een ontheffing 
hebben mogen naar en van de tuin fietsen. Ook verzoeken wij de tuinders scooters in of bij de stal-
ling te zetten en niet op het pad voor de tuin. Enkele vrijwilligers hebben de fietsenstalling opge-
knapt waarvoor hartelijk dank.

Tevens het verzoek aan de tuinders die met hun auto komen om de 
auto goed en recht in de vakken te parkeren. Het komt te vaak voor 
dat de auto’s scheef in de vakken staan en dat er 2 plaatsen worden 
bezet voor 1 auto. 

De huurovereenkomst met de Gemeente is getekend. De vereniging 
kan weer acht jaar vooruit. We bedanken dhr. P. Spaansen oud-voor-
zitter van de vereniging en dhr. H. Vroklage van de AVVN voor hun 
inzet bij het tot stand komen van de huurovereenkomst. 
Op de foto: de vertegenwoordigster van de Gemeente tekent de over-
eenkomst.

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

 Koos IJzendoorn
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Van de penningmeester

Beste tuinvrienden,

Als  de nieuwe penningmeester en voorzitter van de NTC is gevraagd om iets over mijzelf te vertel-
len in de Vloedlijn. Mijn naam is Jan Broekhuizen en ik heb samen met mijn vrouw Margré  tuin 29.
Eind vorig jaar gaf mijn vrouw aan dat zij het heen en weer reizen naar de camping in Friesland niet 
zo leuk meer vond. Wij hebben toen samen  de beslissing genomen om ons chalet daar te koop te 
zetten en ja in deze coronatijd was deze snel verkocht.

Maar aangezien ik niet iemand ben om stil te zitten hebben we besloten om weer een volkstuin te 
nemen. Nu zal u denken weer? Jazeker wij hadden een tuin op het C-complex, maar na onze ver-
huizing in 1998 hebben wij onze tuin opgezegd omdat wij buiten Den Helder waren gaan wonen. 
Daarna hebben we het aanmeldingsformulier ingevuld om weer op de wachtlijst te komen voor een 
andere tuin in de toekomst.
En jawel, toen wij begin januari 2022 een rondje over het complex liepen, kwamen we de secretaris 
tegen die aangaf dat er mogelijk een tuin beschikbaar was voor overname, namelijk nr. 29. Na con-
tact met de toenmalige huurders hebben wij 13 januari de tuin overgenomen en zijn aan de slag ge-
gaan om het naar onze wensen in te richten en een  tuinhuisje te plaatsen.

Tijdens deze werkzaamheden kwam het gesprek via de secretaris op de NTC en wat dit inhield en 
na een kennismaking met Rob en andere actieve NTC mensen, heb ik aangegeven wel het voorzit-
terschap hiervan op mij te willen nemen. Nadat ik redelijk vroeg, wegens een reorganisatie bij het 
bedrijf waar ik werkte, met pensioen kon heb ik als vrijwilliger op een aantal campings in het buiten-
land ( Zweden, Frankrijk en Italië) geassisteerd met het onderhoud van het groen en de paden. En 
ook de laatste jaren heb ik op de camping in Friesland geholpen met het onderhoud zoals snoeien, 
maaien, aanleg infrastructuur en een vijver voor een nieuw gedeelte op de camping.

Maar alles kan snel gaan. Nadat ik te horen kreeg op de ledenvergadering en ook in de gesprekken 
met Cor, dat hij wilde stoppen met het penningmeesterschap en dat er geen animo was onder de 
leden om dit van hem over te nemen, heb ik in overleg met mijn vrouw besloten om mij op te geven 
als penningmeester. Het is mij niet helemaal onbekend want ik heb in het verleden ook het  penning-
meesterschap voor een watersportvereniging gedaan en voor de afdeling Den Helder van de lande-
lijke “Vereniging  Onze vloot”.

Wel zijn we binnen het nieuwe DB overeengekomen dat ik tevens voorzitter van de NTC blijf tot er 
iemand komt die het voorzitterschap van mij wil overnemen. Dus leden als u in een leuke groep wat 
voor de vereniging wilt doen, meldt u zich dan aan.
Ook zijn wij nog op zoek naar iemand die het hand- en machinale gereedschap van de NTC wil on-
derhouden, dus heeft u interesse meld u zich bij mij of bij Rob.

Natuurlijk bent u altijd welkom voor een praatje op tuin 29 en misschien heeft u wel leuke ideeën 
voor de NTC. of de vereniging.

Verder hoop ik op een goede samenwerking met allen.

Jan Broekhuizen,
Penningmeester.
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Bericht van NTC

Bericht voor de leden van de ATV Texelstroom.

Dit jaar zijn Rob Doorn, Dieuwke Seebregts en ik, Jan Broekhuizen overeengekomen om het begeleiden 
van de algemene werkzaamheden op zaterdag te verdelen, zodat niet één persoon elke zaterdag verplicht 
aanwezig hoeft te zijn. 

Wel zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om met het groen bezig te zijn en tevens voorzit-
ter te worden van de NTC aangezien Dieuwke en ik sinds dit jaar ook in het dagelijks bestuur plaats heb-
ben genomen, wat ook veel tijd vraagt, dus mensen kom op, meldt u aan!

Het is een leuke ervaring, je leert de mensen kennen en ook leer je veel over het terrein en het groen wat 
op en in de singels rond het terrein groeit.
Dit jaar doe ik tijdelijk het maaiwerk van de paden, i.v.m. met privé omstandigheden van de vaste maaier. 
Wat opvalt is dat veel tuinders zich niet aan de afspraak houden van het vrijhouden van de rand van hun 
border en het recht afsteken van de borderrand. Ook over het pad heen groeiende takken, a.u.b. knip deze 
af want het is niet fijn zittend op de maaier de takken in je gezicht te krijgen.

En dan de zaterdagen, iedereen die ingedeeld is krijgt een lijst, en via de Vloedlijn waarin zijn of haar werk-
dagen staan aangegeven. Helaas blijkt toch op elke “werkzaterdag” dat leden die ingedeeld zijn gewoon 
wegblijven zonder afbericht. 

Mensen het is een kleine moeite, om als u verhinderd bent, even een klein berichtje naar Rob te sturen die 
ook in de week voor de werkdag nog een berichtje aan de leden zend via de e-mail dat zij verwacht wor-
den. Dit is wel zo netjes en kunnen wij ook beter inplannen wat te doen op de zaterdag. 
Tevens kunt u ook gelijk een datum aangeven waarin u wel kunt. 

Indien u zich niet heeft afgemeld en zonder reden bent weggebleven, dan krijgt u een boete 
van € 25,- per keer dat u niet bent komen opdagen.

Heeft u goede ideeën met betrekking tot het onderhoud, of andere ideeën, laat het weten. 
Of meldt u zich aan als vrijwilliger!

Namens de NTC groep,
Rob, Dieuwke en Jan.
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Verslag Open Tuindagen ATV Texelstroom, 6 en 7 augustus 2022

Op vrijdagochtend na koffie en koek werden de 15 kramen in recordtijd neergezet door veel vrijwilli-
gers die al vroeg aanwezig waren om te helpen. Zaterdagochtend rond 06.45 uur kwamen de eerste 
kraamhouders al vroeg hun spullen neerzetten. Op zaterdag werd het goed bezocht en op zondag 
bleef het helaas iets achter. Alle complexen van onze vereniging werden opengesteld voor bezoekers. 
Zij konden zelf rondstruinen of meelopen met een leuke rondleiding met heel veel informatie over wat 
er allemaal te zien en te beleven is bij deze vereniging. Ook de tuinwinkel, de kassen en natuurlijk het 
clubgebouw konden door de bezoekers bezocht worden.

Vorig jaar werden voor het eerst rondleidingen gegeven over de complexen, waarin door de gidsen 
over de bijzondere beplanting en wetenswaardigheden werden verteld. Dit jaar namen Inge en Rob 
deze taak voor hun rekening. Vele bezoekers maakten van deze mogelijkheid gebruik en eerlijk is 
eerlijk, met een heerlijk zonnetje was het een feestje om over het terrein te lopen. 
René, onze huiszanger, zorgde deze dagen voor de muziek in de kantine. 

Ook de verkeersregelaars waren weer aanwezig om alle bezoekers te helpen aan of te verwijzen naar 
een parkeerplaats. Natuurlijk zorgden ze er ook voor dat fietsers en wandelaars de drukke Texel-
stroomlaan veilig over konden steken. Inmiddels doen ze dit al vele jaren en zijn ze voor vele bezoe-
kers dan ook al vertrouwde gezichten. 

Verder wil ik iedereen die heeft meegeholpen om deze dagen tot een succes te maken heel hartelijk 
bedanken.

Aad van de Laar
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OVERZICHT KLAVERSEIZOEN

Contactpersoon: Cor de Groes 06-46923982
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In het zonnetje

Voor de regelmatige bezoeker van het Praathuis is Joop Beek een vertrouwd gezicht 
achter de bar. Vier middagen in de week is hij daar aanwezig van 15.30 uur tot 17.00 
uur om zijn klantjes te voorzien van een drankje en een luisterend oor te bieden aan 
diegene die zijn verhaal kwijt wil. Over en weer kwinkslagen uitdelen aan elkaar is 
ook een telkens terugkerend verschijnsel waar soms hartelijk om gelachen wordt 
door de veelal vaste groep die zich elke middag  al of niet na het werken in de tuin 
naar het Praathuis begeeft als ware het een bruin café. En Joop geniet ervan, nog 
steeds.

Ik spreek Joop een dag nadat het 77 jaar geleden was dat Japan capituleerde en de tweede wereldoor-
log echt voorbij was en er met een kranslegging op 15 augustus die oorlogstijd herdacht werd door te 
zwijgen èn door te praten. Ook Joop was daarbij aanwezig en ik vroeg hem waarom hij daar was.
“Om mijn vader en iedereen die in dat verre Oosten gevochten heeft en krijgsgevangenen van de Japan-
ners werden te herdenken. Velen hebben het niet overleefd en zij die het wel overleefden hebben daar 
de rest van hun leven de naweeën van ondervonden. Mijn vader was daar een van, hij overleefde het 
Jappenkamp èn de Birma spoorlijn. Het waren vreselijke, mensonterende omstandigheden waar hij en 
zijn medegevangenen aan onderworpen werden onder het wrede regiem van de Japanners. Eenmaal 
weer thuis werd er doorgaans niet over de gruwelijkheden die zij meegemaakt hadden gesproken, wel-
licht omdat er geen woorden gevonden konden worden voor dat wat als een groot trauma met hen mee-
gedragen werd.

“Goed, zullen we het nu maar hebben over dat waarvoor wij gekomen zijn, dan beginnen we maar bij het 
begin,” zegt Joop resoluut. En meteen rolt zijn geboortedatum over tafel, die ik om zijn privacy te waar-
borgen maar voor mezelf ga houden.
“Ik ben geboren in Amsterdam, maar omdat mijn vader dus bij de marine zat, zijn we verhuisd naar Den 
Helder waar ik in 1949 naar de MULO in de Molenstraat ging.”
Ah, zei ik daar heb ik ook op gezeten en kwamen er gezamenlijke herinneringen naar boven aan enkele 
leraren waar we beiden les van hadden gehad. Grappig om dat te kunnen delen met Joop en we waren 
allebei weer even in onze tienerjaren belandt.

“Na mijn MULO diploma waarbij je meteen het middenstandsdiploma op zak had ben ik naar een particu-
liere vakschool voor civiele koopvaardij gegaan in Amsterdam. Na die school doorlopen te hebben kon ik 
hofmeester worden op een koopvaardijschip. Het avontuur trok mij als jonge knul van 19 jaar en ik werd 
aangenomen bij de firma Ruys en Co, een rederij van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd, waar ik begon 
met het schoonmaken van hutten. 
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Je moest onderaan beginnen, later werd ik pantry jongen en daarna rooksalonbediende. Het was hard wer-
ken hoor, je maakte negen uur op een dag en soms nog meer, ook in de weekenden. Het was een vracht-
schip en tevens een passagiersschip met 60 bemanningsleden en doorgaans 12 passagiers. Er waren in 
die tijd nog geen containerschepen. We voeren vaak naar Amerika en de Perzische Golf. Mijn eerste reis 
duurde 13 maanden. We zijn twee keer de wereld rondgevaren.
Na die reis moest ik meteen in dienst en kwam ik bij de landmacht en werd gestationeerd in Den Helder op 
het Deibelkamp waar ik 18 maanden gezeten heb. Daarna weer zo snel mogelijk aangemonsterd op een 
ander koopvaardijschip waar ik 6 jaar bij gevaren heb. Prachtige steden gezien over de hele wereld, hele 
mooie ervaringen gehad, bijvoorbeeld door het Suezkanaal naar verschillende Zuid-Amerikaanse landen 
gevaren. We hebben dus zo`n beetje alle continenten bezocht behalve Australië en onderweg natuurlijk 
bulk ingeladen en elders weer uitgeladen. Geweldige tijd gehad, ook omdat ik nog een vrije jongen was, 
want als getrouwd man met kinderen is het niet het meest ideale beroep om uit te oefenen.

Eenmaal weer op de vaste wal ben ik me een beetje gaan sette-
len, ik werd kelner bij een café restaurant in Bergen waar ik sei-
zoenswerk deed.
Daarna heb ik twee jaar in het Kippenhemeltje in de Koningstraat 
gewerkt. Dat was het eerste restaurant waar geroosterde kip werd 
geserveerd met kerriesaus en rijst. Toen ik bij wijze van spreken 
genoeg kippen voorbij had zien vliegen ben ik als burger bij de 
officiersclub van de Koninklijke Luchtmacht gekomen en na 6 jaar, 
toen de club opgeheven werd, mijn loopbaan voortgezet bij de 
MOOC in de Spoorstraat.

Inmiddels was ik getrouwd en hadden we een zoon gekregen, dat weerhield me er echter niet van om ook 
daar weer te vertrekken om dit keer mijn geluk te beproeven bij het Nato Haupt Depot op de Nieuwe Ha-
ven, waar ik de inventarissen van de Mijnendienst controleerde. De laatste sprong die ik gemaakt heb is 
die naar Marine Vliegkamp de Kooy op de afdeling bevoorrading van de board vliegtuigploeg, daar heb ik 
de in totaal 36 dienstjaren volgemaakt en kon ik met pensioen.”
Voldaan leunt Joop achterover, veert dan weer op en zegt: “Ik ben geen man die lang stil kan zitten,” Nee 
denk ik, gezien de vele banen die hij gehad heeft kijk ik daar niet echt van op en vraag hem waar hij die 
zee van vrije tijd mee opgevuld heeft.

“Samen met mijn vrouw heb ik een volkstuin genomen op het tuincomplex “De Razende Bol” aan de Huis-
duinerweg, ja en daar stond ik uiteraard achter de bar van het verenigingsgebouw tot de vloer daar in el-
kaar zakte die tot op heden voor zover ik weet nooit meer gerepareerd is. Ik had mijn tuin daar opgezegd 
toen mijn vrouw overleed, alleen had ik er geen zin meer in. Omdat er hier op Texelstroom geen vrijwilliger 
te vinden was die bardiensten wilde draaien zijn ze bij mij terecht gekomen en zoals je weet kan ik niet he-
lemaal stilzitten dus nu draai ik hier die vier middagen in de week de bardienst sinds een jaar of vier en ik 
doe het nog met plezier hoor.” 

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om naar aanleiding van dit verhaal uit te rekenen hoe oud Joop onge-
veer moet zijn, maar dat hij zich op zo`n leeftijd vrij wil maken om onze vereniging van dienst te zijn vind ik 
klasse!

Bedankt Joop, je bent een kleine man met grote verhalen en dat je nog maar lang een 
biertje in mag schenken voor de mannen!

Anneke van der Meer- van Beveren.
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Biologische winkel

In de vorige editie van dit blad kon u kennisnemen van het lumineuze idee een winkel te openen voor biolo-
gisch gekweekte producten uit eigen (volks)tuin. Hierop kwamen bij de redactie al enkele leuke reacties 
binnen. Het plan staat weliswaar nog in de kinderschoenen en moet nog verder worden uitgewerkt, maar 
de eerste schreden zijn gezet. 

In winkelcentrum de 'Duinzoom'  (vroeger het Falgacentrum) staan al een aantal jaren winkels leeg. Dit is 
de bewoners en het winkelende publiek al heel lang een doorn in het oog. "Hoe leuk zou het zijn wanneer 
bewoners uit de buurt en hobbytuinders in één van deze winkels hun groente en onbespoten fruit uit eigen 
tuin te koop zouden kunnen aanbieden”, schreef een bewoner van één van de nabijgelegen tinyhouses 
aan het plaatselijke bestuur van GroenLinks. 

En zo kwam het balletje aan het rollen. De vastgoedondernemer die de winkelpanden in beheer heeft ver-
klaarde zich bereid om een winkel voor dit doel  beschikbaar te stellen en ook is er inmiddels iemand ge-
vonden met een agrarische achtergrond die de winkel zou willen beheren en het idee verder handen en 
voeten te geven. 

Maar het plan heeft alleen kans van slagen als er voortdurend voldoende aanbod is van verse groente, fruit 
en misschien ook van snijbloemen en plantjes. Wellicht zijn er nog veel meer levensvatbare ideeën, laat 
het ons vooral weten. Stapje voor stapje komen we samen verder! Wij hopen in elk geval uw enthousiasme 
te hebben opgewekt en sporen u van harte aan om van dit originele initiatief een geweldig succes te ma-
ken. Voor deelname aan dit unieke project kunt u zich bij de redactie aanmelden. Het verplicht u tot niets. 

Koos van Beveren
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BESTELLEN TUINAGENDA “HET JUISTE MOMENT” 2023.

Vorig jaar kwam was het te laat voor een artikel in de Vloedlijn, maar dit maal op tijd om u te laten we-
ten dat de tuinagenda “Het juiste moment” 2023 weer kan worden besteld voor de leden van ATV 
Texelstroom.

De agenda is gemaakt door de Werkgroep werkagenda Het juiste moment . Hierin staan alle gegevens 
voor het zaaien en oogsten van de gewassen. Er is rekening gehouden met de stand van de maan en 
de planeten. Iedereen weet dat door de stand van de maan er eb en vloed is.
 In deze agenda staat dus precies wanneer het gunstig is voor verschillende gewassen om te zaaien, te 
planten, te verplanten en te oogsten. 
En ook wanneer de tijden ongunstig zijn.

Deze agenda is niet alleen geschikt voor de moestuinders maar ook voor de siertuinders.

U kunt hem ook gebruiken om er een tuindagboekje van te maken. Er is  bij elke dag ruimte om een 
aantekening te maken. Achterin is ook ruimte voor 
notities. Hij meet ongeveer 14 bij 15 cm.
 
De agenda is bij mij te bestellen. Vorig jaar heb ik er 7 kunnen bestellen. Normaal kosten ze €24,10 per 
stuk incl. verzendkosten, maar omdat ik er een aantal tegelijk bestel, kan ik ze voor  € 20,- per stuk ko-
pen.

Meer gegevens over deze agenda kunt U vinden op www.carmencitabd.nl

Popita Boschloo (Tuin 67), telefoon: 621122. Bestellen graag voor eind oktober.
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De smeerwortel 

De Smeerwortel (Symphytum) is een geslacht van planten uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). 
Het geslacht bevat overblijvende planten, meestal kruiden, geen struiken of bomen. De kelk is tot een 
kwart of geheel ingesneden. De bladeren zijn langwerpig tot lancetvormig en verspreid geplaatst.
In Nederland en België komt de gewone smeerwortel (Symphytum officinale)(figuur 1) voor en de ruwe 
smeerwortel (Symphytum asperum)(figuur 2, een soort uit de Kaukasus, is hier en daar in Nederland 
ingeburgerd. Ook de kruising tussen deze beide, bastaardsmeerwortel (Symphytum ×uplandicum) is 
soms te vinden. Daarnaast is er ook nog de knolsmeerwortel (Symphytum tuberosum).

Naast de natuurlijke soorten zijn er voor de tuin een aantal cultivars, zoals:
Symphytum'Azureum'
Symphytum grandiflorum'Goldsmith'
Symphytum grandiflorum Wisley Blue'

De gewone smeerwortel (Symphytum officinale) is een vaste plant uit de ruwbladigenfamilie (Boragin-
aceae). Deze soort is in België en Nederland een algemeen voorkomende plant in ruigtes, bermen, op 
dijken en bij slootkanten. Dit geldt voor geheel Europa met uitzondering van het hooggebergte. De plant 
is in Noord-Amerika ingevoerd en verwilderd. De plant wordt 40–100 cm hoog met van mei tot augustus 
witte, roze of paarse, dicht opeen in een hangende tros gegroepeerde bloemen. De bloemen zijn klok-
vormig, 2-4 cm groot. De kelkbladen zijn spits, en 1/3 van de buisvormige, vergroeide kroonbladen.
Zowel de stengel als de lancetvormige bladeren zijn ruwbehaard. Het wortelblad is het grootst, dit kan 
25 cm lang zijn. De hogere bladeren zijn gevleugeld langs de stengel, dat wil zeggen: het blad loopt 
door langs de stengel tot het vorige blad. De bladeren zijn aan de onderzijde geaderd. De ronde, holle 
stengels zijn vertakt. De wortel is van buiten zwart, van binnen wit.

Geschiedenis
De werking van smeerwortel is al eeuwen bekend. De oude Grieken en de Romeinen gebruikten smeer-
wortel als middel om botbreuken en huidwonden te herstellen.
Smeerwortelzalf wordt nog steeds toegepast bij spierpijn en slecht genezende wonden.

De smeerwortel en de betekenis voor de volkstuin:
In dit stukje is het toegespitst op de smeerwortel variëteit Bocking 14. Deze soort zaait zich niet uit maar 
kan wel vermeerderd worden door scheuren en stekken.

Hommeltrekker
Bloeitijd juni t/m augustusMooie plant
Kan 4 tot 6 x p/j gesnoeid worden

Mineralenpomp. 
Doordat de smeerwortel een lange penwortel heeft is het een goede mineralen trekker. 
De plant zit dus boordevol mineralen die met name voor fruitbomen, aardappelen, 
komkommers  en tomatenplanten, gewassen die veel kalium nodig hebben, een goede 
bemesting is, beter dan koemest. 
Toepassing: in de vorm van 1. afgesneden stengels 
                                             2. mulchen 
                                             3. gier
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De smeerwortel kan dus 4 tot 6x per jaar gesnoeid worden en op verschillende wijze als bemester voor ka-
lium behoeftige gewassen, struiken en bomen gebruikt worden.

1. Stengels in z’n geheel op de grond leggen

2. Mulchen. Plant in kleine stukjes knippen en door de aarde mengen.
 Uitdroging: het beschermt de bodem tegen uitdroging in warme, droge en zonnige periodes. Door 
 het laagje verdampt het vocht minder snel. Dat betekent minder vaak water geven.
  Te nat: het voorkomt dat de bodem te nat wordt in koude en vochtige tijden en wortels van groenten 
 wegrotten .
  Vorst: bij groenten die vorstgevoelig zijn, kun je wat extra mulch verspreiden. Het houdt hun voeten 
 warm.
 Onkruid: je hebt minder last van onkruid omdat de zaadjes in de bodem minder licht ontvangen.
 odemleven: je doet er allerlei bodemdieren, zoals wormen, kevers en pissebedden een enorm ple
 ier mee. Er is meer om te verslinden!
 Compost: die bodemdieren van nummer 5 maken gratis compost van het organisch materiaal. En 
 dat verbetert je bodem enorm.

3. Gier: 1 kilo versnipperde stengels en bladeren op 10 liter water. ( Evt. plantdelen in jutezak doen), 2 
weken laten staan. Evt. een paar handjes lavameel er door heen doen (i.v.m. stank). Na twee we-
ken verdunnen 1 op 10 en klaar voor gebruik.

Aangezien de gewone smeerwortel een grote plant is, is hij ook geschikt om aan de randen van de tuin als 
afscheiding te planten. De plantafstand onderling bedraagt 50 cm. De plant kan in het najaar gescheurd 
worden ter vermeerdering. Een geschikte standplaats is natuurlijk ook rondom fruitbomen.

Vanwege de taaie, slijmige, gomachtige substantie die de wortelstok bevat en die op zweren gesmeerd 
werd, ontstond de naam Smeerwortel. Op deze vettige wortelstok duiden ook namen als Spekwortel en 
Vetwortel. De Smeerwortel stond vooral bekend als middel om beenbreuken te genezen. Een waarschijnlijk 
niet meer in gebruik zijnde volksnaam is Waalwortel (oudtijds Waelwortel, Walwortels). Deze naam wijst in 
dezelfde richting van genezen of helen, want een Oudhoogduits woord dat in medische kringen gebruikt 
werd, luidde wallen of wellen en betekende helen. 

Marion van Os
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Recept: Courgette met uien inmaken (zoet/zuur)

(Bewaar potten van bijv. oude augurken of groentepotten, schoonmaken met soda en naspoelen met ko-
kend water)

Ingrediënten:

6 middelgrote courgettes (= ongeveer 2,5 kg)
4 grote uien
6 eetlepels zout
0,75 liter (natuur)azijn
250 tot 300 gram kristalsuiker
4 theelepels mosterdzaad
3 theelepels kurkuma (koenjit)
2 theelepel dillezaad (heeft u geen dillezaad gebruik dan dille)
laurierblaadjes
jeneverbessen
peperkorreltjes
teentjes knoflook

Tijd: 
3 uur (voorbereiding) en 20 minuten.

Bereiding:

Was de courgettes en snijd ze in de lengte door. Verwijder de zaadlijsten met een lepel. Snijd de courget-
tes in stukjes van ongeveer 1 centimeter en snijd de uien in ringen.
Neem een grote kom en doe hier de uien en courgettestukjes in.
Strooi hier 6 eetlepels zout over, meng het en laat dit 3 uur staan. Schep om het uur een keer met een 
lepel door de groenten. Neem na 3 uur een vergiet en doe hier de uien en courgettes in.
Spoel de groenten af, onder stromend koud water, en laat ze goed uitlekken.

Breng in een grote pan de azijn, suiker, het mosterdzaad, kurkuma en dille(zaad) aan de kook.
Laat dit ongeveer 5 minuten koken totdat de suiker volledig opgelost is, voeg nu de groenten toe en laat 
deze nog 2 minuutjes zachtjes koken.

Doe in elke pot 1 laurierblaadje en 3 jeneverbessen, peperkorrels en eventueel een teentje knoflook en 
schep daar de groenten bovenop. Goed aandrukken en giet dan het kokende azijnmengsel met de kruiden 
over de groenten tot de rand van de pot.
Draai de schroefdeksel goed aan en zet de potten op de kop en laat ze 5 minuten afkoelen.
Draai daarna de potten om, draai nog een keer aan de schroefdeksel, zodat deze goed vast zit, en laat ze 
verder afkoelen. Laat de courgettes met uien minimaal twee weken staan!

Ongeopend blijft de inhoud zeker een jaar houdbaar.

Eet smakelijk!

Marianne Obradovic-Pot
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Kerstmarkt in het "Praathuis" 5 november van 14.00 tot 18.00 uur

Na wat creatieve praatjes met mevrouw Pauw, ontstond het idee om een kerstmarkt te organiseren.
Een markt met aan “kerst gerelateerde en zelf gemaakte creaties” in het "Praathuis. De bedoeling is om 
de tafels te gebruiken als “kraam” (De kosten zijn € 2.50 per tafel dit is inclusief een kopje koffie)
Datum/tijd: Zaterdag 5 november, de tafels kunnen ingericht worden vanaf 13.30 uur. 
We willen gewoon een gezellige middag houden en ondertussen onze gevarieerde spulletjes tonen en 
natuurlijk verkopen. 
Mocht u interesse hebben om zelf een tafel te vullen, dan graag tijdig melden bij de bar in het Praathuis.
Wilt u naar de creaties op onze tafels komen kijken en op zoek zijn naar iets origineels, schroom niet maar 
kom gerust langs en laat u verrassen.

Hopelijk tot ziens op de markt. 

Jacky Kramer

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



19



20


