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Bericht van de Evenementencommissie

Het verslag van een geslaagde stekkenmarkt en meer foto’s zie pagina 6 in deze Vloedlijn

  

Open tuindagen 06 & 07 augustus 2022

Dit jaar zijn de “open tuindagen” gepland op zaterdag en zondag 6 en 7 augustus van 10.00 tot 16.00 uur. 
Ook hier geldt dat als u een kraam wilt huren dat u contact kunt opnemen met Fred of Aad.

We hopen er met z`n allen weer gezellige dagen van te maken.

Fred Leurs & Aad van de laar 
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UITGAVE  juni 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
Alg. Werkzaamh  Vacant 
Materiaalbeheer  Vacant    

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& 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, D. Smith en K. de Bruin  

Bouwaanvragen     Indienen bij de BTC of bij het dagelijks bestuur

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. 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   A.van Laar  Tuin 146
Leden   F. Leurs   Tuin 114

Verzekeringen   A. Tuithof  Tuin 96A                                                                          
   I. Kramers  Tuin 97  

   Gelieve alleen uw vragen via de mail naar atvtexelstroomverzekeringen@gmail.com

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

Voor u ligt de juni editie van de Vloedlijn 
2022, het mededelingen en contact-
orgaan van de ATV Texelstroom.

Er zijn weer leuke vaste items 
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, 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 augustus 2022

De redactie
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Van de bestuurstafel

Geachte leden,

Dit is mijn eerste bijdrage aan De Vloedlijn als Voorzitter. Zoals de meeste tuinders weten is 
dhr. Spaansen per direct gestopt met al zijn bestuurlijke taken om reden dat hij zonder enige aanlei-
ding is aangevallen in het Praathuis. Na de Bijzondere Algemene Vergaderen kunnen we u een 
nieuw bestuur voorstellen.

Dhr. K. IJzendoorn Voorzitter (in principe voor 1 jaar)
Dhr. J. Broekhuizen Penningmeester
Mevr. D. Seebregts Secretaris 
Dhr. E. Asselman 2e Voorzitter

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en gaan verder in de voetsporen van het vorige 
bestuur, dus handhaven Statuten en het HHR. 

U zult denken dat is dan weer geregeld maar we zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden. 
● Een tweede secretaris

● Een tweede penningmeester

● Een Voorzitter NTC

● Een voorraad beheerder voor de Boetiek

Wij hebben uiteraard niet stil gezeten in de onderhandelingen over het nieuwe huurcontract met de 
Gemeente. De laatste versie zal naar de AVVN worden gestuurd zodat zij dit voor ons kunnen be-
oordelen op alle artikelen.

Inmiddels hebben we de Stekkenmarkt gehad en deze is volgens de verwachting goed verlopen. 
Met dank aan alle medewerkers.

Op 8 juli zal de twee jaarlijkse tuinkeuring plaatsvinden en hopen we dat we onze stippen kunnen 
behouden. Het bezoek zal in de middag plaatsvinden.

Een medeling voor alle tuinders langs de paden met een heg: deze moeten weer terug worden ge-
snoeid naar 1.60 meter. Binnenkort gaan we weer een rondje maken.

Namens het Bestuur

Koos IJzendoorn
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Verslag Stekkenmarkt

De jaarlijkse stekkenmarkt werd gehouden op zaterdag 7 mei 2022 op ons mooie complex. Toen ik 
rond half negen naar onze tuin ging was het al aardig gevuld, en niet alleen met kramen maar ook met 
bezoekers. Er was weer een divers aanbod en de markt werd zelfs even eerder gesloten omdat de 
stekkies uitverkocht waren. Er was weer verschillend lekkers te krijgen en natuurlijk was het met een 
drankje uit de kantine op het zonnige terras goed toeven.

De organisatoren Aad van de Laar en Fred Leurs waren al even bezig geweest met de voorbereidingen 
en dat was te zien. Het zag er allemaal weer goed verzorgd uit. Van de verkeerregelaars die elk jaar 
weer vrijwillig alles in goede banen leiden begreep ik dat ook zij prima verzorgd werden. Dat mag ook 
wel want hun rol bij de parkeerplaats is natuurlijk belangrijk genoeg!

Tijdens de algemene werkzaamheden het weekend voor de stekkenmarkt waren twee ploegen samen-
gevoegd. Toevallig zat ik daar ook bij, en zo stonden we met een aardige ploeg de terrassen rond het 
clubgebouw van onkruid te ontdoen. Natuurlijk geen leuke klus maar des te leuker dat het er met de 
stekkenmarkt weer prima uitzag. 

Wij zitten nu voor het derde seizoen bij deze vereniging en na twee moeilijke jaren door ziekte en zeer 
zijn we dit jaar weer vol goede moed begonnen. We hadden afgesproken om het nog een jaartje te pro-
beren en als het weer niet zou lukken we de tuin op zouden zeggen. Hoe leuk is het dat na een flink 
aantal uren buffelen we nu het idee hebben dat de tuin niet meer onze baas is. 

We beginnen langzaam het gevoel van controle te krijgen en met steeds een beetje meer plezier komen 
we naar de tuin om, u weet toch, de strijd met het onkruid niet te verliezen. We hebben al flink wat jong 
grut geplant en zijn benieuwd wat we dit jaar voor lekkers kunnen gaan oogsten. Nu nog hopen op een 
paar flinke plensbuien anders zal de slootpomp toch nog flink aan de bak moeten!

Raymond den Haan
tuin 151
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Afscheid Bestuursleden 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er op gepaste wijze afscheid genomen van aftredend penning-
meester Cor de Groes. Met een cadeaubon, een mooi boeket en een hartelijk applaus van de aanwezige 
leden werd Cor bedankt voor zijn zeer enthousiaste inzet voor onze vereniging.

50-jarige Jubilaris 

Ook tijdens deze vergadering werden Jan en Nel Dienaar naar voren gehaald vanwege hun 50-jarig       
lidmaatschap. Met een mooie oorkonde en prachtig boeket werden Jan en Nel in het zonnetje gezet. 

Afscheid van Voorzitter Peter Spaansen

Op de Algemene Ledenvergadering had Peter al aangekondigd dat hij aftredend was, maar wilde de ge-
sprekken met de Gemeente afhandelen. Door verschrikkelijke omstandigheden is daar toch eerder het   
moment gekomen en Peter direct is gestopt. Op zaterdag 7 mei werd er afscheid genomen met de aanwe-
zige leden. Wij wensen Peter en Suus nog vele gezonde jaren tuinplezier.
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In het zonnetje

Het is voor mij altijd weer een verrassing wie de persoon is die ik interview. 
Dit keer zit John Voorthuyzen bij mij aan tafel. Met pretoogjes kijkt hij me aan vanachter 
zijn brillenglazen, een grijze snor die overgaat naar een paar bebaarde wangen die de 
kin vrijlaten, siert zijn ronde vrolijke gezicht. John praat makkelijk en steekt al van wal 
voordat ik mijn eerste vraag heb kunnen stellen. 

““Ik ben in 2017 hier begonnen met tuineren dat was zo’n twee jaar voordat ik met pensioen zou gaan, mijn 
meissie vond dat ik voor ik thuis kwam te zitten een hobby moest gaan zoeken en een volkstuin leek me 
wel wat. Toen ik een tuin kon kopen die aan de kanoroute lag en het mede daardoor zo’n beetje de mooi-
ste plek van het hele complex was hoefde ik niet lang na te denken, zelfs zonder het eerst thuis te vertellen 
heb ik meteen toegehapt en  er nooit spijt van gehad.” Ik onderbreek hem omdat hij sneller praat dan dat ik 
zijn woorden kan noteren. Gelaten wacht hij even af tot ik uitgeschreven ben. Ik vraag hem of hij tijdens zijn 
werkzame leven geen hobby`s had.  “Nou daar heb ik weinig tijd voor gehad. Ik werkte zes dagen in de 
week 49 jaar lang. 

Op mijn 55ste ben ik wel begonnen met skeeleren wat ik samen deed met 
een paar zussen, zwagers en broers. We hadden een leuke groep en reden 
gemiddeld 15 tot 20 km. per ritje. Later ben ik toertochten gaan doen van 60 
tot 100 km. Soms ging ik alleen naar Alkmaar, dronk daar een kopje koffie 
en reed ik weer terug naar Den Helder, ja toen had ik de slag nog lekker te 
pakken. Een paar jaar geleden ben ik gestopt omdat ik ten val kwam en mijn 
duim horizontaal en verticaal gespleten had. Ik heb er nog steeds last van 
en kan hem niet meer gebruiken zoals het zou moeten. Ik besloot toen om 
mijn skeelers aan de wilgen te hangen.” John toont mij zijn duim die aan-
zienlijk dikker is dan hoe een duim er uit hoort te zien.

Ik vraag hem bij welke werkgever hij zoveel uren achtereen heeft moeten werken.
“Ja dat is een beetje een gek verhaal, ik heb in Alkmaar voor een uitgeverij in de bouw gezeten.” Vragend 
kijk ik hem aan, het lijkt me nogal een aparte combinatie.
“De eigenaar van die uitgeverij is ooit begonnen met overal, in alle kranten en bladen advertenties te verza-
melen. Die ging hij daarna sorteren in categorieën en maakte daar specialistische advertentiebladen voor 
en hij overtuigde de opstellers van die advertenties ervan dat zij beter bij zijn uitgeverij konden adverteren 
omdat op deze manier de advertentie alleen gelezen werd door mensen die er gericht naar zochten. Het 
bleek een gouden greep te zijn, want er werd geld als water mee verdiend. Van gekkigheid wisten ze niet 
wat ze met al dat geld moesten doen en besloten toen om oude panden in Alkmaar op te kopen en daar 

appartementen in te maken waar zij toen in 1975 al 800 gulden huur per maand 
voor vroegen. Er werd, los gekoppeld van de uitgeverij, een bouwkundig bedrijf 
opgericht met een timmerman, een bouwkundige en een technische man. Die laat-
ste was ik en ik zorgde voor het gas, water, licht, cv en het loodgieterswerk. Ik heb 
er zelfs op het terrein gewoond in een stacaravan. Dat had ik voorgesteld toen er 
van mij verlangd werd dat ik in Alkmaar moest gaan wonen. Ik wilde helemaal de 
huur in Den Helder niet opzeggen dus vond ik dit wel een goede oplossing. Met de 
toezegging dat ik op die manier meteen het gebouw kon bewaken ging de directie 
akkoord. Ik heb ongeveer 25 jaar voor ze gewerkt en daarna ergens anders in de 
bouw, ik ben dakdekker geweest, koperslager bij de Amsterdamse droogdok maat-
schappij, 
bij de gemeente werkte ik bij de openbare verlichting, was ooit magazijnmedewer-
ker bij bakker Bruinsma, waar ik later toen ik daar al weg was nog voor hen met de 
vrachtwagen brood bij verschillende filialen heb bezorgd en als laatste werkte ik 

voor defensie bij de onderhoudsdienst gebouwen.” Het is een behoorlijke waslijst die John zo tussen neus 
en lippen door even opgesomd heeft en ik besef dat hij heel veel verschillende ervaringen heeft opgedaan 
waardoor hij van veel zaken op de hoogte is. Een soort manusje van alles is geworden, hoewel ik hem met 
die uitdrukking eigenlijk tekort doe. John kan gewoon alles! Voor de vereniging heeft hij bij de BTC gezeten 
en daar nog een poosje de voorzitter vervangen toen die ziek was, hij heeft tientallen waterputjes gegraven 
en momenteel maakt hij deel uit van de kascontrole-commissie en barst hij van de ideeën om de gemeen-
schapszin van de tuinders te bevorderen. 
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“Gaan we het nu nog over mijn tuin hebben,” vraagt hij me en hij stelt voor om er on-
danks de regen even naar toe te lopen zodat ik met eigen ogen kan zien hoe zijn 
“jongensstad” zoals hij het noemt er uitziet. We lopen door het natte gras onder de 
paraplu naar zijn tuin waar hij onderweg enthousiast over vertelt. “Kijk,”  zegt hij als 
we aangekomen zijn “Dit is het prieeltje, het is van dunne stalen stangetjes gemaakt 
met in het midden een betonnen sokkel waar nog een beeld op moet komen te staan 
en daar heb ik de stam van een conifeer uitgehold en tot voederboom voor de vogels 
omgebouwd. Ik heb er takken omheen gevlochten zodat het net op een grote vogel-
kooi lijkt met een rieten dak erop.”
Het is prachtig gedaan en ik vind het heel creatief van hem.

“Hier heb ik de vijver gegraven, daar leven allerlei insecten 
in en omheen, maar ook salamanders en kikkers. Voor de 
kikkers is er een ondergronds verblijf gecreëerd waar de 
amfibieën in de winter in de modder kunnen kruipen. Het 
water wordt helder gehouden door de vijverpomp die 
stroom krijgt via de zonnepanelen die op het dak van het 
oude huisje geplaatst zijn. De installatie is ingebouwd in een 
kast in het huiskamertje waardoor ik overal, ook in het 
schuurtje het hele jaar door stroom heb. Het oude huisje 
moet nog verbouwd worden en dat gaat er net zo uitzien als 
de schuur.”

 Hij neemt me mee naar die schuur die op een boerderijach-
tig huisje lijkt, compleet met een geknikte kap.” John heeft 

het heel mooi gedaan, het is groen geschilderd en heeft rode dakpannen. “Buiten naast de schuur heb ik 
een grote septic tank ingegraven waar de afvoer van de toilet in uitkomt, ja bij gebrek aan een riool hè en 
daar voor de vijver heb ik een wadi gemaakt daar wordt kort gezegd het hemelwater in opgevangen zodat 
het in de bodem geïnfiltreerd kan worden. 

In de hoek van de tuin is een ouderwetse waterput gemetseld waar als versiering 
een zonnewijzer op staat.” Ik kijk werkelijk mijn ogen uit en sta te worstelen met 
mijn paraplu om droog te blijven terwijl ik foto`s aan het maken ben. “Kom maar 
met die plu,” zegt hij en galant houdt hij het regenscherm boven mijn hoofd zodat ik 
mijn handen vrij heb. 
Gelukkig is mijn vrouw ook heel blij met de tuin en met wat ik ervan gemaakt heb. 
De suggestie van haar destijds om op zoek te gaan naar een hobby heeft wel zijn 
vruchten afgeworpen, vind je niet?” vraagt hij. Ik kan alleen maar geheel onder de 
indruk verwoed ja knikken.

“We hebben het hier gezellig met z`n tweetjes hoor, af en toe kookt mijn vrouw hier in het huisje, ze neemt 
dan alle ingrediënten mee en eten we heerlijk buiten in de natuur. “Ja, je mag weten dat ik best trots ben 
op wat ik hier gecreëerd heb. Het is zo ontzettend leuk om op deze manier de vrije tijd die ik heb te beste-
den, dingen te maken en te bedenken. Ik hoop dat we hier nog lang van kunnen genieten.” 
Stralend kijkt hij me aan en ik gun het hem en zijn vrouw van harte nog heel veel jaren samen aan dit inte-
ressante mooie plekje plezier te beleven.

Je kunt met recht trots zijn op jezelf John. Bedankt!

Anneke van der Meer- van Beveren
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Vraag het aan Piet

Mollen

Een mol ziet natuurlijk heel slecht, dus hoe vindt hij dan zijn partner?
Nou dat lukt door het ruiken. Als een mannetjesmol in een straal van ongeveer 800 meter een nieuwe 
vriendin ruikt, graaft hij de kant van haar geur op. 

Oma weet het beter

Een schapenteek manifesteert zich meestal als een klein zwart puntje dat na enkele dagen opzwelt tot een 
bruin of grijs bolletje. U kunt deze schapenteek een halt toeroepen door er zo snel mogelijk jodiumtinctuur 
op te druppelen en er dan voorzichtig uittrekken. Er mag niets blijven zitten. Ook kunt u het met wat slaolie 
doen. De teek krijgt het hierdoor benauwd en laat dan snel los. Knijp een teek nooit uit, meestal blijven dan 
de kop en de poten achter en heeft u een nog groter probleem.

AK

De redactie wil hierbij wel een kanttekening plaatsen. Ze neemt oma niets kwalijk omdat zij al zo oud is, maar tegen-
woordig kunt u het best een tekentang gebruiken en de teek er recht uittrekken.
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OVERZICHT KLAVERJASSEN 
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Is uw tuin ook een goudmijn?

Hoe mooi zou het zijn wanneer uw biologisch geteelde komkommers, courgettes en andere met passie 
opgekweekte tuingroentes straks moeiteloos hun weg vinden naar de betalende consument? 
Dat uw met vlijt geschoffelde hobbytuin straks, behalve uw kleine paradijsje, ook nog eens uw eigen 
goudmijntje blijkt te zijn? Uw diepvrieskast niet meer uitpuilt en u niet langer met al die gezonde produc-
ten hoeft te leuren? U dus niet meer met volle fietstassen langs de deuren van uw familieleden en ken-
nissen hoeft te gaan, die de aangeboden groenten en fruit vervolgens met geveinsde dankbaarheid in 
ontvangst nemen, maar hun buik al vol hebben van al die vitaminerijke rabarber, radijsjes en stoofpeer-
tjes? Misschien dat zij ook allang zijn uitgekeken op die metershoge zonnebloemen die in geen enkele 
vaas passen.
Kortom hoe mooi zou het zijn wanneer u uw prachtige tuinopbrengsten straks tegen een redelijke prijs 
op de markt kunt brengen, zonder daarvoor zelf de boer op te moeten?

Het organiseren van een markt voor zelf geteelde producten, maar ook van bijvoorbeeld zaden en stek-
jes uit de tuinen van buurtbewoners en hobbytuinders is een idee van een bewoner van één van de tiny 
houses en nam vastere vormen aan toen bleek dat de eigenaar van winkelcentrum 'De Duinzoom' hier-
voor een leegstaande winkel beschikbaar wil stellen. De vraag is nu of het idee ook bij u in goede aarde 
valt. Als u het een leuk initiatief vindt en wellicht ook zelf ideeën hebt over hoe het idee verder kan wor-
den uitgewerkt, ziet de redactie uw reactie met veel belangstelling tegemoet.

Koos van Beveren

Reacties naar Anneke vd Meer-v Beveren, email: db.vd.meer@quicknet.nl
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Bai oos op `t durp

Begin vorige êeuw hadde thuis `t “huisie” boven de slôot staan. As ze met de broek of gingen, bedaarde 
alles in de slôot. Maar de boeren maakte hullie melkbussen ok skoon in diezelfde slôot en de vrouwe 
spoelde hullie wasgoed ok in dat zelfde water. Ze hadde den een stok in de hand. Kwam `r `n drol an-
droive, den grepe ze die stok om `m weg te douwen. Vandaag an de dag klinkt zuk raar, toen vonde ze `t 
heêl gewoôn.

De Tuinfluiter. 

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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Roodborstjesnestje in een lade

Op een middag zaten wij in de tuin en zagen een roodborstje met 
een larfje in zijn snaveltje, maar hadden geen idee waar hij of zij 
naar toe ging. Op een gegeven moment sloeg ons hondje aan en 
was niet weg te slaan onder de tafel met lades. Toen we met veel 
geduld nog beter gingen opletten zagen we dat het roodborstje 
onder de tafel met lades verdween. Toen Karin voorzichtig een 
laadje opdeed zag ze tot haar verbazing een nestje met 2 rood-
borstjes. Ik heb toen een hekje rondom de tafel gemaakt zodat 
ons hondje de roodborstjes niet meer lastig kon vallen. Ondertus-
sen zijn de roodborstje uitgevlogen.

 
Met vriendelijke groet,
Theo Jacobs en Karin Bootsman, tuin 37
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