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Oproep, Oproep, Oproep, Oproep, Oproep, Oproep, Oproep
Nieuwe leden gezocht voor de Evenementencommissie

Zoals de meesten van jullie weten bestaat er al jaren een evenementencommissie bij ATV
Texelstroom. Dit wordt altijd met veel plezier gedaan! Helaas hebben Carlos en Ilse aangegeven
te gaan stoppen.
Nu is het bestuur dringend op zoek naar mensen die hen willen helpen met het organiseren van
leuke evenementen zoals o.a. De stekkenmarkt en/of Open Tuindagen.
Dus, lijkt het je leuk om het bestuur te helpen met organiseren? Of wil je graag meer informatie.
Geef het aan ons door!
Mail dan naar: c.vdbroeke@kpnmail.nl maar bellen kan ook: Carlos van den Broeke 06-11912142
Wij hopen op uw reactie,
Met vriendelijke groet,
De Evenementencommisie.

Ook is het mogelijk zich aan te melden via email:
atvevenementen@gmail.com
Vriendelijke groeten namens de evenementencommissie
Ilse Kootkar & Carlos van den Broeke
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Redactie
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Voor u ligt de juni editie van de Vloedlijn
2020, het mededelingen en contactorgaan van de ATV Texelstroom.
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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.

Oproep vd Evenemetencommissie

Kopij inleveren kan via:
Redactie ATV Texelstroom
Texelstroomlaan 3
1784 EA Den Helder
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 2020
De redactie.
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Van de bestuurstafel

Allereerst krijgt u een update van de mededelingen in de Vloedlijn van maart 2020.
Vervolgens pakken we de draad weer op bij de resterende onderwerpen.

Bezwaarschift pacht 2020
Op het bezwaarschrift over de pacht 2020 heeft de Gemeente Den Helder nog geen uitspraak gedaan.
Volgens de richtlijnen moet dit bezwaarschrift voor 1 januari 2021 worden afgedaan.
De AVVN heeft ons bericht eerst met de Gemeente in gesprek te gaan. Ook dit gesprek heeft nog niet
plaatsgevonden vanwege het coronavirus wat een zware wissel heeft getrokken op de omgangsvormen.

WOB verzoek
Het WOB verzoek moet nog worden ingediend. Ook hier heeft de AVVN ons medegedeeld eerst het gesprek aan te gaan.

BUMA Stemra
Het blijft een ingewikkelde kwestie en er wordt eerst gekeken wat de haalbaarheid is. Hierover zullen wij
zoeken naar andere verenigingen waar het zelfde probleem heeft gespeeld, dan wel nog steeds speelt.

Kar tuinafval
De kar is verkocht aan Vrijwillig Landshapsbeheer. Zij zullen de kar legen en opknappen voor eigen gebruik. Een tekort aan personeel is de oorzaak dat de kar er nog steeds volgeladen staat.
Er mag niets meer bij gedaan worden. De oprit naar de kar zal eveneens worden verkocht.
Pacht 2019 en contributie AVVN
De penningmeester heeft €. 10.000,-- pacht over het jaar 2019 betaald plus de contributie aan de AVVN
van ruim €. 4.500,-.
Voor het overige deel van de pacht, ruim €. 8.500,--, hebben we geen uitstel van betaling gekregen.

Coronavirus
De oorzaak van het uitstel van de Algemene Ledenvergadering is gelegen in het coronavirus.
De inkomensbron van het Praathuis is lam gelegd en de opbrengst van de Tuinwinkel is onder controle
maar lijkt hier ook enigszins onder te lijden.
De maatregelen die de overheid heeft genomen gelden ook voor onze tuinleden. Ik zal hier niet te veel
over schrijven, maar soms gaan bij terechtwijzingen de opmerkingen die gemaakt worden veel te ver.
Laten we hopen dat de beperkingen gaandeweg het jaar kunnen worden opgeheven, maar ook dat we ons
met z’n allen houden aan de noodmaatregelen. De boetes zijn duur voor u en de vereniging.
Als volwassenen onder elkaar kunnen we het evengoed samen hartstikke leuk hebben op zo’n mooi complex, maar het vergt wel inzet van alle leden.

Algemene werkzaamheden
Op zaterdag 9 mei hebben we de algemene werkzaamheden weer opgepakt. Laten we zo wijs zijn dat we
ons ook tijdens deze werkzaamheden houden aan de noodmaatregelen. Voor de voorgaande maanden
maart en april wil ik met name de NTC leden Astrid en Willem bedanken voor hun inzet en geduld.
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Parkeren
Op verzoek van de coördinator van het C-complex zal het bestuur de Gemeente vragen de parkeerplaats
naast het C-complex opnieuw te bestraten, dan wel te herstellen. Tevens zal worden verzocht de parkeervakken met witte stenen aan te geven, omdat de verf op het wegdek na enige tijd verdwijnt. Tevens wordt
verzocht om een algemene invalide-parkeerplaats aan te leggen.
Parkeren alleen in de vakken en niet op het gras of langs het pad. De verkeersboete bedraagt € 95,00

Overige herinneringen


Het gebruik van verlengdozen in de elektrakasten is gevaarlijk en zorgt voor overbelasting.



Honden dienen ten alle tijden te zijn aangelijnd en mocht de hond zijn behoefte doen dan graag zelf
opruimen.



Fietsen op het complex is niet toegestaan behalve voor hen die een ontheffing hebben. Dus ook
gasten of bezoekers aan tuinen gewoon lopen.
De tuinder blijft verantwoordelijk voor zijn gasten/bezoekers. Hij of zij is ook degene die van ons een
brief krijgt als het mis gaat. Wellicht ten overvloede: let wel op het aantal bezoekers in verband met
de noodmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus.



Heggen langs de doorgaande paden terugsnoeien naar 1.60 mtr.

Namens het Dagelijks Bestuur
Peter Spaansen (Vz.)
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Nieuws van de NTC
Het is alweer zover, de volgende Vloedlijn is er alweer. Inmiddels zijn we weer gestart met de algemene werkzaamheden, maar we houden ons aan de regels van het RIVM.

Toen ik begon als voorzitter van de NTC, heb ik mij voorgenomen om de leden die algemene
werkzaamheden doen, als ze niet zijn geweest een mailtje te sturen om de leden eraan te herinneren. Nu heb ik niet van alle leden het (goede) mailadres, misschien wilt u het goede mailadres
dan even aan mij doorgeven zodat het voor mij ook een stuk makkelijker is, met als doel dat de
werkzaamheden ingehaald kunnen worden zonder dat er aan het eind van het jaar een boete tegenover staat.
Persoonlijk vind ik het prettiger als de leden gewoon komen zonder dat ik een mailtje hoef te
sturen, maar het kan gebeuren dat het vergeten wordt. We zijn tenslotte allemaal mensen.
Tegenover de medetuinders die wel komen vind ik het vervelend als er tuinders zijn die gewoon
niet of nooit komen zonder zich af te melden of een reden op te geven. Het is zoals de algemeen
voorzitter al een paar keer heeft geschreven in de Vloedlijn, u heeft hiervoor getekend toen u een
tuin bij onze vereniging nam.
Zoals u misschien al hebt gezien of gehoord hebben we een hakselaar gekocht. En zijn we in de
A-singel begonnen met al het snoeiafval en andere takken die er nog lagen, te versnipperen.
Misschien heeft u al eens een rondje gelopen en bent u langs de singel gegaan. Ik zou zeggen
als u het nog niet gedaan hebt, ga eens kijken hoe dat opgeknapt is.
Helaas moet ik wel zeggen dat het mij opvalt hoeveel puin en tuinhout er in de singel ligt. Dat vind
ik persoonlijk een beetje jammer, omdat wij van de NTC zo ons best doen om er een mooi complex van te maken voor alle leden. Jammer vind ik het ook dat ik nu borden heb moeten neerzetten om aan te geven dat het verboden is om afval te storten in de singels. Ik voel me hierbij net
een politieagent en niet een vrijwilliger die z’n best doet om het complex mooi te maken. Een
vraag is ook aan de eigenaren van de honden, neem het zakje mee en gooi het niet in de singels.
Of als u iemand het ziet doen, spreek hem of haar erop aan.
Ik heb dit ook al in de vorige Vloedlijn geschreven, maar als u een plant of struik hebt in uw tuin
die u niet meer wilt hebben, neem dan even contact op, misschien kunnen wij het gebruiken.
Vorige keer heb ik geschreven dat ik zou proberen of wij bollen van de Lentetuin konden krijgen
voor ons complex. Helaas moet ik zeggen dat dit niet gelukt is, de kwekers nemen zelf hun bollen/
bloemen weer mee. Jammer is dit wel, maar ik ga van het standpunt uit: “Niet geschoten, in dit
geval gevraagd, is altijd mis.”
Zoals u misschien nog weet, heb ik aangegeven dat wij van de NTC een klein bedrag gaan vragen voor bijvoorbeeld haardhout, wilgentakken en andere dingen. Nu kan ik u vertellen dat we al
aardig wat verkocht hebben en hiervoor zijn in ieder geval de plantjes bij het Praathuis betaald. En
zo gauw we er weer wat van gedaan hebben, zal ik dit ook zeer zeker weer met u delen.
Er hangt nu op de mededelingenborden een prijslijstje van de
NTC, het geld komt altijd ten goede aan de NTC.
Astrid de Jonge, vz NTC
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Dit is de nieuwe lijst van de algemene werkzaamheden, graag goed op de lijst kijken want er zijn een paar wijzigingen geweest. De tijd is van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan vroeg genoeg aangeven aan mevr. Astrid de Jonge via 0611224449 of via
wadejonge@quicknet.nl.
Als het licht regent gaan de werkzaamheden gewoon door, maar als het echt slecht weer is verwachten wij u de week
erna.

Groep A
11 jan- 07 mrt- 02 mei
27 juni- 05 sept- 31 okt
Dhr. Abbo
Dhr. De Boer
Mevr. Ekelschot
Dhr. Janssen
Dhr.van Leeuwen
Dhr. Molleman
Mevr.Quax
Mevr.Verhoef

T.Nr Groep B
18 jan-14 mrt- 09 mei
04 juli-12 sept-07 nov
10 Dhr. Aardema
36 Mevr. Bontes
57 Mevr. Herbert
25 Dhr.de Jong
161 Mevr. Meiracker
32 Dhr. G.J. Mulder
63a Dhr. Pronk
149 Mevr.Seebregts

Groep D
01 feb-28 mrt- 23 mei
01 aug- 26 sept-21 nov
Dhr. Bakker
Mevr. Bron
Dhr. Jacobs
Mevr. Hommes
Dhr.van der Linden
Dhr.van Nuland
Dhr. Willemse
Dhr. Slot

Groep E
08 feb-04 april- 30 mei
08 aug- 03 okt- 28 nov
33 Dhr. Banning
5 Dhr. Coster
37 Dhr. Guijken
175 Dhr. M. Kooijman
24 Dhr.van Loo
181 Dhr.van Soeren
129 Dhr. Roos
38 Mevr.Pulkova

Groep G
22 feb-18 april- 13 juni
22 aug- 17 okt-12 dec
Dhr.van den Berg
Mevr. Dobber
Mevr. Bauer
Dhr. Kramers
Dhr. Neilen
Mevr. van Os
Dhr.de Ruiter
Dhr. Tuijn
Dhr. Spijkerman

Groep H
29 feb-25 april- 20 juni
29 aug- 24 okt- 19 dec
105 Mevr. Bode
48 Mevr. van Wolferen
87 Dhr.de Wit
97 Dhr.van de Laar
168 Dhr. Moerland
142 Dhr. Oudijk
154 Dhr. Sanderse
136 Mevr. Sarton
68 Dhr. Leur
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T.Nr Groep C
25 jan-21 mrt -16 mei
11 juli-19 sept- 14 nov
29 Mevr. Alders
108 Dhr. Scholten
61 Mussele vd - Ellen
72 Dhr.de Vries
90 Dhr. Ligtenberg
78 Dhr. Regtop
110 Dhr. Voorthuijzen
120 Mevr.v. Heerwaarden

Groep F
15 feb-11 april- 06 juni
15 aug- 10 okt- 05 dec
137 Dhr. Beekma
52 Dhr. Dekker
138 Dhr.den Haan
58 Dhr. D. Kooijman
98 Dhr.van der Meijden
122 Mevr. Zandbergen
102 Mevr. Rosloot
117 Mevr. Tot
Dhr. v.d. Rhee

88
96a
35
146
99
28
128
171
114

T.Nr

85
118
55
139
186
155
65
170a

185
21
151
43
104
7
12
157
125

Antwoord van Piet
Kauwen en roeken zijn familie van de kraai, in de herfst slapen zij samen. Ze verzamelen zich en
gaan dan samen op zoek naar een geschikte slaapplaats. Soms gaat dat wel met heel grote groepen tegelijk! Wanneer ze moeten slapen schatten ze in aan hoe sterk de zon nog schijnt.
Oma weet het beter
Bladluizen
Ze voeden zich met het sap van stengels en bladeren. Overbodig te zeggen dat dit een vernietigende uitwerking op uw planten kan hebben. Vandaar de volgende tip om bladluis te bestrijden.
Een van de oudste methodes is om de bladluis met zeepsop te besprenkelen. U kunt de bladluis
ook te lijf gaan door de potaarde of aarde rondom de plant regelmatig met sigaretten- en/of sigarenas te bestrooien. Dit moet natuurlijk wel van tijd tot tijd worden herhaald. U kunt ook bieslook
of een andere plant van de uiachtige tussen de rozenstruik planten. De luizen zullen dan wegblijven en bovendien gaan uw rozen er nog lekkerder door geuren.
Ik weet dat oma gelijk heeft dus probeer het maar.
Oma AK
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Van de Penningmeester
Vanaf mei 2019 ben ik penningmeester van ATV Texelstroom en dacht ik een makkelijk jaar voor
de boeg te hebben. Na veel werk te hebben verricht in 2019 was alles goed op orde. Voor de jaarvergadering van 2020 zou ik kunnen mededelen dat we een positief saldo hadden.
Jammer genoeg werd de wereld besmet met het corona virus en alles ging plat. De jaarvergadering van 2020 kon niet doorgaan. Dit hield voor mij in dat de begroting van 2020 herzien moest
worden. Er kwam namelijk geen geld via de kantine en andere activiteiten meer binnen en voor
een groot deel draait daar onze vereniging op. Ik heb daarom alle begrotingsvoorstellen van de
commissies, in overleg met het algemeen bestuur, op nul gezet Er is alleen een koelkast en een
hakselaar aangeschaft zonder toestemming van de leden (geen jaarvergadering), maar wel in
overleg met het dagelijks bestuur. Klein onderhoud gebouwen en onderhoud complex gaan gewoon door en gelukkig komt er nog wat geld binnen via de boetiek. Het bezit van de vereniging op
de bank is helaas niet alleen van de vereniging maar voor 1/3 van de leden (borg sleutel en tuin).
Voorheen waren wel afschrijvingen gedaan, maar geen geld opzij gezet voor vervangingen.
Wat wel boven ons hoofd hangt, is de pachtrekening 2020 van de gemeente, deze werd vanaf de
oprichting altijd achteraf betaald. Vanaf 2020 moet de pacht vooraf worden voldaan. Als het tegenzit moeten we in 2020 de rekening van 2019 en 2020 betalen, dat is een grote aanslag op ons bezit. Ik hoop dan ook dat het bezwaar dat is ingediend door de vereniging, door de gemeente wordt
gehonoreerd.
Leden die hun tuin willen opzeggen kunnen niet alvast met aspirant-leden afspraken maken. Het
huren van een tuin wordt door het bestuur aan de hand van de wachtlijst toegewezen en financieel afgehandeld.
Ik wens alle leden veel gezondheid en tuinplezier toe. Houdt u zich aan de regels wat betreft de
corona voorschriften, wees solidair, een boete kost ook de
vereniging geld.
Penningmeester
C de Groes
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Compost het goud in uw tuin

De vorige keren heb ik u iets verteld over het maken van compost en hoe je eenvoudig tuinafval kunt verwerken tot een nuttige grondverbeteraar.
Compost is geen meststof in de zin dat het veel voedingsstoffen in de grond brengt. Het zorgt ervoor dat
het bodemleven van uw tuin gevoed wordt waardoor uw planten weer de nodige voedingsstoffen krijgen.
Daarnaast zullen de verteerde plantendelen in de grond in de vorm van humus, als micro sponsjes werken
die vocht en voedingsstoffen bindt en geleidelijk afgeeft aan de planten. Daarmee voorkomt het ook het
uitspoelen van voedingsstoffen in de grond waardoor deze meststoffen minder in het grondwater terecht
komen. Het maken van compost is redelijk probleemloos, ik zeg redelijk omdat er een paar factoren zijn die
het proces kunnen verstoren.
Het verteringsproces in een composthoop kan bijvoorbeeld slecht op gang komen wanneer deze direct
naast coniferen is gezet. Coniferen ademen namelijk stoffen uit waardoor het composteringsproces niet op
gang komt. Het remt namelijk de schimmels die het materiaal afbreken.
Wanneer de hoop te droog is zal deze ook slecht verteren, giet er dan een paar gieters water overheen
zodat deze vochtig is maar niet nat, onrijpe compost moet aanvoelen als een uitgeknepen spons. Als je
een handje verteerd materiaal oppakt en uitknijpt mag er geen water uitstromen.
Een te natte hoop daarentegen gaat rotten, wat niet de juiste vertering geeft en de compost zal veel voedingsstoffen verliezen. Een te natte composthoop kun je het best overscheppen in een andere bak waarbij
je lagen onkruid afwisselt met de te natte onrijpe compost.
Een andere factor van slechte vertering kan zijn dat de koolstof/stikstof verhouding in de hoop verkeerd is.
Er is dan te veel houtig materiaal in de hoop en te weinig groen materiaal. In dit geval kun je het beste de
hoop keren in de andere compostbak en er steeds na ongeveer 20 cm onverteerd materiaal, een laag van
plusminus 20 cm groen materiaal op leggen. Om het proces goed op gang te brengen kun je er een paar
handen koemestkorrels doorheen strooien, hierdoor wordt de balans hersteld en zal de hoop op gang komen. Gebruik hiervoor nooit kunstmest omdat die zouten bevatten die het leven in de composthoop kunnen
remmen of doden.
In de zomer kan het leven in de composthoop veel warmte produceren. Om het proces te volgen steek ik
een metalen pen in de hoop. Door de pen wekelijks uit de hoop te trekken en aan de stang te voelen merk
je of de hoop opwarmt of dat deze afkoelt. Wanneer de hoop weer afkoelt daalt de activiteit in de hoop, dan
keer ik de hoop in de andere bak en voeg weer onkruid toe en bouw de nieuwe hoop weer op in lagen.
Door het verse groen en de lucht kunnen de nuttige schimmels en bacteriën, maar ook de andere dieren
als wormen, pissebedden en andere nuttige helpertjes weer hun gang gaan en het verteringsproces voortzetten. Wanneer je de hoop niet omzet zal het verteringproces langzamer verlopen en zullen er nuttige
voedingsstoffen verloren gaan.
Sommige mensen brengen geen onkruid op de composthoop, omdat dit zaden kan bevatten die zich het
volgende jaar kunnen uitzaaien. Mijn ervaring is dat, juist in een goedwerkende hoop, veel onkruidzaden
doodgaan of te vroeg ontkiemen. Tijdens het keren van de hoop kiemt veel zaad wat weer doodgaat in het
verteringsproces.
Waar je wel op moet letten is dat je geen wortelonkruiden als heermoes, kweek of zevenblad in de compost moet verwerken. De wortels verteren namelijk niet en zullen bij het in de grond brengen van de rijpe
compost weer actief worden en nieuwe planten vormen.
Willem de Jonge
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Veiligheid op de tuin
De zomer is in aantocht en er zal weer wat meer op de tuin gekookt worden. Controleer voordat u de kraan
op de gasfles opent, de gasslang op scheuren. Het rubber van een gasslang degradeert op den duur en
kan gaan lekken. Daarom stempelen sommige fabrikanten een uiterste gebruiksdatum op de gasslang.
Een gasslang vervangen is een stuk goedkoper dan een afgebrand tuinhuisje en het geeft minder rommel.
Vervang geen gasslang met een stuk tuinslang dit is verkeerde zuinigheid en vragen om moeilijkheden.
Let in de zomer op teken, in hoog gras of op andere hoge planten kunnen teken zitten die ernstige ziektes
kunnen overbrengen. Controleer u zelf en uw kinderen na een dagje tuinieren goed op teken, deze kruipen
graag naar knieholtes en de liezen. Teken graven zich in de huid om bloed te zuigen en zijn te herkennen
als kleine zwarte puntjes op de huid. Wanneer u een teek ziet moet u de teek direct verwijderen met een
tekentang, deze zijn te koop bij apotheken en outdoor winkels. Verwijder de teek niet met een brandende
sigaret of met alcohol, de teek zal dan juist de ziekmakende bacteriën of virussen overbrengen.
Willem de Jonge (ARBO)

U zaait het beste,
U oogst het beste
Voor al uw groente-, kruiden-, bloemzaden, pootaardappelen 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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Bij oos op `t durp
`n Tante van oos ging met `r skoondochter nei Amsterdam om voor de trouwerai van d`r zeun
nieuwe kleren koupen. Dat `r werde alderhande jurke, bloesies en rokke past. Ze werd er niet
goed van. Oindelek had ze d`r keus maakt. Ze ging nei de kassa om of te rekenen. Nou zatte d`r
in de voiftiger jaren nag gien alarmlabels om de klere. Loup je vandaag om de dag met zo`n ding
deur `n poortje, dan gaat `r `n bel. Thuis liet tante de nuwe klere an d`r man zien. Maar toedat ze
d`r daagse goed weer antrok, kwam ze tot de ontdekking dat ze ien van de rokke die ze past had,
nag onder heur klere an had. Ze verskoot ervan en kreeg `r `n buk met zenuwe van. “Stel je voor
dat ze me betrapt hadde, den hadde ze de pliesie beld en zat ik as `n dief op `t pliesieburo. Maar
wat moet dat den nou?” D`r man wist reid. “We pakke de rok netjes in en sture `m terug nei de
winkel zunder afzender.”
Dat was `n pracht oplossing en tante liefde hillegaar weer op, de lieverd.
De Tuinfluiter.
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Bericht van de BTC
Beste Tuinders,
Zoals eerder is vermeld in de vloedlijn blijkt bij de jaarlijkse meteropname dat de staat van veel waterputjes
te wensen overlaat, er zijn er bij die moeten worden uitgegraven!
Daarom is in overleg met het bestuur besloten dat als de afsluiter door slecht onderhoud defect is, de kosten op de tuinders worden verhaald. Houd uw waterputje schoon en droog. Zorg dat de afsluiter goed bereikbaar is en soepel draait. We hopen dat alle tuinders hieraan mee willen werken.
Namens de BTC
W. Hoffman.
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Dit keer gaan wij van de redactie onszelf maar eens in het zonnetje zetten. Ik schrijf een stukje over
Marianne Obradovic-Pot en Marianne schrijft een stukje over mij, Anneke vd Meer-v. Beveren. Beide
stukjes staan dus nu in deze Vloedlijn, een dubbel zonnetje als symbool van een hopelijk warme zomer.
We spreken af dat Marianne bij mij thuis komt en als zij op de fiets arriveert, strompel ik naar de voordeur
om open te doen. Ik strompel omdat ik diezelfde middag zes hechtingen in mijn knie heb gekregen, een
knie die daarbij ook nog behoorlijk gekneusd en gezwollen is. Het is een bekend gegeven dat de meeste
ongelukken in en rond het huis gebeuren en ik had besloten daar geen uitzondering op te maken. Die
middag was ik over de wasmand gestruikeld toen ik nog even vlug voor ik weg zou gaan de was op wilde
hangen. Toen ik aan de onderbroeken toe was sloeg het” noodlot” toe. Ooit in een ver verleden leek het
mij leuk om een paar verhoginkjes in mijn stadstuintje te laten maken. Dat was in een tijd dat niemand
nog van het woord “levensloopbestendig” had gehoord. Daar kwam ik nu achter want ik viel precies met
mijn knie op de rand van zo`n stenen verhoging in het paadje en zit nu al een paar dagen met mijn been
op een kussen op de bank mijn been te koelen met ijsklonten. Heel gezellig met dit mooie weer, maar genoeg over mijzelf de rest komt nog, nu gaat het over Marianne.
Bij Marianne werd het er al van jongs af aan door haar ouders met de paplepel ingegoten dat het hebben
van een volkstuin een summum was. In de 1e instantie was het om grote gezin wat bestond uit 10 personen te voeden met veel gezonde biologische groenten en fruit maar ook een vrijetijdsbesteding was.
Marianne werd als enig meisje samen met haar zeven broers ingezet om mee te werken aan dit ideaal.
Zij moesten o.a. onkruid wieden, bessen plukken waar sap van werd gemaakt en aardbeien plukken voor
de jam. Met z`n allen kregen zij ook de opdracht om mee te werken aan het schoonmaken en wassen
van de kilo`s geoogste sla- en snijboontjes waarna die met toevoeging van veel zout ingemaakt werden in
Keulse potten voor de winter.
“Wij waren als kinderen natuurlijk lang niet zo enthousiast als onze ouders door al die in onze ogen behoorlijk vervelende werkjes,” vertelt Marianne met een lach. “We probeerden dus de zaak te saboteren
door in plaats van onkruid allerlei andere plantjes uit de grond te trekken waarna we voor straf naar huis
gestuurd werden. En dat was precies onze bedoeling. Het is weer gelukt, giechelden we op weg naar onze vrijheid.
Bij ons thuis stond de kelder vol met kisten aardappels en met keurige rijen wekpotten op de planken. Als
we spinazie aten dan moest het in een wastobbe die tot de rand toe gevuld werd, gewassen worden.
Daarna moest die hoeveelheid natuurlijk nog gekookt en gehakt worden. Mijn moeder heeft behoorlijk wat
werk moeten verzetten om het grote gezin elke dag van gezonde maaltijden te voorzien.
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Tijdens mijn vakantie in Joegoslavië (1989) ontmoette ik Petar. Een land waarin zo`n beetje elke zichzelf
respecterende dorpeling een flinke moestuin achter het huis heeft. Niet zo heel gek dat Petar later ook een
tuin wilde, en acht jaar geleden hebben we samen de eerste tuin genomen, wel met de restrictie dat 1/3
van het oppervlak een siertuin voor mij zou worden. Dat ging een poosje goed, maar van lieverlee kwamen
er, dan weer sla-plantjes, dan weer een courgetteplant, tussen mijn bloemetjes en werd het tijd voor een
eigen domein te zoeken. We gingen op zoek en uiteindelijk konden we de tuin die achter onze tuin lag erbij
nemen. Daar hoefden we niet lang over na te denken, dus hebben we nu twee tuinen die verbonden zijn
met een soort overloopje over de greppel. Nu hebben we allebei onze eigen tuin en kan ik mijn hart ophalen met het genieten en inrichten van mijn siertuin. Al heeft Petar er het meeste werk aan om de beide
tuinen te onderhouden, tenslotte werk ik nog fulltime. In de kassen kweken we uien, knoflook, tomaten,
paprika`s, pepertjes en komkommers en de andere groentes en aardappelen worden gekweekt in de andere tuin. Nu eten we, net als vroeger thuis, het hele jaar “de groente van eigen tuin.”

Zoals bij veel vrijwilligers van het complex die ik geïnterviewd heb vraag ik me af waar zij de tijd vandaan
haalt om er nog een tuin op na te houden naast de fulltime baan die zij al 41 jaar heeft als burger bij DMI
(het onderhoudsbedrijf v.d. Marine) en het andere vrijwilligerswerk dat zij nog doet.
“Ja, ik zit nog in het hoofdbestuur van de MBSOV wat staat voor Marine Bedrijf Sport en Ontspannings
Vereniging. Het is een grote personeelsvereniging met veel onderafdelingen voor burgers en militairen van
alle rangen en standen, Ook als je gepensioneerd bent mag je lid blijven. Alles staat in dienst van de saamhorigheid. Ik organiseer namens het bestuur activiteiten dat varieert van een damesbeautydag, concertbezoeken naar bijv. Vrienden v Amstel Live en de Toppers. We zijn ook naar div. Musicals en Andre Rieu op
het Vrijthof geweest. We kunnen ook bepaalde voorstellingen in de Kampanje met een “MBSOV korting”
aan onze leden aanbieden. Jaarlijks organiseer ik ook een Stedentrip, Dit jaar zou ik dat voor de 12e keer
organiseren, en was Krakau de bestemming, maar i.v.m. Covid19 hebben we besloten er van af te zien, en
verder geen risico’s te nemen. We hebben diverse mooie steden bezocht de afgelopen jaren en hopelijk
gaat dat vanaf volgend jaar weer verder. Daarbij maak ik dan ook altijd een informatiegidsje voor de deelnemers met een programma en leuke informatie over de bezienswaardigheden, restaurantjes enz.
Ontzettend leuk om het allemaal te doen, want ik ben wel een echte regelaar. Dat is tevens een beetje de
reden dat ik in de redactie van De Vloedlijn ben gegaan, maar ook omdat het krantje anders misschien ter
ziele was gegaan en dat zou heel jammer zijn geweest.
Zo, en nu ben jij aan de beurt,” zegt ze schalks.
Marianne, ik hoop dat je nog lang een soort van collega van me blijft.
Anneke vd Meer-v Beveren
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En dan nu Anneke vd Meer -v Beveren die in het Zonnetje wordt gezet aangezien zij al ruim 15 jaar betrokken is bij De Vloedlijn.
Ik vroeg aan haar, ben jij al eens geïnterviewd want hoe kwam het dat jij met
het maken van De Vloedlijn begon?
Anneke begon in 1997 samen met een vriendin een tuin op het B-complex. Anneke nam het siertuin gedeelte voor haar rekening, en haar vriendin ging wat
groente kweken. Toen haar vriendin ziek werd nam ze de tuin voor haar eigen
rekening en ging ze de strijd aan met de bamboe, heermoes en zevenblad, die
inmiddels door haar tuin woekerde. Haar man Dick werd destijds ziek en overleed. Vanwege de zorg had de tuin minder prioriteit, maar inmiddels jaren verder is de strijd tegen het bamboe gewonnen door het inzetten van grover
geschut en is het nu tijd om samen met haar vriend Martin weer heerlijk te genieten van de tuin.
Aangezien haar vriendin destijds stopte met de Vloedlijn, schoof Anneke aan bij
het redactieteam. In die tijd gebeurde dat nog met stukjes plakken en knippen
en kopiëren in de ruimte achter de tuinwinkel. Ze heeft tot nu toe met diverse
mensen de werkzaamheden gedaan zo ook met Sjaak Dennis (waar ik het van over heb genomen).
Anneke ontvangt de stukjes, redigeert ze, en stuurt ze dan naar mij. Ik maak het tot een geheel,
ik voeg soms wat stukjes & foto’s toe om de lege plekken op te vullen, en ik zorg dat het naar de drukkerij gaat en klaar ligt voor de bezorgers waar Anneke de bezorglijsten weer voor haar rekening neemt.
Ze vindt het schrijven en redigeren nog steeds leuk want Anneke heeft wel iets met taal, ze houdt van
boeken lezen, en heeft ook zelf een boek “Af en toe een bui” geschreven over haar zoon Jordy die vanwege zijn verstandelijke beperking niet meer thuis kon blijven wonen. Wat begon als een soort dagboek
om deze ingrijpende gebeurtenis te kunnen verwerken, groeide uit tot een mooi en gewaardeerd boek.
Trots laat ze me het boek zien en ik maak er direct gebruik van de gelegenheid om er foto’s van te nemen, om bij dit stukje te publiceren. Er zijn inmiddels al 500 exemplaren van verkocht en ondanks dit niet
speciaal is bedoeld om te promoten, wil ik laten weten dat als men het boek toch graag zou willen lezen,
men contact kan opnemen met Anneke via de mail: db.vd.meer@quicknet.nl
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De mierenpissebed.
Het is geen nieuwe soort voor Nederland, het is zelfs een redelijk algemene soort maar waarom
wordt hij de mierenpissebed genoemd? Hij is gemakkelijk te herkennen: hij ziet er uit als een typische pissebed, een beetje aan de kleine kant, maar hij is volledig wit en heeft geen ogen. Het bijzondere is de beweging van zijn antennes, die een beetje zenuwachtig is voor een pissebed.
Ongetwijfeld heeft dat te maken met zijn leven in en mierennest. Door zijn antennes snel te bewegen wekt hij de indruk dat hij een mier is en de mieren laten hem daardoor ongemoeid. Dat betekent dat de pissebed een luizenleventje heeft, want hij zit onder de grond en is beschermd tegen
lijsters, kevers , spinnen en andere insectenetende dieren die door de agressieve mieren op afstand worden gehouden. Mierenpissebedden zitten in verschillende mierennesten en ze passen
hun gedrag en zelfs hun lichaamsgrootte aan de gastheer aan.
Het verplicht of facultatief samenleven van verschillende soorten noemen de biologen symbiose,
maar in dit geval ligt het voordeel vermoedelijk helemaal aan de kant van de pissebed, want men
weet niet wat het voordeel voor de mieren zou kunnen zijn, behalve dat de pissebed hun rommel
opruimt.
Veel mensen denken dat mieren slimme dieren zijn, want “kijk eens hoe mooi ze hun nest georganiseerd hebben.” Pissebedden staan bekend als domme afvaleters, maar in feite laten de mieren
zich op een simpele manier in de luren leggen. Ze accepteren een beest als huisgenoot dat helemaal niet op een mier lijkt alleen doordat de pissebed een beetje zenuwachtig met zijn antennes
beweegt zijn ze al gefopt.
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