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Bericht van de Evenementencommissie
Stekkenmarkt 2022
Op zaterdag 7 mei van 09.00 tot 15:00 uur wordt er na 2 jaar (foto van Ilse Kootkar in 2019) weer
een stekkenmarkt gehouden bij de ingang van ons volktuinencomplex.
Als u een kraam wilt huren dan kunt u voor informatie terecht bij de Evenementencommissie.
Voor e-mail adres en telefoonnummer zie colofon.

De open dagen 06 & 07 augustus 2022
Zijn dit jaar 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 Leurs of
Aad van de Laar
We hopen er met z`n allen weer gezellige dagen van te maken.
Fred Leurs
Aad van de laar
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Inhoudsopgave

Voor u ligt de iets wat verlate maart
editie van de Vloedlijn 2022, het
mededelingen en contact-orgaan van
de ATV Texelstroom.

Bericht van de Evenementencommissie
Van de bestuurstafel
Schenking tuin 79
Plaats van de aardappelen 2022
Mededeling van de Penningmeester
In het zonnetje
Lang leve de liguster
Convocatie jaarvergadering
Vraag het aan Piet
Oma weet het altijd beter
Bai Oos op ‘t durp
Welkom bij de Wilde Tuin

In verband met technische problemen
bij de redactie heeft het iets langer
geduurd maar uiteindelijk is het gelukt,
en ook om de Convocatie voor de
Jaarvergadering hierbij te voegen.
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 22 mei 2022
De redactie
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Van de bestuurstafel

Beste allemaal
Allereerst wil ik mijn medebestuurders bedanken voor de periode dat ik niet aanwezig ben geweest.
Gelukkig hebben zij alle lopende- en ad-hoc zaken gewoon kunnen voort zetten. Hiervoor hartelijk
dank.
Tijdens mijn afwezigheid heb ik onder andere nagedacht over mijn functie als voorzitter. Ik weet wat
mijn valkuilen zijn, maar ik val er zo vaak weer in. Voor de Algemene Ledenvergadering zal ik mijn
besluit nemen.
Gemeente Den Helder
Op 8 februari 2022 is er een overleg met de gemeente geweest. Besproken zijn het onderhoud van
het talud van de kanoroute, de betaling van de huur voor water en het onderhoud van de tussensloot
tussen A en B. Allemaal water dus.
Aanwezig waren ook twee landschappelijke deskundigen op het gebied van onderhoud en verbetering van grond en water. Zij hebben met ons een rondje complex gemaakt. We werden gewaarschuwd om grote bomen niet zelf onder handen te nemen. Dit onderhoud kunnen wij bij de
gemeente neerleggen en is veel te gevaarlijk om dit te doen. Dit is werk voor professionals.
Voor het nieuwe huurcontract zullen wij een standaard huurovereenkomst van de AVVN aan de gemeente doen toekomen. We zullen ze ook inlichten over de herkomst van onze drie stippen. De vereniging ontvangt voor iedere stip € . 500,-- per jaar.
Tevens zullen wij uitzoeken in hoeverre de Provincie Noord Holland de gemeenten een financiële
bijdrage geeft voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.
Tijdens de Algemene Ledenraadsvergadering op dinsdag 29 maart aanvang 19.30 uur hopen
wij u daar meer over te kunnen vertellen.
Onderhoud tuinen
Wilt u er rekening mee houden dat half april de tuin schoon en plant gereed moet zijn.
Het schema voor de plaats van de aardappelen vindt u op pagina 6 in dit blad.
Tot slot
Ook hier wil ik een oproep doen voor nieuwe bestuurders. Dit jaar stopt de penningmeester en volgend jaar zijn de secretaris en voorzitter zeker aan de beurt. Als u denkt die vereniging moet blijven
bestaan dan kan dat niet zonder bestuur. Als u nu instapt dan zijn de huidige bestuurders er klaar
voor om u te informeren over alle zaken die er gedaan moeten worden en die plotseling op uw pad
verschijnen gedurende een jaar.
Wij wensen u een heel fijn tuinjaar toe met een heerlijk zonnetje.
Peter Spaansen
Voorzitter
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Schenking tuin 79
Mevrouw de Loos die 25 jaar lid is geweest van de vereniging heeft haar opstallen aan de vereniging geschonken. De laatste tijd ging het onderhoud van de tuin niet meer zo gemakkelijk
wat logisch is op een leeftijd van 83 jaar. Door de coronaperikelen en andere zaken was de
oorkonde voor mevr. de Loos in het vergeetboekje geraakt, maar deze is alsnog bij haar thuis
bezorgt met een bos bloemen. De vereniging bedankt mevrouw de Loos voor haar schenking.
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Mededeling van de Penningmeester
Aanvraag gereduceerd tarief 2023
Geachte leden,
Als uw inkomen en dat van uw partner samen niet hoger is dan het minimum inkomen, dan kunt u een verzoek indienen voor “gereduceerd tarief huur volkstuinen” bij de Gemeente.
U dient deze persoonlijk voor 1 juli 2022 aan te vragen en te versturen.
Aanvragen die later binnen komen, worden door de gemeente niet meer in behandeling genomen.
U kunt alleen voor het komend jaar (2023) gereduceerd tarief aanvragen.
Tussentijds aanvragen is niet mogelijk.
U kunt uw verzoek versturen naar:
M. Hogervorst – Cappon
Postbus 36
Verkeerstorenweg 3
1780 AA Den Helder
Of per mail naar Maureen van Stralen, m.v.stralen@denhelder.nl of Mirjam Hoogervorst – Cappon
m.cappon@denhelder.nl
Als de toestemming van de gemeente niet voor 31 december 2022 binnen is bij het bestuur, krijgt u een
rekening zonder gereduceerd tarief.
Aanvraagformulier kunt uw iedere laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur ophalen in de
bestuurskamer of via de penningmeester, atvpenningmeester@gmail.com dan krijgt u deze via de mail.
Penningmeester ATV
C. de Groes
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In het zonnetje

Sandra Wanningen is als vrijwilligster voor ATV Texelstroom voor de leden nogal onzichtbaar bezig en dus
wordt het hoog tijd om haar eens uit de schaduw te halen, zodat vanaf heden iedereen weet dat het Sandra is die achter de schermen de website van ons complex verzorgt.
“Ik had nog nooit iets met een website gedaan,” vertelt zij, “maar mijn voorganger Sjaak Denis heeft mij
ontzettend goed geïnstrueerd en ik doe het nu al een aantal jaar met veel plezier. De wijzigingen krijg ik
van het bestuur doorgestuurd en de Vloedlijn van Marianne van de redactie. Alle informatie die nodig is
voor de leden staat in de website www.atvtexelstroom.nl Het betreft mededelingen, de agenda, het rooster
voor algemene werkzaamheden, een plattegrond van het complex, beschikbare tuinen, info voor nieuwe
tuinders, enz. Dus mochten er leden zijn die nog nooit een bezoekje gebracht hebben aan onze site dan
kan ik u van harte aanbevelen dat eens te doen, want u hoeft dan echt niets meer te missen en u bent altijd
op de hoogte van de nieuwste feiten. En we hebben een groot bereik want men hoeft uiteraard geen lid te
zijn om de site te kunnen bezoeken. Momenteel ben ik bezig met het vernieuwen van foto`s.”
Ik vraag Sandra of tuinieren voor haar een hobby is en zij reageert: “Oh ja het is
meer dan dat, het is een passie van me geworden. Ik had vroeger een tuin met
veel heermoes erin, daar was ik altijd aan het werk om het onkruid de baas te
worden, nu heb ik een tuin die een waar paradijsje is. Ik heb het dan ook “Eden”
genoemd, er staat net als in het Bijbelse verhaal van Adam en Eva een grote
boom in het midden. Het is een kastanjeboom en hij is prachtig hoewel hij veel
voeding onttrekt aan de grond laat ik hem gewoon staan. Er staat een leuk boshuisje. Toen ik de tuin overnam in 2018 was het een ietwat verwilderde tuin, maar
dat was destijds voor mij juist de grote charme van de tuin. Ik hou niet van rechte
paden en lijnen en overzichtelijke groentebedden, maar meer van onverwachte
hoekjes, speelse zitjes en sfeer.
Er staat ook een hottub in mijn tuin, dat is een Scandinavisch concept om te onthaasten het woord zegt
het al, het is een warm bad. De hout gestookte hottub is van origine geïnspireerd op de natuurlijke warmwaterbronnen. In Scandinavië is het idee van een warm houten bad ontstaan. In Zweden, Noorwegen en
Finland is de hottub met houtkachel niet weg te denken uit de tuin. In de rest van Europa worden inmiddels
ook al steeds meer tuinen voorzien van een hout gestookte hottub. Het water stook je op tot 40 graden en
komt tot aan je nek en er kunnen maximaal 4 personen tegelijk inzitten en als je eruit komt heb je het net
als in de sauna niet koud buiten ook niet in de winter. Gezond voor lichaam en geest.

Ik heb tegenwoordig zelfs bijna geen onkruid meer omdat ik de bodem
met rust laat. Ik verbeter de grond door te mulchen en door de oogst
van mijn wormenhotel . Ik kweek voornamelijk kruiden op en wat makkelijke groentes zoals pompoen, courgette, sla, boontjes etc. en ik
zaai bloemen. Er staan een magnolia, een clematis, kiwi, mahonie een
paar hazelaars, een druif en verschillende fruitbomen..
Kortom er is eigenlijk niets meer te wensen, ik geniet ervan, kom er tot
rust, de tuin is voor mij meditatief, mijn weg-van-de-wereld plekje,,,,,
dan verlang je toch ook niet meer?”
Ik ben het helemaal met Sandra eens en wens dat mijn tuin ooit ook
aan dat plaatje gaat voldoen.
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Of ze naast haar tuin nog meer passies of hobby`s heeft wil ik weten.
“Ik hou van fotograferen, het liefst insecten want die zien er van dichtbij vaak zo wonderlijk uit, op de foto zie je een schorpioenvlieg. Verder
doe ik nog vrijwilligerswerk bij filmhuis Zevenskoop. Daar sta ik o.a.
achter de bar en samen met een collega hebben wij de filmklassiekers
geïntroduceerd, die wordt een keer in de maand gedraaid op een zondagmiddag. Het zijn films die je normaliter niet meer in de bioscoop te
zien krijgt, maar bij Eye in Amsterdam kunnen we die oude films nog
uitzoeken en boeken. In november 2021 zijn we gestart met de filmklassiekers. In maart draaien we bijvoorbeeld La Dolce Vita van Fellini.
Mocht iemand interesse hebben in het programma van o.a de filmklassiekers dan is alle info te vinden op: www.cinemazevenskoop.nl
Sandra, ik vond het gezellig om met jou te praten en wens je nog heel veel tuinplezier toe en ik
kom beslist een keer meegenieten van je paradijsje.
Anneke van der Meer-van Beveren.
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Lang Leve de Liguster

De meesten van ons zullen de liguster wel kennen, we hebben immers op de tuin een aantal door de vereniging aangeplante ligusterhagen, maar wist u dat er meerdere soorten waren met verschillende eigenschappen.
De liguster is een geslacht bestaande uit zo'n kleine 50 soorten, zowel wintergroene als níet wintergroene,
struiken en (kleine) bomen. Deze soorten komen van oorsprong uit Europa, Noord-Afrika, Azië en/of Australië
De wilde liguster (ligustrum vulgare) is inheems in de Lage landen en blijft als het niet te hard vriest
wintergroen. De wilde liguster wordt wel gebruikt in heggen, omdat de plant goed tegen snoeien kan.
Meestal gebruikt men daarvoor echter de haagliguster (Liguster ovalifolium) omdat deze tegen (nog)
strengere vorst kan voordat het z'n bladeren verliest. De haagliguster onderscheidt zich van de wilde
liguster door een langere kroonbuis, bredere bladeren en onbehaarde jonge twijgen.
Ook de glimmende liguster (Ligustrum lucidum) wordt wel in hagen gebruikt. Deze heeft meer leerachtige
blaadjes.
De geur van de sierlijke bloemen van de diverse soorten liguster kan overweldigend zijn. Na de bloei
vormen zich (voor de mens iets giftige) besjes die bij de vogels populair zijn. De bloemen en vruchten
komen vooral te voorschijn wanneer er minder fanatiek wordt gesnoeid. Van een strak geschoren haag
zal onze honingbij minder te genieten hebben. Probeer op zijn minst pas te snoeien na de bloei.
De ligusters werden in de jaren 70 massaal aangeplant, maar sindsdien hebben ze plaats gemaakt voor de
taxus en laurierkers. Redenen: bij te weinig snoei zakt de liguster uit, en bij zeer strenge vorst laat de
liguster toch alsnog al zijn bladeren vallen.
Een uitgezakte haag kun je echter "simpelweg" weer nieuw leven geven door de haag tot op 30 centimeter
boven de grond af te zagen. Binnen de kortste keren zal de liguster weer uitlopen om weer een mooie
dichte haag te vormen. Ook bij nieuwe aanplant is het aanbevelenswaardig om de Liguster direct tot 25
centimeter boven de grond af te knippen.
Alle Liguster soorten laten zich goed vermeerderen middels houtstek of afleggen.
Marion van Os.
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Convocatie

66e

CONVOCATIE 2022
jaarlijkse algemene ledenvergadering ATV Texelstroom

Datum:

Dinsdag 29 maart 2022

Locatie:

Het Praathuis
Texelstroomlaan 3
Aanvang 19.30 uur

Tijd:

De vergadering is toegankelijk voor leden, leden van verdienste, genodigden, zoals aspirant-leden en
donateurs. Alleen leden hebben stemrecht overeenkomstig de statuten art.6.
Gezien het belang van de algemene ledenvergadering rekent het bestuur op uw aanwezigheid.

Alleen schriftelijk ingediende vragen of voorstellen die vóór 19 maart 2022 zijn ingediend, zullen worden behandeld.
Het bestuur, ATV Texelstroom

Vraag het maar aan Piet

Een zonsverduistering of zonne eclips is een voor mensen direct waarneembaar astrologisch
fenomeen waarbij overdag het licht van de zon de planeet aarde niet bereikt omdat de maan in
de weg van het licht zit. In feite is het echter niet de zon, maar een gedeelte van de aarde dat
verduisterd wordt. De zon wordt door de maan bedekt en lijkt daardoor vanaf de aarde verduisterd te zijn. In Nederland was de veelbesproken zonsverduistering van 1999 niet totaal, in het
uiterste zuiden van België te Virton echter wel. Pas in het jaar 2135 zal er in Nederland weer
een totale zonsverduistering te zien zijn. In België gebeurt dat al in 2090.
FK.

Oma weet het altijd beter
Schil de komkommer altijd van de kop naar de steel toe. Aan het einde van de steel zit een
bitter sap. Schilt u de komkommer andersom, dan verspreidt u dit bittere sap over de hele
vrucht.
Doen hoor, want oma weet het beter.
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Bai oos op `t durp
Vroeger hadde bai oosthuis twei goite. Me vader was lid van de goitefokvereninging. Ieder jaar
was `r in Zaandam `n keuring en altoid kwam hij met twei medallies thuis. Ien jaar hai ie met z`n
iende goit de wisselbeker wonnen, maar jaarsteran was `r `n aar beter en most de beker weer inleverd worre. De goite moste ok alle jaren ei de bok van de vereniging. Me zuster en ik (12 en 13
jaar) moste `r heen brengen en daagsteran weer terughale lopend van Bobbeldoik nei Berkhout
met `n goit die niet altoid goed deurliep. Wat hadde weer deer `n hekel an, maar je haalde het niet
in je houfd om te zeggen: “Dat doene me niet.”
Op ien keer ware we met `n goid op pad, toen d`r joos uit onze klas achter oos an kwamme. Die
begonne oos te peste en voor de gek te houwe. Kwam meester Bergsma, `t houfd van de skool,
op de fiets an. Hij stapte of en nam de joos onderhande. Daagsteran moste ze zeggen, dat ze d`r
spoit van hadde. Wat ware we bloid dat ons broer op slot oud genog was om dat sjouwtje van ons
over te nemen en de moide waren bloid.
De Tuinfluiter.

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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Welkom bij De Wilde Tuin

Welkom bij De Wilde Tuin, een crowdsourcing-project van NRC en enkele regionale kranten, waaronder het Noordhollands Dagblad, in samenwerking met Tilburg University.
Gedurende vier seizoenen gaan we samen met de deelnemers onderzoeken wat er in je tuin gebeurt als je
er een vierkante meter van laat verwilderen. We vragen de deelnemers ons verslag te doen van bevindingen in hun verwilderde stukje tuin en testjes te doen om meer te weten te komen over de bodem in hun
tuin en het bodemleven. Ook onderzoeken we het sociale aspect: wat gebeurt er met de deelnemers (verandert hun houding ten opzichte van de natuur) en krijgen ze reacties van hun buren op hun ‘herverwilderde’ tuin? Dit doen we aan de hand van enquêtes.
Waar kan ik meer informatie vinden over het project?
Op de landingspagina nrc.nl/dewildetuin staat alle informatie over het project
en aanverwante thema’s.

Hoe kan ik meedoen aan De Wilde Tuin?
De komende vier seizoenen vragen wij je om één vierkante meter van jouw
tuin te laten verwilderen en ons daar verslag van te doen. Zo gaan we samen
in kaart brengen wat er in jouw tuin gebeurt als je de natuur de vrije loop laat:
verandert de flora en fauna?
Inschrijven gaat https://www.nrc.nl/index/de-wilde-tuin/
(Of Google zoeken op nrc wilde tuin)
We vragen je daar ook in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief waarin we alle deelnemers op de
hoogte houden van de bevindingen van onze deelnemers en de producties die onze redactie maakt over
thema’s als biodiversiteit, natuurbeleving en rewilding.Ook als je geen abonnee bent van NRC kun je deelnemen aan het project.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Gegevens als mailadressen, adressen en andere persoonsgegevens worden alleen gebruikt t.b.v. het project, als jij daar toestemming geeft. We delen de gegevens uit de enquête met Tilburg University.

Ik heb een vraag die hier niet in staat. Waar kan ik terecht?
Mail naar dewildetuin@nrc.nl.
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Hoe moet ik beginnen?
Hier vind je een stappenplan van wat je moet doen om een wild stukje tuin
te maken.
1. Markeer een vierkante meter in je tuin met een paar stokjes

en een stukje touw. Dit hoeft geen vierkant te zijn, alle vormen zijn mogelijk (een perkje
langs de zijkant van de tuin bijvoorbeeld) als het oppervlak maar ongeveer een vierkante
meter is. De plek in de tuin maakt niet veel uit, maar op een zonnige of deels zonnige plek
zal er meer gebeuren dan op een plek in de schaduw.
2. Maak het gebiedje vrij van tegels of andere spullen. Planten mogen blijven staan. Heb je

standaard tegels in je tuin van 30 cm bij 30 cm? Haal dan negen tegels weg.
3. Als er zand onder de tegels ligt, gooi dan een beetje compost of wat aarde op het stukje

grond en woel de grond om. Zo raken organismes in de aarde verspreid. Als je een deel
van je gazon laat verwilderen is markeren voldoende.
Vragen:
Mail naar dewildetuin@nrc.nl.
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