
1

mededelingen & contactorgaan
maart 2021



2

Normaal gesproken staan hier aankondigingen van de Evenementencommissie maar gezien de 
onzekere tijd vanwege Covid19 zijn er nog geen activiteiten gepland. 
Hopelijk in de volgende editie meer duidelijkheid over eventuele komende evenementen in 2021. 

Wist u dat:

Wij als redactie graag van u kopij willen ontvangen. 
 Mail uw tekst en/of foto’s naar Anneke vd Meer db.vd.meer@quicknet.nl  of stuur het naar:
Redactie ATV Texelstroom, Texelstroomlaan 3, 1784 EA Den Helder. 

   Wij een oproep doen voor nieuwe deelnemers voor de kascontrolecommissie

Voor de kascontrole van 2021 zoeken we een reserve deelnemer om aan te sluiten bij de kascontrolecommissie. 
Het doel is om het bestuur over de financiële zaken van het voorgaande jaar te controleren aan de hand van de 
financiële gegevens. 

 Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij de secretaris Koos IJzerdoorn of penningmeester Cor de Groes.

 Wist u dat:

 De tuinwinkel ook cadeaubonnen verkoopt. Leuk om te geven en om te krijgen!
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UITGAVE  Maart  2021

Adres:  Texelstroomlaan 3           1784 EA  Den Helder      0223-613539
Bank:  NL26RABO0103930043 t.n.v. penningmeester ATV Texelstroom
E-mail:  atv.texelstroom@gmail.com                      
Website: www.atvtexelstroom.nl

Dagelijks Bestuur         
Voorzitter  P. Spaansen  Tuin 20    06-53507235
Secretaris  K. IJzendoorn  Tuin 119   06-51120940 
Penningmeester C. de Groes  Tuin 44    06-46923982

2de Voorzitter  E. Asselman  Tuin 51    0223-624671

NTC-Commissie

Voorzitter  A. de Jonge  Tuin 86  wjdejonge@ziggo.nl     06-11224449
Alg. Werkzaamh A. de Jonge          Tuin 86 
Materiaalbeheer     

Coördinatoren

A-complex  H. Manshanden  Tuin 64
B-complex  B. Verijzer  Tuin 147 
C-complex  P. Koning  Tuin 182   0223-621005
Bij afwezigheid van dhr Koning neemt dhr 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 en K. IJzendoorn  A en B-complex

Inkoopcommissie 

Voorzitter  W. Hoffman  Tuin 59    06-46043065
Financieel beheer   
Voorraadbeheer R. Propstra  Tuin 22A
Beheerder kweekkas H. Vaars  Tuin 107

Bouw Technische Commissie

Voorzitter  J. Van Soeren  Tuin 110   06-81897382
Medewerkers   K. Quax, D. Smith, K. de Bruin, W. Arends

Bouwaanvragen       indienen bij de BTC of bij het dagelijks bestuur

ARBO-coördinator W. de Jonge  Tuin 86 wjdejonge@ziggo.nl    

Beheerscommissie

Voorzitter  E. Asselman  Tuin 51    0223-624671
Voorraadbeheer J. Dijkstra  Tuin 95    06-23990660
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   M. Scheepers
Leden   F. Leurs

Verzekeringen  G. Toonen  Seringenlaan 124, 1783 EW 0223-615172

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

Voor u ligt de maart editie van de 
Vloedlijn 2021, het mededelingen en 
contact-orgaan van de ATV 
Texelstroom.

Deze editie missen we een paar vaste 
items maar hopelijk worden de stukjes 
voor de volgende sluitingsdatum weer 
aangeleverd zodat we ze 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. 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 16 mei 2021

De redactie wenst u een gezonde start 
van het tuinjaar 2021. 

Inhoudsopgave
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De waterputjes      9
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Plaats van de aardappelen in 2021   13
Veiligheid op de tuin lente 2021    14
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Van de bestuurstafel

Het is al weer een tijd geleden dat het bestuur via de Vloedlijn de mededelingen aan u bekend heeft gemaakt. 
Wij zullen ook nu zo volledig mogelijk rapporteren.

Huur 2020

De penningmeester is hard aan het werk geweest om te zorgen dat de achterstallige huur 2020 kan worden in-
gelopen. Zijn voorstel aan de Gemeente is dat wij de huur 2020 in vier jaarlijkse termijnen gaan betalen en in elk 
van die jaren huur van het jaar. Hieraan gekoppeld: vanaf 2020 wordt er niet meer voor de gehuurde waterpartijen 
rondom het complex betaald. Tot op heden hebben we nog niet gehoord of de Gemeente hierin meegaat.

Begroting 2021

De voorkant van het Praathuis en de fietsenstalling op het A-complex moeten dit jaar worden hersteld. De kosten 
zijn begroot op € 5000,-. Samen met de vaste kosten de achterstallige huur minus de vaste inkomsten zullen we 
dit jaar vermoedelijk € 9.000,- interen op ons spaargeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van de inkomsten van 
het Praathuis.

Bezwaarschift huur 2020

Op het bezwaarschrift over de huur 2020 heeft  de Gemeente Den Helder nog geen uitspraak gedaan. Wij heb-
ben begin december 2020 een aanvulling verzonden die ook het huurcontract betreft. Namelijk de Gemeente 
heeft de huur van het water voor de ontwikkeling van de Kanoroute niet opgezegd aan de ATV Texelstroom, maar 
ter beschikking gesteld voor de Kanoroute zonder ons daar in te kennen.
De Gemeente Den Helder heeft ons gevraagd of de ATV Texelstroom de zaak mondeling wil toelichten. Dit gaan 
wij doen.

Gesprek met de Wethouder

Het gesprek met de wethouder heeft tot dusverre niet veel meer opgeleverd, dan de mededeling dat ze bezig zijn 
met een nieuwe huurovereenkomst. Over het onderhoud aan de wallenkant van de kanoroute hebben we ge-
hoord dat er riet wordt aangeplant aan onze kant langs de oevers. Dit heeft voor een aantal mensen gevolgen, 
omdat alle steigers moeten worden verwijderd. Ook eventuele afvoeren naar het oppervlaktewater moeten 
worden verwijderd. Eventuele boetes hiervoor zijn voor de tuinder. De betrokkenen hebben hier een brief over 
gehad.

Wet Openbaarheid van Bestuur

Zolang het bestuur blijft pushen om de Gemeente aan tafel te krijgen hebben wij het WOB verzoek even in de 
ijskast gelegd. 

BUMA Stemra

De Buma Stemra rechten zijn opgezegd en over 2021 zal geen nota meer worden ontvangen.
Om u een indruk te geven, het gaat om een bedrag van € 500,- tot € 750,- per jaar afhankelijk van het moment 
van betaling.

Coronavirus  

Het bestuur laat nogmaals met klem weten dat de maatregelen die de overheid tot nu toe heeft genomen, ook 
voor onze tuinleden gelden. Gezien de huidige situatie zijn de maatregels sterk uitgebreid (geweest). Let op zodra 
er een gezellige groep mensen bij elkaar zit, dan zal het bestuur ingrijpen met passende maatregelen.
Ook zijn wij benaderd door handhavers van de gemeente Den Helder die hun gezicht regelmatig op ons complex 
zullen laten zien. Dit kan zijn overdag maar ook ’s avonds na het sluiten van de poort. De eventuele boetes zijn 
voor rekening van de betreffende tuinleden en/of aanwezigen.
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Parkeren

De parkeerplaatsen nabij het C-complex zijn door de Gemeente daar waar nodig hersteld. 

Algemene ledenvergadering

Om het jaar 2020 goed af te kunnen sluiten, hoopt het bestuur dat de algemene ledenvergadering dit jaar kan worden 
gehouden.
 

AVVN

In de eerst volgende Algemene ledenvergadering zal het lidmaatschap van de AVVN worden besproken. Dit op 
verzoek van verschillende (nieuwe) leden die zich afvragen of dit verplicht is voor ieder lid. De penningmeester heeft 
een visuele uiteenzetting gemaakt, waarbij kort door de bocht ieder lid er ruim € 10,- op vooruit gaat. Ook zal 
aandacht gegeven worden aan de nieuwe ontwikkelingen die de AVVN gaat doormaken naar aanleiding van hun 
laatste jaarvergadering via ZOOM. 

Mededelingen en nogmaals (overige) herinneringen

- Het kraanwater op de complexen A, B en C is afgesloten op 8 februari 2021. Op de mededelingenborden 
wordt vermeld wanneer er weer water uit uw kraan kan komen.

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

- Fietsen op het complex en zeker op de graspaden is niet toegestaan behalve voor hen die een ontheffing 
hebben. 

- Heggen langs de doorgaande paden terugsnoeien naar 1.60 meter. Binnenkort wordt er gecontroleerd. De 
betrokken tuinleden zijn hier over persoonlijk geïnformeerd.

- De plaats van de aardappelen vindt u elders in deze Vloedlijn.

- Ook zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter van de NTC, de Arbo en vanaf volgend jaar mei komt daar 
een penningmeester bij.

Als u denkt dat is wat voor mij meldt u aan. U heeft dan gelegenheid om nog ruim een jaar mee te lopen met 
de huidige mensen die de functie bekleden. U valt dan niet direct in het diepe en kent alle kneepjes van de 
functies.

- De Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen zal vanaf 1 juli 2021 in werking treden. Hierover zal nog veel 
worden geschreven en zullen vele overkoepelende organisatie een stappenplan ontwerpen. 

Namens het Dagelijks Bestuur

Peter Spaansen
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Nieuws van de NTC

Het is weer zover, de Vloedlijn komt weer uit. Helaas hebben we tot nu toe nog geen algemene werkzaamheden 
kunnen doen, maar toch is er wel wat gebeurd.
Wij, Willem en ik, hebben veel gehakseld en zijn we op de Paddenpoel tuin bezig geweest, zoals u misschien heeft 
gezien. Ook is Jaap Sneep heel veel aan het snoeien geweest, waarvoor mijn dank.
Op de Paddenpoel/ thematuin is de heg weggehaald en deze heeft een nieuwe bestemming gekregen in onder ande-
re de A-singel. Doordat de heg daar nu weg is, is daar een breed pad ontstaan wat we hebben opgehoogd met hout-
snippers. De bomen zijn gesnoeid en we hebben er een Walnootboom( Juglans Regina) en wat tamme Kastanje 
struiken geplaatst, dus u ziet er wordt toch wel gewerkt.

Waarschijnlijk heeft u het allemaal gemerkt, de paden en de lanen zijn erg nat en glibberig. Het valt mij wel op dat er 
best veel hoge bomen en struiken in de tuinen van de leden staan, vooraan bij de paden. Mijn dringende vraag is dan 
ook aan u, snoei ze naar beneden en maak ze wat opener, zodat er licht en lucht op het gras kan komen en deze dus 
kunnen drogen. De bomen die in de borders van de tuinen staan zijn van de vereniging en worden dus door ons ge-
snoeid. Mocht u niet weten hoe u dit het beste kunt doen of het zelf niet kunt doen, neem dan even contact met mij op 
dan kom ik wel even kijken. 
U weet wel dat als wij van de NTC dit voor u doen, er een klein bedrag voor wordt gevraagd waar weer bomen, plan-
ten en klein gereedschap van worden gekocht. 
Het geld wordt altijd weer gebruikt voor de NTC. 

In deze Vloedlijn komt geen lijst van de algemene werkzaamheden meer, omdat alle leden die de werkzaamheden 
doen, de lijst van mij doorgestuurd krijgen als er wijzigingen zijn. Ook hangt er altijd een actuele lijst op de mededelin-
genborden, dus kijk regelmatig even op de borden.
Ook staat er een lijst op de website van de vereniging. 
We proberen zoveel mogelijk de leden via e-mail te informeren, maar helaas komt het nog weleens voor dat we geen 
e-mailadres van iemand hebben of dat er e-mailadressen zijn gewijzigd. Zou u dit dan door willen geven aan mij of 
aan het Dagelijks Bestuur? Dat maakt het voor ons een stuk makkelijker, alvast bedankt hiervoor.

Langs de sloot tussen A en B zijn ook dit jaar weer bollen geplant en hebben we er een Ginkgo -boompje neergezet.

     

Ook staat er nu een grote Hebe Addeda plant, hier komen altijd veel hommels, bijen en vlinders op af.     

       

U ziet dus, we blijven doorwerken om het complex mooi te houden.

Blijf gezond en ga als het weer het toelaat genieten van de tuin.

Astrid de Jonge, vz NTC
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 Van de tuinwinkel

Op het moment van dit schrijven is de tuinwinkel he-
laas niet open door de verlengde lockdown. Helaas, wij 
hadden u graag verwelkomd in de tuinwinkel van onze 
vereniging. Gelukkig weten veel leden de winkel te vin-
den voor het bestellen van compost, mest, zaden en 
pootaardappelen. In het voorjaar en tijdens het plant-
seizoen kunt u er diverse stekken kopen voor een aan-
trekkelijke prijs. Maar de tuinwinkel heeft meer dan u 
denkt! Er zijn diverse meststoffen aanwezig in handig 
en handzame verpakkingen.
U kunt er terecht voor potgrond en tuinaarde en in het 
voorjaar zijn er diverse zaden te verkrijgen in de winkel.

Maar er is meer!

Voor € 15,- kunt u een blik kassenwit aanschaffen, een hanging basket kost € 6,- en er zijn diverse lengtes 
bamboestokken te koop. De tuinhandschoenen zijn slechts voor € 1,- te koop en er zijn diverse maten kweek-
bakjes (10 stuks voor € 1,- combineren mag) 

Tevens heeft de tuinwinkel cadeaubonnen. Leuk om te geven en om te krijgen!

Momenteel is alleen op zaterdag de winkel geopend van 10.00 tot 11.30 uur. 

Groet,

Antoinette
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Van de BTC 

Rectificatie: 
Per abuis is in de vorige Vloedlijn een stukje over de waterputjes van het jaar 2019 geplaatst. Wij hebben beslo-
ten het juiste artikel `De Waterputjes`alsnog in deze Vloedlijn te plaatsen.
De redactie.

De Waterputjes

Het tuinplezier raakt over, dus moest de meterstand worden opgenomen. 
Veel waterputjes waren onvindbaar, maar na veel zoeken zijn de meeste toch gevonden. 
De staat van vele waterputjes was ontzettend beroerd. Ze zitten vol zand, vodden, losse chips 
en nog veel meer rotzooi. Ook veel meters stonden onder water. Mensen, houdt uw waterputje schoon. Pak uw 
meter in met bobbeltjes plastic(Action) en spuit uw kraantje in met WD40(Action). Zorg dat het waterputje zicht-
baar blijft. Dit bespaart ons een hoop werk. 
Dus zorg dat uw water voor de vorst wordt afgesloten en de leiding afgetapt is. Als de meter bevriest zijn de kos-
ten voor de tuinder.
Ook liggen er dag en nacht elektrakabels over het pad. Dit kunnen wij niet accepteren.
Bij het gras maaien levert dit gevaar op en men kan erover struikelen.
Ruim na uw werkzaamheden uw spullen op, want als u het niet doet dan doen wij het en nemen wij het mee.

Hartelijk dank,

Willem Hoffman.
Voorzitter BTC

Van de BTC  (nieuw)

De winter is voorbij en iedereen is weer blij.
Kom we gaan naar de tuin, misschien worden we al bruin.
De eenden maken gesnater, hoe is het met het water?
Bij de eerste blik in het putje, denk je nog niet aan een dutje.
Wat een rotzooi van water en zand,
wat is hier toch aan de hand.
Maak hem schoon en rein, dat is voor iedereen fijn.
Zit er een klep of schuif vast, meldt het ons dan alvast.
Dan kunnen wij, als er tijd voor is vervangen.
Dan hoef je niet te lang naar een kopje koffie of thee te verlangen.
Geef het dus aan ons door, wij zijn een en al oor.

B.T.C.
WIKO
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In het zonnetje 

We hebben met z`n allen een zwaar jaar achter de rug en hopelijk is het einde van veel van de maatregelen voor de 
zomer van de baan en kunnen bij ons het Praathuis en de Tuinwinkel misschien weer open, want ook de vereniging 
is door de sluiting hiervan veel inkomsten misgelopen. 
Richard Propstra en ik vonden het daarom een goed idee om in deze Vloedlijn de Tuinwinkel eens in het zonnetje te 
zetten om u als leden ervan te overtuigen vooral alles wat u  nodig heeft aan zaad, meststoffen en aanverwante 
artikelen bij de Tuinwinkel te kopen wanneer deze weer open kan. 
Richard is zo`n 20 jaar geleden begonnen als vaste medewerker van de Tuinwinkel toen een opgekweekt plantje nog 
een cent per stuk kostte. Met een korte onderbreking, waarin Cor Lips het van hem overnam, is hij acht jaar geleden 
opnieuw ingestapt tot grote tevredenheid van hemzelf en de vereniging.

“Ik vind het heel fijn om hier te mogen werken,” zegt hij. “Ik zie het als een welkome hobby en heb er echt mijn hart 
aan verpand. Ik zoek het hele internet af om zo goedkoop mogelijk in te kopen waardoor wij goedkoper zijn dan welk 
tuincentrum dan ook. Ik schat in dat 80% van de leden trouwe klanten zijn, maar we gaan natuurlijk voor 100% Wij 
bieden een groot assortiment aan pootaardappelen, meststoffen en biologische zaden. Er zijn ongeveer 150 verschil-
lende aardappelrassen waar wij er 22 van in ons assortiment hebben.”

Ik heb nooit geweten dat er zoveel soorten zijn van een gewone pieper, mijn kennis beperkt zich tot de Bint die bijna 
niet meer te krijgen is, de Eigenheimer een afkoker volgens mij, de Opperdoezer die vol pitten zit, de Malta en de Ire-
ne. Meer smaken heb ik niet. Richard lijkt me een beetje meewarig aan te kijken bij zoveel onbenul en gaat verder 
met zijn uitleg.

 “Een van de nieuwste aardappels zijn de Obama en de Michelle.”  Oh jee , denk ik, ik hoop maar dat ze lekker sma-
ken en zou de Irene dan naar onze prinses vernoemd zijn, ze kan tenslotte ook met bomen praten. Ik durf die domme 
vraag niet te stellen. 
“Een aardappel neemt de smaak aan van de grond waarop hij verbouwd wordt,” gaat Richard onverstoorbaar verder. 
“Als een aardappel groen is dan gaat hij gif produceren dus daar moet je niet teveel van eten dat is niet zo heel goed 
voor je gezondheid en aardappels moet je altijd in het donker bewaren zodat ze minder snel gaan spruiten. Er zijn 
rassen die gevoelig zijn voor de aardappelziekte, besmetting van deze ziekte die een schimmel is, komt door een te 
hoge vochtigheidsgraad van de omgeving en dat moet dan weer tegengegaan worden met bestrijdingsmiddelen waar 
wij natuurlijk geen voorstander van zijn en die verkopen wij dan ook niet.

Alle zaden die wij hebben zijn biologisch en heel betaalbaar door goede afspraken die wij gemaakt hebben met de 
leveranciers.
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En dan onze aardbeienplantjes waarvan de Korona, die  met een K geschreven wordt en niet met die gevreesde C, 
nog steeds een topper is. Zoet, zoeter… Korona!  De aardbeien van het populaire aardbeien ras zijn dieprood, heerlijk 
zoet en sappig en daardoor ook zeer geschikt voor de jam! Rijptijd midden juni. 

Bijna het hele jaar door kun je in de supermarkt aardbeien zien liggen die er prachtig uitzien, maar waar geen smaak 
aan zit. Allemaal in kassen gekweekt, ze hebben vaak geen zon gezien en  worden computergestuurd bemest, voor-
zien van de juiste hoeveelheid water en er worden smaakstoffen zoals suiker toegevoegd. De smaak van een aardbei 
die in de volle grond heeft gestaan is vele malen sappiger, zoeter en dus lekkerder. Hoe fijn is het om een volkstuin te 
hebben en zelf aardbeien en groenten te kunnen telen, alles onbespoten en gezond!
En dan beschikken wij als tuinders over een mooie, goedkope tuinwinkel waar je dus niet alleen voorbij moet lopen, 
maar gewoon bij naar binnen moet gaan, waar je om deskundig advies kunt vragen en waar je vriendelijk geholpen 
wordt door de medewerkers die heel gemotiveerd zijn om het u naar de zin te maken. Is het niet een pareltje? 

Is het ons gelukt om met dit “lentezonnetje” de resterende 20% van de leden over te halen om de tuincentra links te 
laten liggen en alleen nog maar bij de Tuinwinkel te kopen als die weer open mag? 

De openingstijden zijn dan elke dag van 10 uur tot 11.30 uur.

Met dank aan Richard, zijn achternaam hoeft er niet bij vindt hij. 

Anneke van der Meer- van Beveren
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U zaait het beste,
U oogst het beste

Voor al uw groente-, kruiden-, bloemzaden, poot-
aardappelen en andere tuinartikelen, kunt u de
catalogus weer gratis aanvragen!

Voor inlichtingen:
Uw tuincommissie

of
www.garantzaden.nl

Garant Zaden, Postbus 8, 8560 AA Balk
Telefoon: 0514-571515 fax: 0514-571479
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Veiligheid op de tuin lente 2021

Beste mede tuinders, 

De meesten van ons zijn intussen weer begonnen met het klaar maken van de tuin voor het 
nieuwe tuinseizoen. De huisjes worden schoongemaakt en daarbij willen we ook weer een 
warme beker thee of koffie drinken. 

Voordat u het gasstelletje aansteekt moet u eerst eens de gasslang controleren op scheuren 
en barstjes. Verschillende leveranciers geven voor dit soort slangen een levensduur aan van 
tussen de twee en de vijf jaar. Dit is ook afhankelijk van het fabricaat en het gebruik, maar ook 
of er direct zonlicht op de slang kan komen en hoe de slang opgehangen is. Bij het nalopen 
van de slang moet u ook even de reduceer controleren op roest en lekkage.

Vervang bij twijfel de reduceer en de slang. Ze zijn een stuk goedkoper dan een afgebrand of 
erger een ontploft tuinhuisje, daarnaast geeft dat ook zo’n rommel en overlast bij de buren. 

Let er bij het schoonmaken van uw huisje ook op overwinterende wespen en hommels. Deze kunnen na een knusse 
winterslaap in uw huisje, een ochtendhumeur hebben en dan steken. Als u er één vindt kun je deze het beste vangen 
in een theedoek en naar buiten zetten. Dan kan dit insect een kolonie stichten die in de zomer nuttig werk zal doen 
door de bloesem van groenten en fruit te bestuiven.

Loop ook eens uw tuingereedschap na, controleer de stelen op scheuren en vervang zo nodig gescheurde stelen, 
zet alle stelen weer vast in het gereedschap, dit kan blessures voorkomen. Door verkeerde zuinigheid kun je je han-
den behoorlijk beschadigen. 

Als je je tuin wilt spitten luister dan goed naar het lijf. In één dag je tuin spitten staat stoer, maar daarna een paar 
dagen op bed liggen met een stramme rug is minder fijn. Je hebt een tuin genomen om ervan te genieten. 

Geniet van de tuin en de lente. 

Veel tuinplezier. Stay safe
Willem de Jonge
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