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  Oproep, Oproep, Oproep, Oproep, Oproep, Oproep, Oproep

Nieuwe leden voor de evenementencommissie kunnen zich nog steeds 
aanmelden via: 

atvevenementen@gmail.com

    Gevraagd, Gevraagd, Gevraagd, Gevraagd, Gevraagd, 

 2 nieuwe medewerkers voor de schoonmaakdienst gevraagd!
Heef u interesse om in plaats van de algemene werkzaamheden op zaterdag, 
aan te sluiten bij het team van de schoonmaakdienst op maandagochtend? 

 (tijdstip 09.00 tm 11.00 uur)

Gelieve contact op te nemen met Margot Bakker 06-36313577 
m- bakker2011@hotmail.com
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Ingeschreven K.v.K. Alkmaar Nr. V40634356

UITGAVE  SEPTEMBER 2020

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  P. Spaansen  Tuin 126    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       wadejonge@quicknet.nl  06-11224449
Alg. Werkzaamheden  A. de Jonge  Tuin 86       wadejonge@quicknet.nl  06-11224449
   

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. Verhoef      Tuin 154
 en G. Toonen/P. Vet      Tuin 162/166  voor complex C

Inkoopcommissie 

Voorzitter  P. van Niel  Tuin 130
Financieel beheer J. Krigee  Tuin 143
Voorraadbeheer R. Propstra  Tuin 22A
Beheerder kweekkas H. Vaars  Tuin 107

Bouwtechnische Commissie

Voorzitter  W. Hoffman  Tuin 59 (Interim)   06-46043065

Medewerkers   K. Buurmeester, K. Quax, D. Smith en mw. K. de Bruin

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                          mw. M. Obradovic-Pot      Tuin 18 (marianne.obradovic61@gmail.com) 
                                      mw A.vd Meer-v Beveren Tuin 141 (db.vd.meer@quicknet.nl)  0223-618943

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

Voor u ligt de september editie van de 
Vloedlijn 2020, het mededelingen en 
contact-orgaan van de ATV 
Texelstroom.

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
 
De full-color editie van de Vloedlijn, als 
PDF download, is ook te vinden op de 
website van de vereniging.

Suggesties/ideeën om de Vloedlijn 
en/of de website te verbeteren en 
aantrekkelijker te maken zijn van harte 
welkom. 

De sluitingsdatum voor de volgende 
vloedlijn is 20 november 2020

De redactie. 
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Van de bestuurstafel

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

Bezwaarschift huur 2020
Op het bezwaarschrift over de huur 2020 heeft de Gemeente Den Helder nog geen uitspraak gedaan. We 
zijn in gesprek met een beleidsmedewerker en een manager van de Gemeente.
18 augustus zal er nog een gesprek plaatsvinden met de Wethouder, een jurist en een beleidsmedewerker. 

Wet Openbaarheid van Bestuur
Het WOB verzoek is ingediend op 30 juni. Op 18 augustus hebben het bestuur een gesprek gehad met de 
Wethouder, een jurist en een beleidsmedewerker van de Gemeente Den Helder.
Het gevoerde gesprek heeft al wat resultaat gehad en wij gaan met ingang van oktober verder in gesprek 
over de nieuwe huurovereenkomst. Wij houden u in ieder geval op de hoogte. 

BUMA Stemra
Het blijft een ingewikkelde kwestie en er wordt eerst gekeken wat de haalbaarheid is. Hierover zullen wij 
zoeken naar andere verenigingen waar hetzelfde probleem heeft gespeeld, dan wel nog steeds speelt. De 
enorme inzet van het Dagelijks Bestuur over bezwaar en WOB-verzoek en de warmte nodigen niet uit om 
twee ingewikkelde zaken tegelijk aan te pakken. 

Kar tuinafval
De kar is verkocht aan Vrijwillig Landshapsbeheer. De oprit is weggehaald door VOS oud ijzer.

Huur 2019
De penningmeester heeft de volledige huur over het jaar 2019 betaald.

Coronavirus
De oorzaak van het uitstel van de Algemene Leden Vergadering (ALV) is gelegen aan het Coronavirus.De 
inkomensbron van het Praathuis is gering in vergelijking met vorig jaar. Alle barmedewerkers doen er alles 
aan om nog wat geld binnen te krijgen. Festiviteiten van onze leden kunnen nog steeds niet plaats vinden. 
De 1,5 meter afstand is nog niet van de baan. 
Het bestuur laat met klem weten dat de maatregelen die de overheid tot nu toe heeft genomen ook 
voor onze tuin leden gelden. Gezien de huidige situatie kunnen we niet uitsluiten dat de maatregelen 
worden uitgebreid.

Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering van 16 maart 2020 heeft nog geen vervolg gehad omdat wij tot op heden 
geen plaats/plek hebben kunnen vinden om onze leden veilig te ontvangen op basis van de 1,5 meter af-
stand. Voor de vergadering van 16 maart 2020 heeft u de gelegenheid gehad om op een aantal zaterdagen 
de financiële stukken in te zien. Hier is nauwelijks op gereageerd. De verslagen van de overige geledingen, 
zoals BTC, NTC enz. zijn in de Vloedlijn geplaatst. Hierop is ook geen reactie gekomen. Om het jaar 2019 
goed af te kunnen sluiten stelt het bestuur u in de gelegenheid om in oktober 2020 op de zaterdagen, u te 
informeren over de financiën. 



6

Als u hiervan gebruik wilt maken dan wordt u verzocht om een datum in oktober aan te geven, te weten 3, 
10,17 of 24 oktober 2020 vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur. Het verslag van de kascontrolecommissie vindt u 
elders in dit blad.

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 parkeer-
vakken 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. De verzoeken zijn gedaan, maar het re-
sultaat is er nog niet. Parkeren alleen in de vakken en niet op het gras of langs het pad. 
De verkeersboete bedraagt € 95,00

Nogmaals de (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 moeten gewoon lopen. De tuinder blijft verantwoordelijk 
voor zijn gasten/bezoekers. Zij zijn ook degene die van ons een brief krijgen als het mis gaat. 
Wellicht ten overvloede, let wel op het aantal bezoekers in verband met de noodmaatregelen naar 
aanleiding van het coronavirus, namelijk 1,5 meter afstand.

 Heggen langs de doorgaande paden terugsnoeien naar 1.60 meter.

 Bouwen zonder toestemming is in alle gevallen uitgesloten. Laat weten wat u wilt bouwen of 
neerzetten en het bestuur zal zo snel mogelijk de beslissing nemen, waarbij de leidraad het 
Huishoudelijk reglement is maar ook de Statuten. Bent u het daar niet mee eens dan heeft u pech 
gehad. U heeft ervoor getekend bij de aanvaarding van het lidmaatschap.

 De laatste tijd worden opstallen regelmatig onderhands verkocht, zonder medeweten van het 
bestuur. Als u het voornemen heeft om uw tuin op te zeggen, dan neemt u eerst contact op met het 
bestuur. Wij delen u mede hoe verder de gang van zaken is. 

Uit het vorenstaande kunt u opmaken dat het bestuur zich houdt aan de voorschriften die zijn vastgelegd in 
het Huishoudelijk reglement en de Statuten. Dat doen we niet om u te pesten, maar om het samenzijn op 
de tuin gezellig te houden voor iedereen, zonder aanziens des persoons. Wij zijn immers aangesteld door 
de leden om te voldoen aan de reglementen en de wensen van de Algemene ledenvergadering. Dus doe 
niet lelijk naar de bestuursleden, maar respecteer hun taak.

Namens het Dagelijks Bestuur
Peter Spaansen
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Van de kascommissie

Den Helder 14-08-2020

De kascommissie bestaande uit Margo Bakker, Henny Manshanden en Marianne Obradovic-Pot, 
heeft op 06-03-2020 de kas gecontroleerd van de penningmeester Cor de Groes. Door de pen-
ningmeester is een nieuwe opzet gemaakt welke goed en begrijpelijk is te volgen en aansluit op 
de overdracht van onze vorige penningmeester.

De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat de bankafschriften overeen komen met de ba-
lans en dat wij nog steeds een gezonde vereniging zijn.
Wij kunnen ons geen rare sprongen veroorloven zeker nu de inkomsten van het Praathuis voor 
een groot gedeelte vanwege het virus wegvallen.

De boetiek is door de nieuwe financiële opzet niet door de commissie gecontroleerd, dit geldt te-
vens voor de financiële verantwoording van het Praathuis, deze is ook wegens de nieuwe opzet 
door derden gecontroleerd waaronder de voorzitter P. Spaansen.

Wij, de controlecommissie, hebben dit in onze afweging meegenomen om u, de leden, te advise-
ren tot decharge te besluiten.
Voor het nieuwe jaar worden alle controles weer door de commissie uitgevoerd.

Bij deze vraag ik aan de leden er mee in te stemmen om decharge te verlenen aan het bestuur 
van onze vereniging over het financiële beleid 2019.

Tevens willen wij Sjaak en zijn ploeg bedanken voor hun werk, want deze financiële bijdragen 
kunnen wij niet missen.

De commissie

H. Manshanden, M. Bakker, M.Obradovic-Pot.
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Nieuws van de NTC.

Het is alweer september als deze Vloedlijn uitkomt en kan ik aangeven dat ik nu een jaar voorzitter van 
de NTC mocht zijn. Het afgelopen jaar is omgevlogen en hebben we door het corona virus een zwaar 
voorjaar gehad waar geen werkzaamheden gedaan konden worden en daardoor ook veel is blijven lig-
gen.
Nu hebben wij als medewerkers van de NTC wel wat gedaan, maar we zijn maar met een klein groepje 
en kunnen we dus niet alles doen.
Ik moet echt een compliment geven aan u als medetuinders, die toch elke keer komen door weer en 
wind. En als u niet kunt komen, wat altijd kan, zich ook vroeg genoeg afmeldt. Wij zijn daar erg blij mee. 
Jammer vind ik het wel dat er tuinders zijn die gewoon niet komen zonder een reden op te geven en zich 
niet afmelden. U heeft hiervoor getekend bij het huren van een tuin bij onze vereniging.

Dit jaar heb ik de test gedaan met de zomerstop en dat is volgens mij goed bevallen waardoor ik dit ook 
van plan ben te doen in het komende jaar. Het is namelijk zo dat we in de herfst en de winter meer werk-
zaamheden hebben dan in de zomermaanden. 
Ook heb ik het plan opgevat om volgend jaar de werkzaamheden weer naar twee uur te brengen, maar 
dan wil ik wel kijken of het dan mogelijk is om nog maar vijf keer te komen in plaats van zes keer. Maar ik 
beloof nog niets, ik moet eerst even kijken hoe ik met de groepen uitkom. 
Mijn vraag aan u als tuinlid die algemene werkzaamheden uit moet voeren is wat u ervan vindt om mis-
schien vroeger te beginnen, dus van half negen tot half elf of de tijden aanhouden zoals het nu is. 
Ik zou het heel erg prettig vinden als u dit aan mij wilt doorgeven voordat ik het nieuwe rooster voor het 
jaar 2021 maak.
Er zijn ook leden die wisseldiensten draaien, mijn vraag aan hen is of zij, indien zij hier al een mening 
over hebben, dit voor eind november aan mij kunnen doorgeven, dit in verband met de planning. Mijn 
dank alvast hiervoor. 

Dit najaar en in de winter gaan we starten met het opruimen van de B singel, dat is het stuk langs de 
grote middensloot tussen het B en C complex.
Tot nu toe komen we, als we daar bezig zijn, ook geregeld zwerfvuil en tuinafval tegen. Ook deze singel 
is geen afvalstort en ik snap dat het heel vervelend is dat we geen kar meer hebben, maar wij van de 
NTC kunnen daar niets aan doen en wij hoeven ook niet het afval van de tuinders op te ruimen. 
We moeten zelf ook al heel goed bedenken waar wij met ons snoeiafval naar toe moeten.

In de bakken voor het Praathuis moeten eigenlijk nog vaste planten komen, maar de voorkant van het 
Praathuis moet nog worden opgeknapt dus moeten we daar nog even mee wachten. Maar wat in een 
goed vat zit verzuurt niet, zullen we maar zeggen. Dit jaar hadden we bollen geplant langs de slootkant 
vlak over de brug, dat zag er leuk uit en nu staan er nog gladiolenbollen en hoop ik dat deze nog zullen 
gaan bloeien. Voor het volgende jaar wil ik meer bollen planten en mijn vraag aan u is, als u misschien 
bollen over hebt wij ze dan mogen hebben voor ons complex?

Astrid de Jonge, vz NTC



9

Dit is de 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 T.Nr Groep B T.Nr Groep C T.Nr
11 jan- 07 mrt- 02 mei 18 jan-14 mrt- 09 mei 25 jan-21 mrt -16 mei
27 juni- 05 sept- 31 okt 04 juli-12 sept-07 nov 11 juli-19 sept- 14 nov
Dhr. Abbo 10 Dhr. Aardema           29 Mevr. Alders                   85
Dhr. De Boer         36 Mevr. Bontes 108 Dhr. Scholten 118
Mevr. Ekelschot 57 Mevr. Herbert 61 Mussele vd - Ellen 55
Dhr. Janssen 25 Dhr.de Jong 72 Dhr.de Vries 139
Dhr.van Leeuwen 161 Mevr. Meiracker 90 Dhr. Ligtenberg 186
Dhr. Molleman 32 Dhr. G.J. Mulder 78 Dhr. Regtop 155
Mevr.Quax           63a Dhr. Pronk 110 Dhr. Voorthuijzen 65
Mevr.Verhoef 149 Mevr.Seebregts 120 Mevr.v. Heerwaarden 170a

Groep D Groep E Groep F
01 feb-28 mrt- 23 mei 08 feb-04 april- 30 mei 15 feb-11 april- 06 juni
01 aug- 26 sept-21 nov 08 aug- 03 okt- 28 nov 15 aug- 10 okt- 05 dec
Dhr. Bakker 33 Dhr. Banning 137 Dhr. Beekma 185
Mevr. Bron 5 Dhr. Coster 52 Dhr. Dekker 21
Dhr. Jacobs             37 Dhr. Guijken 138 Dhr.den Haan 151
Mevr. Hommes 175 Dhr. M. Kooijman 58 Dhr. D. Kooijman 43
Dhr.van der Linden 24 Dhr.van Loo 98 Dhr.van der Meijden       104
Dhr.van Nuland 181 Dhr.van Soeren 122 Mevr. Zandbergen          7
Dhr. Willemse 129 Dhr. Roos 102 Mevr. Rosloot 12
Dhr. Slot 38 Mevr.Pulkova 117 Mevr. Tot 157

Dhr. v.d. Rhee 125

Groep G Groep H
22 feb-18 april- 13 juni 29 feb-25 april- 20 juni
22 aug- 17 okt-12 dec 29 aug- 24 okt- 19 dec
Dhr.van den Berg 105 Mevr. Bode 88
Mevr. Dobber 48 Mevr. van Wolferen 96a
Mevr. Bauer 87 Dhr.de Wit 35
Dhr. Kramers 97 Dhr.van de Laar            146
Dhr. Neilen 168 Dhr. Moerland              99
Mevr. van Os 142 Dhr. Oudijk 28
Dhr.de Ruiter 154 Dhr. Sanderse 128
Dhr. Tuijn 136 Mevr. Sarton 171
Dhr. Spijkerman 68 Dhr. Leur 114
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Verslag nestkasten

Ik heb in totaal vier 16 nestkasten gecontroleerd. Het bleek dat er op het B-complex vijf kasten onbezet ble-
ven. Ik denk dat de oorzaak hiervan is dat de bomen waaraan de kasten hangen overwoekerd werden door 
de klimop, waardoor de vogels geen vrije in- en uitvlieg route hadden.
Op17 april waren er maar 4 kasten bezet. In een kast lagen 6 eieren en het eerste ei werd op 11 april door 
een pimpelmees gelegd. Bij de tweede controle was er een kast meer bezet en in twee kasten had de 
mees er eieren bijgelegd.
Bij de derde controle bleek dat er 8 kasten bezet waren. In totaal zijn er 49 jongen uitgevlogen waarvan 44 
koolmezen en 5 pimpelmezen. Er is een dood jong gevonden en er waren geen onbevruchte eieren.
In vergelijking met andere jaren heb ik maar weinig jongen in de kasten gevonden.
Misschien dat het weer er een rol in heeft gespeeld. Het is een hele tijd erg droog geweest en ook zeer 
warm. Ik weet het niet. Hopelijk is het resultaat volgend jaar beter.

Tjeerd Dijkstra

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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Waldorf kipsalade

Een klassieke salade met relatief weinig vet, dus mag met een gerust hart worden gegeten. Lekker als 
voorgerecht geserveerd in een mooi glas of als maaltijdsalade geserveerd met een lekker stukje knapperig 
stokbrood.

Ingrediënten:

- 2 kipfilet's (ipv verse kip te pocheren koken, kan men ook gerookte kip 
gebruiken)

- 1 tablet kippenbouillon

- 1 hele bleekselderij

- 2 rode of groene appels

- 4 eetlepels gewelde rozijnen of 2 handjes verse pitloze druiven gehal-
veerd.

- 50 gram walnoten (ongezouten) grof gehakt.

- Voor decoratie wat bladpeterselie of bieslook en wat halve walnoten

Voor de dressing:

- 2 a 3 eetlepels mayonaise

- 2 a 3 eetlepels yoghurt

- 3 eetlepels appelsap (indien geen appelsap voor handen verdun met water)

- Citroensap

- Peper en zout

1. Leg de kipfilet's in een grote pan met koud water zodat ze juist onder staan. Verkruimel het bouillon-
blokje, breng het langzaam aan de kook maar laat het water net niet borrelen. Laat de kipfilet's zo 
vijftien minuten zachtjes pocheren. Draai het vuur uit, leg een deksel op de pan en laat het een half 
uur staan. Neem de kip uit de bouillon, laat het uitdampen en “scheur” het in repen.

2. Maak de dressing in een grote kom door mayonaise, yoghurt en appelsap door elkaar te roeren. 
Breng het op smaak met citroensap, zout en peper.

3. Maak de bleekselderij schoon, schil de stengels bleekselderij met een dunschiller en snijd de sten-
gels in smalle dunne plakjes. 

4. Was de appels, verwijder het klokhuis en snijd de appels met schil in blokjes. 

5. Hak de walnoten grof.

6. Meng de kipfilet, de appels, de walnoten, de druiven (of rozijnen) door de dressing en meng het 
goed door elkaar. Breng op smaak met peper en zout, en strooi de vers gehakt peterselie of bies-
look er over heen zo ook een paar stukjes walnoot.

Eet smakelijk!
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In het zonnetje

Wie is Barend Verijzer?”, vroeg ik aan mijn buurman van de tuin. Hij had hem aanbe-
volen toen ik hem vroeg of hij nog iemand wist die ik zou kunnen interviewen voor deze 
rubriek.
“Nou,” zei hij, “dat is die man met dat kleine hondje, hij heeft schuin achter jou zijn 
tuin.”
“Oh dan weet ik het wel, die man met dat kleine hondje en die leuke vrouw.”
 “Ja dat klopt”, zei buurman die het helemaal met mij eens was. Nu niet meteen naast 
je schoenen gaan lopen hoor leuke vrouw van Barend!

Ik ontmoet hem bij mij thuis en laat Barend nou zelf ook leuk zijn! Oh oh dit gaat te gek worden zoveel com-
plimentjes in een paar zinnen. Laten we snel verder gaan.

Barend en zijn vrouw hebben allebei hun eigen tuin, echte liefhebbers dus. Zij nam de tuin over van hun 
buurman die er niet zoveel aan had gedaan en dus erg verwaarloosd was met een kas erin die eveneens 
niet in aanmerking kwam voor de schoonheidsprijs. Die werd gesloopt met hulp van een paar sterke man-
nen en samen hebben ze er weer een mooie tuin van gemaakt. Er staan fruitbomen, bessenstruiken, bra-
men en groenten in beide tuinen. De opbrengst is groot, groenten worden ingevroren, van tomaten wordt 
puree gemaakt, de bramen verdwijnen in een jampot, bessen worden sap en komkommers en courgettes 
worden met vaardige handen ingemaakt.
De tuin is voor hen ook een rustpunt in het dagelijkse drukke bestaan, waar het goed toeven is met de tec-
kel die vaak mee gaat.
Barend runt aan de Ruygweg de enige tabaksshop die er in Den Helder nog over is.
Om de teruggang van de verkoop van rookwaren nog enigszins te compenseren is in zijn zaak tevens de 
Western Union Bank gevestigd. Ik had daar nog nooit van gehoord en vraag hem wat dat voor bank is. Hij 
vertelt: “Het is een bank voor money transfers, 
Western Union is een Amerikaanse onderneming gespecialiseerd in financiële dienstverlening en commu-
nicatie. Mensen kunnen bij mij geld overmaken naar elke plaats op de wereld waar een afdeling van deze 
bank is. Binnen enkele minuten is het geld dan beschikbaar voor degene die het geld toegestuurd krijgt. 
Veel seizoenarbeiders uit Roemenië, Albanië en Moldavië die hier in de kassen werken maken er gebruik 
van om geld naar hun familieleden te sturen. Ook Turkse en Marokkaanse mensen zie ik hier veel. Even-
eens handig is het wanneer iemand die in het buitenland op vakantie is, zijn portemonnee verliest met pas-
jes en geld, dat een vriend of familielid dan geld over kan maken  bij deze bank, zij kunnen mij dan 
eventueel cash geld geven en dan zorg ik à la minute dat het daar terecht komt waar dat nodig is. 

Twintig jaar ben ik nu eigenaar van deze zaak, in die tijd kon alles nog op het gebied van roken. Overal kon 
je nog ongestraft een sigaretje of sigaar opsteken zonder dat iemand er last van had. Huiskamers stonden 
blauw van de rook als er een verjaardag gevierd werd. Sigaretten stonden op tafel voor de gasten.” “Ja”, 
vul ik aan. Ik werkte als verpleegkundige in het ziekenhuis en op elke afdeling was er een rookkamer waar 
veelvuldig door personeel en patiënten gebruik van werd gemaakt, we reden de bedlegerige patiënten met 
bed en al naar de rookkamer. Zelfs sommige artsen liepen rokend over de gangen. Niet meer te geloven 
toch?”
“Nee”, zegt Barend. “Stap voor stap is dit allemaal gelukkig teruggedrongen, als je nu nog rookt wordt je als 
een paria en een loser beschouwd en dat is nou ook weer niet nodig. Laat iedereen nou gewoon in zijn 
waarde zolang niemand er hinder van ondervindt.
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Vroeger rookte ik zelf ook en was lid van een Pijprookgilde in Den Helder. Ontzettend gezellige club was 
dat. We deden mee aan wedstrijdroken en gingen overal naartoe, naar Engeland, Kopenhagen, zelfs is er 
sprake geweest om naar Japan te gaan voor een wedstrijd, maar dat ging jammer genoeg niet door. 
Onze vrouwen mochten ook altijd mee  en dan zaten we met z`n allen 
in bungalows als een grote familie. Een wedstrijd gaat als volgt: iedere deelnemer krijgt twee lucifers om 
zijn pijp aan te steken die gestopt is met drie gram tabak. Het doel van de wedstrijd is het zolang mogelijk 
roken van een pijp door de deelnemers zonder de pijp opnieuw aan te steken. De wedstrijd wordt gewon-
nen door de deelnemer die er in slaagt het langst de pijp brandende te houden.

Zelf zat ik een keer in een team van drie personen, dan wordt de tijd van de drie personen van het team bij 
elkaar opgeteld, we wonnen toen de wedstrijd die in Polen gehouden werd van deelnemers uit de hele we-
reld.”
Best een grote prestatie vind ik, ook al had ik nog nooit van het fenomeen wedstrijdroken gehoord. Barend 
is gestopt met roken daarvoor in de plaats heeft hij nu een andere hobby en dat is fotograferen. Hij is lid 
van de fotowerkgroep en beleeft daar veel plezier aan.

Ten slotte wil ik nog even aanstippen dat hij coördinator is van het B-complex. “Zo wordt het genoemd”, 
zegt hij, “maar ik coördineer niets hoor, ik ben een aanspreekpunt voor een ieder die iets te melden of te 
vragen heeft, maar ik ga geen politieagentje spelen”, zegt hij grinnikend.
Dus heeft u een vraag, klacht of iets anders te melden, bij Barend vindt u een willig oor.

Het was gezellig Barend, bedankt!

Anneke van der Meer- van Beveren.
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Regels m.b.t. Het opzeggen en verkoop van de opstal met inboedel.

1) U dient een uitschrijfformulier in te vullen met een reëel bedrag voor de opstal.

2) De aangeboden tuin komt op het publicatiebord te hangen.

3) Ingeschreven kandidaten moeten zelf binnen 14 dagen reageren bij de secretaris.

4) De hoogstgeplaatste op de inschrijflijst gaat voor.

5) Als er na 14 dagen geen reactie is, komt degene die daarna geregeerd heeft in aanmerking.

6) Er kan alleen onderhandeld worden over de opstal en inboedel.

7) Als er geen overeenkomst wordt bereikt, komt de volgende van de inschrijflijst in aanmerking.

8) Contributie en huurcontract kunnen alleen in overleg met het bestuur worden besproken.

9) De tuin kan pas worden overgedragen nadat er een huurovereenkomst is getekend door de nieuwe 

tuinder.

10) Hierna vindt de betaling en de overdracht van de sleutels plaats.

Namens het dagelijks bestuur.
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Oma weet het beter

Bijenkolonie

Iedere bijenkolonie heeft maar één koningin. Deze leeft wel vijf jaar in tegenstelling tot de rest van de 
kolonie. De bijen die in de zomer geboren worden en helpen met het bestuiven van planten, het halen 
van nectar en het verzorgen van de larfjes, halen maar een gemiddelde leeftijd van zes weken.

Oma AK
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Vraag het aan Piet

Het laatste kwartier is een van de schijngestaltes van de maan. Bij het laatste kwartier wordt de linkerhelft 
van de maan beschenen door de zon. De half beschenen maan van het laatste kwartier is gemakkelijk te 
onderscheiden van de half beschenen maan van het eerste kwartier door langs de rechterkant van de 
schaduw een denkbeeldige streep te trekken zodat een letter d van dernier(laatste) ontstaat.
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BESTUURSMEDEDELING OVER DE ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Vele leden denken dat een oproep voor de algemene werkzaamheden vrijblijvend is.
De algemene werkzaamheden die zijn ingewisseld voor hulp bij schoonmaken, bardiensten, verkoper in de 
Boetiek of anderszins vallen daar ook onder.

Voor al deze leden hebben wij nieuws:
Bij aanvang van uw lidmaatschap heeft u getekend voor het naleven van de Statuten en het Huishoudelijk 
regelement.
In het huishoudelijk reglement staat namelijk dat leden VERPLICHT zijn hieraan deel te nemen. Het niet 
verschijnen brengt consequeties met zich mee.

In het verleden is tijdens een algemene ledenvergadering met de leden afgesproken, dat bij het niet ver-
schijnen van deze werkzaamheden zonder geldige reden € 25,- boete in rekening wordt gebracht.
Op de uitvoering van deze afspraak met de leden, maar ook de regelgeving in het huishoudelijk reglement 
en de statuten zal het bestuur moeten toezien of dit ook gebeurt. 

Bij de eerst volgende factuur zullen wij voor de thuisblijvers het aantal verzuimdagen in rekening brengen 
en dit kan oplopen tot € 150,- per jaar.
Als u ook de betaling van de factuur met boete achterwege laat dan zal het bestuur overwegen om u de 
huur op te zeggen. De periode die is uitgevallen in verband met de lock-down van het coronavirus wordt 
natuurlijk buiten beschouwing gelaten.

Als u spijt heeft en het voor dit jaar nog goed wil maken, dan kunt u contact opnemen met mevrouw    
A. de Jonge, misschien kan zij u nog inpassen in de rest van dit jaar, maar als nu iedereeen komt, dan zal 
dat moeilijk worden.

Wij zijn dan blije bestuurders
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 Bestellen TUINAGENDA `Het Juiste Moment` 2021

Dit jaar wil ik weer de agenda “Het juiste moment “ voor 2021 van Stichting de Zonnetuin bestellen voor 
de leden van ATV Texelstroom. Daarbij ontdekte ik dat dit het laatste jaar is dat deze stichting de agenda 
uitgeeft. In de agenda staat wel aangegeven waar men de gegevens voor de jaren kan vinden.  

Deze laatste agenda is gemaakt door Guurtje Kieft. Hierin staan alle gegevens voor het zaaien en oogs-
ten van de gewassen. Er is rekening gehouden met de stand van de maan en de planeten. Iedereen weet 
dat door de stand van de maan er eb en vloed is. In deze agenda staat dus precies wanneer het gunstig is 
om te zaaien, te planten en te oogsten.

Deze agenda is niet alleen geschikt voor de moestuinders maar ook voor de siertuinders. U kunt de agen-
da ook gebruiken om er een tuindagboekje van te maken. Er is bij elke dag ruimte om een aantekening te 
maken. Achterin is ook ruimte voor notities. Hij meet 14 bij 15 cm.

De agenda is bij mij te bestellen. Vorig jaar heb ik er 10 besteld. Normaal kosten ze 17,50 euro per stuk, 
maar omdat ik er een aantal tegelijk bestel, heb ik vorig jaar 15 euro per stuk betaald. Of dat de komende 
keer ook zo is, moet ik afwachten. De bestelling loopt nu via een ander adres.

Bestellen voor eind oktober.
Meer gegevens over deze agenda kunt u vinden op www.dezonnetuin.org.
Popita Boschloo (tuin 67). Tel : 0223-621122.
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