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Van de evenementencommissie

Beste mensen,
Na diversen jaren evenementen commissie hebben wij, Carlos en Ilse besloten het stokje door te 
geven. Wij hebben met veel plezier diversen Stekkenmarkten, Open dagen en BBQ’s mogen orga-
niseren.

We willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor het vertrouwen en alle hulp die wij hebben mogen 
ontvangen.
Wij hopen dat jullie de nieuwe leden net zo zullen steunen!

De nieuwe commissie bestaat nu uit 3 personen nl:
Voorzitter: Alexandra Noppeney - 06-47852065
Fred Leurs – 06-12428537
Renee Scheepers – 06-20371837

Wij wensen onze opvolgers veel succes maar vooral ook veel plezier!
Groetjes Carlos & Ilse

    

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021
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Ingeschreven K.v.K. Alkmaar Nr. V40634356

UITGAVE december 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 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. Werkzaamheden  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 de heer Koning neemt de heer P. Vet waar: tuin 166

Waterbeheer sloten H. v.d. Broeke            Tuin 46                                                      

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

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. Quax, D. Smith, mw. K. de Bruin en W. Artends

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

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

Voor u ligt de december 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 februari 2021

De redactie wenst u fijne feestdagen en 
een gezond & gelukkig 2021. 
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Van de bestuurstafel                      

Allereerst krijgt u een update van de mededelingen in de vorige Vloedlijn.
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.

Gesprek met de wethouder
Op 18 augustus 2020 heeft er een gesprek plaats gevonden met de Wethouder, een jurist en een be-
leidsmedewerker. Inhoudelijk ging dit gesprek over de kanoroute waarvoor onze vereniging huur be-
taald voor de helft van de waterpartijen, te weten plusminus 5000 m2. De Gemeente heeft het 
overgrote deel van de  waterpartij aan de kanoroute ter beschikking gesteld. Conclusie van het bestuur 
is dat dit deel ten onrechte in gebruik is genomen door een andere partij en dit kan niet op grond van de 
huurovereenkomst die is afgesloten. Als u dan ook weet dat wij de wallenkanten van het door ons ge-
huurde water ook moeten onderhouden dan vinden wij dit een stap te ver gaan.
Op verzoek van de Gemeente hebben wij een dossier samengesteld, waarin de geschiedenis van de 
huurovereenkomsten wordt weergegeven. De wethouder beaamt dat in het verleden de huurovereen-
komst niet helemaal goed is gevolgd door de Gemeente. Huur voor water zou wat hem betreft niet aan 
de orde moeten zijn. De Gemeente gaat kijken naar afspraken onderhoud en vervangen wallenkant.

We hebben tevens de afspraak gemaakt om de onderhandelingen over een nieuwe huurovereenkomst 
nu al te starten. Hier is tot dusverre niet mee begonnen ondanks de toezegging van de wethouder om 
elkaar in oktober weer te ontmoeten. Het bestuur heeft een herinnering gestuurd, maar het blijft wel erg 
stil. 

Huur 2020
De vooruitbetaling van de huur 2020 wordt voorlopig opgeschort door de Gemeente. De penningmees-
ter is hard aan het werk gegaan om te zorgen dat de achterstallige huur 2020 kan worden ingelopen.
U zult begrijpen dat dit een heidense klus is, omdat ook het coronavirus er voor gezorgd heeft dat het 
verenigingsgebouw niet open mag zijn. Hierdoor worden de opbrengsten naar het zich thans laat aan-
zien verlaagd met twee derde deel van 2019. De vaste kosten gaan door en we zullen genoodzaakt zijn 
om hierin oplossingen te vinden. Alle kleine beetjes helpen.  

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 
Hier wordt aan gewerkt. Hopelijk is er voor volgend jaar duidelijkheid over. Met de onzekere uitzichten 
voor de toekomst is het goed om te weten of de vereniging hier een mouw aan kan passen.

Coronavirus  
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 maatre-
gels worden uitgebreid. Let op zodra er een gezellige groep mensen bij elkaar zitten, dan zal het be-
stuur ingrijpen met passende maatregelen.
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Algemene ledenvergadering

Om het jaar 2019 goed af te kunnen sluiten, heeft het bestuur u in de gelegenheid gesteld om in oktober 
2020 op de zaterdagen, u te informeren over de financiën. Dit is in maart 2020 ook al gebeurd. Het bestuur 
heeft geen enkele reactie ontvangen. Wij hebben inmiddels het jaar 2019 afgesloten.
 
Parkeren

Over de parkeerplaatsen nabij het C-complex heeft de Gemeente nog niet gereageerd. Wordt herhaald. 

Mededelingen en nogmaals de (overige) herinneringen

 Het gebruik maken van de elektrakasten zal voorlopig worden beperkt om energiekosten te 
besparen. Op de mededelingen borden wordt u nader geïnformeerd.

 Het kraanwater op de seniorentuinen wordt afgesloten.

 De drie leden die dit jaar 25 jaar lid zijn hebben hun oorkonde ontvangen. 

 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 mtr. Binnenkort wordt er 
gecontroleerd.

Namens het Dagelijks Bestuur

Peter Spaansen
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Bericht van het dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur is nu vanaf mei 2019 druk bezig de vereniging in goede banen te leiden. De pen-
ningmeester doet zijn best om de financiële zaken in deze moeilijke tijd op orde te houden. De voorzitter 
is druk met allerlei zaken betreffende de gemeente.
Ik zelf als secretaris ben bezig met alle andere zaken zoals tuinoverdrachten, verslagen, brieven schrij-
ven en alles wat daarbij hoort. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers die dus niet 24/7 beschikbaar zijn 
voor de vereniging!
Wij willen graag van zaterdag 12.00 tot maandag 09.00 uur met rust gelaten worden zodat we rustig van 
het weekend kunnen genieten en tuinieren. Afgelopen tijd heb ik veel klachten gehad over het verdwijnen 
van fruit en groente. Als u iemand op de tuin rond ziet lopen waarvan u denkt dat die er niet thuishoort, 
spreek de persoon dan aan en vraag wat hij of zij aan het doen is. Het is bijzonder vervelend als er de 
ene dag een struik vol bessen staat en deze de volgende dag leeg is geplukt. Ik spreek uit ervaring. Het 
is niet toegestaan dat u op andermans tuin komt zonder toestemming. Houd de hekken op slot zoals 
staat aangegeven. Ook zie ik dat het gras wat is gemaaid niet wordt opgeruimd, dit gaat ten koste van de 
paden. Dus als iedereen een beetje meewerkt houden we ons complex mooi en veilig. 

Koos IJzendoorn

Veiligheid op de tuin 

Beste mensen het snoeiseizoen is weer begonnen en tijdens de algemene werkzaamheden worden er 
bomen gesnoeid. Dit kunnen stevige takken zijn waarbij we als groep goed op elkaar letten. Het komt nog 
te vaak voordat er leden zijn die dan naar hun tuin toe willen gaan en dan dwars door het gevaarlijke ge-
bied lopen Wanneer je het desbetreffende lid op het gevaar wijst, volgt vaak een antwoord wat varieert 
van” ik moet naar mijn tuin” tot een grote mond. 
We waarschuwen u niet voor de lol maar voor uw eigen gezondheid, daarnaast is ons complex zo inge-
richt dat vrijwel elke tuin van twee kanten is te benaderen. Een ander geval is dat tijdens het snoeien het 
pad vaak bezaaid ligt met takken die daar in stukken geknipt en gezaagd worden, waarbij leden bijna 
dwingend roepen dat zij “erlangs willen”, dit levert niet alleen ergernis op maar ook onnodig werk. Daar-
om mijn verzoek dat wanneer u een groep mensen bomen ziet snoeien loop of rij dan even om.

Een ander ding is het dragen van handschoenen. Voor uw eigen veiligheid is het dragen van handschoe-
nen tijdens de algemene werkzaamheden verplicht. Dit klinkt misschien hard maar, maar het is voor uw 
eigen veiligheid. Er wordt vaak met scherp gereedschap gewerkt of met planten met dorens. De vereni-
ging heeft leenhandschoenen voor algemeen gebruik. Dit is echter een noodoplossing voor mensen die 
geen tuinhandschoenen hebben of ze vergeten zijn. Uit hygiënisch oogpunt wil ik iedereen adviseren zijn 
eigen handschoenen mee te brengen. Een eerdere gebruiker van de leenhandschoen kan een huidziekte 
hebben die via deze handschoen overgedragen kan worden. 

Stay safe
Willem
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Nieuws van de NTC

Als deze Vloedlijn uitkomt is het alweer de laatste maand van dit jaar. We hebben dit jaar helaas twee keer 
een stop moeten maken vanwege het corona virus. Ondanks dat is er toch ook wel veel gedaan tijdens de 
algemene werkzaamheden. Er is flink gesnoeid, wat echt wel nodig was, en ook is de binnenkomst van ons 
complex wat opgevrolijkt doordat dhr. Smith de ronde plantenbakken een vrolijk kleurtje heeft gegeven wat 
meteen veel frisser staat.
Zoals u misschien ook wel gezien heeft, hebben we nu langs de winkel richting de fietsenstalling nog een 
paar plantenbakken erbij gemaakt.

In het gras bij de dam tussen A en B zijn rietorchissen gezaaid, dit zijn be-
schermde planten en hopelijk lukt het ons om deze weer op ons complex terug 
te krijgen. In de border langs het pad op het B complex zijn planten gezet die 
vlinders aantrekken.
Deze planten en het zaad voor de rietorchissen zijn door u zelf betaald. Nu zult 
u misschien denken door mij? Maar ja inderdaad door de leden die van ons hout 
of houtsnippers gekocht hebben en werkzaamheden hebben laten uitvoeren 
door ons en hier dan een bedrag voor betalen. Dus u ziet, alles wat u van ons, 
de NTC, afneemt of laat doen komt echt geheel ten goede aan de vereniging.
Nu denkt u misschien ook wel dat planten en zaad toch niet zo duur zijn, laat ik 
u dan even uit deze droom helpen. Het zaad voor de rietorchissen kost € 16.00 
voor twee zakjes. Nu is dit ook wel heel bijzonder zaad en niet overal te koop. 
Dus ik kon het niet bij ons in de Tuinwinkel halen, maar moest het bij Cruydt-
hoek bestellen, dus ik hoop echt dat het aanslaat. Verder wil ik van dit geld nog 
wat klein handgereedschap kopen en kniekussens voor het werken op de 
grond. Ook wil ik nog een paar bomen kopen voor op de thematuin.

Misschien bent u ook al eens langs de paddenpoeltuin gelopen en gedacht  wat gaat er hier allemaal ge-
beuren? Op deze tuin zijn we al begonnen met langzaamaan op te ruimen en een begin te maken van één 
grote tuin.
Dhr. Doorn heeft samen met andere leden de paddenpoel winterklaar gemaakt en met de werkzaamheden 
hebben we de heg los gespit en er deels al uitgehaald, deze is trouwens hergebruikt in de A singel.
We hebben een begin gemaakt van een kweektuin, waar we stekken op gaan zetten van struiken en heg-
gen, zodat we kosten kunnen gaan besparen voor de vereniging. En het is ook nog eens erg leuk om te 
doen.

Als laatste wil ik de leden die voor de algemene werkzaamheden opgeroepen werden, bedanken voor hun 
inzet. Want ondanks dat het weer soms niet zo prettig was, was u er wel.
Voor het komende jaar is de lijst van de algemene werkzaamheden een beetje omgegooid, dus kijk goed 
op de lijst wanneer u bent ingedeeld. Er is in ieder geval een zomerstop van 5 weken. Ook gaan we vanaf 
9 januari 2021 om 9 uur beginnen tot 11 uur en aansluitend kunt u dan koffie of theedrinken in het Praat-
huis. Maar daar staat dan wel tegenover dat u maar 5 keer hoeft te komen op jaarbasis. Mocht u een afwij-
kend werkrooster hebben of langere tijd op vakantie gaan, geef dit dan door zodat ik rekening  kan houden 
met het plannen van de werkzaamheden. 

Ook wil ik iedereen er nog een keer op wijzen dat u uw eigen handschoenen mee moet nemen uit hygië-
nisch oogpunt.
                                                               

Astrid de Jonge, vz NTC
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Bekendmaking NTC

Als er leden zijn die struiken, heggen of planten willen bestellen bij de Firma Roovershof in Anna 
Paulowna, gaat dit alleen via de voorzitter van de NTC.

Ik zorg er dan voor dat het besteld wordt bij Roovershof en dat u dan uw korting krijgt via de ver-
eniging.
Bestellingen of aankopen die gedaan worden zonder dat ik ervan weet, moeten zelf worden be-
taald zonder korting bij Roovershof.

U kunt mij mailen, bellen, sms-en, via een WhatsApp of aan-
spreken op de tuin. 

Astrid de Jonge, vz NTC

Prijslijst NTC

 € 5.00 voor een volle kruiwagen loofhout voor een houthaard. Het kan in kleine stukken gezaagd 
worden maar dan berekenen we extra.

 € 1.50 voor een volle kruiwagen houtsnippers.

 € 2.00 voor een volle kruiwagen zelf aangevoerd snoeihout om te hakselen, als de snippers mee 
worden genomen. Bij het niet meenemen van de snippers is de prijs € 1.00 per volle kruiwagen. De 
takken mogen niet dikker zijn dan 60 mm

 € 0.35 per wilgentak (schoongemaakt)

 Vanaf € 5.00 voor snoeiwerkzaamheden, al gelang de werkzaamheden en het gereedschap. Bv. 
een boom snoeien of omzagen vanaf € 10.00

 Voor de liefhebber, we hebben houtzaagsel.

Het geld dat we hiermee verdienen komt zeer zeker weer terug naar het complex, we kunnen hier-
voor planten/struiken, bomen en klein handgereedschap kopen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid de Jonge, vz NTC,
via de mail, een WhattsApp, even aanspreken op de tuin of via een telefoontje.
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Lijst van de algemene werkzaamheden

Dit is de nieuwe lijst van de algemene werkzaamheden voor het jaar 2021.
Wilt u goed naar de lijst kijken want er zijn een aantal wijzigingen.
De tijd is van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan vroeg genoeg aangeven aan Astrid de Jonge via 0611224449 of 
via wadejonge@quicknet.nl.
Als het licht regent gaan de werkzaamheden door, maar als het echt slecht weer is verwachten wij u de 
week erna.
De lijst hangt ook op het mededelingenbord.
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Oma weet het altijd beter

Wolvet of lanoline zit in de schapenvacht en houdt de wol en de huid in goede conditie. Het is te stijf om zo 
te gebruiken, maar gemengd met goede kruiden en tot zalf verwerkt is het bij veel drogisterijen te koop. De 
meest bekende naam van dit geneeskrachtige product is bioforce. In allerhande schoonheidsmiddelen en 
zalven is lanoline verwerkt. Oma heeft het altijd in huis en gebruikt het heel veel. Het is een wondertje!

Vraag het aan Piet

Iets over de vogelzwerm.

Hoe doen vogels dat toch om niet op elkaar te botsen in zo`n enorme zwerm?
Er is een onderzoek gedaan door wetenschappers en het blijkt dat een vogel alleen kijkt naar de zeven 
vogels om zich heen. Dat zijn de enige waar hij rekening mee houdt, hij probeert ongeveer in het midden 
van dat groepje te blijven. Zouden vogels dan kunnen tellen?
AK
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Van de Tuinwinkel
                          
U heeft bij de Vloedlijn een catalogus van Garant 
zaden gehad, de boekjes van DeZaden komen later 
en zijn dan af te halen in de winkel. De zaad-bestel-
lijsten kunnen t/m 16 januari worden ingeleverd in 
de winkel. Helaas is de winkel voorlopig officieel 
gesloten tot 02 januari 2021. Vanaf 09 januari zijn 
we op zaterdag weer geopend.
Voor noodzakelijke zaken is Dhr.Krigee dagelijks bij 
de winkel te bereiken tussen 09.30 en 11.00. 
Voor verdere informatie verwijzen wij naar het me-
dedelingenbord bij de ingang.

De bestellijst voor de aardappelen, uien en plantjes wordt ook bij de Vloedlijn meegeleverd, deze 
kunt u uiterlijk t/m 01 februari inleveren en direct met gepast geld te betalen. De formulieren zijn 
eventueel ook nog in de winkel op te halen. 

Verder willen wij onze trouwe klanten bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gehad 
en we wensen hen in het nieuwe jaar veel goeds, vooral gezondheid en een mooi tuindersjaar toe.

Namens het team van de Tuinwinkel,
Richard, Herman, Jack, Gerrit, Paul en natuurlijk onze verkoopsters

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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In het zonnetje 

Op mijn vraag of hij mee wil werken aan een interview door mij af te nemen voor deze rubriek hoeft Jan 
Zonneveld niet lang na te denken want hij zegt volmondig ja. Ik spreek met hem af op zijn tuin waar hij me 
ontvangt in zijn tuinhuis en met een uitnodigend gebaar wijst hij op de stoel waarop ik plaats mag nemen. 
Zelf gaat hij tegenover mij zitten op de gepaste afstand van anderhalve meter, maar eerst biedt hij aan thee 
of koffie voor mij te maken. In de tussentijd kan ik om me heen kijken en verbaas me over de afmeting van 
zijn huisje, het lijkt  een kleine bungalow in vergelijking met het rommelige schuurtje waar ik het mee moet 
doen. Een aparte huiskamer trekt mijn aandacht die is ingericht met een antiek ogend buffetkastje en een 
eettafel waarop drie witte eendjes over een geel plastic tafelkleed naar een ouderwets petroleumstelletje 
zwemmen. Rond de tafel staan vier stoelen en er hangen een paar schilderijtjes aan de wand. Voor de ra-
men hangen geruite gordijntjes van dezelfde stof als waar de twee leunstoelen mee bekleed zijn waar wij 
op zitten in wat Jan de woonkeuken noemt. In die keuken bevindt zich een groot 5-deurs keukenblok met 
gasstel en daarnaast nog een hoge kast. Hij laat mij trots nog de betegelde toiletruimte zien waar vroeger 
naast de wc een douche heeft gezeten die hij gesloopt heeft.  

Wij zitten op de eerder genoemde stoelen die bij een ronde salontafel staan met daar over-
heen een door een van zijn twee dochters gehaakt fleurig tafelkleedje, Voor het raam op de 
vensterbank staan wat spulletjes van een dochter die aan het verhuizen is. Een bruine trol zit 
mij stuurs aan te staren, hij staat vlak naast een flesje waar een lisdodde ter decoratie recht-
op in gezet is. Een vaas met kunstbloemen die reukloos de tand des tijds glansrijk heeft 
doorstaan zorgt voor nog wat extra gezelligheid.
Jan zet een dampende kop thee met speculaassmaak voor me neer en serveert  er een gevulde koek bij. 
Met mijn pen in de aanslag kunnen we beginnen, maar zodra ik een paar zinnen heb opgeschreven is de 
pen leeg. Kwiek staat Jan op om er één  van de buurman te lenen die ik na de volgende paar zinnen even-
eens leeg schrijf. Een heel raar toeval vind ik zelf, nu moet ik het verder met een potlood doen die Jan ge-
lukkig nog heeft liggen.

“Ik geniet van mijn tuin, “zegt hij. “het is hier zo heerlijk rustig, elke ochtend kom ik hier rond half negen en 
ga om half een weer naar huis om te eten. Mijn vrouw is er ook reuze blij mee want als ik thuis zou blijven 
dan ga ik me toch overal  mee bemoeien en dat wordt me niet in dank afgenomen, daar komt alleen maar 
ruzie van. Ik zit hier dan samen met Jan Mesu te dammen, soms een uurtje andere keer anderhalf uur. Als 
het mooi weer is zitten we buiten onder de overkapping die ik samen met Jan gemaakt heb en als het koud 
is steek ik hier de kachel aan. 

Vroeger heb ik op een damclub gezeten en speelden we door heel Noord-Holland 
wedstrijden. Vele jaren heb ik simultaan gespeeld in Julianadorp en in verpleeghuis 
Den Koogh. Dat wordt ook wel  sneldammen genoemd, Bij het simultaanspel speelt 
een (meestal sterke) speler tegen meer dan één speler tegelijk, wat kan variëren van 
twee tot wel dertig of meer borden. Je loopt langs alle deelnemers en doet overal een 
zet waar zij dan weer op moeten reageren. Ik moest ze dan vertellen of ze een goed 
zet hadden gedaan of dat een andere beter was geweest, Zo leerden ze “spelender-
wijs” beter dammen. 

Drie jaar geleden ben ik ermee gestopt omdat er steeds minder gegadigden kwamen. 
`s Middags wandel ik een uur, soms rij ik met  mijn schoonzoon mee naar Julianadorp en loop dan terug 
naar de Schooten waar ik woon.”
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Ik uit mijn bewondering over de afstand die hij loopt op 80-jarige leeftijd en vraag hem of hij altijd zo sportief 
is geweest.

“Ja, ik kom oorspronkelijk uit Alkmaar en heb 15 jaar als midvoor bij de RK voetbalclub AFC gespeeld, ooit 
opgericht door de broeders. Het is nog steeds de grootste club van Noord Holland met een aantal flink rijke 
mensen in het bestuur. Samen met twee andere voetballers ben ik toen geselecteerd om bij AZ te spelen, 
maar we bleken daar toch nog iets te zwak voor te zijn dus dat ging jammer genoeg niet door. Toen ik naar 
Den Helder verhuisde heb ik bij de “Takelaars” gevoetbald en zat daar ook in het bestuur van die club die 
opgericht was voor Wervianen. Zelf werkte ik op de werf als stukadoor, maar er mochten ook buitenstaan-
ders lid worden van de club.

 

Tja, dan heb ik nog aan wielrennen gedaan en veel geschaatst, toertochtjes gemaakt met een koppeltje in 
de kop van Noord Holland in de buurt van de Rijp en Tuitjenhorn. In die tijd waren er nog winters met veel 
ijs.

En nu tuinier ik dus en loop veel, eerst gedurende een half jaar met een buurvrouw die af wilde vallen, 
maar liever ga ik alleen in mijn eigen tempo, ik fluit wat en kijk lekker om mij heen.”
  
Van al dat sporten plukt u nu nog steeds de vruchten heb ik het idee,” zeg ik.
“Ja dat denk ik ook, maar met dat lopen ben ik begonnen omdat ik last kreeg van mijn bloedvaten, ik kon 
nog maar een klein stukje lopen voor mijn been ontzettend zeer ging doen. Dan moest ik stilstaan en wach-
ten tot de pijn wegzakte voor ik weer een klein eindje verder kon. Etalagebenen of rokersbenen wordt dat 
genoemd, terwijl ik nooit gerookt heb. Daar ben ik aan geholpen, ik heb een bypass gekregen en daarna 
ging het weer beter, maar de dokter zei dat blijven lopen essentieel was en dat ben ik dus blijven doen met 
goed resultaat gelukkig. 
Mijn vrouw Mannie heeft toen ik geopereerd was de halve tuin omgespit,” vertelt hij trots.
“Zij is als vrouw een echte mannetjesputter dus, het zit zelfs al een beetje in haar naam” zeg ik geksche-
rend. “Ja dat is ze zeker,” beaamt Jan lachend.

Ik vraag hem of hij nog hobby`s heeft en hij antwoordt: “Ik kijk niet graag naar de tv, de films zijn niet leuk, 
bijna nooit iets om te lachen, ze gaan meestal gepaard met schieten en achtervolgingen, 
praatprogramma`s vind ik ook niks aan en van het journaal wordt je echt niet vrolijk, niets dan ellende. Dus 
ik lees liever een boek of ga dammen op de computer, dat is leuk want dan kun je bijvoorbeeld ook tegen 
een buitenlander spelen. Daar vul ik meestal mijn avonden mee.”

Geniet nog maar lang van je tuin, vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
Geniet gewoon nog maar lang van het leven Jan. Ik vond het gezellig bij je.

Anneke van der Meer- van Beveren
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Winter klaarmaken van de waterput

Sluit uw water af.  Zet de kranen open zodat het water weg kan.  
Dan aftappen in de waterput.
Kranen open laten staan. Dek uw meter af zodat hij niet bevriest. 
Afdekken met bobbeltjes folie of iets gelijks. Niet met doeken of andere stof deze wordt 
nat en bevriest dan ook. 

Let op: Schade ontstaan door het niet goed aftappen en afdekken wordt verhaald op de tuinder.
Voor vragen kunt u terecht bij de BTC.

Bij oos op `t durp

In het voorjaar, as `t al lekker begon te groeien, mochten de koeien overdag in buiten en seeves 
gingen op stal. En dat was leuk, want d`r benne meskien mense die denke dat een koe stom is, 
maar dan hewwe ze `t goed mis. Ze wete mooi d`r eigen plekkie op stal en koik uit as are deer 
staan gane. Ook beure `t wel dat ze `n winter lang op stal staan te kouwe van `t malse gras an de 
dunne raakte. Op `n keer we zaten net te melken, kwam d`r een manje binnen, hij wou de baas 
zeker wat ansmere, want `t ventje bleef maar door teute. De boer zag dat ien van de beiste wat 
z`n reg omhoog begon te staan en z`n steert ok efkes om de hoogte tilde. Ik had `t wel deur en 
zoi: “Uitkoike joh.”Maar het was al te laat, de koe most hoeste en `t leek wel of de man zo uit `n 
doppieskroôssloôt kropen was. De boer z`n vrouw had zeker deur dat `r in `t koejes wat an de 
hand was, dat die kwam gauw anhollen en `t manje zo goed en zo kwaad as dat ging wat op-
knapt. Of ie deer dankbaar voor was?
We hebben hem nooit gien meer zien. Oh oh oh

De Tuinfluiter
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Belangrijke informatie over de collectieve verzekering tuinhuizen ATV Texelstroom 
polisnummer A00B264897

Voor de tuinhuizen van de leden loopt een collectieve verzekering via het bestuur met bovengenoemd po-
lisnummer. Met dit informatieblad laten wij graag weten wat de verzekering inhoudt, hoe deze is samenge-
steld en welke dekkingen u kunt verzekeren.

De verzekering kent 4 onderdelen om te verzekeren.
1. Brandschade, stormschade, schade door luchtverkeer (zgn. 3-in-1 basis dekking)

2. Inbraakverzekering

3. Glasverzekering tuinhuis en schuur

4. Glasverzekering kas

Voornamelijk de basisverzekering (brand-storm en vliegtuigschade) moet goed zijn samengesteld om te-
leurstelling bij schade te voorkomen.

1. Brand-storm- vliegtuigschadeverzekering
De basisdekking is de verzekering die uw bezit verzekert tegen brandschade, stormschade en schade door 
luchtverkeer.
Met uw bezit bedoelen wij:
- het huisje, eventueel een schuur en/of een kas
- uw inboedel en tuininventaris
Als u bijvoorbeeld brand krijgt moet tenslotte alles verzekerd zijn.

Het verzekerde bedrag bestaat dan ook uit de optelsom van de:
-Herbouwwaarde van het huisje (+eventuele zonnepanelen)
-Herbouwwaarde van de eventuele schuur
-De nieuwwaarde van de eventuele kas
-De nieuwwaarde van de gehele inboedel en tuininventaris

Te laag verzekerd?
Het verzekerde bedrag moet voldoende zijn om in geval van totaal verlies alles wat u had opnieuw te kun-
nen (laten) bouwen en kopen.
Bent u te laag verzekerd? Dan is er sprake van onderverzekering en wordt schade niet volledig vergoed.
Dit geldt als uw bezit volledig verloren gaat, maar ook als u een gedeeltelijke schade heeft.

Schadevergoeding wordt als volgt berekend:
Verzekerd bedrag maal de schade, gedeeld door de werkelijke waarde (minus eigen risico in geval van 
stormschade, zie onder).

Te hoog verzekerd?
Als u een hoger bedrag heeft verzekerd dan de werkelijke waarde van uw bezit dan bent u oververzekerd. 
Ook dit is niet verstandig want u krijgt nooit meer vergoed dan uw schade is!
U betaalt dan onnodig een te hoge premie.
Voor een juiste vaststelling kunt u eventueel bij een leverancier van tuinhuizen navragen wat de huidige 
herbouwprijs is van uw huisje. Let er wel op dat dit dan een “kale ”prijs is. U moet dan voor de verzekerde 
som nog rekening houden met eventueel sanitair, keuken, isolatie, kosten voor plaatsing van het huisje en 
de inboedel etc.

Eigen risico.

Bij stormschade geldt een eigen risico van 2 0/00 van de verzekerde som met een minimum van € 227,- en 
een maximum van € 454,-
Dit wordt in mindering gebracht op de schade-uitkering.
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2. Inbraakverzekering

Inbraak kan worden meeverzekerd. Dit is een dekking voor diefstal uit het huisje en de schuur waarbij spo-
ren van braak moeten zijn toegebracht. Zowel de braakschade als de vermiste inboedel worden vergoed. 
Hier hoeft u niet het totaalbedrag van uw inboedel te verzekeren. U kunt zelf kiezen welk bedrag u wilt ver-
zekeren tussen minimaal € 908,- en maximaal € 4.538,- Schade wordt vergoed tot maximaal de verzekerde 
som.
Niet verzekerd zijn:
-Rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur.
-En van 1 oktober tot 1 april is alle audiovisuele en computerapparatuur uitgesloten, waaronder alle beeld-, 
geluids-, ontvangst- en zendapparatuur inclusief alle toebehoren.
Er is geen eigen risico.

3. Glasverzekering tuinhuis en schuur
Glasschade aan het tuinhuis en de schuur kan worden meeverzekerd.
Breuk van het glas door een onvoorzien voorval is gedekt voor zowel enkel als dubbel glas.
Niet verzekerd is: bewerkte of gebogen ruiten, ruiten in balkon- en terreinafscheidingen, schade tijdens 
aan- of verbouw en/of zolang het gebouw leegstaat, platglas, glas van kassen als dit niet apart is meever-
zekerd volgens het specificatieblad.
Er is geen eigen risico

4. Glasverzekering kas
Glasschade aan een kas kan ook worden meeverzekerd. Breuk van het glas door een onvoorzien voorval 
is dan verzekerd.
Er is geen eigen risico

Verzekering aanpassen?
Wilt u uw verzekering aanpassen? Geef dit dan door aan het bestuur. Zij zorgen er voor dat de wijziging bij 
ons wordt gemeld. Wij passen de verzekering dan aan.

Tips
-Inbraak is niet altijd te voorkomen.
De meeste complexen liggen vrij afgelegen en voornamelijk in de winterperiode is de sociale controle be-
perkt. U kunt het risico minder aantrekkelijk maken door geen waardevolle goederen achter te laten. Neem 
zoveel mogelijk mee naar huis!

-Dit geldt ook voor zonnepanelen. We begrijpen dat niet iedereen hier plaats voor heeft, maar als het kan 
dan vragen wij u dit te doen.

-Zonnepanelen moeten geplaatst zijn volgens de voorschriften van de leverancier op het dak van het huis-
je. Panelen op palen zijn niet verzekerd!

-Laat gordijnen open en laat zien dat er niets te halen valt!
-Laat geen lucifers, aanstekers of dergelijke achter.
-Controleer bij het verlaten of alle ramen en deuren goed zijn afgesloten (ook bovenlichtjes).
-Op deuren bij voorkeur secustrips en dievenklauwen aanbrengen.
-Koper is aantrekkelijk voor dieven. Diefstal gebeurt vaak met grof geweld en herstel kost veel tijd en geld. 
Dit is op zich al vervelend en al helemaal als de verzekering geen dekking biedt omdat de daders het huis-
je niet hebben opengebroken en dus niet binnen zijn geweest.. U kunt koperen leidingen vervangen door 
kunststofleidingen, zoals tyleenslangen. Dit materiaal is voor hen niet de moeite waard.

Door het nemen van een aantal maatregelen kunnen we 
proberen het risico verzekerbaar en uw verblijf aangenaam 
te houden.     

Zicht B.V.
Postbus 80, 1800 AB Alkmaar, telefoon 072-5024318
E-mail: volkstuinen@zichtadviseurs,nl
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