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 C O N V O C A T I E   2 0 2 1

Convocatie 64e jaarlijkse algemene ledenvergadering ATV Texelstroom

Datum: maandag 29 juni 2021   
Locatie: Het Praathuis

Texelstroomlaan 3
Tijd:  Aanvang 20.00 uur
Voorzitter P. Spaansen

Het bestuur van de ATV Texelstroom nodigt u uit tot het bijwonen van de 64e jaarlijkse algemene 
ledenvergadering, die op maandag 29 juni in het Praathuis wordt gehouden. Afhankelijk van de 
corona regels. 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.

Agenda

1. Opening

2. Notulen van de 63e jaarlijkse alg. ledenvergadering van 21 mei 2019
    
3. Ingekomen/verstuurde post

4. Mededelingen van het bestuur
 
5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarverslag penningmeester 

7. Jaarverslag kascontrolecommissie

8. Verslagen Commissies

9. AVVN

10. Voorstellen (schriftelijk in te dienen vóór 12 juni 2021.

U bent vanzelfsprekend in de gelegenheid om vóór 19 juni 2021 schriftelijk vragen te stellen.

p a u z e
11. Rondvraag

12. Sluiting

Ingediend voorstel van de Penningmeester:
Een contributieverhoging van € 2,00 per maand.

De Secretaris stelt een 3-tal wijzigingen voor van het  Huishoudelijk regelement:

Art. 32
De verkoopprijs van een opstal mag als het binnen een jaar wordt verkocht niet meer zijn dan de koopsom. 
Tenzij kan worden aangetoond dat er echt is geïnvesteerd.

Art. 35
Het is niet toegestaan om speeltoestellen of speelhuisjes te plaatsen op de tuin.

Art. 37
Bij het aanvaarden van een tuin dient minimaal 1/3 van de tuin te worden gebruikt als moestuin. 
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UITGAVE   Juni  2021
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

TC-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 de heer Koning neemt de heer 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  R. Scheeper  Tuin 123   06-20371837
Financieel beheer   
Voorraadbeheer R. Propstra  Tuin 22A
Beheerder kweekkas H. Vaars  Tuin 107

Bouwtechnische Commissie

Voorzitter  J. Van Soeren  Tuin 110   06-81897382

Medewerkers  K. Quax, D. Smith en 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   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   A.van Laar
Leden   F. Leurs

Verzekeringen  A. Tuithof ten Cate Tuin 96A atvtexelstroomverzekeringen@gmail.com

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

Voor u ligt de juni 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 22 augustus 2021

De redactie 

Inhoudsopgave
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Van de bestuurstafel     5
Nieuws van de NTC     7
Vacature: Voorzitter NTC gezocht   8
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Burgemeester bezoekt ATV Texelstroom  11
In het zonnetje      13
Bij oos op `t durp     14
Veiligheid op de tuin lente 2021    16
De (Violette) Hout-Bij     17
Recept: Courgette-notentaart    18
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Van de bestuurstafel

De aardappelplanten staan boven de grond en de bonen laten hun eerste blaadjes zien. Het 
bestuur wenst u een mooie oogst en zomer toe.
Onderstaand treft u de voortgang van verschillende mededelingen, zoals vermeld in de vorige 
Vloedlijn.

Tuinwinkel
Iedere woensdag van 13:30 t/m 15:00 uur is de tuinwinkel weer open. De enthousiaste vrijwilli-
gers zullen u graag helpen om een juiste keuze te maken voor meststoffen, zaden, tuin- en 
potgrond enz. De voor gekweekte plantjes die onze Good Old Herman ieder jaar in een potje 
voor u heeft klaargezet staan ook voor u klaar tegen een redelijke vergoeding.
 
Inbraken
De afgelopen periode zijn we slachtoffer geworden van 12 inbraken in tuinhuisjes op het A-
complex en een inbraak in het Praathuis. Dit geeft veel werk voor de vrijwilligers die alle forma-
liteiten vastleggen om alle schade die is aangebracht te claimen bij de verzekeringsmaat-
schappij.

Ik wil u met klem verzoeken deze mensen niet lastig te vallen met vragen gedurende de eerste 
twee maanden nadat u hen heeft ingeschakeld om de schade te claimen.
Als de penningmeester het schadebedrag heeft ontvangen, dan maakt hij het schadebedrag 
per ommegaande volledig aan u over.

Bezoek burgemeester en wethouder
Op 23 april 2021 heeft de burgemeester en wethouder een bezoek gebracht aan ons volks-
tuinencomplex. Het weer zat mee en we hebben een wandeling gemaakt over ons complex. 
Er zijn onder andere afspraken gemaakt over grote onderhoudsklussen.

Huur 2020
De penningmeester is hard aan het werk geweest om te zorgen dat de achterstallige huur 
2020 kan worden ingelopen. Zijn voorstel aan de Gemeente is dat wij de huur 2020 in vier jaar-
lijkse termijnen gaan betalen. De huren van de lopende jaren zullen in het betreffende jaar ook 
worden betaald. Hieraan gekoppeld wordt er vanaf 2020 niet meer voor de gehuurde waterpar-
tijen rondom het complex  betaald. De Gemeente heeft het kennelijk niet goed begrepen en 
heeft een andere oplossing bedacht. Hierover zijn wij nog in onderhandelingen.

Begroting 2021
De voorkant van het Praathuis is bijna volledig hersteld door een aantal hardwerkende vrijwilli-
gers waarvoor heel veel dank. 
Het herstel van de fietsenstalling op het A-complex wordt met een jaar uitgesteld op advies 
van de penningmeester. 

Bezwaarschift huur 2020
De Gemeente heeft begin april uitspraak gedaan op het bezwaarschrift met de mededeling 
“Niet ontvankelijk”. We gaan verder met de besprekingen met de wethouders. 
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Gesprek met de Wethouder
Op 6 april j.l. hebben we een gesprek gehad met de wethouder. Dit leek op een doorbraak, maar 
de brief  die wij hierover hebben gekregen is anders dan de gemaakte afspraken. We zullen hier-
over weer een overleg hebben en tevens het WOB-verzoek in herinnering brengen.
 
Coronavirus  
Het terras van het Praathuis is weer open naar aanleiding van de versoepelingen die de overheid 
heeft genomen.
Het bestuur laat nogmaals met klem weten dat de maatregelen die de overheid tot nu toe heeft 
genomen, ook voor onze tuinleden gelden.

Algemene ledenvergadering
Deze vergadering is gepland op 29 juni 2021, afhankelijk van versoepelingen die wij min of meer 
verwachten.

Overige mededelingen en nogmaals herinneringen

 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. 

 De meeste heggen langs de doorgaande paden zijn terug gesnoeid naar 1.60 mtr. Leden die nog 
niet hebben voldaan aan de verzoeken van het bestuur zijn op gepaste wijze benaderd.

 Wij zijn 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. Het 
stappenplan zullen we aflopen en indien nodig bestuurlijke aanpassingen doorvoeren.

Namens het Dagelijks Bestuur

Peter Spaansen
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Nieuws van de NTC

Het is weer zover, de Vloedlijn komt weer uit. En elke keer denk ik wat kan ik u vertellen over wat er is ge-
beurd. 

Welnu, we zijn heel erg opgeschoten met de paddenpoel. Deze is helemaal uitgegraven en we hebben er 
zelfs aan de zijkant nog een stuk uitgegraven en daar een broedwal gemaakt voor ijsvogels of andere vo-
gels.
Langs de kant komt er nog een stenen wandje voor bijvoorbeeld kleine hagedissen.
Ook heb ik Mindz de opdracht gegeven om een mooi nieuw bord te maken voor bij de Natuurtuin. Zie foto.

Bij de fietsenstalling is de boom, die al ziek was waardoor hij op ongeveer twee meter hoogte was afge-
zaagd, helemaal afgezaagd en hebben we er een Douglas houten bak omheen gezet met nieuwe beplan-
ting. Deze beplanting is geheel betaald uit de inkomsten die u ons heeft betaald met het afnemen van 
snippers en haardhout of het snoeien van bomen.
We hebben nog hout over en gaan dus ook een soortgelijke bak maken bij het Praathuis zodat het een ge-
heel wordt. Ook hier komen nog nieuwe planten in zodra de werkzaamheden aan het Praathuis klaar zijn.

 

Bij de dam tussen het A- en B-complex hebben we een grote houten paal geplaatst, nu hoor ik u denken 
een paal??? Ja een paal, hier kunnen de vogels op rusten en misschien zelfs een Sperwer of een Buizerd. 
Zou dat niet een mooi gezicht zijn, zo’n vogel zo dichtbij. Ik hoop echt dat er een keer een roofvogel op 
komt te zitten.

Weet u wat ik alleen jammer vind? Dat wij proberen om het complex op te knappen en dat er dan 
toch leden zijn die denken dat wij voor hen werken. Het gebeurt nog vrij vaak dat er tuinafval in de 
singels of op de Natuurtuin wordt gedumpt. Ik zeg het daarom nog maar eens een keer, 

Stop daarmee!

Misschien heeft u het ook al gehoord, maar Willem en ik gaan stoppen met de tuin. Wij willen graag gaan 
verhuizen naar Drenthe om daar zelf een huis te laten bouwen.
Wij hebben aangegeven bij het bestuur dat wij uiterlijk september 2022 stoppen, maar als we eerder gaan 
bouwen gaan we weg. Dus zijn we op zoek naar iemand die het graag van mij wil overnemen. Op de vol-
gende pagina staat de vacature. 

U ziet het, we blijven met elkaar doorgaan om het complex op te knappen en mooi te houden.
Blijf gezond en geniet van het tuinieren en hopelijk ook van mooi weer.

Astrid de Jonge, vz NTC
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VACATURE 

Gezocht op korte termijn, een voorzitter NTC

Wat houdt het in om voorzitter te zijn van de NTC?
Allereerst is het leuk en dankbaar om te doen. Je hebt eer voor je inzet, omdat het voor 
iedereen te zien is wat er op ons mooie complex gebeurd.

Je bent verantwoordelijk voor al het groen onderhoud op het gehele complex. Maar je doet dit niet alleen, 
maar gezamenlijk met je mede commissieleden en de leden die de algemene werkzaamheden doen.

Wat zijn je taken als voorzitter;

 Je bent een bestuurslid, en zit daardoor ook bij vergaderingen met andere bestuursleden.

 Je draagt zorg dat de singels en de lanen onderhoud krijgen. Dus dat de bomen gesnoeid worden 
en de grond zo goed mogelijk onkruidvrij is.

 Je regelt de algemene werkzaamheden, dus de groepen indelen (ik doe dit 1x per jaar en dan voor 
het gehele jaar, alleen de wijzigingen, die je door de secretaris krijgt, moeten elke maand verwerkt 
worden) en op de zaterdagen de werkzaamheden indelen.

 Je bent voor de leden het aanspreekpunt voor hulp bij bijvoorbeeld snoeiwerkzaamheden.

Ik zou dus zeggen meldt je aan, dan kun je nog met mij meelopen en kan ik je wegwijs maken.
Er gaat, behalve op de zaterdagochtend, niet veel werk inzitten. Alleen wat denkwerk en inzicht en inspira-
tie over wat er gedaan kan/ moet worden.

Voor vragen kun je altijd met mij contact opnemen via mail, Whatsapp, telefonisch of gewoon aanspreken.
Astrid de Jonge, vz NTC
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Opknappen Praathuis

De afgelopen weken zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers bezig geweest om het Praathuis aan de bui-
ten zijde op te knappen, de voorzijde en de rechterzijde naar de serre toe zijn bekleed met Keraliet.  
Uiteraard heel veel dank aan deze noeste medewerkers.
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Vraag het aan Piet

Bijtende muggen.

Alleen vrouwtjesmuggen steken, dat komt omdat ze bloed nodig hebben voor het ontwikkelen van hun 
eieren. Maar ze steken niet echt, ze hebben namelijk geen angel. Ze bijten met hun monddelen en zuigen 
daar doorheen het bloed op. Ze zouden dus beter bijtmuggen dan steekmuggen kunnen heten.

Oma weet het beter

Bloemen langer vers houden

Zorg dat er geen stengelbladeren in het water staan aangezien die gaan rotten en gaan stinken. Snijbloe-
men hebben een langer leven als bij het water een schepje suiker en enkele druppels bleekwater gedaan 
worden. Bloemen met een lang leven zoals chrysanten moeten twee maal per week vers water krijgen en 
er dan opnieuw bleekwater en suiker bij doen.

AK
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Burgemeester bezoekt ATV Texelstroom

Burgemeester J. De Boer en Wethouder P. de Vrij hebben de ATV Texelstroom bezocht op vrijdag 23 
april. Uiteraard was het Dagelijks Bestuur aanwezig. De Voorzitter heeft alle vragen van onze bezoekers 
beantwoord. Daarna is er gewandeld over alle drie de complexen. Ook is er aandacht besteed aan ons 
project van het ODC de Troubadour waar ze erg enthousiast over waren en aan de seniorentuinen. 
Het was een positief en informatief bezoek.

                

C. De Groes, P. Spaansen en  Wethouder P. de Vrij 
 

Burgemeester J. de Boer
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In het zonnetje 

Willem de Jonge is 61 jaar en komt al 62 jaar op de volkstuin, Willem is als het ware geboren op de com-
posthoop. Het is een grap die hij graag met een lach vertelt aan iedereen die het horen wil. In 1958 is zijn 
vader als een van de eerste pioniers begonnen met een volkstuin op ATV Texelstroom dat toen nog in de 
kinderschoenen stond. Het heette toen nog Nut en Genoegen. .Alleen het A-complex bestond in die tijd, 
pas later kwamen het B- en C-complex erbij.

“Als kleine jongen nam mijn vader me al voor op de fiets mee 
naar de tuin, toen ik wat ouder werd mocht ik achterop zitten,” 
vertelt hij. “Ik mocht hem helpen met wieden en schoffelen toen 
ik nog maar net de lange schoffel kon hanteren en ik vond het 
allemaal geweldig. Ik kreeg een stuiver voor elke rups die ik met 
mijn vingers uit de kool viste en gedreven als ik was plukte ik ze 
ook bij de buren vandaan. Dat was natuurlijk niet de bedoeling 
vond mijn vader, omdat het hem op die manier te veel stuivers 
ging kosten. Aardappelen rooien vond ik het leukst, lekker in de 
aarde wroeten met je handen en met eigen ogen zien wat zich 
daar in de grond had afgespeeld. De liefde voor tuinieren is mij 
dus met de paplepel ingegoten. Ik hoefde niet altijd productief te 

zijn hoor, want toen de brug tussen het A- en B-complex er kwam kon ik daar op staan, het water was zo 
helder dat je het witte zand kon zien liggen en de visjes kon zien zwemmen. Huisjes stonden er nog niet op 
de tuinen, later werden er een soort gereedschap schuurtjes gebouwd waarbij iedereen elkaar hielp. En het 
allermooiste was dat het afval gewoon in de herfst op de tuin verbrand mocht worden, want welk kind vindt 
een fikkie stoken nou niet leuk. De saamhorigheid die er vroeger heerste mis ik nu wel een beetje, het was 
heel normaal dat plantjes en groenten werden gedeeld met de tuinburen, het is nu meer ieder voor zich. 
Dat komt ook doordat er veel verloop van leden is, mensen beginnen soms vol enthousiasme aan een tuin 
en komen er na verloop van tijd achter dat er veel energie nodig is voordat je iets kunt oogsten wat je ge-
zaaid hebt en stoppen er dan weer mee. Zo kan het gebeuren dat je binnen een kort tijdsbestek telkens 
nieuwe buren hebt. En ja helaas is ook de mentaliteit in de hele maatschappij aan het veranderen en dat 
zie je ook terug in een vereniging. Jammer vind ik dat wel.

Ik vraag hem wat hij het liefst verbouwt op zijn tuin die hij in 1997 overgenomen heeft van zijn vader na zijn 
overlijden. “Het leukst vind ik om te experimenteren met vergeten groenten zoals bijvoorbeeld pinda`s kwe-
ken in de kas, pastinaak heb ik geprobeerd en olifantsknoflook. Ook heb ik een winterbloemkool  ontdekt 
die in de kas gekweekt moet worden en die je kunt oogsten in mei. Op een gegeven moment had ik er 
achttien van in mijn kas staan, ik had nooit gedacht dat alle zaadjes uit zouden komen. 
Soms probeer je wat uit van een vergeten groente, waarvan je later opeens weet 
waarom ze vergeten waren, omdat ik het niet te eten vond. Wij kopen veel zaad bij 
Vreeken’s zaden in Dordrecht, daar kun je bijvoorbeeld kiezen uit onder andere meer 
dan 200 soorten tomaten, 180 soorten aardappelen waaronder de paarse truffel aard-
appel en er zijn daar spekbonen te koop in alle kleuren en vormen en bieten die wit, 
rood, geel, wit/rood, rond, cilindervormig zijn, keuze genoeg. Er zijn oranje bieten die 
erg lekker smaken en ook heb ik een keer kousenband geprobeerd. Dat staat erg mooi 
die lange afhangende bonen in de kas, maar wij vonden ze nergens naar smaken. Ja 
het is erg leuk om te experimenteren, soms lukt het boven verwachting en soms lukt 
het gewoon niet, maar dat maakt niet uit, zo blijft het spannend.
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Tuinieren is voor mij een manier van leven. Astrid en ik zijn samen een hele dag in de week op de 
tuin en het werken daar geeft ons ontspanning. We leven van de tuin, zomer en winter door en we 
kopen eigenlijk nooit groente in de supermarkt, want we vriezen veel in. We strooien voor de be-
mesting en gebruiken onze compost als bodemverbeteraar. Waarom zou je het tuinafval afvoeren 
als er prachtige compost van gemaakt kan worden. Het is toch geweldig om de kringloop van de 
natuur te benutten is mijn filosofie.” 

 Eigen compost 

Ik vraag hem naar de verhuisplannen die hij en Astrid hebben en hij vertelt dat het altijd een droom 
van hen geweest is om ooit terug te gaan naar Drenthe waar hij vandaan komt.

“Ik ben begonnen op de Rijkswerf en dat is later gereorganiseerd naar het Marine Bedrijf, ik heb 
daar veel cursussen en opleidingen gevolgd, zo heb ik een HBO- opleiding gedaan en ook de op-
leiding voor Hogere Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist.  
De planning was om na mijn pensionering naar Drenthe te verhuizen en daar een huis met een 
flink stuk grond te kopen zodat we een moestuin aan huis zouden hebben. Nu is het eigenlijk alle-
maal iets vervroegd omdat ik nu een andere baan heb bij Defensie, waardoor ik niet meer aan Den 
Helder gebonden ben. De functie die ik nu heb is landelijk, ik rij door het hele land, zo ben ik bij-
voorbeeld de ene dag in Woensdrecht en twee dagen later in Leeuwarden. 
Dat houdt dus in dat wij onze plannen eerder uit kunnen voeren dan oorspronkelijk de bedoeling 
was. We staan ingeschreven voor een kavel in de regio Hoogeveen waar we een huis op kunnen 
laten bouwen met voldoende grond erbij voor de gewenste grote tuin. Maar als we bijvoorbeeld 
een huis zien wat helemaal naar onze zin en wensen is, dan gaan we natuurlijk niet zelf bouwen. 
Dan kan de verhuizing sneller gaan dan we gepland hebben. We hebben bij het bestuur aangege-
ven dat wij uiterlijk september 2022 weg zijn. We gaan een nieuwe uitdaging aan en hebben er 
allebei ontzettend veel zin in.                                                                            

Willem bedankt voor het openhartige gesprek en ik wens jullie alvast een mooi en rijk leven toe 
straks samen in Drenthe

Anneke van der Meer-van Beveren.
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Bij oos op `t durp

Vroeger moste we thuis de handjes altoid goed wappere leite. Pa had een loônbedroif en ok 12 koeien. 
Zumersdags moste me zusse die oeien melke en verzorge, dat vacantie zat er niet in. We moste helpen op 
`t land, grippels en kantje uitharke. As de skoolvekansie om was en wai weer in de banke zatte, vroeg de 
juf weer we zoals weest ware. Dat vroeg ze ok an mijn zus en die antwoorde dat ze nei Hooiland weest 
was. Juf vroeg weer of dat lag en me zus zei: “Achter `huis”. 
We hadde toendertoid maar ie uitje en dat was zwumme bij de Biemsterbrug.

De Tuinfluiter

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

Het tuinseizoen is weer volop uitgebroken, na een koud 
voorjaar hopen we op een mooie zomer. 
Tegenwoordig lees je veel over het verdwijnen van insec-
ten, onze tuinen bieden daarentegen een veilige plaats 
voor insecten waar zij zich kunnen voeden en vermeerde-
ren.  

Maar met die mooie nuttige insecten komen ook de plaag-
insecten. Gelukkig heeft moedernatuur hier haar remedies 
voor. Wist u dat bij insectenbeten en brandnetel de jeuk 
snel te verhelpen is met een stengel van de rabarber. 
Trek daarvoor een stengel uit de rabarberplant en breek 
de stengel, wrijf met het breukvlak over de plek waar u 
gestoken bent en de jeuk is snel weer weg.

Een vervelend beestje waarvan de beet je ziek kunt ma-
ken is de teek. Dit is een minuscuul klein spinachtig diertje 
die veelal in hoog gras leeft. Wanneer deze in aanraking 
komt met een dier of een mens die tegen zijn grasspriet 
aanloopt, zal de teek zich hechten aan deze indringer. 
Een hongerige teek kan ongeveer een millimeter tot 1,5 

mm groot zijn. Het diertje hecht zich in de huid en zuigt zich vol met bloed. Daarna zal het zich op de grond 
laten vallen, een met bloed volgezogen teek kan opzwellen tot het formaat van een doperwt. 
Het probleem is dat tijdens het volzuigen de teek zijn gastheer kan besmetten met ziektes als Lyme en in 
sommige streken in Europa zelfs met tekenencefalitis, dit is een vorm van hersenvliesontsteking.

Het is daarom zaak zo min mogelijk door lang gras te lopen en je zelf en je kinderen na een dag tuinieren 
te controleren op teken. Wanneer je door hoog gras loopt zorg dan dat je dit niet met blote benen doet en 
liefst de broekspijpen in de sokken kunt steken. Ik weet dit is niet modieus maar wel effectief.  Bij de apo-
theek of drogist zijn tekentangen te koop, dit zijn een soort pincetten waarmee de teek veilig verwijderd kan 
worden. Het beste is dit ook zo snel mogelijk na ontdekken te doen. Gebruik nooit alcohol om de teek te 
verwijderen want dan zal deze juist de maaginhoud met de ziekteverwekkers in de wond spugen. 
Controleer een paar dagen nadat u de teek verwijderd hebt de plek van de beet op zwellingen. Wanneer dit 
of een rode ring om deze plek optreedt moet u uw huisarts bezoeken.  
Dit verhaal lijkt heel dramatisch, maar met de juiste maatregelen kun je lang en gezond blijven tuinieren.

Blijf gezond en geniet van uw tuin!

Willem de Jonge
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De (Violette) Hout-Bij 

Het is een bij die momenteel in de tuinen aanwezig is. Ze heet de Xylocope-bij. 
Violette hout-Bij is de Nederlandse benaming. Ze knaagt gaten in dood hout om er een nest in te 
maken.

De grootste bij van Europa (2.5 tot 3 cm). Ze prikt niet (als ze niet weggejaagd wordt natuurlijk). 
Xylocope is een solitaire bij, maar ze kan in kolonies leven, dat wil zeggen zij aan zij. Zwarte kleur 
met blauwe vleugels, ze is heel mooi maar kan eng overkomen, haar vlucht is snel en erg luid, 
maar ze is niet agressief en prikt zelden. Het is te beschermen omdat ze zeldzaam is en zeer nut-
tig. Er zijn sommige mensen die haar verwarren met de Aziatische horzel!!!
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Recept: Courgette-notentaart

   Bereidingstijd: circa. 45 minuten 

  - 500 g courgettes
  - 1 (rode) ui
  - 6 plakjes diepvries bladerdeeg
  - 100 g hazelnoten of cashewnoten (ongezouten)
  - 25 g boter of 2 eetl. olijfolie
  - 1 teentje knoflook
  - peper
  -  zout
  -  3 eieren
  -  200 g roomkaas met kruiden
  - 1 dl slagroom
  - 1/2 eetl. gehakte citroenmelisse of munt (vers of diepvries)

Voorbereiden:

Verwarm de oven voor op 200°C. Was de courgettes en rasp ze grof of snijd ze in ragfijne reepjes. Bestrooi het 
mengsel met een beetje zout en laat het in een vergiet, zeef (een schone theedoek kan ook) goed uitlekken. 
Pel de ui en snipper deze fijn. Bekleed een licht ingevette taartvorm (Ø 30 cm) of bakplaat met lapjes bladerdeeg. 
Prik de deegbodem hier en daar even in. Hak de noten grof.

Bereiden:

Verhit de boter of de olie en fruit hierin de courgette, ui en geperste knoflook. Voeg peper en zout toe. Roer de eieren 
los met de roomkaas, slagroom en citroenmelisse of munt. Verdeel het courgettemengsel over de deegbodem en 
strooi de noten erover. Giet het eimengsel erop. Zet het gerecht 35-40 minuten in het midden van de oven.
Tips:

De baktijd kan bekort worden door de taart te bakken in een combinatieoven 350 Watt, 220°C, circa 17 minuten. 

Heerlijk met een verse salade als maaltijd, of als een borrelhap!
Eet smakelijk!
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