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Data Stekkenmarkt en Open Dagen 2019 ATV Texelstroom

Net als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer een Stekkenmarkt en Open Dagen:

De Stekkenmarkt zal worden gehouden op: 
Zaterdag 4 mei van 09.00 tot 15.00 uur.

Voor de Stekkenmarkt zijn wij nog op zoek naar tuinleden die een eigen product willen aanbieden.

De Open Dagen zullen worden gehouden op: 
Zaterdag 6 en zondag 7 juli van 10.00 tot 16.00 uur.

De tuinleden die graag een kraam willen reserveren, worden
verzocht om het aanmeldingsformulier ingevuld in te leveren.

(formulieren vindt u achterin deze Vloedlijn en/of website )

De evenementencommissie,

Contact: atvevenementen@gmail.com
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 Ingeschreven K.v.K. Alkmaar Nr. V40634356

UITGAVE   maart  2019
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         

2e voorzitter E. Asselman Tuin 51  0223-624671

1e secretaris mw. Miranda Dekker Lid Zonder Tuin   

2e secretaris A. Dekker Tuin 21 
Wnd.penningmeester mw T. Vermeulen Tuin 109 

NTC-Commissie

Voorzitter R. Doorn Tuin 145 (robdoorn57@gmail.com) 0223-624448
Alg. Werkzaamheden  R. Doorn                              
Materiaalbeheer P. Verhoef   Tuin 154       0223-635560

Coördinatoren

A-complex vacant
B-complex B. Verijzer Tuin 147 
C-complex P. Koning Tuin 182   0223-621005
Bij afwezigheid van dhr.
Koning neemt waar: P. Vet  Tuin 166

Waterbeheer  Sloten  BTC                                                      

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

Inkoopcommissie 

Voorzitter vacant 
Financieel beheer J. Krigee Tuin 143
Voorraadbeheer R. Propstra Tuin 22A
Coörd. kassamedew.  Vacant
Beheerder kweekkas H. Vaars Tuin 107

Bouwtechnische Commissie

Voorzitter Vacant

Medewerkers:    P. Verhoef, K. Buurmeester, K. Quax, J. van Soeren, D. Smith en mw. K. de Bruin

Bouwaanvragen       Iindienen bij de BTC; kan ook via het dagelijks bestuur

ARBO-coördinator Waarnemend: E. Asselman

Beheerscommissie

Voorzitter E. Asselman Tuin 51  0223-624671
Voorraadbeheer J. Dijkstra Tuin 95  06-23990660
Financieel beheer mw M. den Haan Tuin 151  0223-647076

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   e-mail:   cija@quicknet.nl
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Redactie

Voor u ligt de maart editie van de 
Vloedlijn 2019, het mededelingen en 
contactorgaan 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 12 mei 2019.

De redactie. 
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Van de bestuurstafel

EEN BESTUUR IN CRISIS, GEEN BESTUUR!

Het is weer enige tijd geleden dat U ons mededelingenblad heeft ontvangen.

Er zijn, helaas, veel ontwikkelingen. Op bestuurlijk vlak is veel werk verricht, helaas zijn veel bestuurs-
leden om verschillende redenen gestopt.

Ed Wilman moet vanwege gezondheidsproblemen en familieomstandigheden zijn functie per 
direct neerleggen.

Gerrit Hollander is plotseling gestopt als voorzitter BTC en ook John Voorthuizen is gestopt.

Onze penningmeester zoekt nog steeds een vervanger.

Ook de penningmeester van het Praathuis heeft aangegeven te gaan stoppen.

Onze nieuwe 1e en 2e secretarissen hebben aangegeven te stoppen; zij gaan door tot de jaar-
vergadering op 21 mei a.s.

De NTC en BTC hebben wederom veel werk verricht.
Veel tuinen op het complex beginnen er weer zomers uit te zien, mede door het prachtige 
voorjaars(winter) weer.

Maandag 4 maart hebben Karin Cruijff, Barend Verijzer en ondergetekende een gesprek met de 
gemeente. Aan de hand van de 10-jarenbegrotingen voor het onderhoud van ons volkstuinen-complex 
is met de vorige wethouder, de heer Odd Wagner, afgesproken om het contract dat we met de 
gemeente hebben, te verlengen van een duur van 5 jaar naar een periode van 10 jaar. 
Het gesprek van 4 maart  gaat met name over onze vraag aan de gemeente om financiële ondersteu-
ning bij o.a. het aanpakken van de te hoge bomen en de beschoeiingen. Bij financiële ondersteuning 
door de gemeente zou de pacht die wij aan de gemeente betalen eventueel flink verhoogd worden, 
volgens de vorige wethouder. U zult begrijpen dat we daar niets voor voelen. 

Op 20 maart en 23 mei maakt de gemeente gebruik van onze kantine als stembureau i.v.m. de verkie-
zingen. Ik ben nog op zoek naar enkele personen die aan het eind van de middag en in de avonduren 
enige tijd voor begeleiding (koffie, thee en aanspreekpunt) kunnen zorgen.

We zoeken bestuursleden, medewerkers, meedenkers en geen personen die alleen maar klagen en 
aan het eigenbelang denken.

Tot ziens op het complex.
Wnd. voorzitter,  Ed Asselman
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Indeling leden voor algemene werkzaamheden
Vanaf 16 maart 2019 t/m 30 november 2019

op de aangegeven zaterdagen van 9.00 tot 11.00 uur

Als u verhinderd bent, wordt u verzocht dit door te geven aan de heer Rob Doorn, tel.nr. 0223
624448 of via e-mail: robdoorn57@gmail.com

Bij lichte regen gaan de werkzaamheden wel door.
Bij echte regen wordt u verzocht een week later alsnog te komen.

Kijk ook even op www.buienradar.nl

Groep 1: 27 april – 29 juni – 7 september – 26 oktober
mevr. Van Drimmelen, dhr. De Vries, mevr. Coster, dhr. M. Aardema, 
dhr. A. Dekker, dhr. Chr. van Soeren, dhr. R. van de Rhee

Groep 2: 11 mei – 13 juli – 14 september – 2 november
dhr. Regtop, mevr. Bontes-Bais, mevr. Seebregts, dhr. Th. Jacobs, 
dhr. J. van den Hoonaard, dhr. Obeid

Groep 3: 16 maart – 18 mei – 20 juli – 21 september – 9 november
dhr. Bakker, dhr. J. Mulder, dhr. Van Loo, mevr. Roos, dhr. Moerland, dhr. Sinke, 
dhr. D. Kooijman, mevr. Van Essen

Groep 4: 23 maart – 25 mei – 27 juli – 28 september – 16 november
mevr. Verhoef, dhr. Beekma, dhr. Van Leeuwen, dhr. Sont, mevr. De Groot, 
dhr. Van den Berg, dhr. G.J. Mulder

Groep 5: 30 maart – 1 juni – 17 augustus – 5 oktober – 23 november
dhr. Molleman, dhr. Sanderse, mevr. Zandbergen, dhr. Guijken, dhr. De Wit, 
dhr. Tuijn, dhr. Van Nuland, dhr. Boomstra

Groep 6: 6 april – 15 juni – 24 augustus – 12 oktober – 30 november
mevr. Alders, dhr. Van der Meijden, dhr. De Groes, dhr. Ligtenberg, 
dhr. J.W.P. Stam, dhr. A. van de Laar, Jimme Quax

Groep 7: 13 april – 22 juni – 31 augustus – 19 oktober
dhr. Meuleman, mevr. Hommes, dhr. Banning, mevr. Tot, dhr. Schop, 
dhr. P. de Jong, dhr. F. de Boer, dhr. J. de Ruiter

De tuinleden die niet vermeld zijn in bovenstaand overzicht, verrichten andere werkzaamheden 
voor onze volkstuinvereniging, zoals het bijhouden van de Paddenpoel, leden van de Evenemen-
ten- en andere commissies, de snoeiploeg, hulp in de Tuinwinkel, hulp in het Praathuis, het 
schoonhouden van het Praathuis en de Tuinwinkel, hulp bij het klaverjassen, de loterij, EHBO tij-
dens de evenementen en het bezorgen van ons clubblad, de Vloedlijn. 

(bijgewerkt op 27 februari 2019)
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C O N V O C A T I E   2 0 1 9

Convocatie 63e jaarlijkse algemene ledenvergadering ATV Texelstroom

Datum: dinsdag 21 mei 2019
Locatie: Het Praathuis

Texelstroomlaan 3
Tijd:  Aanvang 19.30 uur

Het bestuur van de ATV Texelstroom nodigt u uit tot het bijwonen van de 63e jaarlijkse algemene ledenver-
gadering, die op dinsdag 21 mei in het Praathuis wordt gehouden.
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 62e jaarlijkse alg. ledenvergadering van 17 april 2018
    Notulen van de extra algemene ledenvergadering van 27 november 2018

3. Ingekomen post

4. Mededelingen van het bestuur
 
5. Jaarverslag (afgetreden) secretaris

6. Verslag kascontrolecommissie 
De jaarrekening 2018 en de begroting 2019 zijn vanaf 11 mei 2019 ter inzage beschikbaar in de bestuurs-
kamer en worden uitgedeeld aan de aanwezigen op 21 mei a.s.

  a. Jaarrekening 2018 penningmeester
Vragen en opmerkingen voor dit punt dienen uiterlijk vóór 18 mei 2019 schriftelijk 
bij de penningmeester te worden ingediend.

 b. Begroting 2019
 c. Commissieleden kascontrole 2019: 

de heer P. Spaansen en mevr. M. Bakker; 
reserve is de heer H. Manshanden.  

     Leden die zitting willen nemen in de kascontrolecommissie, worden     
     verzocht zich op te geven bij de secretaris. 
     De heer Spaansen treedt dit jaar af.

7. Verslagen Commissies
 a.  NTC Natuurtuincommissie
 b.  BHC Beheercommissie / Evenementencommissie

8. Voorstellen

Heeft u:
voorstellen die niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement of nieuwe ideeën 
voor onze vereniging waarvan het wenselijk is dat zij in de reglementen worden vastgelegd, dan ver-
zoeken wij u deze schriftelijk in te dienen vóór 18 mei 2019.



8

9. Voorgestelde wijziging/aanvulling in het huishoudelijk reglement

Artikel 12. Het bestuur
Toevoegen: Uitgaven hoger dan € 5.000,-- worden pas gedaan na goedkeuring door de leden tijdens de 
ALV.

Artikelen 21 t/m 24 bij lid 1 en artikel 25 bij lid 2:
Vervallen: De commissie bestaat uit tenminste 3 leden (bij de REC 2 leden)

U bent vanzelfsprekend in de gelegenheid om vóór 18 mei 2019 schriftelijk vragen te stellen.

p a u z e

10. Bestuursverkiezing:

Tijdens de ALV van 17 april 2018 zijn Paul van Niel en Karin Cruijff-Molenaar afgetreden als resp. 
voorzitter en secretaris na drie termijnen van drie jaar. 
Interim-voorzitters werden Ed Wilman en Ed Asselman. 

Voor de taak van secretaris heeft Miranda Dekker zich in november 2018 als 1e secretaris aangemeld en 

haar vader Aldert Dekker tijdens de extra ALV op 27 november als 2e secretaris. Tijdens deze extra ALV is 
Ed Wilman gekozen als voorzitter. 

Ed Asselman heeft zich gemeld als 2e voorzitter.

Dagelijks bestuur:  voorzitter  Ed Wilman: in februari 2019 afgetreden

2e voorzitter  Ed Asselman
wnd. penningmeester Tess Vermeulen

1e secretaris  Miranda Dekker, aftredend

2e secretaris  Aldert Dekker, aftredend

Algemeen bestuur: voorzitter BHC  Ed Asselman  
voorzitter NTC  Rob Doorn
voorzitter IKC  Gerrit Hollander: in februari afgetreden 
voorzitter BTC  Gerrit Hollander: in februari afgetreden
voorzitter CCO  Peter Koning

Het rooster van aftreden is als volgt en is vooralsnog niet van toepassing:
voorjaar 2019   de voorzitter  
voorjaar 2020   de penningmeester
voorjaar 2021  de secretaris
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Zoals bij de ‘bestuursmededelingen’ is vermeld, heeft Ed Wilman het voorzitterschap om 

gezondheidsredenen eind februari per direct moeten neerleggen. Daarna gaven de nieuwe 1e en 2e 
secretaris aan ook te willen stoppen. Miranda Dekker heeft een fulltime baan en heeft helaas toch te 
weinig tijd en haar vader, Aldert Dekker, kan de administratieve kant niet op zich nemen. Zij treden af 
tijdens deze ALV.

Dit betekent dat we helaas weer op zoek zijn naar zowel een voorzitter als een secretaris van het 
dagelijks bestuur. 

De penningmeester, Tess Vermeulen-Wawrzyniak, is in 2017 afgetreden en zij stelde zich niet 
herkiesbaar i.v.m. haar drukke werkzaamheden. Wij zijn heel blij dat ze bereid is gevonden om de taken 
als penningmeester te blijven uitvoeren tegen de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding. 
Dit alles betekent dat wij nog steeds een opvolger zoeken voor de penningmeester.

We doen een dringende oproep aan u 
om zich aan te melden 

voor een functie binnen het dagelijks bestuur

De voorzitter van de Redactiecommissie (Vloedlijn en website), de heer Sjaak Denis, is afgetreden 
tijdens de ALV van 17 april 2018. Anneke van der Meer-van Beveren maakte al deel uit van de redactie 
en Marianne Obradovic-Pot heeft zich aangemeld om de redactie te versterken. Samen maken zij de 
Vloedlijn. Geen van beiden wil echter het voorzitterschap van de Redactiecommissie op zich nemen. 
Informatie voor de Vloedlijn wordt door de secretaris aan de redactie doorgegeven.
Het bijhouden van de website is overgedragen naar Sandra Wanningen.

11. Rondvraag

12. Sluiting

Alleen schriftelijk ingediende vragen of voorstellen die vóór 18 mei 2019 zijn ingediend, zullen 
worden behandeld.

Het bestuur,  ATV Texelstroom
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Notulen 62e Algemene Ledenvergadering 2018

Datum:  dinsdag 17 april 2018
Plaats:  het Praathuis
Tijd:   20.00 uur
Voorzitter:  Paul van Niel

Aanwezig:  53 leden/donateurs

Afbericht van: mevrouw A. Hingstman, de heren W. Kater, J. Klinker, P. Koning en 
G. Hollander

1. Opening
Om 20.00 uur opent Paul van Niel de vergadering en hij heet de aanwezigen welkom.
We herdenken de tuinleden die in het afgelopen jaar zijn overleden: 
mevrouw R. Hollander, de heer P. Schilder, de heer B. Sital en de heer C. Lips.
                          

2. Notulen van de 61e ALV d.d. 16 mei 2017
De notulen worden goedgekeurd.

3. Postzaken
Er is geen ingekomen post.

4. Mededelingen van het bestuur
De voorzitter deelt mede dat het financieel overzicht vanaf dit jaar niet meer in de convocatie wordt opge-
nomen in vervolg op het voorstel dat de heer P. Koning vorig jaar heeft gedaan tijdens de ALV. Aangekon-
digd was dat de financiële stukken een week van te voren ter inzage beschikbaar waren en voorafgaand 
aan deze vergadering zijn de stukken uitgedeeld met verzoek deze na de jaarvergadering weer in te leve-
ren.

De verbouwing van de toiletgroepen is zo goed als af. Wij bedanken daar de BTC voor en in het bijzonder 
Kees Quax en Koos Buurmeester.
Dit jaar zijn de watermeterstanden onder leiding van de coördinatoren opgenomen. Sommige meters zijn 
slecht of zelfs niet bereikbaar.

De voorzitter memoreert i.v.m. zijn aftreden tijdens deze vergadering het volgende:
In de afgelopen jaren hebben we als eerste geprobeerd om van alle losse commissies met eigen regels 
één vereniging te maken. Dat is veel werk geweest, maar het is uiteindelijk wel gelukt.
De BTC heeft in deze periode een grote inhaalslag gemaakt betreffende achterstallig onderhoud, met na-
me wat betreft de verlichting, verzorging en onderhoud van de waterputten, elektra.
Hetzelfde geldt voor de NTC. Ook hier was veel achterstallig onderhoud, vooral betreffende de grote bo-
men in de lanen en de singels waar we nu tegenaan lopen. Er wordt zeer veel werk verricht en we noemen 
hier met name Rob Doorn, Jaap Sneep en Lou Carlebur. Dank jullie wel!
Diverse mensen hebben een opleiding voor de motorkettingzaag gevolgd. Er wordt aandacht besteed aan 
de paddenpoel. Hotze van Berkum helpt waar hij kan met het aanpakken van het riet in de sloten en met 
de knotwilgen. De sloot tussen het A- en het B-complex en de sloot bij het A-complex en WVL zijn uitge-
baggerd. 
De brug naar het B-complex is vervangen door de BTC en diverse vrijwilligers; de graspaden worden bijna 
wekelijks gemaaid, er is een nieuwe tractor aangeschaft, de Boetiek –nu Tuinwinkel-  is aangepast, er zijn 
alleen natuurlijke producten verkrijgbaar, er zijn zonnepanelen op de daken van het Praathuis en de Tuin-
winkel, de zgn. hoofdpaden langs het A- en het B-complex zijn verhard, de keuken is vervangen volgens 
de HACCP-richtlijnen, de toiletgroepen zijn vernieuwd, de bestuurskamer is aangelegd, i.v.m. inbraakbe-
veiliging zijn er camera’s en is er alarm, wifi is aangelegd, er wordt gezorgd voor aankoop van goed ge-
reedschap en apparatuur met bijbehorend onderhoud, dit geldt ook voor de veiligheidsmiddelen, in de 
loods is door de BTC een werkplaats voor de BTC ingericht. 

5. Jaarverslag secretaris
De heer Dienaar mist het maken van de kerststukjes in december.
Het jaarverslag wordt verder goedgekeurd.
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6. Verslag kascontrolecommissie
g. Jaarrekening 2017

Er zijn geen vragen; de jaarrekening wordt goedgekeurd.
h. Begroting 2018

De begroting wordt goedgekeurd.

i. Commissieleden kascontrole (kcc)
De kcc, bestaande uit de heren P. Koning en P. Spaansen (mevr. M. Bakker is reserve lid), heeft de finan-
ciële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. De leden van de kcc ontheffen de penningmeester 
van verdere verantwoording en zij bedanken haar voor haar werk. 
De heer Koning treedt af. De kcc bestaat uit de heer P. Spaansen en mevr. M. Bakker en als nieuw 
(reserve)lid meldt de heer H. Manshanden zich aan.

10. Verslagen commissies
De verslagen van alle commissies worden goedgekeurd.

11. Beleid bestuur
De voorzitter deelt mede dat we eind januari en op 15 maart jl. een gesprek met wethouder Odd Wagner 
hadden, samen met de andere volkstuinverenigingen in Den Helder. De wethouder gaat bekijken wat er 
mogelijk is om bepaalde onderhoudstaken te integreren bij de gemeente. Hij begon overigens zijn betoog 
met de mededeling dat de pacht 50% verhoogd zal moeten worden als de gemeente al het onderhoud zou 
moeten doen. We zijn bezig met een 10-jarenplanning betreffende het onderhoud, zodat we de termijn van 
het huurcontract met de gemeente kunnen verlengen van 5 naar 10 jaar. Dit geldt voor alle volkstuinvereni-
gingen die grond van de gemeente huren.

We stellen een contributieverhoging voor van € 89 naar € 95 ingaande 2019. 
Er zijn nl. extra kosten, zoals het storten van tuinafval bij De Vries & van der Wiel: in 2018 € 500,--; diverse 
belastingen, waaronder de energiebelasting, zijn verhoogd;
de vrijwilligersvergoeding voor het werk dat de penningmeester verricht € 1.500,-- per jaar. Uitbesteden 
van haar werk is lastig en zou vele malen duurder zijn.
De aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde contributieverhoging.

Voordat zowel de voorzitter, Paul van Niel, als de secretaris, Karin Cruijff-Molenaar, aftreden, heeft het da-
gelijks bestuur besloten om de volgende tuinleden te benoemen als Lid van Verdienste voor het vele werk 
dat ze al jaren voor de ATV doen, nl. Jack Krigee: financieel beheer Tuinwinkel en elke dag koffie voor de 
vrijwilligers
Peter Verhoef: NTC- en BTC-medewerker en overal en altijd actief
Rob Doorn: voorzitter NTC en vrijwel dagelijks aan het werk voor de ATV
Sjaak Dijkstra: beheerder kantine, voor dag en dauw aanwezig en bezig om alles goed te laten verlopen.
Zij krijgen een oorkonde en bloemen.
Dan neemt Ed Wilman het woord namens alle commissies en hij overvalt zowel Paul als Karin met de be-
noeming van beiden tot Lid van Verdienste. Ook zij krijgen een oorkonde en bloemen.

Dan vraagt Sara Kalis, zij verzorgt de fruittuin op het A-complex, het woord, want ze gaat tijdens de stek-
kenmarkt een zwemtocht maken in solidariteit met de 11-stedentocht van Maarten van der Weijden. Ze 
vraagt om sponsors ten behoeve van de kankerbestrijding en ze gaat rond met een spaarvarken. 

12. Voorstellen van de leden
Er zijn geen voorstellen ontvangen.

13. Voorgestelde wijziging/aanvulling in het huishoudelijk reglement
De voorgestelde aanvulling van Artikel38 Tuinverordeningen wordt aangenomen:
Het is niet toegestaan:
Lid 2a: Een vuurkorf te gebruiken.

14. Bestuursverkiezing
Het huidige bestuur vormt gevormd door dezelfde personen als vorig jaar en is tijdens de ALV van 16 mei 
2017 reeds geaccordeerd.
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Reglementair aftredend is de secretaris, Karin Cruijff-Molenaar. De voorzitter, Paul van Niel, treedt tus-
sentijds af. Tijdens de ALV van 16 mei 2017 hebben zij dit al aangekondigd in de hoop en verwachting de 
taken geleidelijk te kunnen overdragen. Helaas heeft zich niemand aangemeld, ondanks het feit dat wij di-
verse mensen persoonlijk hebben benaderd en in oktober 2017 een extra ALV bij elkaar hebben geroepen.
Ook nu hebben zich geen gegadigden gemeld en tijdens deze ALV wordt nogmaals een dringend beroep 
gedaan op de tuinleden. 
Ook voor onze penningmeester, Tess Vermeulen-Wawrzyniak, zoeken we een opvolger, alsmede voor de 
voorzitter van de redactiecommissie.Voor geen van de taken zijn er vooralsnog liefhebbers. We blijven u 
benaderen en we maken nogmaals duidelijk dat elke vereniging een bestuur nodig heeft. Zonder bestuur 
geen vereniging en dat kan toch niet de bedoeling zijn?!

We nemen tijdens deze ALV wel afscheid van de huidige voorzitter van de redactiecommissie, de heer 
Sjaak Denis. Hij heeft niet alleen gezorgd voor de duidelijke en mooie vormgeving van de Vloedlijn, maar 
hij heeft ook de website gemaakt. Ondanks het feit dat hij al een jaar geen tuin meer heeft, heeft hij deze 
taken nog steeds vervuld. Hij heeft aangeboden de website te willen bijhouden zolang er geen opvolger is, 
maar voor de Vloedlijn moet toch echt iemand anders zich melden. 
De voorzitter bedankt hem hartelijk voor het vele werk dat hij verricht. 

15. Rondvraag
De heer Koos IJzendoorn vraagt of het mogelijk is dat Paul van Niel als interim-voorzitter blijft. Paul ant-
woordt dat hij dat niet gaat doen. 

Karin licht nogmaals toe dat de taken van de secretaris eenvoudig gesplitst kunnen worden. Zelf blijft ze 
dan vooralsnog de overdrachten doen en de ledenlijst bijhouden. 

De heer Herman Vaars vraagt naar de in verhouding lage opbrengst van de Inkoopcommissie. Peter 
Spaansen licht toe dat het te maken heeft met de verhouding tot de huidige voorraad ter waarde van ruim € 
5.000,--.

Christel Ekelschot vraagt wat de consequentie is voor de vereniging als zich geen bestuursleden melden. 
Ze oppert het idee om de leden van het dagelijks bestuur alle drie een vrijwilligersvergoeding te geven; de 
contributie is immers laag. 
Paul antwoordt dat onze volkstuinvereniging de duurste is van Den Helder. En alleen de penningmeester 
krijgt een vrijwilligersvergoeding, omdat ze is afgetreden i.v.m. haar onregelmatige werkuren en we heel blij 
zijn dat ze de penningmeesterstaak toch nog wil blijven doen. Uitbesteden van haar taak zou een zeer 
kostbare zaak zijn.

De heer Cor de Groes stelt voor om in vervolg op het voorstel van vorig jaar om het financieel verslag tij-
dens de ALV uit te delen, de exemplaren van het financieel verslag te nummeren en na afloop allemaal in 
te leveren.
Tevens vraagt hij of tuinen worden afgeschouwd na opzegging door een tuin lid. Dat wordt inderdaad ge-
daan. De BTC taxeert de opstal(len) en de coördinator beoordeelt de staat van de tuin.
De heer Stanley Elphick vult aan dat indertijd de BTC altijd de taxaties deed met daarbij een voorstel voor 
het opruimen van de tuin en een raming van de kosten.
De voorzitter antwoordt dat het niet altijd meevalt om tuinen schoon op te leveren. O.a. bij ziekte ontkom je 
er soms niet aan. Dit probleem speelt bij iedere volkstuinvereniging. Er zijn verenigingen waar een aantal 
leden tegen betaling de desbetreffende tuin opknapt. Onze vereniging kan evt. een beroep doen op WVL, 
tegen betaling.

Annie Lastdrager heeft al twee jaar problemen met twee bomen achter haar tuinhuisje op het C-complex. 
De coördinator gaat er met de NTC naar kijken.
De heer Jon Molleman heeft de greppel open, maar helaas is dat niet bij iedereen het geval. Hij vraagt het 
bestuur om het betreffende tuin lid op te roepen.

16.  Sluiting
De voorzitter bedankt alle tuinders, bestuursleden, coördinatoren, kortom iedereen met wie hij de afgelo-
pen jaren heeft mogen samenwerken. Dit is een geweldige vereniging die we met z’n allen draaiende moe-
ten houden. 
Zijn taak als voorzitter was om sturing aan het geheel te geven om te bereiken waar we nu staan. 
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Paul merkt op dat hij dit zeker niet had kunnen doen zonder de steun van Tess en Karin met wie hij samen 
het db vormde. 
Ook het AVVN bedankt hij voor het contact, de steun en het advies in de laatste jaren. Hetzelfde geldt voor 
onze buren: het Vrijwillig Landschapsbeheer. 
Tevens bedankt Paul zijn vrouw Ellen die hem de ruimte en de tijd heeft gegeven om dit voor de vereniging 
te kunnen doen.
Het is een prachtige vereniging met geweldige mensen en hij bedankt iedereen dat hij de afgelopen negen 
jaar voorzitter heeft mogen zijn. Hij wenst het nieuwe bestuur, d.w.z. het aankomend bestuur, veel sterkte 
toe en hij biedt aan, waar mogelijk, open te staan voor vragen of begeleiding. 
Tenslotte bedankt Paul de vrijwilligers achter de bar voor de goede verzorging en de aanwezigen voor hun 
komst, waarna de vergadering gesloten wordt.

Karin Cruijff-Molenaar, secretaris

Notulen extra Algemene Ledenvergadering

Datum:  dinsdag 27 november 2018
Locatie:  Het Praathuis
Tijd:   aanvang 19.30 uur

Aanwezig:  51 aanwezigen, waarvan 47 leden
Afbericht:  mevr. M. Hendrikse, mevr. A. Pallada, mevr. I. Hoogendijk, 

mevr. A. Hingstman, mevr. K. de Bruin en mevr. M. Obradovic
en de heren  J. Sneep, P. van Niel, P. Koning, A. van de Laar,
P. Bakker, H. Vaars en W. Kater
Elf van de dertien tuinleden die hebben afbericht, hebben een machtiging afgegeven 
voor de verkiezing van Ed Wilman als voorzitter. Hiermee komt het aantal leden voor 
het stemmen op 47 + 11 = 58. In totaal heeft de ATV Texelstroom 198 leden (dit is 
inclusief de Leden Zonder Tuin). Voor een geldige stemming is 1/3 van dit aantal 
nodig, d.w.z. 66. 

Ed Asselman, mede interim-voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name de 
heer Cor van Dijk, consul van het AVVN. 

We beginnen de vergadering met een minuut stilte voor de overleden leden mevrouw Titia van Wolferen en 
de heer Louw Koorn.

Ed Asselman licht de reden voor het uitschrijven van deze extra ALV toe. Vanaf de ALV d.d. 17 april jl. zijn 

Ed Wilman en hij beiden interim-voorzitter. Ed Wilman als 1e voorzitter en Ed Asselman als 2e voorzitter. 
Het is lastig om bestuursbesluiten te nemen zonder officieel bestuur en ook om de ATV te vertegenwoordi-
gen tijdens gesprekken met de gemeente. We zijn bezig de 10-jarenplanning verder uit te werken; niet al-
leen voor onszelf, maar ook om de huurovereenkomst van ons hele complex te kunnen verlengen van 5 
naar 10 jaar, met telkens verlenging van net zoveel jaren. Vandaar de bekrachtiging van het voorzitter-
schap door Ed Wilman.

De heer Stanley Elphick vraagt zich af waarom gekozen is voor een extra ALV waarvoor 1/3 van het aantal 
leden nodig is. Hij is van mening dat in de statuten anders is vermeld en dat een gewone ALV zou vol-
staan. Karin Cruijff antwoordt dat bij de jaarlijkse ALV ook het financiële deel aan de orde komt. Deze ver-
gadering gaat over het kiezen van een nieuwe voorzitter van het db. In het huishoudelijk reglement staat in 
art. 29 de gang van zaken vermeld. Indien het vereiste 1/3 deel van de leden niet aanwezig is, dan moet de 
vergadering opnieuw en binnen 14 dagen worden uitgeschreven. We komen voor een geldige stemming 
tijdens deze vergadering acht leden te kort.

Bij agendapunt 3 van deze vergadering wordt een oproep gedaan om het secretariaat te versterken. Inmid-
dels hadden zich twee leden aangemeld, nl. Brigit van den Hoonaard en Miranda Dekker. Helaas heeft 
Brigit zich vanavond af moeten melden, omdat ze binnen haar werk een andere functie krijgt met een daar-
bij horende opleiding. 
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Bij agendapunt 4 staat de oproep om onze penningmeester, Tess Vermeulen-Wawrzyniak, te ondersteu-
nen. Die hulp is gevonden in de persoon van haar schoonzus, de vrouw van één van onze tuinleden. Karin 
vertelt kort over de situatie van Tess op dit moment na het ernstige ongeluk dat ze in Polen kreeg.

We kiezen ervoor om 10 minuten te pauzeren en daarna in feite een volgende vergadering te openen en 
tot punt 2 over te gaan: de verkiezing van de voorzitter. Dan kunnen bindende besluiten worden genomen, 
ongeacht het aanwezige aantal leden. 

Alvorens het zover is, vraagt Ed Asselman of er leden zijn die de cursus Sociale Hygiëne willen volgen en 
zich daarmee verbinden om achter de bar te komen helpen. De kosten zijn € 75,-- en deze kosten worden 
door de ATV betaald.

De heer Cor van Dijk vraagt het woord: een bestuur bestaat meestal uit 5 à 7 personen, maar kan ook uit 3 
personen bestaan. Het db is het aanspreekpunt voor gemeente en overheid. Een klein bestuur is kwets-
baar. Het zou het zittende bestuur verlichting kunnen geven als zich meer mensen aanmelden. Probeer 
het, al is het maar voor één jaar, aldus de heer Van Dijk. Geen bestuur = geen vereniging en projectontwik-
kelaars liggen op de loer om mooie huizen te kunnen bouwen.

Na de pauze opent Ed Asselman de tweede vergadering. Direct meldt de heer Aldert Dekker zich aan om 
het secretariaat te komen versterken, nu Brigit er helaas toch geen tijd voor heeft. Hij gaat samen met zijn 
dochter Miranda het secretariaat op zich nemen. 
Na het tellen van de stembiljetten is er een duidelijke uitslag:  met één stem tegen en alle andere stemmen 
vóór is Ed Wilman gekozen als voorzitter.
Saskia Verijzer meldt zich aan voor de cursus Sociale Hygiëne. 
Tenslotte meldt de heer Jan Mulder zich aan als algemeen bestuurslid. Welke taak hij dan zou kunnen ver-
vullen, moet besproken worden tijdens een volgende vergadering met het algemeen bestuur.
Dan sluit Ed Asselman de vergadering.

Karin Cruijff-Molenaar, 11 december 2018

Jaarverslag 2018 (afgetreden) secretaris

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er na de ALV van 17 april 2018 diverse wijzigingen geweest in het 
bestuur. Na het aftreden van Paul van Niel en Karin Cruijff-Molenaar als respectievelijk voorzitter en secre-
taris van het db na drie termijnen van drie jaar, viel het niet mee om opvolgers te vinden, ondanks het feit 
dat al ruim een jaar daarvoor door hen bekend was gemaakt dat ze na negen jaar de taken wilden overdra-
gen.
Bij agendapunt 10 van deze convocatie is de ontwikkeling tot nu toe beschreven.

Het bijhouden van de ledenlijst en de overdrachten worden nog verzorgd door Karin Cruijff. Er komen re-
gelmatig tuinen beschikbaar en er staan enkele mensen op de wachtlijst. In 2018 zijn er 28 overdrachten 
geweest. Momenteel zijn alle tuinen bezet.

Bij de coördinatoren zijn ook diverse wijzigingen geweest.
Op het A-complex moest Jan Klinker met deze taak stoppen om gezondheidsredenen. 
Hij werd opgevolgd door de heren Manshanden en M. Kooijman. Zij zijn er helaas mee gestopt en Ed Wil-
man nam hun taak waar.
Op het B-complex droeg Ed Wilman de taak van coördinator over aan Barend Verijzer, omdat Ed interim-
voorzitter werd na de ALV van 17 april.
Op het C-complex is Peter Koning de coördinator, bij afwezigheid waargenomen door de heer Peter Vet.

De functie van ARBO-coördinator wordt waargenomen door Ed Asselman.

De Evenementencommissie wordt gevormd door Carlos van den Broeke, Ilse Kootkar en Roel Drogt. Gijs 
van Wolferen is er helaas om gezondheidsredenen mee gestopt.

De gebruikelijke activiteiten hebben plaatsgevonden, zoals de nieuwjaarsreceptie, de stekkenmarkt, de 
Open Dagen, de reanimatiecursus, het bezoek van Sinterklaas met een verlate komst van zijn Pieten die 
per abuis bij het naburige tuincentrum waren beland en tenslotte het maken van de kerststukjes.
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Dit jaar waren er geen jubilarissen.

Hierna vindt u de jaarverslagen van slechts twee commissies, nl. de NTC en de BHC.
Er zijn immers diverse vacatures.

Het is jammer dat het zo moeilijk is om bestuursleden te vinden. Het belangrijkste van onze volkstuin-
vereniging is naar mijn mening dat we met plezier kunnen tuinieren. Meer is het niet. 
Als we allemaal ons steentje bijdragen en met elkaar in gesprek blijven ondanks verschillen van mening, 
krijg je energie van een bloeiende vereniging. 

Karin Cruijff-Molenaar

Jaarverslag 2018 Natuur- en Tuincommissie (NTC)

Beste tuinders,

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar ik wil beginnen met de vrijwilligers, de mensen van WVL, 
de snoeiploeg en de zaterdagmorgen-medewerkers bedanken voor hun inzet, waardoor er weer veel werk 
is verzet. De heer Hotze van Berkum heeft wederom veel werkzaamheden voor ons uitgevoerd. Onder 
meer heeft hij riet verwijderd en sloten uitgebaggerd.

2018 is een jaar geweest waarin wij geconfronteerd zijn met de iepenziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt 
door een schimmel en wordt overgebracht door een kever of door wortelcontact met andere bomen. Er is 
melding van gedaan bij de gemeente, maar tot op heden is er nog geen actie op genomen. Ook de 
Japanse duizendknoop is op diverse plekken gesignaleerd en wordt regelmatig door ons verwijderd.

Verder is het nodige snoeiwerk verricht en zijn enkele bomen op de diverse complexen verwijderd. De 
wilgen zijn geknot en de fruitbomen zijn gesnoeid. In het najaar is de paddenpoel uitgebaggerd en het riet 
is grotendeels verwijderd. 

Voor wat betreft de werkzaamheden op zaterdagochtend: probeert u zich toch zoveel mogelijk aan het 
schema te houden, dit i.v.m. de planning. Het gebeurt wel eens dat de ploeg uit één of twee personen 
bestaat. Indien u niet kunt komen om werkzaamheden te verrichten door langdurige ziekte of andere 
lichamelijke ongemakken, geef dit dan door aan het bestuur. Een andere optie is om een ander iemand 
(bijv. zoon/dochter, neef/nicht, buurjongen/-meisje) uw werkzaamheden te laten verrichten voor een extra 
zakcentje. Daar heeft de vereniging meer aan dan de boete van € 25 per keer. Het werk moet toch gedaan 
worden.

De heer Dijkstra van tuinnr. 60 houdt al jaren het aantal uitgevlogen jonge mezen bij namens de 
vogelwerkgroep Den Helder. Dit jaar waren het 76 mezen, waarvan 21 pimpelmezen en 55 koolmezen, 
beduidend meer dan in het jaar 2017. 

Er is nog veel te doen op ons complex. Ik hoop u weer te zien op de zaterdagen.

Voorzitter NTC, Rob Doorn
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Jaarverslag 2018 Beheercommissie (BHC) en Evenementencommissie

Het afgelopen jaar was voor het Praathuis weer vol activiteiten. De zaterdagen werden goed 
bezocht en er was een vaste groep deelnemers aan de loterij. De nasi, bami en soepen vonden 
gretig aftrek, zowel op de dag zelf als ook door de meegenomen emmertjes.
De stekkenmarkt en de Open Dagen zorgden voor veel gezelligheid, mede door live muziek, de 
hapjes en gebakken vis.
Klaverjassen werd goed bezocht, maar de bingo ”draaide” wat minder en is dan ook gestopt.
Bijeenkomsten van de vereniging De Zonnebloem zorgden voor de nodige reuring. Helaas houdt 
de afdeling die de activiteiten bij ons organiseerde en in het Praathuis vergaderde, op te bestaan.

Verder waren er diverse feestavonden, vergaderavonden, voorlichting door de gemeente, 
Reanimatieavonden enz.  Het Praathuis is ook nog minstens 1 x per jaar stembureau (het 
komend jaar 2 x). Ook de volkstuinvereniging uit de Schooten heeft bij ons vergaderd en 
gaat dat binnenkort weer doen. 
Een nieuwe huurder is ook de vogelwerkgroep; waarschijnlijk komen ze vaker bij ons.

Een nieuw koelmeubel werd aangeschaft en de dranken staan weer koud.
Een van onze medewerkers volgt de cursus sociale hygiëne en enkele anderen hebben het 
certificaat verantwoord alcohol schenken van de NOC-NSF behaald.

Al met al een goed jaar, vooral ook dankzij de inzet van Sjaak en zijn medewerkers. 
Hartelijk dank daarvoor!

Op naar een nieuw jaar. 
Voorzitter BHC, Ed Asselman
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Een zaterdag in het praathuis
                                                                

Om 11 uur ging ik naar het Praathuis om wat bij te praten. 
De gezellige vrijwilligers achter de bar hebben de koffie en thee klaar staan. De tuinman Rob en zijn ploeg 
zijn ook aanwezig en worden voorzien van hun welverdiende bakkie koffie. Die ploeg is goed bezig ge-
weest want het tuincomplex ziet er prachtig uit.
Zo langzamerhand lopen er nog meer mensen binnen. Vanaf 11 uur begint de verkoop van de lootjes 
voor de verloting die altijd om 12 uur begint. Je hebt vier lootjes voor een euro en er zijn leuke prijzen. 
Na de verloting om 12.30 uur is er altijd tegen een kleine vergoeding wat te eten. Allemaal vers gemaakt 
door onze “chef-kok” Sjaak. 
Om de week staat er iets anders op het menu, bij de bar kun je kijken wat er op die dag te eten is.
In de zomer is dat een kom groentesoep, een bord nasi, een kom kippensoep of een bord bami. 
In de winter een kom erwtensoep, een bord nasi, een kom bruin bonensoep of een bord bami. 
De nasi en bami worden geserveerd met toebehoren. Je kunt dit ook van tevoren bestellen bij de bar, 
dan koop je een bakje met inhoud en eet je het thuis lekker op.
Dus lieve mensen dit is zomaar een zaterdag en kom gerust even binnenlopen voor de gezelligheid 
of kom om 12.30 uur aanschuiven om een warme hap te nuttigen.

Mieke Takken      

Oma weet het altijd beter

Bewaar verse stevige tomaten op een koude plaats maar wel gewikkeld in papier. Ze blijven dan be-
hoorlijk lang goed. Ze kunnen ook in een kist met zand gelegd worden, maar let wel op dat ze elkaar 
niet raken. Onrijpe tomaten rijpen beter en blijven sappiger wanneer u ze in krantenpapier op een koele, 
donkere plaats legt en niet in de vensterbank in de zon. Trek groene tomaten uit uw eigen tuin voor de 
nachtvorst met plant en al uit de grond en hang de planten op een koele plaats die goed geventileerd is. 
Ze worden dan vanzelf rijp en u kunt ze lang bewaren.
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RECEPT ASPERGES

Het voorjaar komt er aan en dat betekent dat de asperges weer in de winkel liggen of op uw tuin 
gestoken kunnen worden. Bij mij komen de eerst puntjes (het is 27 februari) al boven het bedje uit 
en nu maar hopen dat we ze ook kunnen eten.

De liefhebbers herkennen zo’n bordje, en dan graag als aardappel de Opperdoese ronden met een 
roomboterjus er bij.

Als de asperges zijn gekookt gebruiken we het kookvocht van deze asperges en de stukjes die zijn 
overgebleven. We maken hier een aspergesoep met ei van voor de volgende dag.

De benodigdheden hiervoor zijn:
Het kookvocht van de asperges
De overgebleven stukjes
Een scheut magere melk
1 hardgekookt ei, fijn gesneden
½ bosje bieslook, gesneden.

Bereidingswijze:
 Laat de asperges, het kookvocht en de melk 15 minuten koken.

 Houd een paar aspergestukjes apart en pureer de rest met de staafmixer met het kookvocht.

 Voeg hier de achtergehouden stukjes weer aan toe.

 Verdeel het ei en de bieslook over voorverwarmde borden.

 Schep de soep hierop.

Serveer hier een bruine boterham met roomboter bij.

(Bronvermelding” De Nieuwe Nederlandse Keuken van Albert Kooy)

Eet smakelijk.
De chef
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De Japanse duizendknoop, een mooie plant maar net onkruid.

De Japanse duizendknoop is invasief, overwoekert alles en is moeilijk te bestrijden.
Hoe herkent u de Japanse duizendknoop?

- holle stengel, lijkt op bamboe 

- eind van de zomer komen er witte bloemetjes uit

- bladstengels zijn rood

- op de blaadjes (5 tot 7 cm) kunnen rode vlekjes verschijnen

Bestrijden

De Japanse duizendknoop is door zijn groeikracht en relatieve ongevoeligheid voor bestrijdings-
middelen moeilijk te bestrijden op plekken waar hij eenmaal goed gevestigd is. Bestrijding is ge-
baseerd op een combinatie van drie tactieken volgens een meerjarenplan: 

Maaien en afvoeren

Omstreeks de bloeiperiode in augustus en september of meermaals per jaar. Het maaisel mag 
niet vermengd worden met gewoon groenafval, omdat elk stukje opnieuw kan uitlopen. Bij meer-
maals maaien is eenmaal per vier weken in eerste instantie erg effectief: de plant wordt dan ge-
maaid als er veel energie in nieuwe spruiten is gestopt, terwijl deze spruiten nog geen energie 
aan de wortels terug hebben kunnen leveren. Om de plant volledig kwijt te raken zal uiteindelijk 
elke 14 dagen moeten worden gemaaid.
Uitgraven is zeer arbeidsintensief en inefficiënt. De wortels kunnen tot drie meter diep zitten en 
als er kleine stukjes van een cm niet worden meegenomen, komt de plant weer terug.

Bedekken

In het begin van de winter bedekken met een flexibele, niet-lichtdoorlatende materie. Hierbij moet 
bedacht worden dat de randen van oude stengels messcherp zijn en gemakkelijk door de meeste 
materialen heen prikken. Niet-flexibel materiaal zoals betonplaat moet absoluut naaddicht gelegd 
worden, want nauwe spleten zijn voor de plant genoeg. Tot op zeven meter van de afdekking 
kunnen nieuwe scheuten opslaan, dus controle blijft nodig.
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Iepziekte

Rob Doorn en zijn medewerkers hebben geïnventariseerd hoe het op ons complex gesteld is met 
de iepen. Geconstateerd is dat er verschillende bomen met deze ziekte zijn.
Rob heeft gelijk de Gemeente geïnformeerd, foto`s meegestuurd met de mail en hij heeft inmid-
dels een ontvangstbevestiging gekregen.
Mogelijk komt de Gemeente op korte termijn deze bomen verwijderen.

  

    Een boom met iepziekte

Bij oos op `t durp

Vroeger dat ik kloin was, zo`n jaar of drie, vier weunde we op `n boerderai. Voordat dat je uit dee 
keuken in buiten stonde, most je eerst de lange koegang over en al je nôdig moste was `t verstan-
dig om geloik dat op te lopen, want as je biten kwamme, was je d`r nag niet. Den had je nag een 
paadje van ongeveer voiftien meter nei de boet. In de boet stond de houten poepdoôs met `n rond 
houten deksel en vezelf krantenstukkies an `n touwtje. De boet had dubbele deuren en links om `t 
hoekie stond winterdags `t peerd. As je nei de boet moste had je de broek bedat al vol, want je 
moste langs dat beist. Tussen de boet en `t huis honge de klereloine en stond `r `n waterput, nou 
hadde we toendertoid nag een waterpomp op `t aanrecht staan, maar dat deer in `n drouge zomer 
`n kikker uitkwam is er heel gauw `n echte kraan kommen. Te bot dat die pomp niet bewaard ble-
ven is, hai had nu heêl mooi in oôze tuin staan.

  De Tuinfluiter
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Vraag het aan Piet

Wilt u in de vakantie weten wat het weer doet, kijk dan naar de dieren, naar koeien bijvoorbeeld. Koeien 
hebben grote ogen en het is natuurlijk niet prettig voor hen dat ze daar regendruppels of hagelstenen in 
krijgen. Daarom gaan ze met hun rug naar de regen staan als er een bui is, maar als het blijft regenen 
moeten ze toch eten en dan grazen ze gewoon door.

Honden en katten zijn overal en iedereen kan zien hoe honden uitgelaten worden. Vaak is het meneer die 
de hond uitlaat in de regen. Meneer kijkt zuur en trekt zijn kraag op, maar als de hond er fleurig bij loopt 
dan zal het wel meevallen met de regen. Als mevrouw in zonnejurk en met een stralende lach omdat het 
zo`n mooie dag is, de hond uitlaat die voort sjokt met de kop naar beneden en de staart tussen de benen, 
dan kun je de paraplu wel klaarzetten.

AK

Nieuws van het klaverjas front.

Na de zomerstop zijn we in september weer begonnen met klaverjassen, alleen waren wij nog met vakan-
tie. Sjoerd heeft het toen van ons overgenomen waarvoor onze dank.
Er werd begonnen met 5 tafels en langzamerhand, toen iedereen weer terug was, kwamen we op 6 of 7 
tafels met klaverjasliefhebbers. Helaas is Juul Portier geheel onverwachts overleden.
Met Sinterklaas kreeg iedereen nog een presentje. Ook waren we blij met meer belangstelling, want er 
waren opeens 8 tafels bezet. Nu rest ons nog een paar avonden te weten op 15 maart, 29 maart, 12 april 
en de laatste op 26 april en dan is het voor ons genoeg geweest. Wij willen van de verplichtingen af om 
van onze vrije tijd te kunnen genieten. 
Nu hopen wij van harte dat er nieuwe mensen opstaan om in september de klaverjasavonden te gaan 
organiseren. Wij willen hen graag deze twee maanden nog inwerken als dat nodig is.
Verder bedanken wij een ieder die ons gesteund heeft waar dit nodig was om de klaverjasavonden te 
organiseren. Misschien is dit iets voor de evenementencommissie? 

Nel en Jan Dienaar
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Dit keer leek het mij leuk om even naar de buren te gaan want wat weten wij eigenlijk van hen. Zelf ken 
ik ze niet goed hoewel ze al wel vele tientallen jaren naast ons zitten met hun bedrijf. Het is gewoon 
een vertrouwd gezicht als er een vrachtwagentje met hun logo erop voor het hek geparkeerd staat en 
dat de kar er is waar de tuinders hun composteerbare afval in kwijt kunnen. Het is allemaal geheel van-
zelfsprekend, ze zijn er punt uit. Maar wie heeft ooit de moeite genomen om eens een kijkje te nemen 
in de prachtige parkachtig aangelegde tuin waar je langsloopt op weg naar je eigen tuintje? 
Ik ben daar een keer uit pure nieuwsgierigheid doorheen gelopen en ik wist niet wat ik zag. Zo groot en 
zo mooi, je weet niet dat deze oase van rust en schoonheid voor iedereen beschikbaar is om te ont-
dekken. Gewoon naast de deur!

Dus ben ik op een vrijdagmiddag op visite gegaan bij de buren om kennis te maken met Walter Zwaal 
en Stephan Groothedde. Walter was als gepensioneerd machinist bij defensie toe aan een andere uit-
daging, die hem werd geboden door Cor Lips, destijds coördinator werkmeester van het Vrijwillig land-
schapsbeheer. Cor was op zoek naar een geschikte persoon om de functie van werkmeester te 
vervullen en die vond hij in Walter Zwaal. Walter leunt achterover in zijn stoel als hij vertelt: “Het leek 
me wel een leuke baan en daar kreeg ik gelijk in want leuk is het nog steeds, ik heb er geen seconde 
spijt van gehad. Ik doe mijn werk met veel plezier en ben nu zelf coördinator werkmeester geworden 
van een geweldige ploeg mensen.”

Stephan is werkmeester en trekker chauffeur. Hij is begonnen als vrijwilliger bij het landschapsbeheer. 
Enthousiast begint hij te vertellen: “Ik was een tijdje werkloos en dat beviel me helemaal niet, ik miste 
regelmaat in mijn leven, op tijd naar bed gaan en weer op tijd opstaan was er niet meer bij. Mijn hele 
bioritme raakte van slag en het werd tijd dat daar verandering in zou komen dus ik ging solliciteren bij 
het landschapsbeheer toen daar een vacature vrij kwam. Ik wist waar ik aan begon omdat ik er een 
poosje als vrijwilliger had gewerkt en dat was me wel bevallen. Ik had het geluk dat ik aangenomen 
werd en het bevalt me nog steeds heel goed. Ik heb promotie gemaakt binnen het bedrijf en ben nu 
dus werkmeester geworden.”
De beide mannen vullen elkaar aan bij de vragen die ik stel. Uit hoeveel mensen bestaat het bedrijf en 
waarom heet het Vrijwillig landschapsbeheer want ze zijn allebei in loondienst.

“Het is ooit opgezet en gerund door vrijwilligers,” zegt Walter. “De werkzaamheden werden steeds 
meer en meer uitgebreid en het was niet meer haalbaar om  alleen vrijwilligers in te zetten voor werk 
dat steeds specialistischer werd en meer verantwoording vereiste van de medewerkers.

Als ik vraag waaruit het werk bestaat dat ze nu moeten doen krijg ik van Walter en Stephan samen een 
opsomming: “Veel maaien in natuurgebieden van Den Helder, Julianadorp, Landschap Noord-Holland, 
de Nollen, het Refugium bij de Donkere Duinen.
Alle paden bijhouden van de Donkere Duinen, Mariëndal en de fiets/kano route. 

                               



23

In het zonnetje 2/3

Het plaatsen van de afscheidingen voor de paddentrek van Den Helder, Julianadorp tot Groote Keet-
en. 8600 bomen die we sprotten ( uitlopers op de stam verwijderen). 1800 knotwilgen waarvan elk jaar 
1/3 wordt geknot en de rest wordt gesprot en geschoren, de Napoleonroute onderhouden, bere-klau-
wen afmaaien of uitspitten, snoeiwerk, bomen kappen, maaiwerk in Mariëndal en Donkere Duinen en 
de twee karren legen voor  ATV Texelstroom, helemaal op Oostoever, ook halen we zwarte aarde en 
eventueel ook stopzand voor jullie als dat nodig is.”

Het is een hele waslijst en alles gebeurt in opdracht van de Gemeente. Het is ontzettend veel werk al-
lemaal en ik vraag hoeveel mensen er nodig zijn om te kunnen voldoen aan de opdrachten.
 “We zijn nu sinds dit jaar met vier betaalde werkmeesters en hebben een hoofdbestuur bestaande uit 
een voorzitter, penningmeester en secretaris. Er is 20 man personeel vanuit verschillende instanties.”
Samen gaan ze het rijtje af en noemen Openkamp in Heerhugowaard als eerste. Dat is een penitiaire 
inrichting, vandaaruit  krijgen ze mensen  die de laatste fase van hun straf nog moeten uitzitten en aan 
het werk moeten om weer werkervaring op te doen om zodoende beter voorbereidt te zijn om weer in 
de maatschappij terug te keren. Ik had werkelijk geen idee!
“Vanuit de reclassering en van de sociale dienst,” somt Stephan op. “Ja en cliënten van `s Heerenloo 
en Bureau Halt, vult Walter aan. Op mijn vraag wat dat laatste inhoudt legt hij uit: “Dat zijn jongeren die 
kleine criminele feiten hebben gepleegd en daar een taakstraf voor gekregen hebben, die kunnen dan 
ook bij ons geplaatst worden. 
Dan is er nog Parlan een organisatie voor jeugdzorg, zij sturen ons onder andere jongeren die thuis uit 
een crisissituatie komen of het anderszins moeilijk hebben in het leven. Daarnaast hebben we nog 
twee stagiaires, de een komt van de Pijler, dat is een praktijkschool voor licht verstandelijk beperkten 
en van de Spinaker, een school voor moeilijk lerende kinderen.”
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Ik krijg gaandeweg het gesprek steeds meer bewondering voor die twee mannen tegenover mij, want 
dat is nogal wat om jongeren te kunnen begeleiden die niet bepaalt de gemakkelijkste zijn. Ik weet hoe 
verdomd zwaar het kan zijn om respect af te dwingen en het voor elkaar te krijgen dat er geluisterd 
wordt naar wat je hen te zeggen hebt. Petje af voor die twee, ze fixen dat toch maar mooi zonder daar 
specifiek voor opgeleid te zijn. Hoe doen jullie dat vraag ik.

Ze lachen wat en vinden het helemaal niet zo bijzonder. “Ach vroeger op mijn werk had ik ook met al-
lerlei pluimage te maken, dat ging ook altijd goed dus waarom zou het nu niet goed gaan?” Walter kijkt 
me, misschien zelfs met een wat verlegen lachje aan en haalt zijn schouders op.
“Ja, ik ken de taal van de straat,” zegt Stephan, “dat scheelt volgens mij wel een stuk. Ik kan me soms 
een van hen voelen en dat merken ze denk ik wel. Mij kunnen ze niets wijsmaken, ik ken alle truckjes.” 
“We behandelen iedereen ook hetzelfde, we maken geen enkel onderscheid tussen de jongens, maakt 
niet uit waar ze vandaan komen of wat ze gedaan hebben. Misschien is dat wel waarom het zo goed 
gaat bij ons. De jongens komen bij ons tot rust terwijl ze hard werken,” vertelt Walter nog en Stephan 
knikt om dat beamen.

Ik denk dat het ook te maken heeft met een natuurlijk overwicht en dat is iets wat je niet kunt leren, nee 
dat heb je gewoon.
Ik vind dit interview echt zoals je dat noemt een eyeopener voor mij en ik hoop dat dit voor u ook het 
geval is. Mannen: Chapeau!!

Anneke vd Meer-v Beveren
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(Opfris)cursus reanimatie en AED op donderdag 6 juni 2019

Net als voorgaande jaren organiseren we een (opfris)cursus reanimatie en omgaan met de AED. 
De avond is voor zowel nieuwe deelnemers als deelnemers voor de jaarlijkse opfriscursus.

De cursus wordt op donderdagavond 6 juni a.s. om 19.30 uur in het Praathuis gegeven door de 
heren Paul Habets en Ed Asselman. 
De kosten bedragen € 5,-- per persoon.

De onderwerpen zijn:
- theorie volwassenen, kinderen en baby’s
- praktisch oefenen; volwassenen met AED en reanimatie baby/kind
- verslikking; theorie en praktijk

Contactpersoon:
Secretaris ATV Texelstroom
Texelstroomlaan 3
1784 EA  Den Helder
e-mail: atv.texelstroom@gmail.com

Opgave via dit formulier of via bovenstaand e-mailadres
met vermelding van onderstaande gegevens:

volledige naam :

adres   :

postcode  :   woonplaats:

geboortedatum :

Telefoon  :

e-mailadres  :

evt. tuinnummer :
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Aanmeldingsformulier Stekkenmarkt op zaterdag 4 mei 2019

naam organisatie:   ………………………………………………………………….

contactpersoon:   ………………………………………………………………….

adres:    ………………………………………………………………….

postcode/woonplaats: ………………………………………………………………….

telefoonnummer:  ………………………………………………………………….

e-mailadres:    ………………………………………………………………….

De stekkenmarkt wordt gehouden van 09.00 uur tot 15.00 uur. 
De tuin van de Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer is open voor bezoekers en ook diverse tuinleden 
houden ‘open tuin’.

Voor de stekkenmarkt beschikken wij over voldoende kramen. Daarom brengen wij geen huur voor de 
kraam in rekening. 

Wij verzoeken u dit aanmeldingsformulier vóór 22 april 2019 op te sturen naar: 
ATV Texelstroom
T.a.v. de evenementencommissie
Texelstroomlaan 3
1784 EA  Den Helder

Ook is het mogelijk zich via e-mail aan te melden: atvevenementen@gmail.com
Na ontvangst van uw mail sturen wij u hiervan een bevestiging.

Met vriendelijke groeten,
namens de evenementencommissie

Ilse Kootkar

    zie ook onze website:  www.atvtexelstroom.nl

ATV Texelstroom
Texelstroomlaan 3
1784 EA  Den Helder

Amateurtuindersvereniging “TEXELSTROOM” Den Helder
Opgericht 22 juli 1955 – Goedgekeurd bij Koninklijk  Besluit 13 november 1974 nr.38
Ingeschreven K.v.K. te Alkmaar onder nummer 40634356
Bankrekeningnr. NL26RABO0103930043 t.n.v. Penningmeester ATV Texelstroom
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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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ATV Texelstroom
Texelstroomlaan 3
1784 EA  Den Helder

Amateurtuindersvereniging “TEXELSTROOM” Den Helder
Opgericht 22 juli 1955 – Goedgekeurd bij Koninklijk  Besluit 13 november 1974 nr.38
Ingeschreven K.v.K. te Alkmaar onder nummer 40634356
Bankrekeningnr. NL26RABO0103930043 t.n.v. Penningmeester ATV Texelstroom

ATV Texelstroom
Texelstroomlaan 3
1784 EA  Den Helder

Amateurtuindersvereniging “TEXELSTROOM” Den Helder
Opgericht 22 juli 1955 – Goedgekeurd bij Koninklijk  Besluit 13 november 1974 nr.38
Ingeschreven K.v.K. te Alkmaar onder nummer 40634356
Bankrekeningnr. NL26RABO0103930043 t.n.v. Penningmeester ATV Texelstroom

Aanmeldingsformulier Open Dagen  za 6 en zo 7 juli 2019

Naam organisatie:   ………………………………………………………………….

Contactpersoon:   ………………………………………………………………….

Adres:    ………………………………………………………………….

Postcode/woonplaats : ………………………………………………………………….

Telefoonnummer:  …………………….. e-mail adres:…………………………..

Huur kraam voor:                zaterdag 6 juli / zondag 7 juli / beide dagen       

De Open Dagen worden gehouden van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
De tuin van de Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer is open voor bezoekers en ook diverse tuinleden 
houden ‘open tuin’.

Wij verzoeken u dit aanmeldingsformulier vóór 1 juni 2019 op te sturen naar: 
ATV Texelstroom
T.a.v. de evenementencommissie
Texelstroomlaan 3
1784 EA  Den Helder

Tevens verzoeken wij u om vóór 3 juni 2019, € 15,00 over te maken naar:
    Rekeningnr. NL26RABO0103930043
    t.n.v. penningmeester ATV Texelstroom
    onder vermelding van: Open Dagen 2019

Dit bedrag betreft € 15,00 kraamhuur en is een vast bedrag voor iedereen, ongeacht of u één of twee 
dagen gebruik wilt maken van de kraam. 

Ook is het mogelijk zich via e-mail aan te melden: atvevenementen@gmail.com
Na ontvangst van uw mail sturen wij u hiervan een bevestiging.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Evenementencommissie

Ilse Kootkar 

zie ook onze website: www.atvtexelstroom.nl
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