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Waterbeheer sloten     H. v.d. Broeke  Tuin 46                                                      

Werkspanning P. Koning   Tuin 182  C-complex
 P. Vet   Tuin 166  C-complex
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Beheerder kweekkas H. Vaars  Tuin 107

Bouwtechnische Commissie

Voorzitter  J. Van Soeren  Tuin 110   06-81897382
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Bouwaanvragen        Indienen bij de BTC of bij het dagelijks bestuur
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Beheerscommissie

Voorzitter  E. Asselman  Tuin 51    0223-624671
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Evenementencommissie
Voorzitter   Aad van Laar
Leden   F. Leurs

Verzekeringen  atvtexelstroomverzekeringen@gmail.com

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

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

In deze editie zien we nieuwe inbreng 
en ook een aantal van de leuke vaste 
items zijn aangeleverd. Hiervoor 
hartelijk dank. Blijf vooral stukjes (op 
tijd) aanleveren zodat we ze ook 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 21 november 2021

De redactie 
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Van de bestuurstafel

Deze keer schrijven de voorzitter en penningmeester de onderstaande mededelingen. De secretaris 
zal eveneens een bijdrage leveren naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering. Tot slot zal 
de NTC haar bericht ook toevoegen aan deze bestuurstafel.

Vanaf mei 2019 is Cor de Groes onze nieuwe penningmeester. Na een inwerkperiode met een 
financiële tegenvaller in de vorm van het vooruit betalen van de huur aan de Gemeente van bijna 
€ 20.000,- zag het bestuur de problemen op zich af komen. Vanaf 2006 betaalden we de huur ach-
teraf. Het verzamelen van gegevens uit het archief gaf nog een ander inzicht in de financiële situatie 
van de vereniging. Er ligt in het archief een rapport van een extern bureau voor het onderhoud van 
de wallenkanten van de omliggende waterpartijen. 
Kosten ruim € 300.000,-. Volgens de gemeente was het onderhoud van de wallenkanten rond ons 
complex voor onze rekening conform het huurcontract.

Het vorige bestuur heeft hier samen met de AVVN aandacht aan besteed vanaf december 2013 tot 
en met december 2017. Tijdens deze overlegsituaties heeft de gemeente geen besluit genomen, 
sterker nog ze zijn gestopt met antwoord geven op vragen van het toenmalige bestuur en de AVVN.
Het huidige bestuur kwam tot de conclusie dat er vanaf 2006 een kanoroute is ontwikkeld. Onze ver-
eniging betaalt huur voor de helft van die waterpartij met bestemming volkstuinen. Een groot deel 
van het slootwater rondom ons complex wordt als kanoroute gebruikt.
Onze huurbetalingen voor slootwater van de kanoroute heeft dus een andere bestemming gekregen 
vanaf 2006. In dat jaar of misschien wel eerder heeft de Gemeente, Provincie Noord Holland en het 
Hoogheemraadschap het slootwater een andere bestemming gegeven, namelijk kanoroute in plaats 
van volkstuin.
Het bestuur heeft een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur en heeft navraag ge-
daan naar de schriftelijke- en gespreksverslagen enz. tijdens het ontwikkelingsproces van de kano-
route. 
Van de Gemeente hebben we schriftelijk bericht ontvangen dat er geen vergaderverslagen, ge-
spreksnotities enz. bij de Gemeente aanwezig zijn. Het Hoogheemraadschap heeft schriftelijk mede-
gedeeld dat het onderhoud van het oppervlaktewater en de diepgang van het water voor rekening 
van het Hoogheemraadschap komt. Het onderhoud van de wallenkant is voor rekening van de eige-
naar dus de gemeente.
Vanaf dat moment heeft het bestuur een claim neergelegd bij de Gemeente om de huur van het wa-
ter van de kanoroute vanaf 2006 terug te betalen.
Tot nog toe wil de Gemeente geen brieven of e-mails meer aan ons beantwoorden. Sterker nog het 
bestuur is door de wethouder uitgenodigd en die heeft gezegd dat we niet meer moeten schrijven, 
maar bellen. Dit hebben wij als bestuur niet opgepakt. Als iets op schrift staat dan is het antwoord 
duidelijk en te bewijzen. 

De vragen zijn nog steeds niet beantwoord en het bestuur denkt na over mogelijke oplossingen. 

Tot zover een korte inleiding naar de financiën.

Peter Spaansen 
Voorzitter.
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Jaarverslagen penningmeester 2019 en 2020

Financiën 2019 
We hebben het jaar 2019 met een positief saldo van € 8.476,-  afgesloten.
Jammer genoeg werd de wereld besmet met het coronavirus en Nederland ging in lockdown.   
Hierdoor kon de jaarvergadering in 2020 helaas  geen doorgang vinden. 
De financiële administratie 2019 is door de kascontrolecommissie in orde bevonden en heeft hiervoor 
decharge verleend.

Financiën 2020
Door de lockdown kwam er minder geld binnen via de kantine, de Boetiek en andere activiteiten en 
moest de begroting 2020 in de loop van het jaar worden aangepast. Na overleg met het algemeen be-
stuur zijn alle begrotingsvoorstellen 2020 van de commissies op nul gezet en de overige uitgaven be-
perkt.
Er is alleen een koelkast en een hakselaar aangeschaft. Het noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen 
en het complex gingen gewoon door.

Vaste inkomsten en uitgaven 2020
De vaste inkomsten aan contributie € 51.137,09 en de vaste uitgaven € 49.197,99 geven een positief 
beeld. Voor de overige uitgaven € 11.894,83 moet de vereniging het hebben van de variabele inkom-
sten, kantine, boetiek en andere activiteiten ten bedrage van € 10.908,54 en geeft een negatief beeld.
De kantine en de boetiek hebben in 2020 nog wat geld binnen gekregen waardoor het boekjaar 2020 
positief kon worden afgesloten. Wel staat er op de eindbalans 2020 een schuld aan de gemeente voor 
de huur 2020 van ruim € 17.500,-. Dit is dan exclusief huur slootwater in afwachting van een antwoord 
van de Gemeente.

Afschrijving bezit:
Er werden boekhoudkundige afschrijvingen gedaan (waarde vermindering), maar geen geld opzij gezet 
voor vervangingen. Dit is in de boekhouding nu wel ingebracht, alle bedragen die waren afgeschreven 
zijn per grootboeknummer in het boekhoud programma ingeschreven en gereserveerd. Het totaal van 
de spaarrekening blijft wel hetzelfde, alleen zijn er nu reserveringen. We moeten dus oppassen met 
geld uitgeven voor andere zaken zodat in ieder geval het gereserveerde bedrag niet wordt aangetast. 
Bij calamiteiten kunnen we andere voorstellen doen aan de leden. Daar komt nog bij dat het spaargeld 
op de bank voor 1/3 van de leden is (borg sleutel en tuin). 

Begroting 2021
Als 2021 met alle beperkingen zo blijft, dan gaat de vereniging financieel een zwaar jaar tegemoet. 
Door de coronamaatregelen is de loop naar de kantine eruit en die zal zeker de eerste tijd niet zomaar 
terugkeren ondanks de goede inzet van de vrijwilligers van de kantine. Dit houdt wel in dat de inkom-
sten van de kantine in 2021 naar schatting met 40% zullen afnemen ten opzichte van de begroting van 
€ 10.000,-  (± € 4000,-) 
We hebben van de gemeente € 4000, - gekregen uit het steunfonds voor de vaste lasten.  
Als we in 2022 niet in financiële problemen willen komen, stellen wij voor de contributie 2022 met € 2,- 
per maand te verhogen, met dit voorstel draagt ieder lid van de vereniging zijn steentje bij (totaal 
€ 4440,-).

We mogen nu, na overleg met de gemeente de huurrekening van 2020 in 4 jaar afbetalen en die van 
2021 eind van dit jaar. Mocht de aanpassing van de nieuwe huurovereenkomst leiden tot een lager 
huurbedrag i.v.m. slootwater, dan wordt dat verrekend in de nog te betalen termijnen voor 2020. Dit 
houdt wel in dat we de eerste 4 jaar de overige uitgaven en de begrotingsvoorstellen onder een loep 
moeten leggen.
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Overige mededelingen: 

Pinnen
Het wordt steeds moeilijker om in Den Helder muntgeld te storten, voor de RABO bank, moet je naar Scha-
gen rijden, inmiddels is de ING ook gestopt. De tijd dat je niet meer met contant geld kunt betalen is niet 
ver weg. Het alleen kunnen betalen met een pinpas is de toekomst. 
Het voorstel is om, indien financieel mogelijk in 2022, twee pinautomaten aan te schaffen, een voor de kan-
tine en een voor de boetiek. Wij doen dit natuurlijk in overleg met de direct betrokkenen.

AVVN
We moeten ons gaan afvragen of we nog wel lid willen blijven van de AVVN. De jaarrekening van 2020 
was € 4.446,- deze wordt door de leden zelf via de  jaarlijkse factuur van de ATV  betaald. De contributie 
AVVN wordt alleen maar duurder, op het ogenblik € 26,80 per lid, volgens de informatie van de AVVN kan 
deze de komende jaren wel oplopen naar ± € 35,- en dat voor een blaadje en advies op afstand. 
Het voordeel voor de vereniging zijn de drie stippen, per stip € 500,- korting op de huurrekening van de ge-
meente. Wij stellen voor, dit punt op de agenda  van de eerst volgende ledenvergadering te plaatsen. Wel 
of Niet lid blijven AVVN?

Overdracht tuinen
Leden die hun tuin opzeggen en hun opstal te koop aanbieden kunnen alleen met aspirant-leden onder-
handelen over de opstal, inboedel en beplanting in de tuin. 
Het bestuur handelt de huurovereenkomst zowel voor het vertrekkende- als het aankomend lid 
financieel af. Hier kunnen geen onderlinge afspraken over gemaakt worden.

Vacature penningmeester
De penningmeester treedt af in mei 2022. Hij heeft het penningmeesterschap met volledige inzet en plezier 
voor ATV gedaan, samen met de overige bestuursleden. 

Tot slot 
Zolang de coronaregels gelden verzoeken wij u als goed lid zich daaraan te houden. Verpest het niet voor 
een ander, wees solidair een boete kost de vereniging ook geld. Als laatste wens ik samen met de overige 
bestuurders alle leden gezondheid en veel tuinplezier in 2021 toe.

C. de Groes 
Penningmeester
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Van de Secretaris

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering zijn de volgende voorstellen gedaan en besluiten 
genomen.

Voorstel penningmeester:
Een contributieverhoging van € 2,- per maand m.i.v. 1 januari 2022.
Aangenomen.

Voorstellen secretaris:

Artikel 35 Huishoudelijk reglement.
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.
Vervallen omdat dit al was vermeld.

Artikel 38 Huishoudelijk reglement.
Het is niet toegestaan om speeltoestellen of speelhuisjes te plaatsen op de tuin.
Aangenomen. De nieuwe Huurovereenkomst met de Gemeente zal hier t.z.t. bindend in zijn.

Artikel 37 Huishoudelijk reglement. 
Bij het aanvaarden van een tuin dient minimaal 1/3 van de tuin te worden gebruikt als moestuin. 
Aangenomen.

K. IJzendoorn
Secretaris

Nieuws van de NTC

Voordat Willem en ik vertrekken.

Zoals u allemaal weet gaan Willem en ik verhuizen naar Drenthe. Nu moet er mij dan toch wel wat van het 
hart. Ik ben al een tijdje geleden begonnen met het op zoek gaan naar een opvolger voor mij, maar helaas 
is dit niet gelukt. Wat ik persoonlijk heel erg jammer vind, want als ik iemand vroeg of diegene zin had om 
het van mij over te nemen, was heel vaak de reactie: “ja maar het is zoveel werk”.
Nou dat valt eigenlijk reuze mee, wat Willem en ik in 2020 hebben gedaan is inderdaad veel geweest, 
maar dat was ook veel achterstallig onderhoud wat nu ingelopen is. Dus is het nu gewoon alles bijhouden. 
Maar zelfs dan meldt zich niemand. Het is wel makkelijk om over alles een mening te hebben, maar zelf 
dan je nek uitsteken zodat je dan inderdaad een mening mag hebben, dat doet niemand.

Wij, en ook het dagelijks bestuur, zijn allemaal vrijwilligers die ervoor willen zorgen dat de ATV Texelstroom 
blijft doordraaien.  

Willem en Astrid
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Open dagen op ons tuincomplex Texelstroom

De open dagen van 14 en 15 augustus waren weer een 
groot succes. Door corona moest er een jaartje worden 
overgeslagen, balen natuurlijk, maar dit jaar werd er veel 
goed gemaakt. Een lekker zonnetje, een leuke markt waar 
het gezellig toeven was en natuurlijk een mooi complex met 
prachtige vegetatie waar het heerlijk wandelen is. Dit jaar 
werden ook rondleidingen gegeven en die bleken een groot 
succes. Het was gezellig druk met enkele honderden be-
zoekers per dag, door de grootte van ons complex waande 
je je soms zelfs in een stiltegebied, maar dat zult u vast wel 
herkennen.

Wij hebben sinds drie jaar een tuin bij onze vereniging. Vol goede moed waren we begonnen, we namen 
de tuin over van onze tante en kwamen in een gespreid bedje. Door ziekte was het moeilijk om de tuin bij 
te houden, laat staan er een mooie groente kweekvijver van te maken. Dit seizoen begonnen we opnieuw 
met goede moed, maar door die stomme corona liep het ook dit jaar weer spaak. 

Des te leuker was het om tijdens de open dagen weer aangenaam verrast te worden door de vele mooie 
tuinen op ons complex, om nog maar te zwijgen over het onderhoud van de paden en borders. Ook de 
nieuwe laanborden geven een mooie uitstraling. De gezelligheid in de kantine en op het buitenplein is ken-
merkend voor de vereniging. De mensen ‘van buiten’ die we even spraken waren vol lof over de open da-
gen maar zeker ook over de staat van het complex. 

Natuurlijk konden de open dagen niet georganiseerd 
worden zonder de inzet van alle tuinders en de vrijwilli-
gers die voor deze dagen een extra stapje wilden zetten. 
De Evenementen commissie bestaande uit Fred, Carlos 
en Aad wil iedereen die heeft meegewerkt aan deze 
dagen bedanken. ’Zonder deze mensen lukt het nooit 
om er zo’n gezellig evenement van te maken’, aldus  
Aad van de Laar.

De EHBO’er en verkeersregelaars zorgden weer voor 
een veilige omgeving en deden dat op een fijne manier 
waardoor eenieder zich welkom voelde.

Wij gaan onze tuin binnenkort ‘winter klaar’ maken en hopen  volgend seizoen weer een leuke tuin te ma-
ken waar we kunnen genieten en, uhhh… waaraan de echte tuinders zich niet hoeven te ergeren. 

Raymond den Haan (tuin 151 b-complex) 
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Vraag het aan Piet

Herken de zeehond

Is het een grijze of gewone zeehond?
Als je ze ziet zwemmen is het niet makkelijk om de twee soorten uit elkaar te houden. Hoewel de grijze 
zeehond een stuk groter is en een meer gevlekte vacht heeft, is het opvallendste verschil de kop.
De neus van de grijze zeehond loopt vanuit zijn schedel, terwijl de neus van een gewone zeehond pas 
later op zijn snuit begint.

Oma weet het beter

Oma rolde vroeger het gedeelte van een tube op, maar… nu niet meer.
Laat de tube recht en als hij dan naar uw mening leeg is, legt u hem op een harde ondergrond en gaat u 
er even met de voet op staan. U zult merken dat er nog opvallend veel uit zo`n “lege tube”  tevoorschijn 
komt. Houdt het dopje er maar goed op hoor.

Oma weet het toch beter.        
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Seniorentuin

Drie jaar terug tijdens de open dagen van onze vereniging, ben ik bij het bezichtigen van de tuinen ge-
vallen voor tuin 15, een mooie siertuin, terwijl ik al 62 jaar een groentetuin op de Huisduinerweg had. 
Twee tuinen bijhouden was teveel van het goede en moest ik met pijn in mijn hart afscheid nemen van 
mijn groentetuin. Twee jaar heb ik genoten op de siertuin, maar  de groentetuin trok toch meer. 
Er werd mij een stukje grond op de seniorentuin aangeboden wat ik met beide handen aannam. 
Ik geniet nog elke dag van het tuintje. Samen met mij bevolken Jan, Joost en Richard de tuin. We 
helpen elkaar waar nodig en heeft de een  groente die de ander niet heeft, dan wordt het met liefde af-
gestaan. Ook worden planten geruild, kortom het is goed toeven op de seniorentuin. Er zijn nog twee 
tuintjes beschikbaar, dus als de leeftijd begint te spreken, kom erbij!! 
U zult er zeker geen spijt van krijgen.
Piet Muller

                

Inleveren frituurvet-olie
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Paddenpoel in het zonnetje

Niet alle tuinders zijn op de hoogte van het bestaan van natuurtuin de Paddenpoel op ons complex en zij 
die er wel van gehoord hebben weten het niet te vinden. Daar moet verandering in komen vindt Astrid de 
Jonge die samen met haar echtgenoot Willem en Rob Doorn van de NTC met hart en ziel al jaren bezig 
zijn met het onderhoud om het mooie stukje natuurschoon te behoeden voor verwildering.
Ooit is Popita Boschloo er de grondlegster van geweest en zij werd later opgevolgd door andere vrijwillige 
tuinliefhebbers. 

Zoals Michelin sterren uitdeelt aan restaurants, deelt het AVVN stippen uit aan volkstuincomplexen. Er zijn 
in totaal vier stippen te verkrijgen, waarvan wij er drie in de wacht gesleept hebben dankzij de Paddenpoel. 
De AVVN stelt namelijk de eis dat naast het goede aanzien van het gehele complex er een natuurtuin aan-
wezig moet zijn om de drie stippen te kunnen veroveren. Om er vier te kunnen krijgen moet een complex 
aan nog strengere voorwaarden voldoen. Wij willen natuurlijk geen stip verliezen, dus is het belangrijk om 
onze natuurtuin in goede staat te houden. 
Doordat Astrid en Willem gaan verhuizen naar een ander gedeelte van het land en Rob het graag wat rusti-
ger aan wil gaan doen dreigt de tuin te verwaarlozen omdat na herhaaldelijke oproepen aan alle tuinders 
om zich als vrijwilliger in te zetten voor het behoud van de Paddenpoel zich nog steeds niemand  heeft 
aangemeld.

Ik vraag u om eens een kijkje te nemen in de tuin. De route is als 
volgt: U gaat over de brug rechtsaf, loopt door tot aan de Louiselaan 
die gaat u in en loopt helemaal tot het eind, sla dan rechtsaf en aan 
uw rechterkant ligt de Paddenpoel er staat een groot bord bij de in-
gang. Het middenpad is verbreedt zodat het ook geschikt is om er 
met een rolstoel of booster doorheen te rijden. Aan de bomen zijn 
bordjes bevestigd met  informatie over de desbetreffende boom of 
struik. U vindt er onder andere de kweepeer, de mispel, de duivels-
wandelstok en twee gagels. (zie afbeelding)

De struik werd vroeger beschouwd als medicinale plant of als 
toverplant, ze vond bijvoorbeeld toepassing bij kiespijn maar werd ook beschouwd als afrodisiacum, een 
middel dat wordt gebruikt om de geslachtsdrift  te stimuleren. Hij is ook insectenwerend. Daarnaast werd 
de plant toegepast bij het leerlooien en gebruikte men de gele vrouwelijke bloemknoppen als verfstof. 
Achterin de tuin bevindt zich een natuurlijke composthoop (alleen voor de vereniging). Er is een kweektuin 
voor stekjes van bomen en planten die later uitgezet worden in andere gedeeltes van het complex. En dan 
is er natuurlijk nog de poel die onlangs wat breder gemaakt is en uitgediept. Daar huizen kikkers, padden, 
salamandertjes die vaak onder een stenen walkant zitten en drijft er een waterlelie in om de poel zuiver te 
houden. Veel ijsvogeltjes bezoeken de tuin en nestelen soms in de zandhoop aan de oever die begroeid is 
met hoog gras. Ook zijn er takken opgestapeld waar veel andere vogeltjes in kunnen nestelen. U loopt 
langs een walnotenboom, mispelboom, appel- en perenbomen waar u de vruchten van kunt plukken.

Bent u al enthousiast geworden? Zou u daar niet graag van willen blijven genieten? Het zou toch eeuwig 
zonde zijn als dat stukje natuur verloren zou gaan omdat er niemand is die zich daarvoor wil inspannen?

U bent welkom!!

Anneke vd Meer-v Beveren
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Pleidooi voor het lidmaatschap van het AVVN

Van de redactie: Dit “pleidooi” is een ingekorte versie uit een eerder ingediend stuk (2009), en op 
verzoek van leden in een aangepaste vorm nogmaals geplaatst om u te wijze op het belang van de 
AVVN. Het volledige pleidooi ingediend door Popita Boschloo is aan te vragen via 0223-621122 of 
via boschloo@planet.nl

Het AVVN-lidmaatschap is minder duur dan u denkt.

De AVVN-contributie bedraagt € 26,80 per jaar per lid. Dit bedrag dat we volgens de tuinnota’s van 
de laatste jaren als contributie betalen. Alle leden betalen dus jaarlijks via hun tuinnota AVVN-
contributie en in totaal int onze vereniging daarmee jaarlijks zo’n € 4.446,- aan AVVN-contributies. 
Dat bedrag wordt vervolgens rechtstreeks aan het AVVN overgemaakt. De vraag wordt vaker ge-
steld om voor dit bedrag we niet beter grote aanschaffingen en investeringen kunnen doen.

Ook het huidige bestuur heeft bedenkingen, gezien de discussie op de afgelopen jaarvergadering. 
Echter wijst men ook op het feit, dat het AVVN-lidmaatschap de vereniging de laatste jaren ook een 
gemeentelijke subsidie van € 1.500 per jaar oplevert. 

Dat zit zo: Om de 4 jaar keurt de AVVN ons complex op natuurlijk tuinieren. 
Dit leverde ‘lieveheersbeestje met drie stippen’ op. De wethouder die dit bord 
met het lieveheersbeestje destijds op de voorgevel van het Praathuis onthulde, 
zorgde er later voor dat we als aanmoediging voor het natuurlijk tuinieren jaar-
lijks een subsidie van € 500 per stip ontvangen. Met andere woorden een deel 
van het bedrag dat we betalen aan AVVN-contributie, stroomt via de stip-
subsidie weer terug in de verenigingskas. Als onze vereniging uit het AVVN 
stapt, moet men deze € 1.500 ergens anders vandaan halen; de gemeente zal 
in dat geval de komende jaren minder scheutig zijn.

Voordelen van het AVVN-lidmaatschap voor individuele leden

Vier maal per jaar verschijnt het AVVN-blad ‘De Liefhebber’. Dat veel leden dit ‘verplichte’ blad niet 
lezen zegt weinig, want dat geldt ook voor ons verenigingsblad ‘De Vloedlijn’.

Een aantal keren per jaar gaat er een tuintechnische vraag van een ATV-lid naar de AVVN. Verder 
bezochten leden tot voor kort geregeld cursussen, voordrachten en demonstraties bij het AVVN. 
Ook via www.avvn.nl kan men veel informatie verkrijgen. 

Voordelen van het AVVN-lidmaatschap voor onze vereniging

De AVVN behartigt de belangen van tuinverenigingen bij de landelijke en de gemeentelijke politiek. 
En dat is hard nodig, want binnensteden - ook die van Den Helder - worden overal steeds verder 
volgebouwd en de stap van tuinhuisjes naar gewone bebouwing is politiek klein. De betreffende 
tuinverenigingen verhuizen dan naar landbouwgrond aan de stadsrand, want ook de stap van agra-
rische bestemming naar volkstuincomplex is politiek niet zo erg groot. 

Goede relaties met gemeenteambtenaren of raadsleden zijn voor veel zaken nuttig, maar zijn on-
voldoende om bestemmingsplannen en plannen van projectontwikkelaars tegen te houden. In 2000 
was de AVVN ons nog behulpzaam bij het opstellen van een nieuw huurcontract met de gemeente, 
dat de gemeente daarna ook voor de andere tuinverenigingen in Den Helder gebruikte. 

Sinds kort bestaat een mogelijkheid conflicten op het complex voor bindende arbitrage voor te leg-
gen aan een speciaal college van de AVVN, dat werkt volgens het principe van de ‘Rijdende Rech-
ter’; men zou dus in de toekomst leden kunnen verplichten om hardnekkige conflicten op het 
complex voor bindende uitspraak voor te leggen aan dit college en niet naar de rechter te gaan. 
Dit kan de vereniging en het betreffende lid veel geld, tijd en narigheid besparen. 
Ons laatste conflict bij de rechter kostte de vereniging € 14.000. Gelukkig betaalde de AVVN daar-
van ± € 7.000,-.
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Pleidooi voor het lidmaatschap van het AVVN (vervolg)

De speciale situatie van ATV Texelstroom. 

Als men op de kaart een cirkel om de bebouwing van Den Helder trekt, dan ligt het middelpunt 
van die cirkel ongeveer bovenop ons complex. Niet voor niets staan het politiebureau, de brand-
weerkazerne en een scholencomplex voor voortgezet onderwijs in onze omgeving. Voor het nieu-
we Geminiziekenhuis had men destijds een handvol mogelijke locaties in gedachten. Dat is toen 
goed voor ons complex afgelopen, maar ongetwijfeld blijft onze locatie vanwege de centrale lig-
ging en goede bereikbaarheid zeer geschikt voor dit soort instellingen.

Dat gevaar werd onder vorige besturen geregeld genoemd. Het AVVN wees ons er destijds op 
dat volkstuinen zich kunnen beschermen door een recreatieve bijdrage aan de omgeving te leve-
ren. Onze open dagen, de vrije toegang voor wandelaars en ‘plan Larenstein’ – waarvan zelfs 
iets terug te vinden is in de Nota Groen die onlangs door de gemeenteraad werd vastgesteld – 
zijn daarom een goede zaak. Ook het propageren van natuurlijk tuinieren in singels en op thema-
tuinen levert een effectieve bescherming op voor onze vereniging, want iedereen weet dat na-
tuurbescherming tegenwoordig heilig is. Daarom werd de ‘Tuinverfraaiingscommissie’ (TVC) 
destijds omgedoopt in ‘Natuur en Tuin Commissie’(NTC), want daarmee benadrukt onze vereni-
ging het belang van de ‘natuurwaarden’ op ons terrein.

Tenslotte is er voor veel mensen nog een goede reden om het AVVN altijd te steunen. 
Omdat het AVVN zich sterk maakt voor de belangen van volkstuinen in Nederland, hebben veel 
volktuinders wel een paar euro per jaar voor dat goede doel over en dan met name voor: 
- Advies, informatie en uitleg over samen en natuurlijk tuinieren op maat
- Bestuursondersteuning
- Wegwijzer: wetten en regels
- Advies & Bijstand
- Statuten en reglementen
- Verzekeringen
- Tuinieren met het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Als u ook van mening bent dat onze vereniging de komende jaren gewoon lid moet blijven van 
het AVVN, dan hoop ik dat u op de volgende algemene ledenvergadering vóór het aanblijven van 
de ATV Texelstroom als lid van het AVVN zult stemmen en dat u dit papier aan andere leden zult 
willen doorgeven. 

Eric Boschloo (tuin 64 en oud-penningmeester van onze vereniging) 

boschloo@planet.nl
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Bij oos op `t durp

Betalen.

Vroeger werd `r veul op de pof of laat haald. D`r wasse klante bai die ien keer n de week betaalde. Deer 
wasse ok Piet Kaagman bai. Meestal kwam ie op zaterdagavend te betalen. De winkel was den dicht, de 
werkweek van de middenstander zat erop. Oindelijk vrai. Je zelle begroipe dat ze Piet, een lekkere plakker, 
nei `n toidje wel weg koike konne. Opa docht `t slim te speulen en besloôt op slot om `t avendgebed te bid-
den den zou Piet z`n padje wel inkorte, maar `t liep heil aans of. “Dat komt goed uit,” zei Piet. “Den bid ik 
mooi mee en hoef ik dat thuis gien meer te doen. 

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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Zevenblad

Een volkstuin hebben vraagt om veel onderhoud dat is een bekend gegeven, op zich is dat niet zo erg, 
maar als het op sisyfusarbeid begint te lijken gaat de lol er toch wel een beetje vanaf voor mij.
Voor hen die niet precies weten wat sisyfusarbeid precies inhoudt leg ik het 
even uit: 

Sisyfus is volgens overleveringen de vader van Odysseus en wordt door de 
goden gestraft. Die straf bestaat eruit dat hij een zwaar rotsblok een steile berg 
op moet duwen. Telkens als hij boven is rolt het rotsblok echter weer naar bene-
den en moet hij van voren af aan beginnen. Een oneindige kwelling dus. 
Sisyfusarbeid is dus als iemand een nutteloze zware en onmogelijke taak moet 
volbrengen.
 

Ja en dat ondervind ik als ik bezig ben om het zevenblad wat welig in mijn tuin tiert probeer onder controle 
te krijgen. Het volstaat niet met een dagje wieden om de onverschrokken woekeraar eronder te krijgen. 
Elk succes is maar voor even, want met zijn lange wortelstokken slaagt zevenblad er altijd weer in om een 
comeback te maken.

Na vele nutteloze pogingen waar ik compleet moedeloos van 
word, komt mij een krantenberichtje onder ogen waar ik op-
eens een stuk vrolijker van ga kijken. Want het nieuwste inzicht 
schijnt te zijn dat het misschien helemaal niet nodig is om het 
(on)kruid weg te willen hebben. Zevenblad heeft namelijk, al is 
het dan ook van oorsprong een uitheemse plant, wel degelijk 
een ecologische waarde. Hij is een goede bodembedekker die 
tuingrond vochtig houdt en die bescherming biedt aan schim-
mels, insecten, mijten, aaltjes en wormen. Zevenblad is een 
waardplant voor nachtvlinders en voor de koninginnen-page. 

De witte schermbloemen bevatten veel nectar en trekken bijen, hommels 
vlinders en wespen aan. Daarnaast is een veldje bloeiend zevenblad niet 
onaardig om te zien. Zevenblad uitroeien is niet alleen onmogelijk, maar 
misschien ook niet heel verstandig. Wied, maar met mate.

Nu ik dit weet kijk ik opeens heel anders tegen mijn tuin aan. Ik heb gewoon een prachtige tuin met al dat 
zevenblad. Het is er een van een geordende chaos, ben ik even een bofkont. 
Ik weet nu wat me te doen staat, als er weer een stekkenmarkt is huur ik een kraampje en ga daar staan 
om zevenbladstekjes te verkopen. Erg goedkoop gaan die stekjes niet worden, nee in tegendeel ik ga er 
een beste prijs voor vragen want ik moet er een hoop moeite voor doen om al die stekjes te kweken. Ik 
speel zelfs met de gedachte om er een grote kwekerij in te gaan beginnen. En als dat goed gaat lopen 
voeg ik ook heermoes en haagwinde toe aan het assortiment.

Anneke vd Meer-v Beveren
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Zeg het met een bosje siergras in plaats van bloemen

Dat zal niet snel gebeuren, een bosje bloemen wordt toch wel meer gewaardeerd door de dames.
Maar de siergrassen als tuinbeplanting zijn in opmars.
Bij het invullen van de vaste beplanting zal je misschien niet zo snel aan siergrassen denken maar toch is 
het de moeite waard om er eens wat aandacht aan te schenken. Zo zijn er grassen die mooi bloeien tot 
laat in de herfst en grassen die geschikt zijn in de schaduw en als bodembedekker. Over het algemeen be-
hoeven ze weinig werk en maar eenmalig per jaar kort gesnoeid.
Volgens de beroemde Nederlandse tuinontwerper Piet Oudolf : “ Siergrassen geven de tuin een natuurlijk 
aanzicht, zeker als je voor afwisseling zorgt. Kies molinia (pijpenstrootje), sporobolus (parelgras) en penni-
setum (lampenpoetsergras) bijvoorbeeld. Ze blijven allemaal aantrekkelijk tot aan de vroege winter”. 

Naast vaste planten passen siergrassen uitstekend in een border. Ze brengen rust en tegelijk 
natuurlijke beweging in het geheel. Ook mede door hun kleur en fijne bouw werken ze prettig. Siergrassen 
zijn bijna het hele jaar door decoratief. Er zijn meerdere tuinen in Nederland te bezoeken die gebruik 
maken van siergrassen in hun ontwerp (o.a. De Vlindertuin Vleuten en Lianne’s siergrassentuin. Op 18 en 
19 september zijn de Siergrassendagen. informatie www.siergras.nl,  Entree voor deze dagen is gratis.

Siergrassen zijn makkelijk in onderhoud, maar kiest ze wel zorgvuldig. 
Hou natuurlijk rekening met de plaats waar je ze wil (natte of droge grond, in zonnig of schaduw) maar ook 
met wat hun doel is. Je kan namelijk kiezen voor een polvormige siergras: deze groeien in polletjes en 
breiden langzaam uit. Maar er zijn ook soorten die ondergrondse uitlopers krijgen en zich zo verspreiden. 
Hierdoor vullen ze gemakkelijk en snel een grote oppervlakte, wat mooi kan zijn, maar enkel als dat binnen 
je tuinplan past natuurlijk. Kijk dus zeker na in welke categorie het siergras dat je koopt valt, anders zou je 
tuin wel eens ongewild overgenomen kunnen worden.

Marion van Os
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