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UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

Het bestuur van de ATV Texelstroom nodigt u uit 

voor de nieuwjaarsreceptie 

op zaterdag 4 januari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur

in het Praathuis 

Wij hopen u allen te mogen begroeten om het nieuwe jaar 

in te luiden met een hapje en een drankje.
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Ingeschreven K.v.K. Alkmaar Nr. V40634356

UITGAVE  december  2019
Adres:  Texelstroomlaan 3           1784 EA  Den Helder              0223-613539
Bank:  NL26RABO0103930043 t.n.v. penningmeester ATV Texelstroom
E-mail:  atv.texelstroom@gmail.com                      
Website: www.atvtexelstroom.nl

Dagelijks Bestuur         
Voorzitter  P. Spaansen  Tuin 126           06-53507235
Secretaris  K. IJzendoorn  Tuin 119           06-51120940
Penningmeester C. de Groes  Tuin 44           06-46923982
2e Voorzitter  E. Asselman  Tuin 51           0223-624671

NTC-Commissie

Voorzitter  mw. A. De Jonge Tuin 86   (wjdejonge@ziggo.nl)      06-11224449
Alg. Werkzaamheden R. Doorn  Tuin 144 (robdoorn57@gmail.com)        0223-624448           
                     
Materiaalbeheer P. Verhoef    Tuin 154                0223-635560

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  BTC                                                      

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

Inkoopcommissie 

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

Bouwtechnische Commissie

Voorzitter  W. Hoffman  Tuin 59          06-46043065

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

Bouwaanvragen         Indienen bij de BTC; kan ook via 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 mw T. Vermeulen Tuin 109         

Redactiecommissie

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

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

Voor u ligt de december 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
Of mail naar Anneke vd Meer: 
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 16 februari 2020.

Wij wensen u fijne feestdagen en de 
beste wensen voor 2020!

De redactie. 
Marianne & Anneke
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Van de bestuurstafel 1/2

In de afgelopen periode heeft het bestuur gesproken met vertegenwoordigers van de Gemeente over 
verschillende onderwerpen, zoals de tienjaren begroting, de nieuwe pachtovereenkomst en het on-
derhoud van de sloten en de windsingels.
Over alle onderwerpen gaan wij in januari 2020 weer in gesprek. De vertegenwoordigers hadden zich 
niet voorbereid op deze punten en dachten dat het nieuwe bestuur zich wilde voorstellen aan hen. 
Wel deelde zij ons mede dat de pacht in het vervolg vooruit moet worden betaald volgens de pacht-
overeenkomst. De pachtnota 2019 is inmiddels ontvangen en moet volgens de tekst op de factuur 
voor 29 november worden betaald. De pachtnota 2020 zal de Gemeente in januari 2020 versturen.
Deze manier van werken zijn we sinds de oprichting van onze vereniging niet gewend en slaat een 
gat in de liquide middelen van ruim € 20.000,-. Het bestuur zal op een gepaste wijze reageren op de-
ze handelswijze. De pacht wordt volgens mededelingen van de Gemeente per 1 januari 2020 € 0,45 
per vierkante meter. Dit is een flinke verhoging van gemiddeld €.18,00 per tuin, per jaar.
Wordt vervolgd.

Naar aanleiding van de ontmoeting met de Gemeente hebben wij alle tuinverenigingen uitgenodigd 
en gevraagd of zij samen met ons een standpunt wilden innemen met betrekking tot de nieuwe werk-
wijze van de Gemeente. Het bestuur heeft hierbij termen gebruikt van opgewekt vertrouwen in het 
verleden en Gewoonterecht. Wij betalen vanaf 1955 achteraf. Het artikel waarin de betaling vooraf 
moet worden gedaan is dus al 64 jaar waardeloos gebleken. In een volgende Vloedlijn hoopt het be-
stuur duidelijkheid te geven. Andere tuinverenigingen hadden al een betalingsovereenkomst afgeslo-
ten met de Gemeente. Wij hebben gemeld pas te reageren zodra de factuur binnen is.
Een ander punt is de hoogte van de pacht die sportverenigingen betalen. Dit zou beduidend minder 
zijn. Ook hier zullen wij de Gemeente op aanspreken.

Het onderhoud van de tuin met uitzondering van de eigen tuinen, wordt tijdens de Algemene werk-
zaamheden van de leden op zaterdagmorgen gedaan. U heeft hiervoor getekend toen u lid werd. Wij 
zullen u hier aan houden. U moet op zes verschillende aangewezen data per jaar verschijnen. Het is 
in 2020 niet meer toegestaan dat u op een dag met 5 vrienden aan uw verplichting heeft voldaan voor 
het hele jaar of in 1,5 maand zes keer achter elkaar. 
Als een ieder deze truc uithaalt en bijvoorbeeld in het begin van het jaar, dan kunnen verplichte on-
derhoudswerkzaamheden in de overige seizoenen niet meer worden gedaan. Neem contact op met 
mw. Astrid de Jonge om een oplossing te vinden als u niet aan deze verplichting kan voldoen. Zij zal 
samen met u naar een oplossing zoeken.

Wat betreft het onderhoud van uw eigen tuin, de borders en paden rondom uw tuin en de 
slootjes/waterafvoer.
Zorg dat het er netjes uitziet, haal de bladeren van de graspaden en zorg dat de waterafvoer en de 
slootjes/greppels goed worden uitgebaggerd. O ja, vergeet uw eigen tuin niet en die put waar de 
watermeter in zit. 
Tijdens het opnemen van de watermeterstanden zijn schrikbarende situaties geconstateerd. Maak 
het toegankelijk, want sommige meters moesten echt uitgegraven worden. Een kleine moeite om de 
meter in het putje in het zicht te hebben. Alvast bedankt namens de meteropnemers.
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Vlak voor de uitgifte van de Vloedlijn hebben wij de begrotingen voor het kalenderjaar 2020 besproken met 
de voorzitters van de verschillende commissies. Nu de Gemeente de inning van contributie naar voren wil 
halen kan niet aan alle financiële  wensen worden voldaan. De verschillende voorzitters van de commissies 
toonde begrip voor de situatie. Hopelijk doet u dat ook tijdens de Algemene Ledenvergadering, waarin de 
leden de begroting moeten goedkeuren. 

Als u merkt dat de kar al aardig vol is, wilt u dan met z’n allen zo wijs zijn om niet meer te storten?
Deze vraag stond ook in de vorige Vloedlijn.

Het bestuur is van mening dat niet iedereen dit heeft gelezen. Dump geen hele struiken of bomen in de kar, 
dit kan tot gevolg hebben dat er niet meer wordt afgevoerd. Houd ook rekening met werkende medetuin-
ders die niet in de gelegenheid zijn om hun afval te storten. Ook zij betalen contributie. Maak afspraken 
met ze of leeg hun kruiwagen. Laat zien dat we samen de vereniging zijn. 

Het bestuur is/was met de volgende zaken bezig:
 Het sleutelplan. Is en blijft een punt van aandacht.

 Contract voor onderhoud van de CV ketels. Is afgerond.

 Doen de zonnepanelen het nog zoals behoort. Wordt nu regelmatig gecontroleerd.

 De waterputten. Onderhoud door de tuinder. Op termijn zal worden begonnen aan vervanging van 
oude putten.

 De penningmeester is in gesprek met alle commissievoorzitters. Is gebeurd.

 De penningmeester is naarstig op zoek naar de goedkoopste energieleverancier. Is in een afron-
dende fase.

 Het bestuur zoekt oplossingen voor de bemanning van het Praathuis. Blijft nodig.

 Onderzoek Buma Stemra of abonnement op een muzieksite. Is in behandeling en lijkt niet zo een-
voudig als voorgesteld.

Bestuurswisseling:
Na vele jaren met plezier het voorzitterschap van de NTC te hebben gedaan is onze trouwe “houthakker” 
Rob Doorn teruggetreden als voorzitter. De functie is overgenomen door Astrid de Jonge. Rob blijft voorlo-
pig actief als lid van de NTC.

Rob hartstikke bedankt voor het vele en zware werk in de afgelopen vele jaren. Astrid succes.

Tot slot wensen wij u alvast hele fijne feestdagen toe en zien u graag op de Nieuwjaars receptie.
Geniet tijdens de rustperiode op de tuin van de nieuwe zaadcatalogus. 

Namens het bestuur 
Peter Spaansen
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Van de Tuinwinkel

U heeft bij de Vloedlijn een catalogus van Garant zaden gehad, de boekjes van Oranjeband zaden komen 
later binnen en zijn dan gratis af te halen in de winkel.
De bestellijst voor de aardappelen, uien en plantjes zijn ook bij de catalogus gevoegd en natuurlijk zijn de 
formulieren ook in de winkel op te halen.

Het is de bedoeling dat we het nieuwe jaar met een ander soort kassa gaan werken, dat wordt dan een lap-
top. Hierin staan al onze artikelen vermeld met de daarbij behorende prijzen. Dit programma is nog in ont-
wikkeling en we hopen dat  het in het nieuwe jaar in gebruik kan worden genomen. Voor we ermee gaan 
werken worden alle medewerkers geïnstrueerd hoe de laptop te bedienen. Voor onze oudere medewerkers 
zal een andere oplossing gevonden worden. Richard zal niet meer als verkoper in de winkel achter de kas-
sa te vinden zijn, maar zal als adviseur zijn kennis van meststoffen, zaden en snoeien met een ieder die 
daar behoefte aan heeft willen delen.

Verder willen wij onze trouwe klanten bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gehad en we 
wensen hen in het nieuwe jaar veel goeds, gezondheid en een mooi tuindersjaar toe. Dat wensen we even-
eens de redactie van de Vloedlijn toe omdat zij er telkens keer weer in slagen de Vloedlijn elk kwartaal uit 
te brengen.

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

Klaverjassen

De data voor de klaverjasavonden voor volgend jaar zijn:
Vrijdag 3 januari, 17 januari, 31 januari 14 februari, 28 februari, 13 maart en 27 maart.

Inschrijfgeld: € 2,50
Loterij: € 2,50
Eerste kopje koffie/thee gratis
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Bij oos op `t durp

Moin moeder had `t verskrikkelek in d`r rug. Ze most van dokter `n paar dage 
plat op bed bloive. Omdat `r ok nag `n paar kloine joosies ware, kwam d`r zus 
helpe. Met die zus kon je lache, maar die keer kwam dat moin moeder niet zo 
goed uit. Als ze lache most dan dee alles d`r zeer. D`r hele loif. In die toid hadde 
we de wc in de schuur en dat was een pittig endje loupe. Bij ziek en zeer gingen 
wai den ok op de pot. Moin moeder toe vezelf ok. Me tante perbeerde de po op bed 
en most me moeder er zien op te kreggen. Alles dee zeer, dat lukte niet. “We zette 
de po op d`n stoel, den gaat het vast beter.” Maar toe stond alles weer veul te 
houg. De stauf werd toe onder de tafel vedaan haald en voor de stoel in de slaap-
kamer zet. “Gaan `t zo perbere,”moedigde tante an. En dat me moeder op de 
stauf stond en op de po wou gaan zitten zoi me tante: “Hare Majestoit bestoigt de 
troon”
Nou perbeer je lachen maar `s te houwen, ok al dat alles zeer.
  

De Tuinfluiter   

  

Kerststukjes maken in het Praathuis

Wij nodigen u uit om woensdagavond 18 december vanaf 19.30 uur kerststukjes te komen maken in het 
Praathuis.

U kunt zich opgeven en betalen bij de bar in het Praathuis.
De kosten bedragen € 7,50.  

Op deze avond zorgen we zoals elk jaar o.a. voor kaarsen en oase voor twee bakjes; er is volop groen 
aanwezig, ook om meerdere stukken te maken en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Het is de bedoeling dat u zelf een mooie schaal of bakje meeneemt als basis voor uw kerststuk. Neemt u 
ook zelf een kniptangetje en eventuele andere versierselen mee. 

Misschien heeft u zelfs nog kerstballen in de schuur staan die al jaren niet in de boom gehangen hebben? 
Neem ze mee, zodat iedereen kan kijken of er iets bij zit om te gebruiken.

Graag tot dan!
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Nieuws van de NTC

Laat ik eerst eens even iets over mijzelf vertellen. Mijn naam is Astrid de Jonge en ik tuinier sinds ons 
huwelijk in 2006, samen met mijn man Willem op tuin 86. Willem is zelf al sinds 1997 lid en is eigenlijk op 
de tuin opgegroeid, omdat mijn schoonouders ook een tuin bij de vereniging hadden.  

Een tijdje geleden heb ik aan Rob Doorn gevraagd of hij het leuk zou vinden als ik hem zou komen hel-
pen, hij als voorman en ik dan als voorzitter. Dat vond hij een goed idee. Dat betekent dus ook dat ik 
sinds september van dit jaar het stokje van Rob heb overgenomen. Het zal voor u als leden even wen-
nen zijn om niet meer gelijk naar Rob te gaan, maar nu naar mij toe te komen met vragen en/of opmer-
kingen, waar ik altijd voor open sta. Zo wil ik samen met Rob en u het complex weer mooi maken.
Als er genoeg animo voor is, wil ik ook gaan proberen of er mogelijkheden zijn om voorlichting te geven, 
het liefst door eigen tuinders want er zijn er genoeg die jarenlange ervaring hebben in bijvoorbeeld het 
bemesten van de tuin en het composteren, maar ook met andere tuinwerkzaamheden.
Het lijkt mij een leuk idee om plantenbakken te maken, het liefst met gerecycled hout, of insectenhotels, 
vogelhuisjes of egelhuisjes. Maar misschien zijn er leden die ook andere leuke ideeën hebben. Ik zou 
zeggen: “Kom maar op!” Als het kan en als er genoeg animo voor is, wil ik mij er zeker voor inzetten.
Doordat ik meer van het standpunt ben; wat uit de natuur komt gaat ook weer terug naar de natuur, gaan 
we dus zoveel mogelijk composteren en zo min mogelijk op de kar gooien. Als we takken gesnoeid heb-
ben gaan we die versnipperen en in de borders/singels harken. 
Zoals u misschien al gezien hebt of zelfs al aan meegewerkt hebt, is het plan om eerst de A-singel aan te 
pakken. De singel wordt schoongemaakt en onkruidvrij gemaakt zodat we daarna kunnen gaan kijken 
wat er weer ingeplant moet worden. Het plan is om struiken en bomen te planten die de natuurwaarde 
van de singels vergroten. Dit plan werkt natuurlijk ook door naar de B-singel, waar we hetzelfde gaan 
doen. We gaan insectenhotels bouwen en takkenwallen. Dit zou een idee kunnen zijn, denkt u ook niet?

Vergoedingen
Omdat er leden zijn die soms een beroep op de NTC doen om iets in hun tuin te doen, bijvoorbeeld iets 
snoeien of zagen en dit altijd met gereedschap van de NTC gebeurt, hebben wij als NTC en dus ook als 
vereniging, hier kosten aan. Denk daarbij aan het onderhoud van de machines en de brandstof/accu’s, 
omdat het gereedschap ook gebruikt wordt tijdens de algemene werkzaamheden, slijt alles sneller. 
Nu is het ons plan om een kleine vergoeding te vragen voor de werkzaamheden van minimaal € 5,- De 
prijs zal afhangen van de werkzaamheden, de hoeveelheid en de grootte. Voor het geld dat we daarmee 
verdienen kunnen we andere dingen doen zoals bijvoorbeeld nieuwe bomen, struiken en planten aanko-
pen, maar ook nieuw gereedschap en benzine voor de machines. 

Voorbeelden waarvoor u aan kunt kloppen bij de NTC:
U kunt  vragen of er een stuik /boom gesnoeid of uit uw tuin gezaagd kan worden.
Als de NTC in de wintermaanden bomen heeft gezaagd kunt u daar een stuk hout van kopen.
Of als er takken versnipperd zijn en u wilt een kruiwagen vol snippers hebben voor in uw tuin. 
Wij zijn namelijk als NTC van plan om een hakselaar aan te schaffen, dus als u zelf takken versnipperd 
wilt hebben, kan dit ook gedaan worden door ons. Natuurlijk ook tegen betaling.Ik kan mij voorstellen dat 
u nu denkt, maar het is toch altijd al gedaan. Dat klopt ook wel, maar de kosten voor de vereniging wor-
den ook hoger en op deze manier kunnen we als leden zijnde ook iets terug doen. En het geld komt zeer 
zeker terug in de vereniging en ik zal proberen om dit openbaar te maken en houden.

Namens de NTC
Astrid de Jonge, vz NTC
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De nieuwe indeling van de groepen voor de algemene werkzaamheden voor het jaar 2020.  
De tijd is van 9.00 uur tot 10.30 uur. 

Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan vroeg genoeg doorgeven aan mevr. Astrid de Jonge 
via 0611224449 of via wadejonge@quicknet.nl.
Als het licht regent gaan de werkzaamheden gewoon door, maar als het echt slecht weer is ver-
wachten wij u die week erna. 

Groep A T.Nr Groep B T.Nr Groep C T.Nr
11 jan- 07 mrt- 02 mei 18 jan-14 mrt- 09 mei 25 jan-21 mrt -16 mei
27 juni- 05 sept- 31 okt 04 juli-12 sept-07 nov 11 juli-19 sept- 14 nov
Dhr. Abbo 10 Dhr. Aardema           29 Mevr. Alders                   85
Dhr. De Boer        36 Mevr. Bontes 108 Dhr. Boomstra 68
Mevr. Ekelschot 57 Dhr. Kooij 61 Mevr. Folkertsma 115
Dhr. Janssen 25 Dhr.de Jong 72 Dhr.de Vries 139
Dhr.van Leeuwen 161 Mevr. Lewis 172a Dhr. Ligtenberg 186
Dhr. Molleman 32 Dhr. G.J. Mulder 78 Mevr. Wessels 89
Mevr.Quax           63a Dhr. Pronk 110 Dhr. Regtop 155
Dhr. Schop 172 Mevr.Seebregts 120 Dhr. Sinke 183
Mevr.Verhoef 149 Dhr.ten Velde 100 Mevr. Kleist 47

Groep D Groep E Groep F
01 feb-28 mrt- 23 mei 08 feb-04 april- 30 mei 15 feb-11 april- 06 juni
01 aug- 26 sept-21 nov 08 aug- 03 okt- 28 nov 15 aug- 10 okt- 05 dec
Dhr. Bakker 33 Dhr. Banning 137 Dhr. Beekma 185
Mevr. Bron 5 Dhr. Coster 52 Dhr. Dekker 21
Dhr. Jacobs             37 Dhr. Guijken 138 Dhr.den Haan 151
Mevr.van Essen 170a Dhr. M. Kooijman 58 Dhr. D. Kooijman 43
Dhr.van der Linden 24 Dhr.van Loo 98 Dhr.van der Meijden       104
Dhr.van Nuland 181 Dhr. Oost 180 Dhr. Oosterwaal 56
Dhr.van de Rhee 125 Dhr. Roos 102 Mevr. Rosloot 12
Dhr. Slot 38 Dhr.van Soeren 122 Mevr. Tot 157
Dhr. Willemse 129 Mevr. Bode 88 Mevr. Zandbergen          7

Groep G Groep H
22 feb-18 april- 13 juni 29 feb-25 april- 20 juni
22 aug- 17 okt-12 dec 29 aug- 24 okt- 19 dec
Dhr.van den Berg 105 Mevr. Bode 88
Mevr. Dobber 48 Mevr. van Wolferen 96a
Mevr. Hommes 175 Dhr.de Wit 35
Dhr. Kramers 97 Dhr.van de Laar      146
Dhr. Meuleman 93 Dhr. Moerland        99
Mevr. van Os 142 Dhr. Oudijk 28
Dhr.de Ruiter 154 Dhr. Sanderse 128
Dhr. Tuijn 136 Mevr. Sarton 171
Dhr. Neilen 168
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Algemene werkzaamheden 2020

Vanaf januari 2020 starten we met een nieuwe lijst van de algemene 
werkzaamheden. 
Bij het controleren van het ledenbestand, zijn wij erachter gekomen 
dat er leden zijn die niet opgeroepen werden voor de algemene werk-
zaamheden en ook geen andere werkzaamheden uitvoeren voor de 
vereniging.

In het huishoudelijk reglement bij Artikel 37. Tuinverplichtingen, staat 
vermeld dat ieder tuin lid, jonger dan 72 jaar, per jaar gemiddeld 6 
keer 2 uur gemeenschappelijke werkzaamheden heeft te verrichten 
voor de vereniging. 
Hierom zullen deze leden per januari 2020 ingepland worden voor 
algemene werkzaamheden.

Mocht dit om wat voor reden niet mogelijk zijn, kunnen de leden worden ingeroosterd in het Praathuis of in 
de Tuinwinkel voor 12 uur op jaarbasis. Wanneer dit voor deze leden geen optie is zal er in overleg met het 
dagelijks bestuur een oplossing worden gezocht.

De nieuwe lijst komt in de Vloedlijn en op de website, en komt ook te hangen op de mededelingenborden.
Mijn vraag is wel of eenieder die op deze lijst staat goed wil kijken op welke datum hij/zij moet komen en 
als u verhinderd bent, dit graag in de week voor de werkzaamheden aan mij, via de mail of telefonisch, 
door te geven.
En of eenieder dan ook op de datum komt waar hij/zij op is ingedeeld. Dat maakt het voor ons makkelijker 
en kunnen we sneller aan de slag gaan. Rob en ik zijn ook aanwezig en wij vinden het ook niet leuk als er 
of maar een paar mensen zijn of helemaal niemand. 

Omdat we nu meer leden hebben die algemene werkzaamheden doen, gaan we het nu doen per tuin, als 
u dus met z’n tweeën wilt komen is dat natuurlijk goed en iedereen is hartelijk welkom, maar het telt echt 
alleen voor 1x. Het kwam voor dat er leden waren die met twee personen kwamen en dan telde dat voor 
2x, maar in de weken/maanden daarna misten we elke keer een tuin lid waardoor we soms moesten scha-
kelen met onze planning. Vandaar dat er nu besloten is om het zo te gaan doen.  

We beginnen dan ook weer gewoon om negen uur en we stoppen om half elf, er zal dus geen tussentijdse 
koffiepauze zijn, maar aansluitend kan er koffie worden gedronken in het Praathuis. 
Verder is het misschien een idee, dat u uw eigen handschoenen meebrengt in kader van de hygiëne. 
Natuurlijk zijn er ook handschoenen aanwezig voor wie er geen heeft of deze vergeten is. En dan heb ik 
nog wel een vraagje, in kader van de veiligheid, kom alstublieft met dichte schoenen. Als u uit een slipper 
schiet en u stapt op een scherpe punt van een tak of in doornen van bramen of wilde rozen kan dat heel 
erg vervelend aflopen en we willen natuurlijk geen ongelukken.

Astrid de Jonge, vz NTC
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Compost, het goud in uw tuin   1/2

Zo nu en dan hoor ik medetuinders mopperen over com-
post die zij hebben gekocht. Er zit dan plastic of ander 
afval in wat niet op de tuin hoort en de grond niet zal 
voeden. 

Maar wist u dat er meerdere mogelijkheden zijn om van 
je tuinafval af te komen. Je kunt ervoor kiezen om je 
tuinafval naar de kar te brengen en het te laten afvoeren 
en in het volgende jaar als compost weer te kopen. 
Een andere mogelijkheid is om je tuinafval zelf te com-
posteren en het volgende jaar gewoon weer op je tuin te 
gebruiken, om de grond van je tuin te voeden.  

Het afvoeren naar de kar is gemakkelijk, je stort het op de kar en je hebt er geen omkijken meer naar. 
Maar gemak heeft zijn prijs, onze vereniging betaalt er voor om het te laten afvoeren naar een com-
posteringsbedrijf waar ook ander groenafval wordt verwerkt. De leden kopen daarna via de vereniging 
of ergens anders compost wat in een vergelijkbaar composteringsbedrijf is gemaakt. In eerst instantie 
kost het afvoeren onze vereniging en indirect dus u als lid van de vereniging geld. Daarnaast geven 
de leden weer geld uit bij het kopen van de compost. Daarnaast moet je het afval naar de kar kruien 
en als compost later weer naar je tuin brengen. Een ander punt is dat met het afgevoerde onkruid ook 
elke keer wat kostbare teeltaarde van de tuin wordt afgevoerd.

Persoonlijk ben ik er een groot voorstander van om het tuinafval op de eigen tuin te hergebruiken 
door dit te composteren. De compost verwerk je het volgende jaar weer in je tuin om de bodem te 
voeden. Bij het opzetten van je composthoop bepaal je zelf wat er in je compost is verwerkt.
Composteren is een natuurlijk proces wat helemaal niet moeilijk is en relatief weinig moeite kost. In 
feite maak je gebruik van een proces van hergebruik, moeder natuur laat ook niets verloren gaan.
Je kunt compostvaten gebruiken, een gazen bak maken of een compostbak van hout, maar het pro-
ces blijft hetzelfde. Zelf heb ik een houten compostbak met twee compartimenten, dit is een traditione-

le bak met een inhoud van ongeveer 1 m2 per compartiment. De afgelopen jaren had ik per jaar 18 
kruiwagens met eigen gemaakte compost. 

Ik doe al mijn groene tuinafval, mits de planten niet ziek zijn, in de compostbak en laat het dan verte-
ren, daarbij werk ik met een twee bakken systeem. Je vult eerst een bak met tuinafval. Dit afval zal 
langzaam gaan verteren. Daarna vul ik de tweede bak met een laag tuinafval van ongeveer 20 centi-
meter en schep dan uit de andere bak een laag van tien centimeter gedeeltelijk verteerd materiaal 
overheen. Hiermee breng je lucht in de hoop en zal deze goed verteren zonder dat de hoop gaat stin-
ken. Dit proces herhaal je tot de tweede bak weer vol is.
Je moet er wel op letten dat je geen zieke planten op de composthoop stort, dat kun je beter mee 
naar huis nemen en in de grijze container gooien.

Wanneer je een composthoop opstart kun je wat compostmaker door het groenafval strooien, zodat er 
voldoende bacterieleven in de hoop komt. De tuinwinkel heeft allerlei benodigdheden voor het maken 
van eigen compost.
Als je eenmaal een goed werkende composthoop hebt, kun je ook een paar scheppen compost van 
het vorige jaar gebruiken om deze bacteriën in je hoop te brengen, ik strooi een beker koemestkorrels 
tussen halfrijpe compost om de bacterie en de schimmelwerking te voeden en daarmee op gang te 
houden. 
Je zult merken dat de hoop in de loop van de zomer van binnen warm wordt, dit komt doordat het 
verteringsproces, door de bacteriën en de schimmels, maximaal zijn werk doet en het afval omzet in 
natuurlijke compost. Uiteindelijk zal het afval veranderen in een grond verbeterende en voedende 
compost. De compost is klaar wanneer deze kruimig aanvoelt en naar bosgrond ruikt. 
Sommige mensen strooien kalk of lavameel over hun composthoop, mijn ervaring is echter dat dit het 
composteringsproces remt, doordat je de zuurgraad in de hoop verandert. De kalk en het lavameel 
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Compost, het goud in uw tuin  2/2

Sommige mensen strooien kalk of lavameel over hun composthoop, mijn ervaring is echter dat dit het com-
posteringsproces remt, doordat je de zuurgraad in de hoop verandert. De kalk en het lavameel kun je beter 
in de winter over je tuin uitstrooien. Waar dat goed voor is wil ik in een volgende vloedlijn schrijven

Het kan gebeuren dat in de zomer het composteren niet op gang komt. Dit kan mede worden veroorzaakt 
doordat de hoop te droog is. Deze moet vochtig zijn maar niet te nat. Als vuistregel kun je aanhouden dat 
het moet aanvoelen als een uitgeknepen spons. Een andere oorzaak kan zijn dat er cipressen bij de com-
posthoop staan, deze geven stoffen af die het composteren vertragen. 

Zoals u ziet is het hergebruik van tuinafval heel eenvoudig en levert het een goede bodemverbeteraar en 
de kosten zijn niet meer dan wat gezonde beweging in de buitenlucht.

De volgende keer wil ik het met u hebben over verschillende manieren van composteren en wat u kunt ge-
bruiken om te composteren.

Winter klaarmaken waterput

Sluit uw water af. 
Zet de kranen open zodat het water weg kan. 
Dan aftappen in de waterput.
Kranen open laten staan.
Dek uw meter af zodat hij niet bevriest. 
Afdekken met bobbeltjes folie of iets gelijks. Niet met doeken of andere stof deze wordt nat en bevriest dan 
ook.
Schade ontstaan door het niet goed aftappen en afdekken wordt verhaald op de tuinder.
Voor vragen kunt u terecht bij de BTC.
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In het zonnetje 1/2

Ik zit tegenover Willem Hoffman, “Met twee ffen en één n,” zegt hij nadrukkelijk. 
Hij kent mij nog van vroeger van de Jan Ligthartschool, een lagere school in Nieuw Den Helder, 
toen hij bij mijn broer in de 6de klas zat. Dat moet dan zo`n 56 jaar geleden zijn 
reken ik snel even uit. We horen nu als de al wat oudere mens verbaasd te zeggen: “Waar blijft de 
tijd?” Net of de tijd ergens zou kunnen blijven, die jakkert gewoon van minuut tot minuut voort naar 
de toekomst, valt niet terug te draaien of te stoppen hoe graag we dat soms zouden willen. Nee 
dat zeggen we dus niet, wel kijken we elkaar peinzend aan om samen tot de conclusie te komen 
dat het al een héle tijd geleden is.

Bijna elke dag kun je Willem op zijn tuin aantreffen zomer en winter door. “Ja ik heb mijn tuin van-
af 2006 en er is altijd wel iets te doen, schoffelen, zaaien, oogsten en de boel een beetje bijhou-
den. Het is de bedoeling geweest dat ik dat allemaal samen met mijn vrouw zou doen, maar 
jammer genoeg is zij invalide geworden na een operatie aan haar rug. Ik doe nu alles alleen, het is 
niet anders en ik heb er nog steeds plezier in om mijn eigen groenten te telen. Wat ik teveel heb 
leg ik op een bankje in de hal van mijn flat en binnen no time is alles weggehaald door de bewo-
ners. Als ik komkommers, courgettes of boontjes neerleg voor ik de hond ga uitlaten dan is het 
bankje leeg als ik terugkom. Prima oplossing zo vind ik zelf, dan hebben anderen er nog iets aan.”

Ik vraag hem wat zijn taak is bij de bouwtechnische commissie en hij begint enthousiast te vertel-
len. “Eigenlijk heb ik me daar een beetje op verkeken, want er gaat meer tijd inzitten dan ik ge-
dacht had. De BTC gaat over veel zaken dat zijn o.a. het onderhoud van de gebouwen, 
momenteel zijn het dak van de fietsenstalling en de goot aan vervanging toe. Het lekt er als een 
mandje, daarnaast gaan we over de watervoorziening van de tuinen, sommige tuinders willen 
geen waterleiding op de tuin, die halen het water wel uit de sloot of vangen veel regenwater op. 
Eens per jaar moeten de watermeterstanden opgenomen worden. Je wilt niet weten wat mensen 
allemaal in die put stoppen om de vrieskou buiten te houden. Kletsnatte truien en broeken die na-
tuurlijk gewoon ook bevriezen dus geen enkel effect hebben, oude doeken worden om de meter 
en de kraan gewikkeld, die wij er weer af moeten wikkelen om de stand te kunnen lezen. Het slaat 
echt nergens op om dat te doen. Het beste is het om piepschuim of bolletjesplastic te gebruiken, 
dus mensen: Hou die put schoon!

Verder moeten wij de aanvragen beoordelen van de nieuw te bouwen tuinhuisjes, moet ik verga-
deringen bijwonen en verslagen maken van de werkzaamheden. Ik behoor de zes mannen aan te 
sturen die voor de BTC werken, zij hebben allemaal hun eigen specialiteiten, er zitten timmerman-
nen tussen, schilders en monteurs, maar regelmatig denk ik dan ach, ik doe het zelf wel even. Tja 
dat moet je natuurlijk niet doen, dan maak je het jezelf weer moeilijk, ik ben gewoon slecht in dele-
geren. Een minpuntje vind ik zelf.
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 In het zonnetje 2/2

Gelukkig heb ik heel veel aan Koos IJzendoorn, het is fijn om met hem samen te 
werken.Al jaren ben ik ook bezorger van de Vloedlijn, ik doe het dus nog niet echt 
rustig aan.”

Mijn volgende vraag is of hij na al deze drukke werkzaamheden nog tijd heeft 
voor hobby`s, want thuis zal hij zijn vrouw met haar lichamelijke beperkingen ook 
moeten helpen neem ik aan.
“Ik heb altijd duiven gehouden,” vertelt hij. “Van jongs af aan had ik al duiven, 
maar toen ik heel veel duiven verspeeld had door ziekte en het niet terugvliegen 
van de vogels ben ik gestopt. Maar het is een mooie hobby, want geloof het of 
niet; je kunt een klik hebben met een duif, want de ene is de andere niet. 

Je hebt er heel slimme of tamme exemplaren tussen zitten en nee, die wil je niet 
kwijtraken. Als er eieren uitgebroed zijn dan ga je vliegen met die jonge duiven als de tijd er rijp voor 
is en dan selecteer je daar al snel de goede duiven uit. Die hou je dan zelf en de rest geef je weg, 
want om wedstrijd te vliegen wil je wel de beste overhouden. Ja ik liet ze tijdens wedstrijden ook op 
weduwschap vliegen,” zegt Willem als ik hem daarnaar vraag en hij legt uit hoe dat dan gaat. “We-
duwschap binnen de duivensport wil zeggen dat gedurende het vliegseizoen de doffers en duivinnen 
gescheiden leven. De ontmoetingen tussen de gescheiden koppels beperken zich tot soms een kort-
stondige ontmoeting vlak voor de doffer op reis gaat en bij de thuiskomst van de duiven waar de dof-
fers worden opgewacht door de duivinnen. Deze spelmethode is het meest populair onder de 
duivenhouders.”

Hoe groter het verlangen van de doffer is om weer bij zijn vrouwtje te zijn, hoe sneller hij terug naar 
huis gaat vliegen is het idee. Eigenlijk best wel zielig om een stelletje uit elkaar te halen om te probe-
ren op die manier in de prijzen te vallen, maar aan zo`n sentimentele gedachte heeft een duivenmel-
ker geen boodschap natuurlijk. Ik heb in ieder geval weer iets geleerd over de duivensport. 

Ik vond het gezellig met je Willem, bedankt voor je medewerking.      

Anneke vd Meer-v Beveren     

Vraag het maar aan Piet

Tropische dagen aan zee zijn uitzonderlijk vanwege de invloed van het koude zeewater. 
Toch worden bij aflandige wind aan de kust soms ook tropische waarden bereikt. Op 3 en 4 
augustus 1990 noteerde het KNMI weerstation bij Den Helder maximum temperaturen van 33 
en 34 graden Celsius. In de uitzonderlijke warme zomer van 1976 werden op het KNMI in 
Vlissingen in totaal zeven tropische dagen geregistreerd.

Kom maar op mooie zomer!
AK  
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De vernuftige natuur

In de vorige Vloedlijn stond een verhaaltje over de graafwesp die zijn eitjes in een rups legt, dit keer 
vond ik een verhaal over een paddenstoel die op zijn of haar manier een methode heeft ontwikkeld om 
het voortbestaan van het nageslacht te garanderen. De naam van deze paddenstoel is Cordyceps. In 
volgroeide vorm geniet deze paddenstoel aanzien in Azië en inmiddels ook in Nederland omdat hij vele 
kwalen zou verhelpen. Maar zoals alle paddenstoelen begint Cordyceps zijn verhaal als schimmel en de 
schimmel is een parasiet, hij heeft een gastheer nodig om te groeien. Een lid van deze paddenstoelen
familie neemt zijn toevlucht tot mieren bij wie hij door de luchtwegen binnendringt. Eenmaal binnen 
groeien de schimmeldraden van Cordyceps in alle lichaamsdelen van de gastheer behalve diens vitale 
organen. De schimmel produceert vervolgens een nog onbekende chemische stof die ervoor zorgt dat 
de mier doet wat hij anders nooit doet: hij klimt de boom in, zich met zijn kaken vastklemmend aan takjes 
en blad. Als voor Cordyceps de tijd is gekomen om zijn sporen te verspreiden, verorbert de schimmel als 
toetje de hersenen van de mier, die sterft. Uit de mier, die nu levenloos hoog in de boom hangt, komen 
de vruchtlichamen van Cordyceps. Die vruchtlichamen laten capsules los die in hun val exploderen en 
sporen verspreiden. En met enig geluk belanden die ook op een nieuwe mier, waarmee de kringloop van 
dit leven rond is.

Anneke vd Meer-v Beveren

Oma weet het beter

Goede neus.    

Honden zijn niet alleen in staat om bommen te ruiken, maar ook om sommige ziektes te ruiken. 
Als honden een bepaalde vorm van kanker ruiken komt dat omdat ze de chemicaliën  kunnen 
detecteren die worden afgegeven door de tumor. Deze chemicaliën worden vluchtige organi-
sche stoffen genoemd. Honden kunnen dit geurtje oppikken, vaak eerder dan dat mensen last 
hebben van de ziekte.

Oma AK
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.

Wie teelt de grootste, zwaarste en mooiste pompoen?

De evenementencommissie zou volgende jaar graag een wedstrijd gaan uitzetten onder de leden van 
onze tuinvereniging onder de noemer: “Wie teelt de grootste, zwaarste en mooiste pompoen”.
Voordat we dit officieel maken willen graag eerst van u horen of hier wel animo voor is.
Lijkt het u leuk of vind u het niks? 
Geef uw mening door aan Carlos van den Broeke, telefoonnummer 06-11912142, dit kan per app 
of gewoon bellen, mailen mag ook naar c.vdbroeke@kpnmail.nl

Namens de evenementencommissie alvast bedankt!
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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


