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De  Open Tuindagen bij volkstuinenvereniging ATV Texelstroom.
(Zie het verslagje van Ilse Kootkar op pagina 7/8)

De evenementencommissie,

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

UITGAVE  september  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                      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

Medewerkers:    P. Verhoef, K. Buurmeester, K. Quax, J. van Soeren,  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

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

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

Voor u ligt de september 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 25 november 2019.

De redactie. 
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Van de bestuurstafel 1/2

Allereerst moet ik u mededelen dat ik nog niet in de gelegenheid ben geweest om tuinders te bezoeken. 
Mijn privé omstandigheden waren dusdanig dat de zorg elders lag. Mijn echtgenote is inmiddels overle-
den en ook dit geeft weer zorg. Ik ga mijn best doen om zo af en toe mensen te bezoeken, maar de 
prioriteit ligt even bij mij zelf.

In de vorige Vloedlijn heeft het bestuur u laten weten dat de reglementen die wij allen hebben goedge-
keurd bij binnenkomst van onze vereniging zullen worden gehandhaafd.
Dit heeft inmiddels geleid dat een tuinder direct van ons complex is verwijderd en een aantal andere 
tuinders is aangezegd, dat als het patroon niet veranderd hun huurovereenkomst per 1 januari 2020 
wordt beëindigd. 
De coördinatoren geven ons informatie over verwaarloosde tuinen. Die informatie bereikt ons pas als 
er geen medewerking komt van de betreffende tuinders. De betreffende tuinder kan dan ook een brief 
verwachten van het bestuur met een duidelijke inhoud.

De laatste tijd wordt er regelmatig hondenpoep waargenomen. Het verzoek zal u bekend zijn: Opruimen! 
Voorts wordt u verzocht na het maaien van de paden het gras op te ruimen.

Tuinders die slecht ter been zijn en met de rollator naar hun tuin schuifelen hebben hier veel hinder van. U 
wilt toch niet dat uw medetuinder zijn been breekt of nog erger? Los dit op met uw 

buren. Laat weten wanneer u er niet bent en maak afspraken met elkaar. Zo hoort dat in een vereniging. 
O ja, nu het gras toch ter sprake komt. We gaan niet meer fietsen op het gras zonder 
toestemming van het bestuur. Trouwens, op de verharde delen mag ook niet worden gefietst.

Tevens deelt het bestuur u nu mede, dat telefonisch contact in het weekend niet op prijs wordt gesteld. 
Het bestuur is niet in dienstbetrekking en vervult haar taak met toestemming van u. Dit betekent niet dat 
wij 7 dagen per week gedurende 24 uur beschikbaar zijn. 

Er zijn mensen die hard werken voor onze vereniging en toch door tuinders worden aangesproken dat 
bepaalde handelingen niet kunnen. Kom eerst naar het bestuur, maar spreek de vrijwilliger er niet op aan. 
Als u het beter weet mag u het klusje overnemen. Is dat afgesproken? Een goede vrijwilliger zijn we he-
laas nu kwijt.

Afgelopen maanden zijn er een aantal zieke iepen verwijderd. De stronken zullen hopelijk volgend jaar 
worden verwijderd. Op het C-complex staan ook nog een aantal zieke iepen. In overleg met de Gemeente 
wordt ook hier een plan voor opgesteld.
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Van de bestuurstafel 2/2

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?
Het zal anders niet lang meer duren dat de kar er niet meer staat. Uw medetuinders zijn daar niet 
blij mee. Denk even aan het verenigingsgevoel. We moeten het met z’n allen doen.

Tot slot heeft u Japanse duizendknoop op uw tuin of 
in de border? 

Meldt dit bij het bestuur en gooi het niet op de kar. 
Straks staat heel Den Helder stijf van deze plant.

De openingstijden van het Praathuis zijn extra onder de aandacht van de bezoekers gebracht. 
Het bestuur houdt zich aan deze afspraken. 

Tot slot het bestuur is met de volgende zaken bezig:

 Het sleutelplan; Wij roepen alle leden op het aantal sleutels, dat u in bezit heeft van de toe-
gangspoort door te geven aan de secretaris. 

Dit om te inventariseren hoeveel sleutels er in omloop zijn. Gaarne z.s.m doorgeven!

 Contract voor onderhoud van de CV ketels;

 Doen de zonnepanelen het nog zoals behoort;

 De waterputten;

 De penningmeester is in gesprek met alle commissie voorzitters; 

 De penningmeester is naarstig op zoek naar de goedkoopste energieleverancier en 

 Het bestuur zoekt oplossingen voor de bemanning van het Praathuis.

Het Praathuis zorgt voor een enorme inkomensbron. Als dit op enig moment wegvalt wat dan? 
Meld u aan als vrijwilliger in de vorm van barmedewerker, schoonmaker of ……..

Namens het bestuur 
Peter Spaansen
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Verslag Open Tuindagen 2019 1/2

Den Helder – Tuinencomplex ATV Texelstroom had het weekeind van 6 en 7 juli weer haar jaarlijkse 
open dagen. Een markt, een wijnproeverij, schilderijen, kruiden, en nog veel meer, het was 6 en 7 
juli allemaal te vinden aan de Texelstroomlaan.

Er stonden die dagen zo’n twintigtal kramen van onder anderen Friulvin Italiaanse wijnen, waar u 
terecht kon om de lekkerste wijnen uit deze mooie streek van Italië te proeven. Tevens werd er 
aan de inwendige mens is gedacht, zo stonden er diverse kramen met lekkernijen. 

Het aangesloten terrein van Landschapsbeheer was deze dagen ook open, waar diverse rond-
leidingen werden verzorgd. 
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Verslag Open Tuindagen 2019 2/2

In de middag werd nog even speciaal Tess Vermeulen in de bloemen gezet door het huidige bestuur.
Na een kleine speech van Peter mocht ze een prachtig boeket in ontvangst nemen als dank voor alle 
getoonde inzet als penningmeester van de vereniging.

Rondom het terrein werd de algemene veiligheid bewaard door Hans van der Hert en Joyce 
Hermeler waarvoor onze grote dank!
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Nieuws van het klaverjas front

Na de zomerstop is er in september begonnen met klaverjassen, dankzij de inzet van Theo 
Kaarsenmaker die het organiseren van de klaverjas avonden op zich heeft genomen.

De volgende data zijn gepland voor een gezellig avondje klaverjassen:
13 en 27 september,
11 en 25 oktober,
08 en 22 november,
06 en 20 december.

Kosten voor deelname is € 2,50 
Kosten loterij is ook € 2,50 (vrijblijvend)
U bent allen van harte welkom!

Bij Oos op t Durp

Van Wullem zee je dat er ’n steekie los an ‘m zat,
Hij was ’n echte durpsfiguur en droeg altoid ’n te grote pet.
Of ’t nou zeumer of winter was, dat maakte niet uit.
As je die pet zagge, den was ’t Wullem.
Zaterdes holp ie altoid de vrachtman,
Met het rondbrengen van de pakkes.
Zo most ie op ’n keer ’n pakkie brengen bai Betsie Wiering.
De vrachtman had teugen ‘m zoid
Dat ie twintig cent vange most.
Betsie gaf ‘m twei dubbeltjes,
Maar deer stak Wullem niet mee of.
Twintig cente most ie hewwe.
Dat werd moeilek, want die had Betsie niet.
Wullem hield z’n pôot stoif en gaf het pakkie niet of.
Hai bracht het terug nei de vrachtman met de woorde
dat de klant maar twei dubbeltjes betale wou
in plaats van twuntig cente!!

<< de Tuinfluiters>>
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Indeling leden voor algemene werkzaamheden

Vanaf 1 september 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. 0223-6624448 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
LET OP:

Op 07 en 14 december kunnen de leden die nog geen werkzaamheden hebben kunnen 
doen, het op die data inhalen.

De nieuwe lijst voor 2020 zal in het decembernummer van de Vloedlijn verschijnen!

Groep 1:  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: 14 september – 2 november
dhr. Regtop, mevr. Bontes-Bais, mevr. Seebregts, dhr. Th. Jacobs, 
dhr. Abbo, Dhr. den Haan

Groep 3: 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:  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: 5 oktober – 23 november
dhr. Molleman, dhr. Sanderse, mevr. Zandbergen, dhr. Guijken, dhr. De Wit,  dhr. Tuijn, 
dhr. Van Nuland, dhr. Boomstra

Groep 6: 12 oktober – 30 november
mevr. Alders, dhr. Van der Meijden, dhr. Ligtenberg, dhr. Van der Linden, 
dhr. A. van de Laar, Jimme Quax

Groep 7: 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
 tijdens de evenementen en het bezorgen van ons clubblad, de Vloedlijn. 

(bijgewerkt op 01 september 2019
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In het zonnetje 1/2

Jacky Kramer is het nieuwe gezicht achter de bar in het Praathuis en ik bezoek haar in haar tuin die ze 
samen met haar man omgetoverd heeft tot een klein paradijsje. 
“ Het onkruid stond hoog tegen de deur van het huisje aan toen wij verleden jaar november de tuin overna-
men,” vertelt ze. “Samen met mijn man hebben wij een nieuw stuk aan het huisje gebouwd en van het oude 
hout dat we weg gesloopt hadden nog een soort bushokje gemaakt waar er door de bezoekers gerookt 
mag worden. Er zijn graszoden gelegd en bloemen geplant en het resultaat mag er wezen vind ik. 
Een oase van rust in ons verder nogal drukke bestaan waar we heerlijk kunnen genieten van de natuur,” 
zegt ze stralend.

“Thuis heb ik een kleine smalle tuin waarin niet zoveel te doen is en hier kan ik helemaal mijn hart ophalen, 
hier is altijd wel iets te doen en daar hou ik van. Lekker bezig zijn, de muren in mijn huis krijgen niet de 
kans om op mij af te komen hoor.”

Nou kreeg ik al meteen niet echt de indruk van Jacky dat ik te maken had met iemand die liever lui dan 
moe was, in de loop van het gesprek zou blijken dat ze me telkens opnieuw wist te verbazen met wat ze 
allemaal gedaan had en nog doet.

“Vroeger toen ik jong was woonde ik met mijn toenmalige man en mijn twee dochters in Zeeland op een 
kleine boerderij met zo`n 2400 m2 grond eromheen. De naaste buren zaten een kilometer verderop. Mijn 
man zat bij de marine en hij was veel aan het varen, tien maanden per jaar was ik daar alleen met de kin-
deren die toen nog klein waren. Acht keer per dag reed ik met de twee meisjes vijf kilometer op de fiets 
naar hun schooltje heen en weer, bakte ik mijn eigen brood, maakte zelf kaas en zorgde voor het kleinvee. 
Ik had twee varkens en een koekalf die bestemd waren voor de slacht, verder had ik melkgeiten die ge-
woon in de berm aan de weg stonden en op het land liepen. Er huppelden konijnen rond, kippen scharrel-
den in een grote ren en ik had patrijzen en fazanten. `s Winters liepen er reeën in de tuin op zoek naar een 
beschut plekje tegen de kou. Om 5 uur `s morgens stond ik op om de geiten te melken, bracht de kinderen 
naar school, deed boodschappen in het dorp, deed het huishouden, maaide het gras waar ik twee uur mee 
bezig was, verzorgde de moestuin en `s avonds om 21 uur was ik klaar met mijn werk en kon ik zitten tot ik 
naar bed ging. Aan vier uurtjes slaap had ik genoeg. Ik heb het er ontzettend naar mijn zin gehad daar en 
kreeg energie door dat harde werken.”

Ieder normaal mens kost het energie om hard te werken maar Jacky niet die kreeg er energie van, heel 
bijzonder!

“Na mijn scheiding ben ik weer teruggegaan naar Den Helder en ontmoette daar mijn huidige man en ja 
opeens woonde ik in een huis met een klein tuintje. De volkstuin met een oppervlakte van 150 m2 compen-
seert dat verlies aan grond dus een beetje.

Ik heb toen anderhalf jaar een zonnebankstudio gerund, mijn middenstandsdiploma gehaald voor afdeling 
parfumerie, ik heb mijn papieren voor cosmetica adviseuse, visagiste, nagelstyliste en kleurenanaliste en 
heb de opleiding computerboekhouding gedaan.”
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In het zonnetje 2/2

Zou er iets zijn wat Jacky niet gedaan heeft vraag ik mij af, het is toch niet 
te geloven wat een mens allemaal kan doen in zijn leven. En ik maar den-
ken dat ik het vrij druk heb, elke dag is er wel wat vind ik. Na Jacky ge-
sproken te hebben durf ik dat niet meer te denken. Ik vraag haar wat ze 
gedaan heeft na dat avontuur bij die zonnebankstudio en ik zet me schrap 
voor haar antwoord.

Ik heb toen bij “Flamingo” gewerkt, dat is een amusementshal in de 
Spoorstraat, daar begon ik om 10u `s morgens met decoraties en stond ik 
achter de kassa, `s middags werkte ik in ”Cheers”  een eetcafé en `s 
avonds stond ik in broodjeszaak “Alsjemenou” daar werkte ik dan tot 5 uur 
de volgende ochtend.” 

Jacky keek erbij alsof het de gewoonste zaak van de wereld was om drie banen achter elkaar te hebben 
van 10 uur `s morgens tot 5 uur de volgende ochtend. Alsjemenou dacht ik hoe kan iemand van vlees en 
bloed dat volhouden? Daar moet je Jacky voor heten, ze lijkt wel de bionische vrouw, maar dan zonder zes 
miljoen!

Uiteindelijk is ze afgekeurd, haar lichaam waar ze vele jaren roofbouw op heeft gepleegd liet het afweten. 
Helemaal niet gek eigenlijk, ze heeft het nog lang volgehouden. Toch weet ze nog steeds niet wat stilzitten 
is. Het leek haar best wel leuk om een paar keer in de week `s middags achter de bar te staan in het Praat-
huis, dan sprak ze eens andere mensen vond ze. Ook is ze invalster voor als een ander het even te druk 
heeft en niet kan komen. Om bij een feestje de drank te verzorgen draait ze haar handen ook niet voor om, 
even een leuk verzetje op zijn tijd. Twee ochtenden begeleidt ze cliënten van de GGZ die bij “Mindz” op 
Willemsoord werken, want creatief is Jacky ook. Ze heeft vele hobby`s, maakt overal iets van. Lampen van 
mooie stukken hout bijvoorbeeld. Ze heeft het idee opgevat om in de herfst te beginnen met het geven van 
workshops in haar tuinhuis, het maakt eigenlijk niet uit waarin, bijna alles kan ze maken en aan anderen 
leren. 

Mensen die interesse hebben om eens een workshop te doen bij haar kunnen haar mailen voor informatie. 
Haar email adres is: jackykramer@quicknet.nl  Binnenkort komt er een brievenbus te hangen bij de ingang 
van haar tuin waar men ideeën over te geven workshops in kan deponeren. 
Haar tuin is aan de Mauritslaan 108 A
Ik hoop dat er interesse voor is want ik weet zeker dat u een heel gezellige le
erzame middag bij haar zult hebben.

Met dank aan Jacky, een heel bijzondere vrouw!

Anneke vd Meer-v Beveren.
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Informatie van de Tuinwinkel

In de Tuinwinkel kan een ieder die dat wil een opgaveformulier invullen voor opgave van stalmest, 
compost en witlofpennen. De prijzen zijn momenteel nog niet bekend, maar de info is te zijner tijd bij ons 
in de Tuinwinkel aanwezig.
Ik wil u er nog op wijzen dat de mest en de compost niet meer bezorgd wordt op de tuin zelf. Wel is er in 
overleg met de tuinwinkel ( Peter Verhoef) een regeling om een afspraak te maken dat hij wel met de 
tractor van de vereniging de mest of compost naar de tuin wil rijden ( onkosten 5 euro per M3) . Dit houdt 
dus in dat als de leden dit willen, ze zelf zorg moeten dragen dat de mest of compost in de aanhang-
wagen wordt geschept, liefst met twee man. Peter is alleen en gaat dus niet voor alle leden de aanhang-
wagen vol scheppen.
Medewerkers Tuinwinkel

Nestkastjes

Bij het controleren van de 15 nestkasten zijn me een paar dingen opgevallen. In vergelijking met vorig 
jaar, toen de kasten veel hoger hingen, waren voor het eerst de twee kasten op het hoofdpad van het 
A- complex  bezet. De drie kasten langs het water  tegenover het C-complex bleven onbezet terwijl ze 
vorige jaren altijd wel bezet waren. Dat komt waarschijnlijk   door de wat ruige begroeiing waardoor er 
geen ruime aanvliegroute was. Het eerste nestkastje op het A- complex was altijd bezet, doch dit jaar 
niet. Ik kon er bijna niet inkijken vanwege het hout dat er neergelegd was waar begroeiing over heen 
lag en ik denk dat daarom het kastje onbezet bleef. 

In vergelijking met vorig jaar was er bijna geen verschil met de datum  van de eerste leg van de eieren. 
Dat was dit jaar 11 april en vorig jaar was dat op 12 april. Begin juni kregen we te maken met een hitte-
golf  en toen ik daarna ging controleren waren alle jongen uitgevlogen en zag ik, in een voor er sprake 
was van die hittegolf onbezet kastje, een koolmees broeden op vijf eieren. 

In totaal waren er zeven kasten bezet en acht onbezet. 
Er zijn 11 pimpelmezen en 44 koolmezen uitgevlogen.
Ik vond ook in een kastje een dood jong en een onbevrucht ei.
Al met al viel het resultaat me wat tegen, ik had meer jongen verwacht. 

Tjeerd Dijkstra.
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Moederkoek voor de larve van de grote graafwesp

De grote graafwesp heeft een zwart-rood lijf en een lange wespentaille. Het achterlijf 
staat op een ragfijn steeltje. Het zijn grote rupsendoders, indrukwekkende wespen met een intrigerende 
leefstijl. 

Zoals alle graafwespen graven ze een holletje in het zand: een tunneltje dat na een paar centimeter uit-
komt in een kamertje. Als het klaar is sluiten ze het af met een steentje. Ze doen moeite voor dat deksel-
tje, het moet goed passen en eruitzien als de omgeving. Eventueel werken ze het af met zand en 
(korst)mos. Wordt het hol goedgekeurd als kraamkamer dan gaat de wesp op zoek naar een rups. Een 
ideale rups is ongeveer even lang als de wesp, wat dikker en zeker een stuk zwaarder. Zo`n rups krijgt 
een paar prikjes met de angel, waarna hij verlamd raakt. De wesp pakt hem met zijn sterke kaken beet 
en vliegt ermee 
naar het hol. Bij het hol legt de wesp haar prooi neer, waarna ze de deksel opent. Soms heeft ze haar hol 
zo goed gecamoufleerd dat het even duurt voor ze de ingang vindt. Dan lijkt ze zenuwachtig rond te 
springen. Eenmaal geopend, grijpt ze de rups bij diens kop en sleurt ze hem achterwaarts de grond in. 
Dat past maar net. Soms is het hol niet diep of ruim genoeg en steekt de rups er met zijn kont uit. Dat is 
niet de bedoeling en dan werkt de wesp zich langs haar prooi naar buiten, sjort de rups eruit en verricht 
even wat uitbreidingswerkzaamheden. Ze diept wat zand op en als er genoeg ruimte is, sjort ze de rups 
weer naar binnen. Voor ze de steen voor de ingang rolt, legt ze een ei op de rups. Die zal sterven maar 
is eerst alleen verlamd en blijft dus vers. Een prima soort van moederkoek voor de wespenlarve.
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Afscheid van bestuursleden.

Aan het eind van de jaarvergadering op 21 mei, zijn de afgetreden bestuursleden (Ed Wilman, 
Miranda Dekker, Aldert Dekker, Karin Cruijf en Tess Vermeulen met een boeket bloemen bedankt voor hun 
inzet. (Helaas waren niet alle foto’s even duidelijk).
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Recept: Broccolitaart

Een van mijn favorieten dit taartje voor 4 personen.
Ik heb dit recept gevonden in een boekje van Yvonne Lemmers en 
Thea Bremer.

De bereiding is simpel en de ingrediënten zijn zuiver.

 500 gram broccoli in kleine stukjes

 Peper en zout

 200 gram gerookte spekreepjes

 150 gram gorgonzola (ik gebruik gewoon kruidenkaas)

 4 eieren

 2 dl slagroom ongeslagen.

Wil je wat anders dan spek. Een dikke plak rookvlees in blokjes krokant bakken kan ook.
De derde variant is om er gestoomde makreel in te mikken.

Dan nu het ingewikkelde bereidingsproces. 
Kook of stoom de broccoli gaar.
Spekreepjes krokant bakken.
Broccoli en spekreepjes in een quichevorm van 22 cm doorsnede.
Ik heb er een van silicone, maar zet dit vormpje eerst op een bakrooster. 
Verbrokkel de gorgonzola of doe kruidenkaas in een kom.
Meng de kruidenkaas met de eieren en de room en voeg peper en zou naar smaak toe.
Met de kruidenkaas gebruik ik geen peper en zout.
Giet dit mengsel over de broccoli met de spekjes of .. en bak 45-50 minuten in de oven die op 200 
graden is voorverwarmd.

Eet smakelijk en als je met z’n tweeën of alleen bent. Het is in de vriezer prima te bewaren. Voor de 
volgende weken.
De chef
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BESTELLEN TUINAGENDA 2020

Dit jaar wilde ik weer de agenda “Het juiste moment” voor 2020 van stichting de Zonnetuin 
bestellen voor de leden van ATV Texelstroom.
Deze werkagenda is gemaakt door Guurtje Kieft. Hierin staan alle gegevens voor het zaaien en oogsten 
van de gewassen. Er is rekening gehouden met de stand van de maan en de planeten. Iedereen weet 
dat door de stand van de maan er eb en vloed is.
In deze kalender staat dus precies wanneer het gunstig is om te zaaien, te planten, te verplanten en te 
oogsten.

Deze kalender is niet alleen geschikt voor de moestuin-
ders maar ook voor de siertuinders.
Deze kalender kunt u ook gebruiken om er een tuindag-
boekje van te maken. Er is  bij elke dag ruimte om een 
aantekening te maken. Achterin is ook ruimte voor noti-
ties. Hij meet 14 bij 15 cm.
 

De kalender is bij mij te bestellen. Vorig jaar heb ik er 
10 besteld.  Normaal kosten ze 17,50 euro per stuk, 
maar omdat ik er een aantal tegelijk bestel, 
heb ik vorig jaar 15 euro betaald per stuk.

Bestellen graag voor eind oktober.

Meer gegevens over deze agenda kunt U vinden op www.dezonnetuin.org.

Popita Boschloo (Tuin 67 ). Telefoon: 621122.
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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


