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Data Stekkenmarkt & Open Dagen 2020 
ATV Texelstroom

Net als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer een  
Stekkenmarkt & Open Dagen. 

Voor het eerst zullen deze twee evenementen in 1 weekend plaatsvinden.

STEKKENMARKT EN OPEN DAGEN ZATERDAG 06 & ZONDAG 07 JUNI 2020

De Open Dagen en Stekkenmarkt worden gehouden van 10.00 - tot 16.00 uur.
De tuin van de Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer is open voor bezoekers en ook diverse 

tuinleden houden “open tuin”.

Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier vóór 1 mei 2020 op te sturen naar:
ATV Texelstroom

t.a.v. de evenementencommissie
t.n.v. de penningmeester ATV Texelstroom

Texelstroomlaan 3
1784 EA Den Helder

Tevens verzoeken wij u om vóór 1 mei 2020 € 15,00 over te maken naar:
Rekeningnummer NL26RABO0103930043

Onder vermelding van: OPEN DAGEN/STEKKENMARKT 2020

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

Ook is het mogelijk zich aan te melden via email: 
atvevenementen@gmail.com

Na ontvangst van uw mail sturen wij u hiervan een bevestiging.

Vriendelijke groeten namens de evenementencommissie

Ilse Kootkar & Carlos van den Broeke

contactpersoon: Carlos van den Broeke 06-11912142
Zie ook onze website: www.atvtexelstroom.nl
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Ingeschreven K.v.K. Alkmaar Nr. V40634356

UITGAVE  Maart 2020

Adres:   Texelstroomlaan 3           1784 EA  Den Helder      tel. 0223-613539
Bank:   NL26RABO0103930043 t.n.v. penningmeester ATV Texelstroom
E-mail:   atv.texelstroom@gmail.com                      
Website:  www.atvtexelstroom.nl
Dagelijks Bestuur         
Voorzitter  P. Spaansen  Tuin 126    06-53507235
Secretaris  K. IJzendoorn  Tuin 119    06-51120940 
Penningmeester C. de Groes  Tuin 44     06-46923982

2de Voorzitter  E. Asselman  Tuin 51     0223-624671

NTC-Commissie

Voorzitter  A. de Jonge  Tuin 86       wjdejonge@ziggo.nl   06-11224449
Alg. Werkzaamheden  R. Doorn           Tuin 144      robdoorn57@gmail.com  0223-624448                    
Materiaalbeheer     

Coördinatoren

A-complex  H. Manshanden Tuin 64
B-complex  B. Verijzer  Tuin 147 
C-complex  P. Koning  Tuin 182    0223-621005
Bij afwezigheid van de heer Koning neemt de heer P. Vet waar: tuin 166

Waterbeheer sloten H. v.d. Broeke            Tuin 46                                                      

Werkspanning P. 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 (Interim)   06-46043065

Medewerkers   K. Buurmeester, K. Quax, D. Smith en mw. K. de Bruin

Bouwaanvragen        indienen bij de BTC of bij het dagelijks bestuur

ARBO-coördinator W. de Jonge  Tuin 86  wjdejonge@ziggo.nl    

Beheerscommissie

Voorzitter  E. Asselman  Tuin 51     0223-624671
Voorraadbeheer J. Dijkstra  Tuin 95     06-23990660
Financieel beheer T. Vermeulen    Tuin 109    06-28082556

Redactiecommissie

Leden                       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 maart editie van de 
Vloedlijn 2020, het mededelingen en 
contactorgaan van de ATV 
Texelstroom.

Deze keer minder inzendingen, maar 
Inzenders weer bedankt voor de kopij, 
wij proberen alle ingezonden stukjes te 
plaatsen mits voorzien van naam/tel.nr. 
van de afzender, tevens behouden wij 
ons het recht voor om tekst te 
corrigeren. Indien wij inhoudelijk vragen 
hebben over de ingezonden kopij 
nemen wij contact op met de afzender.

Kopij inleveren kan via:

Redactie ATV Texelstroom
Texelstroomlaan 3
1784 EA Den Helder
 
De full-color editie van de Vloedlijn, als 
PDF download, is ook te vinden op de 
website van de vereniging.

Suggesties/ideeën om de Vloedlijn 
en/of de website te verbeteren en 
aantrekkelijker te maken zijn van harte 
welkom. 

De sluitingsdatum voor de volgende 
vloedlijn is 12 mei 2020

De redactie. 

Inhoudsopgave
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Notulen 63e ALV 2019     8
Jaarverslag 2019 secretaris    10
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Jaarverslag 2019 Tuinwinkel    12
Jaarverslag 2019 ARBO     13
Oproep vd Evenemetencommissie   13
Compost, het goud inuw tuin    14
ARBO op de tuin     14
Nieuws van de NTC     15
In het zonnetje      17
Aanmeldingsformulier Stekkenmarkt/Open Dagen 19
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Van de bestuurstafel

Begin februari heeft het bestuur gesproken met vertegenwoordigers van de Gemeente over de tien jaren begroting en 
de factuur over het jaar 2020 die inmiddels is ontvangen. Wij hebben medegedeeld dat wij bezwaar hebben aangete-
kend tegen de factuur 2020 op grond van de volgende overwegingen:

 Gewoonterecht een ongeschreven recht dat geldt omdat er binnen een maatschappelijke kring (tuinverenigin-
gen in Den Helder) steeds naar wordt gehandeld. Namelijk vanaf de oprichting in 1955 tot op heden is nog 
nooit een nota /factuur voor een bepaald kalenderjaar vooraf betaald. Artikel 3, lid 2 van de huurovereen-
komst is dus nog nooit gebruikt en kan als waardeloos worden gekwalificeerd. De termijn waarbinnen moet 
worden betaald is uiterlijk 1 juni.

 Opgewekt vertrouwen door een overheidsinstelling door nog nooit gebruik te maken van dit artikel gedurende 
bijna 65 jaar.

 Gelijkheidsbeginsel ten opzichte van sportverenigingen die grond van de Gemeente Den Helder pachten te-
gen een aanzienlijk korting per vierkante meter ten opzichte van de tuinverenigingen in het algemeen, dan 
wel het onderhoud van terreinen, wat door de Gemeente wordt vergoed / betaald enz.

Het bezwaar is inmiddels tijdig ingediend en de AVVN zal de haalbaarheid van het bezwaar toetsen op de juridische 
mogelijkheden.

Tevens hebben wij medegedeeld dat wij op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur het college zullen verzoe-
ken om openheid van zaken te geven over datgene wat andere verenigingen die grond van de Gemeente huren 
daadwerkelijk betalen aan pacht en welke bijdrage de Gemeente verleent in de vorm van bijvoorbeeld onderhoud enz. 

Het onderhoud van de tuin met uitzondering van de eigen tuinen, wordt tijdens de Algemene werkzaamheden van de 
leden op zaterdagmorgen gedaan. U heeft hiervoor getekend toen u lid werd. 

Bovenstaande stond ook in de Vloedlijn van december 2019.
Van mevrouw Astrid de Jonge heeft het bestuur vernomen dat de aanwezigheid van de leden voor de algemene 
werkzaamheden goed verloopt. Blijf dit volhouden a.u.b. Het geeft een goed gevoel en ons complex heeft met uw me-
dewerking een steeds betere uitstraling.

En dan uw eigen tuin: de aardappelen komen dit jaar op het voorste deel van uw tuin.

De kar voor uw tuinafval wordt niet meer geleegd en zal worden verwijderd. In het vervolg moet u het tuinafval zelf 
verwerken of afvoeren. De oprit en de kar zullen worden verkocht.
Een en ander heeft te maken met afval wat niet thuis hoort op de composthoop en toch in de kar wordt gedumpt, te 
denken valt aan bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop en andere hardnekkige planten. 
Ook materialen zoals glas en hout werden regelmatig gesignaleerd.
U bent al jaren gewaarschuwd en toch zijn er personen die gewoon hun eigen gang gaan.
Jammer voor de meeste tuinders die zich wel aan de regels hielden.

Het onderzoek naar de Buma Stemra is nog niet afgerond. 
De penningmeester heeft het onderzoek naar de energieleveranciers afgerond. De controle door een vaste medewer-
ker naar het verbruik en de opbrengst van de zonnepanelen heeft er toe geleid dat we ruim €. 100,-- per maand min-
der gaan betalen voor gas en elektra 

Namens het bestuur 
Peter Spaansen
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De algemene werkzaamhedenlijst voor 2020. De tijd is van 9.00 uur tot 10.30 uur.

Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan vroeg genoeg aangeven 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 verwachten wij u de 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. Scholten 118

Mevr. Ekelschot 57 Dhr. Kooij 61 Mussele vd - Ellen 55

Dhr. Janssen 25 Dhr.de Jong 72 Dhr.de Vries 139

Dhr.van Leeuwen 161 Mevr. Meiracker 90 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

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.van Soeren 122 Mevr. Zandbergen          7

Dhr. Willemse 129 Dhr. Roos 102 Mevr. Rosloot 12

Dhr. Slot 38 Mevr. Tot 157

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 Dhr. Leur 114
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C O N V O C A T I E   2 0 2 0

Convocatie 64e jaarlijkse algemene ledenvergadering ATV Texelstroom

Datum: maandag 16 maart 2020
Locatie: Het Praathuis, Texelstroomlaan 3
Tijd:  Aanvang 20.00 uur
Voorzitter P. Spaansen

Het bestuur van de ATV Texelstroom nodigt u uit tot het bijwonen van de 64e jaarlijkse algemene ledenvergadering, 
die op maandag 16 maart in het Praathuis wordt gehouden.
De vergadering is toegankelijk voor leden, leden van verdienste, genodigden, zoals aspirant-leden en donateurs.
Alleen leden hebben stemrecht overeenkomstig de statuten art.6.
Gezien het belang van de algemene ledenvergadering rekent het bestuur op uw aanwezigheid.

Agenda

1. Opening

2. Notulen van de 63e jaarlijkse alg. ledenvergadering van 21 mei 2019

3. Ingekomen post

4. Mededelingen van het bestuur
 
5. Jaarverslag secretaris

6. Verslag kascontrolecommissie 
De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 zijn vanaf 9 maart 2020 ter inzage beschikbaar in de bestuurskamer en 
worden uitgedeeld aan de aanwezigen op 16 maart.

a. Jaarrekening 2019 penningmeester
Vragen en opmerkingen voor dit punt dienen uiterlijk vóór 11 maart 2020 schriftelijk bij de penningmeester 
te worden ingediend.
b. Begroting 2020
c. Commissieleden kascontrole 2020: 
mevr. M. Bakker, de heer H. Manshanden mevr. M. Obradovic.
Leden die zitting willen nemen in de kascontrolecommissie, worden verzocht zich op te geven bij de secretaris. 

7. Verslagen Commissies
a. NTC Natuurtuincommissie
b. BHC Beheercommissie/ Evenementencommissie
c. BTC Bouwtechnische commissie
d. IKC  Inkoopcommisie
e. ARBO

8. Jubilarissen

9. Voorstellen
Heeft u:
voorstellen die niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement of
nieuwe ideeën voor onze vereniging waarvan het wenselijk is dat zij in de reglementen worden vastgelegd, dan 
verzoeken wij u deze schriftelijk in te dienen vóór 11 maart 2020.

U bent vanzelfsprekend in de gelegenheid om vóór 11 maart 2020 schriftelijk vragen te stellen.

p a u z e

Wij doen een dringende oproep aan u om zich aan te melden voor een functie binnen het dagelijks bestuur!
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11. Rondvraag

12. Sluiting

Alleen schriftelijk ingediende vragen of voorstellen die vóór 11 maart 2020 zijn ingediend, zullen worden 
behandeld.

Het bestuur, ATV Texelstroom

Notulen 63e Algemene Ledenvergadering 2018

Datum:   dinsdag 21 mei 2019
Plaats:   Praathuis
Tijd:   20.00 uur
Interim-voorzitter: Ed Asselman

Aanwezig:  52 personen, waarvan 46 leden en de heer Cor van Dijk, AVVN

Afbericht van: Mevr. K. de Bruin, de heer H. Vaars, de heer en mevrouw Dienaar, de 
heer en mevrouw Van de Laar

1.Opening
Interim-voorzitter Ed Asselman opent de vergadering en hij heet de aanwezigen welkom. 
We houden een minuut stilte om de heren André Ramoutar en Joop de Boer te herdenken.

2.Notulen van de 62e ALV d.d. 17 april 2018 
Notulen van de extra algemene ledenvergadering d.d. 27 november 2018

De notulen van beide vergaderingen worden goedgekeurd.

3.Postzaken
-De heer Koos IJzendoorn stelt zich verkiesbaar als secretaris

-De heer Cor de Groes stelt zich verkiesbaar als penningmeester

-De heer Peter Spaansen stelt zich verkiesbaar als voorzitter

-De heer John Voorthuijzen heeft een voorstel voor aanpassing van de bouwvoorschriften

4.Mededelingen van het bestuur
Interim-voorzitter Ed Asselman deelt mede dat de in november jl. gekozen voorzitter Ed Wilman om gezondheids-
redenen in februari met deze functie is gestopt.
Tevens zijn vele vrijwilligers om diverse redenen gestopt. 
Gelukkig zijn er ook zaken wel goed gegaan, zoals door de vrijwilligers in de Tuinwinkel; er zijn de nodige repara-
ties verricht door mensen van de BTC en de NTC en in de kantine is door Sjaak Dijkstra ook veel werk verzet.
Op het A-complex is de elektriciteitskabel vernieuwd. De stekkenmarkt was een succes. Allen hartelijk bedankt!
Er is weer overleg met de gemeente geweest om het huurcontract te verlengen van 5 naar 10 jaar. Dit verloopt via 
de 10-jarenbegroting die inmiddels is aangeleverd bij de gemeente.
In de loop van dit jaar gaan we kijken naar het overschrijden van de begroting. 
Er zijn meer vrijwilligers nodig in de Tuinwinkel en achter de bar. Als er niet voldoende vrijwilligers zijn om achter 
de bar te staan, zijn we genoodzaakt om niet alleen op woensdagmiddag dicht te zijn, maar ook op donderdag- en 
vrijdagmiddag.
Het fietsen op het terrein is een eeuwigdurend probleem. Er wordt veel te hard gereden, ook door de mensen op 
een elektrische fiets. En dat gebeurt niet alleen op de betonpaden, maar helaas ook op de graspaden.

5.Jaarverslag (afgetreden) secretaris
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
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6.Verslag kascontrolecommissie
7.Jaarrekening 2019
De heer C. de Groes vraagt naar de overschrijding van de begroting van de BTC. 
Het bedrag van de overschrijding komt aardig overeen met het bedrag van het totale verlies. Dit is veroorzaakt 
door het onverwacht moeten herstellen van de achterzijde van het Praathuis en de installatie van de waterput.
De jaarrekening wordt goedgekeurd. 

8.Begroting 2018
De heer R. Bleek vraagt waarom de bedragen op de begroting 2019 zo laag zijn. 
Ed Asselman antwoordt dat we dit jaar ‘pas op de plaats’ moeten maken. Wel is de post ‘onderhoud’ in de 10-jaren-
begroting opgenomen.
De heer K. IJzendoorn vraagt waarom de post ‘diverse kosten’ € 5.371 bedraagt, terwijl € 2.400 is begroot. 
Antwoord: er zijn twee nieuwe verwarmingsketels aangeschaft.
De begroting wordt goedgekeurd.

9. Commissieleden kascontrole (kcc)
De kcc, bestaande uit mevr. M. Bakker en de heer P. Spaansen, met als reserve lid de heer H. Manshanden, heeft 
de financiële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. De heer Spaansen leest het verslag van de kcc 
voor. De leden van de kcc ontheffen de penningmeester van verdere verantwoording en zij bedanken haar voor 
haar werk. De heer Spaansen treedt af. De kcc bestaat uit mevr. M. Bakker en de heer Manshanden en als nieuw 
(reserve)lid meldt mevr. M. Obradovic zich aan.

10. Verslagen commissies
De verslagen van de NTC en de BHC worden goedgekeurd. De andere commissies hebben geen verslag inge-
diend.

11. Voorstellen
Het ingediende voorstel van de heer J. Voorthuijzen betreffende aanpassing in de bouwvoorschriften wordt bespro-
ken. De heer C. de Groes stelt voor om bij verkoop van de tuinhuisjes vast te leggen dat het betreffende huisje 
wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat. En ook: illegale bouwsels afbreken. 
De grotere huisjes worden gedoogd en dat blijft ook zo, want de regelgeving vanuit de gemeente betreffende maxi-
maal 16 m² kwam later.

12. Voorgestelde wijziging/aanvulling in het huishoudelijk reglement
Artikel 12 Het bestuur
Toevoegen: Uitgaven hoger dan € 5.000,-- worden pas gedaan na goedkeuring door de leden tijdens de ALV.      
Dit voorstel wordt AANGENOMEN.

Artikelen 21 t/m 24 bij lid 1 en artikel 25 bij lid 2:
Vervallen: De commissie bestaat uit tenminste 3 leden (bij de REC 2 leden)
Deze wijziging wordt AANGENOMEN.
Na de pauze vraagt de heer Peter Verver het woord. Hij is een vriend van de heer Joop Schilder, tuin 53. Joop is 
ziek en kan zijn tuin niet meer bijhouden. Inmiddels is met o.a. hulp van de NTC de achterstand in het onderhoud 
ingelopen en hij is nu op zoek naar iemand om samen de tuin bij te houden.
Als tip wordt genoemd het maatjesproject van Humanitas.

13. Bestuursverkiezing
De heer P. Spaansen wordt schriftelijk met algemene stemmen gekozen als voorzitter. D.m.v. het tellen van opge-
stoken handen wordt de heer K. IJzendoorn gekozen als secretaris en de heer C. de Groes als penningmeester. 
De heer P. van Niel wordt voorzitter van de IKC (Tuinwinkel).

14. Rondvraag
De heer Cor van Dijk meldt dat op 22 juni a.s. het landelijk AVVN-congres in Driebergen wordt gehouden. Hij 
vraagt of iemand van het bestuur of anders leden van de ATV aanwezig kunnen zijn. Het congres is de Algemene 
Ledenvergadering van het overkoepelend orgaan. De heer P. Spaansen zegt toe erheen te gaan.
De heer H. Manshanden vraagt of de openstaande functies in ons bestuur worden ingevuld. Hij staat er open voor 
om weer coördinator A-complex te worden, maar hij wil eerst in gesprek met het nieuwe db.
De heer W. de Jonge vraagt wie momenteel de arbo-coördinator is. Dat is tijdelijk de heer E. Asselman. De heer 
De Jonge geeft aan deze functie op zich te nemen.
De heer W. Hoffman meldt zich aan als voorzitter BTC.



10

15. Sluiting

Karin Cruijff bedankt Ed Wilman, Ed Asselman, Tess Vermeulen, Aldert Dekker en Miranda Dekker voor hun bij-
dragen aan het bestuur. 
Tess Vermeulen bedankt allen voor hun beterschapswensen na haar ongeluk in Polen en ze bedankt Karin voor 
haar hulp.
De laatste woorden zijn voor de nieuwe voorzitter, Peter Spaansen. Hij zegt toe de lijn van de statuten en 
de huishoudelijke reglementen te gaan volgen. Er worden geen concessies gedaan. Tevens gaat hij alle 
leden bezoeken en er weer één vereniging van maken. Jammer dat de ‘oudjes’ het weer moeten gaan 
doen, aldus Peter. 

Karin Cruijff-Molenaar

Jaarverslag Secretaris 2019

Het Bestuur is gestart in mei 2019 en is volledig vernieuwd.
Het afgelopen jaar heeft het DB maandelijks vergaderd.
Eens per kwartaal is er een AB-vergadering gehouden.
De laatste zaterdag van de maand zijn we in het praathuis aanwezig geweest en hebben veel tuinders te woord 
gestaan.
Er zijn diverse brieven aan tuinders verzonden die zich niet aan de statuten en het HHR hebben gehouden. Dit 
heeft geresulteerd in het royeren van twee tuinders.
Dhr. Klopstra is tijdens de nieuwjaarsreceptie benoemd als erelid van de vereniging, hij was op 1 januari 2020
50 jaar lid.
Er zijn gesprekken geweest met de Gemeente over de pacht en het onderhoud van de singels, dit wordt nog ver-
volgd.

Het bestuur was op 31 december samengesteld uit

Voorzitter  Dhr. P. Spaansen 
Penningmeester Dhr. C. de Groes
Secretaris  Dhr. K. IJzendoorn

2de Voorzitter  Dhr. E. Asselman
Voorzitter BHC               Dhr. E. Asselman
Voorzitter NTC               Mevr. A. de Jonge
Voorzitter IKC   Dhr. P. van Niel
Voorzitter BTC               Dhr. W. Hoffman (vanaf september Interim) 
Voorzitter EC   Dhr. C. v.d. Broeke

De Secretaris

K.H. IJzendoorn
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Jaarverslag van de Natuur Tuin Commissie van 2019

In september van 2019 heb ik het stokje van Rob Doorn overgenomen als voorzitter van de NTC. 
Daarom wil ik als eerste Rob bedanken voor al de jaren dat hij als voorzitter de NTC heeft gedaan en ik hoop dat 
hij het nog heel wat jaartjes samen met mij wil blijven doen.
Ook wil ik de heren de Geus en Obradovic bedanken voor hun hulp bij de NTC en de heren Sneep en Carlebur 
voor hun werkzaamheden als snoeiploeg. 

De leden die elke keer gekomen zijn voor de algemene werkzaamheden hebben natuurlijk ook een bedankje no-
dig, want zonder al deze leden kan het complex niet onderhouden worden.
Helaas moet ik ook de heer Verhoef bedanken, hij heeft aangegeven dat hij wilde gaan stoppen, wat ik erg jam-
mer vind, met zijn werkzaamheden als materiaalbeheerder en als maaier. Peter bedankt voor alles wat je voor de 
NTC hebt gedaan.

Een speciale dank wil ik ook geven aan mijn man, Willem de Jonge, die Rob geholpen en ondersteund heeft met 
het zagen en die mij al sinds september geholpen heeft, ook in zijn vakantie, met het snoeien van wilgen en het 
opruimen van de A-singel en zijn hulp bij de algemene werkzaamheden. Hij is mijn kenniscentrum wat betreft 
bomen, planten en struiken. 

Zoals u misschien heeft gezien, zijn we begonnen om de A-singel op te knappen, er is inmiddels al veel werk 
verricht maar we zijn er nog niet helemaal klaar.
Er is ook aardig gezaagd in de bomen, waardoor we nu hout hebben om te verkopen zodat we voor dat geld an-
dere spullen kunnen aanschaffen zoals bijvoorbeeld planten, struiken en gereedschap. 

Dit jaar, 2020, zijn we al vroeg in januari gestart met de algemene werkzaamheden en gaan we door met een 
onderbreking van in ieder geval twee weken zomerstop. En natuurlijk als er activiteiten zijn die op een zaterdag 
vallen.
We zijn weer teruggegaan naar anderhalf uur algemene werkzaamheden omdat we gemerkt hebben dat het 
prettiger werkt zonder onderbreking en aansluitend staat de koffie of thee klaar in het Praathuis. 

Laten we vooruitkijken op een mooi tuinjaar.

Voorzitter NTC, A.F. de Jonge
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Jaarverslag Praathuis
Het afgelopen jaar was het voor het praathuis weer een jaar vol activiteiten.
De zaterdagen werden, niet altijd goed bezocht. Er was een vaste groep deelnemers voor de loterij en de nasi, 
bami en soepen vonden gretig aftrek. Ook de meegenomen emmertjes werden gevuld weer mee naar huis geno-
men. De stekjes dag en de open dagen zorgden voor veel gezelligheid, mede door livemuziek, hapjes en gebak-
ken vis. De klaverjasavonden werden goed bezocht.
Enkele bijeenkomsten van de Zonnebloem zorgden voor de nodige reuring. Helaas hield de afdeling die de activi-
teiten bij ons organiseerde en vergaderde in het Praathuis op te bestaan
Verder waren er diverse feestavonden, vergaderavonden, voorlichting door de gemeente, reanimatiecursussen 
enz. Het praathuis was 2 x stembureau en ook de tuindersvereniging uit de Schooten heeft bij ons vergaderd en 
gaat dat binnenkort weer doen. Een nieuwe huurder is de vogelwerkgroep, waarschijnlijk komen ze vaker bij ons.
Een nieuw koelmeubel werd aangeschaft en de dranken staan weer koud.
Komend jaar willen we een nieuw koelmeubel aanschaffen om acht kratten bier koud te kunnen houden. Het 
huidige meubel heeft zijn beste tijd gehad.
Een van onze medewerkers heeft de cursus sociale hygiëne gevolgd en enkele anderen hebben het certificaat 
verantwoord alcohol schenken van de NOC/NSF behaald.
Al met al een goed jaar, vooral ook dankzij de inzet van Sjaak en zijn medewerkers.
Hartelijk dank daarvoor.
Op naar een nieuw jaar.

Jaarverslag Tuinwinkel

Na overname van het voorzitterschap van Gerrit Hollander medio mei van het afgelopen jaar, kwam ik in een ande-
re afdeling van de vereniging. Ondanks dat ik jaren algemeen voorzitter ben geweest was dit toch een hele andere 
ervaring voor mij. Ik wil in ieder geval Gerrit bedanken die de voorgaande jaren de winkel heeft aangestuurd en di-
verse aanpassingen heeft doorgevoerd.
Het voordeel voor mij is dat er ervaren mensen met veel kennis werkzaam zijn in de tuinwinkel. Wij kunnen daar-
door onze leden goede adviezen geven. 
Er zullen niet veel tuinverenigingen zijn met zo’n grote keuze in meststoffen als onze vereniging. Wij worden dan 
ook regelmatig bezocht door leden van andere tuinverenigingen.
Wel zie je dat de omzet van de tuinwinkel daalt ten opzichte van de jaren hiervoor. Dit is te verklaren doordat wij 
niet de enige winkel zijn die tuinplantjes, zaaigoed en potgrond verkopen. De grote winkelketens komen met aan-
biedingen waar wij niet tegen op kunnen concurreren. Je ziet dat veel tuinders overgaan op siertuinen of meer 
gras aanleggen wat minder onderhoud geeft en daardoor ook minder materialen uit de tuinwinkel nodig hebben. 
Wij proberen toch de leden die gebruikmaken van de tuinwinkel een passend assortiment te bieden. Mochten er 
bij de leden nog suggesties zijn om ons assortiment aan te passen of uit te breiden horen wij dat graag.
Wij hopen onze leden ook in het nieuwe jaar weer in de tuinwinkel te mogen verwelkomen en wensen iedereen 
een mooi en goed tuinders jaar toe.

De voorzitter, P van Niel,
Medewerkers van de tuinwinkel. 
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Jaarverslag ARBO

In 2019 is er een inventarisatie uitgevoerd op de persoonlijke beschermingsmiddelen en hijsmiddelen van de 
NTC. Hieruit is gebleken dat veel spullen verouderd zijn. Inmiddels zijn er nieuwe zaaghelmen en andere kleine 
beschermingsmiddelen aangekocht.
Ook zijn gereedschappen bekeken die aan slijtage en veroudering onderhevig zijn.
 
Daarnaast is er gekeken naar de persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt worden in de tuinwinkel bij het 
overscheppen van meststoffen in kleinere zakken. Bij het overscheppen van meststoffen komt vaak stof vrij wat 
bij langdurige blootstelling schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Hierbij bleek dat de juiste PBM werden ge-
bruikt en dat de medewerkers van de tuinwinkel doordrongen zijn van de risico’s van stof bij deze werkzaamhe-
den.

Oproep van de Evenementencommissie

Oproep! Oproep! 

Zoals de meesten van jullie weten bestaat er al jaren een evenementencommissie bij ATV Texelstroom. 
Dit wordt altijd met veel plezier gedaan! Helaas hebben Carlos en Ilse aangegeven te gaan stoppen.
Nu is het bestuur dringend op zoek naar mensen die hen willen helpen met het organiseren.
Dus, lijkt het je leuk om het bestuur te helpen met organiseren? Of wil je graag meer informatie. Geef het aan 
ons door! Mail dan naar: c.vdbroeke@kpnmail.nl Of bel: Carlos van den Broeke 06-11912142

Wij hopen graag op een reactie, zodat ook de komende jaren tijdens de Stekkenmarkt/Open dagen iets 
geregeld kan worden.

Met vriendelijke groet,
De Evenementencommisie.
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Compost het goud in uw tuin

In de vorige uitgave van de vloedlijn heb ik het met u gehad over nut en noodzaak van het composteren. 
Naast het feit dat je met je eigengemaakte compost weet wat er in zit, je ook de kringloop in je tuin kunt sluiten en 
dus milieuvriendelijker tuiniert. Met je eigen gemaakte compost kun je de grond verbeteren en vruchtbaarder ma-
ken. De humus uit de compost voedt de grond en het bodemleven, wat op zijn beurt voeding geeft aan uw planten. 
Doordat het een natuurlijk proces is, hoef je niet bang te zijn dat je te veel compost geeft per vierkante meter. Zo 
kun je eigenlijk nooit te veel compost geven, de overmaat aan voedingsstoffen wordt als humus opgeslagen in de 
bodem en zal langzaam verteren.

Composteren kun je doen op veel verschillende manieren, in sommige boeken wordt er bijna wetenschappelijk 
over gesproken. Op zich kan dat heel interessant zijn maar, als hobbyist heb ik daar niet veel aan. Ik ben tot nu 
toen nog geen één worm of ander organisme in mijn composthoop tegengekomen die een dergelijk boek gelezen 
heeft.
In feite is composteren niets anders dan nabootsen van wat de natuur al miljoenen jaren doet. Alleen heeft de na-
tuur veel meer geduld. Zo mogen afgestorven planten in de natuur op de grond vallen en langzaam verteren, wij 
willen liefst zo snel mogelijk resultaat. Mensen hebben een horloge, Moedernatuur heeft de tijd.

Traditioneel maken veel volkstuinders gebruik van compostbakken of compostvaten, maar er zijn meer wegen om 
je tuinafval te verwerken tot een nuttige bodemverbeteraar.
Zo is er het systeem van oppervlakte composteren, hierbij wordt het afval gemulcht op de tuin. Het tuinafval en het 
afgeschoffelde onkruid laat je hiervoor op een hoop afsterven en strooi je dit samen met groente afval over de aar-
de. Het bodemleven zal het afval verteren en omzetten in voeding voor de planten. Het nadeel van deze methode 
is dat dit ongedierte als muizen, ratten en slakken kan aantrekken, maar ook dat de onkruidzaden niet zullen verte-
ren. Een dikke laag van deze mulch kan het onkruid dat wat ontkiemt verstikken, maar elke keer dat je opgekomen 
onkruid wilt afschoffelen moet je al het verterende materiaal aan de kant harken en na het schoffelen zul je het 
weer terug moet leggen. Je kunt er ook voor kiezen om dan elk stukje onkruid met de hand te verwijderen maar 
daar moet je wel de tijd voor kunnen nemen. Een ander nadeel is dat in het voorjaar de grond minder snel zal op-
warmen. Wanneer je dus wilt zaaien moet je ook de mulch laag aan de kant schuiven. Wanneer je het zaaisel te 
snel afdekt zal het zaaisel door gebrek aan warmte minder snel opkomen en gemakkelijk verrotten door kou en 
vocht.

Een methode die ik zelf wel eens toe pas, is het tuinafval begraven. Je graaft een gat van ongeveer 40 cm diepte 
en daar doe je al je tuinafval van die dag in en daarna dek je het toe. Dit doe ik nog wel eens in de herfst en winter 
als de composthoop vol is of gewoon uit gemakzucht. Na twee maanden is het afval meestal wel verteerd en vindt 
je er niets van terug. Het onkruid verteert en voedt in het komende seizoen de grond.
Let op dat je voor dat je naar huis gaat de kuil dichtgooit om te voorkomen dat er s ’nachts egeltjes of andere die-
ren in kunnen vallen. 
In het verlengde hiervan worden er ook wel eens smalle ondiepe greppeltjes gemaakt waar het tuinafval in gestort 
wordt. Je kunt dit doen door een twee steek diepe greppel die twee steek breed is uit te graven. Het onkruid wordt 
hierin gedeponeerd tot de veur bijna gevuld is. Je kunt dan kort op deze greppel een nieuwe greppel graven en de 
vorige greppel dicht maken met het vrijgekomen zand. Het onkruid zal verteren en de grond voeden. Let er wel op 
dat nachtdieren als egels wel uit deze veur kunnen ontsnappen als ze er ingevallen zijn. 

De methode van het mulchen en het ingraven in veuren zijn op zich goede systemen, maar persoonlijk werk ik het 
liefst met de compost bakken. Dit omdat in de zomer, een goed opgezette composthoop, kan gaan broeien waar-
bij, door de warmteontwikkeling onkruidzaden doodgaan en het verteringsproces wordt versneld. Welke methode 
van composteren je kiest is aan je zelf, het gaat erom dat je plezier hebt aan het tuinieren.

Willem de Jonge

Arbo op de tuin

Het tuinseizoen staat weer op uitbarsten en om de tuinen er 
weer netjes uit te laten zien worden heggen gesnoeid en gazons 
gemaaid waarbij vaak  elektrisch gereedschap gebruikt wordt. 
Om deze van stroom te voorzien rollen de meesten een snoer 
uit en soms zijn die snoeren net even te kort wat dan opgelost 
wordt door even aan het snoer te trekken. Hierdoor worden 
struikeldraden gemaakt waarover een medetuinder kan vallen 
en zich kan bezeren of iets breken. Tuinieren is een mooie hob-
by laten we het ook veilig houden.
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Nieuws van de NTC

We zijn alweer een paar weken aan de gang met de algemene werkzaamheden.
Ik wil u er toch nogmaals aan herinneren om goed op de lijst te kijken wanneer u werkzaamheden hebt. En als u 
niet kunt komen dat dan toch graag even aan mij door te geven, wij zijn ook vroeg aanwezig en vinden het ook 
niet prettig als er maar 1 of 2 leden komen. Ook wil ik u er nog eens aan herinneren dat u uw eigen handschoe-
nen meebrengt en op dichte schoenen komt, dit in verband met de hygiëne en de veiligheid.

De wilgen zijn gesnoeid en van de takken zijn er in ieder geval al twee rekken gemaakt die aan de kant van de 
fietsenstalling aan de muur van de loods zitten, zodat daar de klimplanten doorheen kunnen gaan groeien. Ook 
heb ik samen met een paar dames tijdens de algemene werkzaamheden een vlechtscherm gemaakt rondom de 
boom bij de Tuinwinkel. Misschien vindt u dit ook een leuk idee om te maken, laat het even weten en dan kan ik 
gaan kijken of we dit met elkaar kunnen gaan maken. Of misschien heeft u nog andere ideeën wat er gemaakt 
kan worden met wilgentakken.

Er kwam laatst een tuin-lid na de algemene werkzaamheden met de vraag wat er nu toch onder het gaas staat 
langs de middensloot tussen A en B. Ik antwoordde dat daar bollen onder staan, maar omdat er ook gemaaid 
wordt hebben we er voor de zekerheid gaas overgedaan. Hij vertelde dat er na de Lentedagen in Breezand de 
bollen die daar hebben gestaan, vaak weg worden gegooid en of het niet een idee is om te vragen of wij voor ons 
complex wat van die bollen mogen hebben. Ik vind dit een super idee en ga zeker contact opnemen met de orga-
nisatie van de Lentetuin. 
Als u denkt oh maar ik weet ook wel zoiets, als het bijvoorbeeld gaat over bomen en struiken, kom gerust in de 
lucht.

Misschien heeft u het ook wel al gezien maar de paden zijn vrij nat en dus ook erg glibberig. Nu valt het mij wel 
op dat er toch aardig wat diepe sporen zitten, wat mede kan komen door het fietsen. Mijn verzoek is dan ook, ga 
alstublieft lopend met de fiets aan de hand naar uw tuin, op de stenen paden is het geen probleem maar als we 
de graspaden moeten gaan opknappen kan dit nog wel eens prijzig worden. Denk dan aan zand en graszaad of 
graszoden.

Helaas is dhr. Verhoef gestopt met het maaien en met het gereedschapsbeheer, wat ik erg jammer vind. Peter 
nogmaals heel erg bedankt voor je inzet bij de NTC.

Mocht u nog struiken of boompjes in uw tuin hebben staan waar u vanaf wilt, dan kunt u deze bij de NTC afge-
ven. Het liefst op zaterdagochtend, of u kunt mij even bellen of mailen om iets af te spreken. Wij kunnen dan 
even kijken of wij er iets aan hebben en of wij het kunnen gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om bloeiende 
struiken voor de singels.

In de vorige Vloedlijn heb ik aangegeven dat wij het hout van de bomen die gesnoeid zijn, willen verkopen voor 
een bedrag van minimaal 5 euro per kruiwagen. Voor dit geld kunnen wij dan weer gereedschap, benzine, hout of 
planten aankopen. Er is inmiddels al aardig gesnoeid en er ligt in de loods van de NTC al een flinke stapel hout. 
Ik zou zeggen als u interesse hebt, neem contact op.
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U zaait het beste,
U oogst het beste

Voor al uw groente-, kruiden-, bloemzaden, poot-
aardappelen en andere tuinartikelen, kunt u de
catalogus weer gratis aanvragen!

Voor inlichtingen:
Uw tuincommissie

of
www.garantzaden.nl

Garant Zaden, Postbus 8, 8560 AA Balk
Telefoon: 0514-571515 fax: 0514-571479
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In het zonnetje

Tijdens de nieuwjaar receptie op 04 januari is Dhr. Klopstra in het zonnetje gezet, hij is 50 jaar lid 
van de vereniging. De voorzitter heeft een en ander over hem verteld en wat zijn verdiensten zijn 
geweest voor de vereniging. Hierbij is hem een oorkonde overhandigd en voor zijn vrouw een bos 
bloemen. Na de voorzitter heeft de vertegenwoordiger van de AVVN hem ook nog een oorkonde 
uitgereikt.
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AANMELDINGFORMULIER STEKKENMARKT 
& OPEN DAGEN ZA 06 EN ZO 07 JUNI 2020

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

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

Adres          : ……………………………………………………………….

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

Telefoonnummer        :………………………………………………………………..

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

De Open Dagen & Stekkenmarkt worden gehouden van 10.00 - tot 16.00 uur.

De tuin van de Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer is open voor bezoekers en ook diverse 
tuinleden houden “open tuin”.

Wij verzoeken u dit aanmeldingsformulier vóór 1 mei 2020 op te sturen naar:
ATV Texelstroom

t.a.v. de evenementencommissie
t.n.v. de penningmeester ATV Texelstroom

Texelstroomlaan 3
1784 EA Den Helder

Tevens verzoeken wij u om vóór 1 mei 2020 € 15,00 over te maken naar:
Rekeningnummer NL26RABO0103930043

Onder vermelding van: OPEN DAGEN/STEKKENMARKT 2020

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

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

Vriendelijke groeten namens de evenementencommissie

Ilse Kootkar    contactpersoon: Carlos van den Broeke 06-11912142

Zie ook onze website: www.atvtexelstroom.nl
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