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“Who controls the past, controls the future. Who controls the 

present, controls the past”. 

 
 

George Orwell. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jubileumblad en overzicht van ATV “Ooghduyne” 1984-2019 dragen wij op 

aan: 

 

de werkers van het eerste uur van onze vereniging; 

 

alle vrijwilligers en leden van heden. 
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Inleiding. 

Een jubileum uitgave, waarom? zult u denken…  immers, elk zichzelf respecterende 

leidinggevende, autoriteit, sporter of wie dan ook die meent iets bereikt of neergezet 

te hebben, komt met een boek of autobiografie. Maar dat is bij deze gelegenheid niet 

de drijfveer geweest. Wij van de redactie hebben gemeend te breken met de 

vanzelfsprekendheid, waarmee wij allen als individu door het leven gaan.  

  Gedacht wordt aan de tuinders van het eerste uur, die echt hebben moeten 

pionieren en de schouders eronder moesten zetten, om te bereiken wat geresulteerd 

heeft in een complex, dat zich met de mooiste tuinverenigingen kan meten. 

1984. Wie de geschiedenisboeken erop na slaat, leest wat er in 1984 allemaal 

gaande was. Belangrijke gebeurtenissen zijn o.a.: 

De eerste Apple Macintosh-computer kan worden gekocht. 

Sportverslaggever Theo Koomen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de 

wedstrijd FC Twente-MVV. 

De Nederlandse band Doe Maar stopt. 

De Britse komiek Tommy Cooper overlijdt op 63-jarige leeftijd te midden van zijn 

publiek tijdens een show. 

Groot-Brittannië en de Volksrepubliek China komen overeen dat Hongkong per           

1 juli 1997 zal worden overgedragen aan China. Groot-Brittannië houdt het gebied 

nog in pacht tot 30 juni 1997. 

Voormalig filmacteur Ronald Reagan herkozen als president van de Verenigde 

Staten. 

Bestverkochte single in Nederland: Danny de Munk - Ik voel me zo verdomd alleen. 

In het centrum van Rotterdam komen de kubuswoningen, naar ontwerp van de 

architect Piet Blom, gereed. 

 

1984, het boek van George Orwell, waarin hij ongezouten en huiveringwekkend een 

opsomming geeft hoe een regime een samenleving helemaal naar een totalitaire 

staat weet om te vormen, Big Brother is watching you…! 

Het boek is in 1948 geschreven en verhaalt een mogelijke samenleving hoe die in 

1984 zou kunnen zijn. Het is gelukkig niet zover gekomen, maar sommige 

voorspellingen zijn in volle omvang waarheid geworden. 

1984, het jaar van de oprichting van de Amateur Tuinders Vereniging Ooghduyne. 

Dit jaar bestaan we 35 jaar. Er is jaren geleden al een jubileumuitgave uitgekomen, 

maar met de techniek van heden en de bereidwilligheid van tuinders van het eerste 

uur, menen we erin geslaagd te zijn om een stukje geschiedschrijving te maken, dat 

heden en verleden in elkaar laat versmelten en een kleine hommage aan de eerste 

generatie zou kunnen zijn. 

We wensen u veel leesplezier over het heden en verleden van onze mooie 

vereniging. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Koomen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doe_Maar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tommy_Cooper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongkong
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1997
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pacht
https://nl.wikipedia.org/wiki/30_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/1997
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://nl.wikipedia.org/wiki/President_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/President_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Danny_de_Munk
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ik_voel_me_zo_verdomd_alleen...&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kubuswoningen_(Rotterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Blom
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ATV Ooghduyne - 35 jaar 

1984 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983 

Er is een voorlopig bestuur van 9 leden samengesteld. De nieuwe vereniging 

overlegde met de gemeente over het vaststellen van de tuinhuur, richtlijnen met 

betrekking tot de verdeling van de tuinen. De doorgenummerde tuinen, die bestemd 

waren voor schooltuinen, werden niet in de verhuur meegenomen. Eerst de overige 

tuinen verhuren; daarnaast is de optie, om de tuinen in tweeën te delen, niet 

haalbaar en wel om verschillende redenen. Bij het bepalen van de contributie wordt 

meegenomen, de aanschaf van kruiwagens, grasmaaiers, gereedschap voor 

schonen van sloten en opstal voor opbergen hiervan, inclusief verzekering en 

secretaris benodigdheden (typemachine, papier…). 

Er vindt een gesprek plaats met een delegatie van het bestuur van ATV Texelstroom. 

Deze zustervereniging is van harte bereid om de vereniging een steuntje in de rug te 

geven. Zo worden structuur en reglement van deze vereniging als leidraad 

gehanteerd. 

Sinds 1979 heeft een vereniging slechts rechtspersoonlijkheid als deze koninklijk is 

goedgekeurd, met als reden om gedekt te zijn voor financiële problemen. Vervolgens   

is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn de statuten 

notarieel vastgelegd. 

Op last en aandringen van de gemeente dient de vereniging zo spoedig mogelijk te 

worden opgericht, aangezien de gemeente alle bemoeienissen met tuinverenigingen 

stop wil zetten en alles aan de verenigingen zelf wil overlaten. 

Voor onze vereniging zorgde de gemeente voor de realisatie van ons complex voor: 

egaliseren – frezen – ploegen – sloten graven en plaatsen van duikers, alsook 

verharding van de parkeergelegenheid. 
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De vereniging diende zelf zorg te dragen voor, boombeplanting, graszaad voor de 

paden en slootkanten en stalmest voor de beplanting. Vooralsnog mochten geen 

opstallen geplaatst worden, anders dan met toestemming van de gemeente en 

volgens goedgekeurde tekeningen. 

Op 21 oktober 1983 wordt een oprichtingsvergadering belegd, 100 adspirant leden 

zijn aanwezig. Van gemeentewege is dhr. Dol van de gemeentelijke plantsoendienst 

aanwezig. Hij vertelt dat er mensen al vele jaren zijn ingeschreven voor een tuin. Hij 

erkent dat het zolang geduurd heeft, omdat de gemeente vele wijzigingen heeft 

moeten doorvoeren, allen noodzakelijk gemaakt door de bezuinigen. 

Er dient veel zelfwerkzaamheid door de leden verricht te worden, zoals windsingels 

aanleggen en gras zaaien. De grond waarop de tuinen zijn uitgemeten, is arm als 

gevolg van eenzijdige teelten. De tuinnummers 41 t/m 56 zijn bestemd voor 

schooltuinen. Er dient een begroting opgemaakt te worden, mede noodzakelijk voor 

aanschaf materialen, lidmaatschap Kamer van Koophandel e.d. 

 

Naamgeving aan de vereniging (1983/1984). 

Het verhaal achter de naam van de vereniging is er eentje van gissen.     

Aangenomen zou kunnen worden dat de naam is ontleend aan het feit dat we 

uitkijken op de duinen. Volgens zeggen, zou deze naam gekozen zijn op de eerste 

Algemene Leden Vergadering. Maar er zijn ook meningen die zeggen dat het 

opgelegd is van gemeentewege, aangezien er al langer sprake zou zijn van het 

realiseren van een recreatiepark dat de naam Ooghduyne zou krijgen, wellicht is 

daarin meegenomen, de opvatting dat men uit zou kijken op de duinen, dus wederom 

met het oog op de duinen.                       

Nauwgezet overleg met leden van het eerste uur leert ons, dat de naam gekozen is 

tijdens de oprichtingsvergadering in 1984. 

 

1984 

Op 18 januari 1984 is met het opstellen van een afschrift van oprichting de 

oprichting van ATV Ooghduyne een feit. Toenmalig voorzitter C. de Boer zette bij 

notaris Mr. A. M. Schenk de handtekening, waarmee de vereniging ‘op de kaart is 

gezet’. 

In februari dat jaar wordt het begrip zelfwerkzaamheid uitgevonden. Opzet is de 

deelname aan vrijwilligerswerk voor het inrichten van windsingels.Tuinders worden 

verzocht, geheel vrijwillig, op nader bekend te stellen zaterdagen, algemeen 

gemeenschapswerk te komen doen, zoals het inrichten van die windsingels. 

De vereniging telt 154 tuinen, variërend van 125 tot 300 m² en telt bij oprichting 57 

leden. 

In maart worden 2 noodschoollokalen aan de Timorlaan (Den Helder) weggehaald, 

mogelijk kan de vereniging hier een optie op nemen. 
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Er wordt begonnen met de aanleg van de toegangsweg naar ons terrein. 

Er wordt geopperd om de elektrakabel van de pomp door te trekken naar de 

toekomstige plek van een clubhuis. 

In mei worden de beide noodschoollokalen per inschrijving verkocht. Zij moeten  

tussen de fl. 5.000,- en fl. 10.000 op gaan brengen. 

Echter in juni moeten de 2 noodschoollokalen aan de Timorlaan opeens fl. 20.000,- 

opbrengen, ATV Huisduinen is dan mededinger in deze. 

In augustus wordt op een van de tuinen een caravan neergezet, bedoeld als opstal, 

daartoe zal de caravan met hout bekleed worden; de huurder krijgt 1 maand de tijd 

om een bouwaanvraag in te dienen, anders dient de caravan verwijderd te worden. 

Dan in oktober: zolang er geen clubhuis komt, komt er ook geen elektrakabel. 

De plantsoendienst geeft aan, eind van het jaar de toegangsweg gereed te hebben. 

De caravan is afgekeurd, huurder krijgt tot maart 1985 de tijd om de caravan 

goedgekeurd te krijgen, zo niet, dan dient de caravan verwijderd te worden. 

Eind 1984, een noodschoollokaal wordt aanbesteed en geplaatst. We beschikken 

niet over water en elektra. Het clubhuis krijgt de naam ‘de Windvanger’. 

 

Clubhuis gezocht. 
 

Het was in het jaar 1984. Op 24 december ging een aantal mensen van de vereniging 
richting Timorlaan in Den Helder om een noodschoollokaal van Nieuwe Diep, dat was 

aangekocht van de gemeente, op te halen. 
De aankoopsom werd voor de helft betaald en de rest werd geleend van de gemeente. 

Wij hadden dat eerste jaar meer schulden dan cash en zo werd besloten om aan alle leden 
een lening te vragen van 50 gulden; ook nieuwe leden moesten dat betalen. 

Deze 50 gulden werd teruggegeven als men zijn tuin opzegde, maar daar is weinig gebruik 
van gemaakt. 

Het was een toer om dat lokaal naar Julianadorp te halen, maar ook, om te verhalen hoe dat 
in zijn werk was gegaan en wie erbij betrokken waren. 

Van een aantal (oud-) leden kwamen de verhalen in versnipperde vorm bij elkaar. Zo zouden 
Anne Leijen (voorzitter), Henk Landman, Joop de Kok, namen die de huidige tuinders niet 

bijster veel zullen zeggen, erbij zijn geweest, maar ook bekende en nog steeds enkele bij de 
vereniging zijnde leden en donateurs van het eerste uur waren erbij. Zo waren Jacques 

Bierens en Cor van de Donk van de partij en was Jan Coolen o.a. betrokken bij de 
voorbereiding van het transport. 

 
’s Morgens vroeg op de 24e december werd er aangekoppeld en met veel moeite vanwege 
de modderige en slappe ondergrond werden de wagens van hun plaats getrokken. Enkele 

dagen tevoren had Jan Coolen, liggend op een zeiltje omdat de grond zeiknat was, de 
trekstangen onder de wagens losgedraaid, ze waren immers aan elkaar verbonden. 

 
Arie Romar, bekende ex-garagehouder van het dorp, had een tweetal tractors geritseld, 
alsmede 2 man die erop konden rijden, Johan Hendriks en Piet Heyblok. Deze vormden 

onder het waakzame oog van Henk Hendriks ten langen leste het konvooi van 2 
combinaties, want het toekomstige ‘clubhuis’ was voor het transport in tweeën gezaagd, een 
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voordeel was dat het clubhuis op wielen stond, maar vóór aanvang transport moest daar wel 
lucht bij. 

Ooggetuigen die het transport hebben gadegeslagen staat het nog als de dag van gisteren 
op het netvlies, want het was een zeer opmerkelijke optocht, die richting Julianadorp ging. 
Uiteindelijk belandde het transport bij het bruggetje bij Langelaan, een laatste hindernis die 
genomen moest worden. En dat had nog heel wat voeten in de aarde, de wagens moesten 
gedraaid worden, omdat ze anders niet over het bruggetje konden komen, maar uiteindelijk 

werd deze hindernis geslecht. 
Een laatste 600 meter over de overbekende in alle opzichten tekort schietende 

toegangsweg, later kon de combinatie eindelijk het complex opgereden worden en naar zijn 
uiteindelijke standplaats gebracht worden. Eind van die middag stonden de 2 lokalen naast 

elkaar op stelcom-platen. 
Er stond een kratje bier klaar om te proosten op de goede afloop, maar het was koud en men 

hield het voor gezien. 
De wagens weken nog zo’n 60 cm van elkaar en ’s nachts ging het sneeuwen. Op eerste 

Kerstdag hebben een paar mannen (waarschijnlijk dezelfde als van het transport) een paar 
dekzeilen over de opening getrokken en deze vastgelegd met zakken kunstmestkorrels en 

potgrond. Zo was het clubgebouw in wording nog een beetje beschermd tegen de 
weersinvloeden. 

Later werden de 2 wagens stevig aan elkaar verankerd en gereed gemaakt voor de in 
gebruik name. In het daaropvolgend voorjaar hebben verschillende leden het clubhuis 

langzaam gereed gemaakt.                                                                                                     
Met veel kunst en vliegwerk heeft het eerste clubgebouw jarenlang als thuishonk voor de 

vereniging gediend, totdat het in 2006 als voorbereiding op de bouw van het huidige clubhuis 
ontmanteld werd, tegen de vlakte ging en een roemloos einde kreeg. Tijdens de bouw 

werden de kantine activiteiten voortgezet in een tijdelijk clubhuis tot in 2007, het jaar waarin 
het huidige clubhuis in gebruik werd genomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de mist over de Van Foreestweg 
naar het tuincomplex 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het plaatsen van het toekomstige 
clubhuis 
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Zo zag in 1985 het eerste clubhuis er uit 

 

Vindingrijkheid was iets wat bij tuinders paste, in de tijd van de gulden moest nog                                     

vaak elk duppie omgedraaid worden. Met een veelvoud van ramen werd een kas                                            

in elkaar geflanst, die het zeker op kon nemen v.w.b. de eisen en mogelijkheden                                              

van de tegenwoordige tijd. Op de foto een kas in een tuin op een nog vrijwel                                  

onbebouwd tuincomplex. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het ontstaan van onze tuinvereniging en de eerste jaren van groei en 

pionieren. 
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In 1983 nam de gemeente het besluit om een volkstuincomplex aan te 

leggen zuid van De Keizerskroon. De volkstuinen op het “oude” dorp zouden 

op termijn verdwijnen en de roep om volkstuinen was groot. Er waren zo’n 170 

gegadigden voor circa 150 tuinen. 

Het terrein, een dikke 5 ha groot, werd diep geploegd en gedraineerd. Er 

werden sloten gegraven en duikers gelegd en ook een fiks parkeerterrein 

werd aangelegd. Vervolgens werden de grenzen van de tuinen aangegeven 

door grenspaaltjes aan voor- en achterkant. 

Dit alles kostte toentertijd 128.000 gulden en de gemeente wilde dit geld in   

10 jaar terugvorderen. Dit hield in, dat de huurprijs hoger was dan wat men 

op andere complexen betaalde en mede daardoor haakten in eerste 

instantie zo’n 50 gegadigden af. 

Later volgden er nog meer, toen bleek dat het schonen van de tuin, de 

aanleg en het onderhoud van het complex en het vele gemeenschapswerk 

erg veel tijd vergden. 

In januari 1984 hield de gemeente een voorlichtingsdag; daar werd meteen 

het eerste bestuur gevormd en was de oprichting van de ATV OOGHDUIJNE 

een feit. 

Het eerste bestuur: 

Voorzitter  Kees de Boer 

Secretaresse Wilma Landman 

Penningmeester Theo Koekoek 

Terrein  Henk Landman 

Inkoop   Rob van der Klugt 

 

Per 1 maart mochten wij onze tuinen gaan ontwikkelen, maar eerst moesten 

de windsingels worden aangeplant. De stekken werden door de gemeente 

geleverd en op een mooie zaterdag kwamen bijna alle tuinders bijeen om in 

groepjes dit werk uit te voeren. Toen bleek ook dat aan de buitenkant van 

het terrein een singel van 3 struiken/bomen breed moest komen, waarvan 

het onderhoud ook voor verantwoording van de vereniging kwam. 

Gelukkig was het mooi weer en het samenwerken was een goede 

gelegenheid om eens wat nader kennis met elkaar te maken en er werd hard 

en enthousiast gewerkt. 

Het was niet alleen hard werken op eigen tuin (het kweekgras zat wel tot 60 

cm diep), ook het extra werk aan singels, sloten en paden vergde veel tijd en 

alleen de diehards bleven. 

Het bestuur ging voortvarend van start van de eerste centjes werd een 

motormaaier gekocht; de wielen werden wel aangedreven, maar je moest er 

achter lopen en starten door aan een touwtje te trekken. De maaiploeg ging 

zorgvuldig met het materiaal om, maar toch waren er regelmatig storingen 

en moest er onderhoud worden gepleegd. Hiervoor zorgde een vakman. 

Om het onderhoud aan paden, sloten en singels te regelen werden per 10 à 

12 tuinen laancommissarissen aangesteld. In het begin ging dat goed, maar 

omdat veel mensen de brui eraan gaven, moesten de laancommissarissen 

dit met 2 à 3 man klaren. 
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Dat was niet te doen en zo kreeg het gemeenschapswerk, zoals we dat nu 

kennen, gestalte. 

Datzelfde jaar nog konden we voor een “zacht prijsje” een 

noodschoolgebouw kopen dat bij de scholengemeenschap “Nieuwe Diep” 

stond. We moesten er wel zelf voor zorgen dat het gebouw naar ons complex 

werd getransporteerd; hetgeen geschiedde, en hoe??? 

Maar daarover meer in een ander verhaal. 

Het bedrag dat we neer moesten tellen was te hoog voor wat we in kas 

hadden en er werd toen aan alle tuinders een aandeel uitgegeven van       

50 gulden. Ook dat was niet genoeg en er werd bij de gemeente voor de 

helft van de koopsom een lening afgesloten. 

Inmiddels waren er van de 150 tuinen natuurlijk veel leeg, vooral aan de 

zuidkant. 

Het vakantiepark Ooghduyne wilde uitbreiden en in eerste instantie werd 

door de gemeente besloten, het gedeelte zuid van ons parkeerterrein en 

gebouw terug te nemen. Wij zouden dan een stuk aan de oostkant terug- 

krijgen. Dan zou er een erg langgerekt en smal complex ontstaan en dat 

vonden wij maar niks. Gelukkig werd na stevig overleg besloten tot een 

complex met de indeling zoals die nu is. Ook werd er van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om te voorzien in een aantal kleinere tuinen, waaraan 

duidelijk behoefte was. 

Ook willen we nog vermelden dat het complex was te bereiken middels een 

karrespoor vanaf de Van Foreestweg, welke bij regenachtig weer nogal 

modderig was. 

Dit hield in dat tijdens vrijwilligerswerk de gaten in het wegdek gedicht 

moesten worden. 

Later werd er steeds puin gestrooid om het wegdek enigszins verhard te 

krijgen. 

Jaren later werd er gravel gestrooid, afkomstig van de tennisbanen, een 

ORANJE weg. Menig auto kwam zo gekleurd aan, als het nat was. 

Ja, het was pionieren die eerste jaren, maar er was een hechte groep leden, 

die er in slaagde na 5 jaar trots te zeggen: JONGENS . . . KIJK EENS WAT WE 

HEBBEN GEKLAARD! ! ! 

Bij dat eerste lustrum werden ook personen uitgenodigd, die (hoewel geen 

lid) toch onze vereniging hebben geholpen d.m.v. kortingen, het kosteloos 

beschikbaar stellen van tractoren en zelfs het klepelen van braakliggende 

grond. 

Een van de hoogtepunten die dag was het afspringen van een groep 

parachutisten, aangevoerd door de zoon van een medetuinder, dhr Al. 

In zijn enthousiasme hen te ontvangen haalde Joop Mulder, de 

penningmeester in die tijd, een nat pak, omdat hij uitgleed over een plank 

die over een sloot lag. Grote hilariteit!!! 

Zo dat waren de eerste 5 moeilijke jaren, maar ook de daaropvolgende jaren 

is er met veel daadkracht door bestuur en leden gewerkt aan een vereniging 

en een tuincomplex dat er mag zijn. 

Kijk maar eens wat er van die kale vlakte is geworden.                                      

Wij zien: 
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Een bloeiende vereniging met een goed bestuur en vaste medewerkers; 

een prachtig, comfortabel gebouw en goed onderhouden machines en 

gereedschap; 

een goed onderhouden complex met een veelheid aan huisjes, kasjes, groei 

en bloei. 

Kortom . . . wij zijn er apetrots op en wij hopen jullie ook. Blijf zo doorgaan! ! ! 

 

 

 

Een bijdrage van Cor van de Donk en Sjaak Bierens. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aardperen werden als windsingel gebruikt 

 

 

 

1985 

Inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel. 

Er worden toiletten aan het clubhuis aangebouwd, we kunnen naar de WC!! 

De vereniging telt 115 leden. 
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1984 t/m 

1988
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Lidmaatschapskaart 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den beginne … (1985) 

was er niets wat ook maar in de verste verte het vermoeden zou staven, dat hier een 

volkstuinencomplex zou verrijzen. Er was al jaren voldoende animo om een volkstuin 

te beginnen op een nader aan te wijzen complex, maar het duurde tot 1983 voordat 

dit verwezenlijkt werd.                                     

De gemeente had een stuk grond aangewezen, verschillende tuinoppervlakken 

uitgezet, het terrein gefreesd en geëgaliseerd, geploegd, sloten gegraven en duikers 

geplaatst en een parkeergelegenheid verhard. De nieuw op te zetten vereniging 

moest door zelfwerkzaamheid het terrein verfraaien en windsingels inrichten. Dit 

hield in, dat de leden van toen, op verschillende zaterdagen en geheel vrijwillig in 

grote getalen kwamen opdraven, om het geheel iets van uitstraling te geven.                             

De plantsoenendienst stelde boompjes ter beschikking en het was aan de leden van 

toen, om een begin te maken van het complex. De aangewezen stukken grond 

gingen op de schop, ook wel ‘zweetlepel’ genoemd en men zwoegde en spitte, totdat 

de bestemde gebieden aanzien kregen. Er moest graszaad komen om de paden in 

te zaaien en de gemeente zorgde voor de eerste lading mest(?), aangezien de grond 

van de tuinen zeer arm was. Sanitaire voorzieningen waren er niet, een clubhuis 

werd node gemist en iedereen was op elkaar aangewezen. Maar de inspanningen 

van de mensen van toen, vormde de basis van wat nu een van de mooiste 

volkstuincomplexen van de gehele Noordkop is geworden. 
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De vraagtekentuin (1985). 

In het begin wist men niet goed wat men met de grote hoeveelheden tuinafval 

moest doen. Het bestuur wees toen een tuin aan die beschikbaar was, misschien dat 

ie niet gewild was, of gewoon leeg, maar deze tuin werd aangewezen als plek 

waarop het grove tuinafval gestort kon en mocht worden. Dit ging maar even goed. 

Na een maand of 3 lagen er zelfs bedbodems en matrassen en er moest 3 keer een 

container vol geschept en weggebracht worden. Om geen speculaties te krijgen en 

er geen bedevaartplaats of sensatieplek van te maken volstaan we met de melding 

dat de tuin aan de linkerkant van de parkeerplaats te vinden was. 

 

1986 

In dit jaar wordt er 4 x gemeenschapswerk verricht. 

De vereniging telt 108 leden. 

Er gaan geruchten dat het tuincomplex gesloten dient te worden, dit ten behoeve van 

de realisering van Recreatiepark Ooghduyne. De vereniging heeft echter een 

huurcontract met de gemeente, tot 1994!! 

De tuinhuur wordt geheven naar inkomen, er zijn 3 inkomensgroepen. De leden 

betalen respectievelijk 29 ct, 57 ct of 84 ct per vierkante meter, al naar gelang het 

inkomen. Later wordt dit weer afgeschaft. 

 

De plantsoenendienst heeft geen materiaal om de gaten van de toegangsweg te 

vullen. Zij heeft wel gravel en fijn puin, de vereniging dient echter zelf het gravel en 

puin op de weg aan te brengen. 

Bij de vergadering met de gemeente zal gevraagd worden of de vereniging 

aangesloten kan worden op het rioleringssysteem van Recreatiepark Ooghduyne. 

De sceptic-tank wordt geplaatst en aangesloten op onze toiletten. Het toegangshek 

wordt geplaatst en ieder lid krijgt daarvan een sleutel. 

 

Schooltuinen (1984-1987). 

Vanaf het begin van het bestaan van de ATV zijn er zogenaamde ‘schooltuinen’ 

aangewezen door de gemeente. Deze tuinen konden dus niet verhuurd worden 

aan leden. Dit betrof de tuinen 41 t/m 56 (oude situatie), in de huidige situatie betreft 

het de tuinen 33 t/m 52. 

Deze tuinen vonden geen bestemming als zodanig, zodat de gemeente deze tuinen 

verhuurde aan een ‘wortelboer’, een wortelteler, die deze tuinen enige jaren 

bebouwde. Met de plannen van en komst van recreatiepark Ooghduyne moest 

onze vereniging een deel van de 152 tuinen inleveren. 
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Hiervoor waren 2 fases in het leven geroepen, fase I behelsde de aanleg van een 

restaurant en een zwembad op Ooghduyne). Bij de doorgang moest de vereniging 

de tuinen 72 t/m 125 inleveren, deze tuinen waren gelegen op het gebied waar nu 

de weg direct ten zuiden van het complex ligt (met daaraan gelegen het 

restaurant) tot het huidige zwembad. Er was ook nog sprake van een fase II, waarbij 

de tuinen 57 t/m 154 zouden moeten verdwijnen. Dit zou het hele gebied rechts van 

het pad de Fluiter (waaraan gelegen ons clubhuis, dus de tuinen 88 t/m 98) alsook 

de tuinen van fase I moeten verdwijnen. ’In ruil’ daarvoor zouden we de 

schooltuinen weer terugkrijgen. Fase II werd gedeeltelijk uitgevoerd, waardoor we 

de situatie kregen, zoals die tot heden is. Anders zouden we een langgerekt complex 

krijgen met parkeerplaats aan de rechterkant, in plaats van meer centraal, zoals 

deze nu is. 

 

BBQ 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festiviteiten en evenementen, er was vaak en genoeg te beleven op de tuin. Zo ook                                            

de jaarlijkse Bar- Be-Que. Op de foto een BBQ uit 1986, onder een van de                                

eerste partytenten, bij het toenmalig clubgebouw. 

 

Het verenigingsgebouw in de periode 1984 tot 2002. 

In 1983 waren er plannen van de gemeente om in Julianadorp een tuincomplex in 

te richten. Er voelde zich een aantal mensen betrokken en er werd een voorlopig 

bestuur gevormd. De heer P.R. is degene die als 1e het bestuur leidt. 

Maar ja het complex was een grote kale vlakte, zonder enige beschutting. Het 

gevormde bestuur heeft toen al snel uit gekeken naar een clubhuis. Dat lukte al vrij 

vlug, want in 1984 kwamen bij de scholengemeenschap ”Nieuwe Diep” aan de 
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Timorlaan drie noodlokalen vrij. Het bestuur vond dit wel iets, maar er zat voor een 

beginnend bestuur wel een dikke prijs aan vast. De gemeente vroeg er  fl. 5500,-- 

voor. Na een bijz. algemene ledenvergadering (toen al!!) werd overeen gekomen 

dat het toch maar gekocht moest worden. Verhuisplannen gemaakt en een ploeg 

begon aan het loskoppelen van een van de drie noodlokalen, bestaande uit twee 

aan elkaar gekoppelde caravans. De volgende dag werd het geheel met 2 

tractoren naar de tuin gebracht. Dit was eerder gezegd dan gedaan, onderweg 

een lekke band en bij de brug aan de Foreestweg gaf het nog meer problemen, 

want de caravans konden daar moeilijk de draai maken. Toch is het uiteindelijk 

gelukt en was ’s avonds het eerste provisorische ”clubgebouw” op het tuincomplex. 

In bier – om dit te vieren – had men geen zin, men was vermoeid!! In de loop van 

1985 was het gebouw in orde, daarvoor werden alle vergaderingen e.d. in het oude 

Trefpunt, dan wel Prins Hendrik gehouden. Vervolgens moest er van alles komen, 

meubilair, gasstel etc., maar door middel van het befaamde ritselwerk lukte dat wel 

en kon eind 1984 het clubhuis ”De Windvanger” geopend worden. Ook werd er 

begonnen met het bouwen van 2 buiten wc’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In datzelfde najaar werd het dak door een zware storm lekgeslagen, het water liep 

overal naar binnen en was er aardig wat waterschade. In 1986 kwam het nieuwe 

dak erop, want voorheen was het een plat dak. Elektriciteit en water was er nog niet 

en dus nam eenieder water mee van huis en dit ging nog een aantal jaren zo door 

Op ieder moment werd het gebouw verder aangepast en verfraaid, er kwam een 

putring, want ja plassen buiten was niet altijd even aangenaam. Elektriciteit werd 

eerst verkregen via een aggregaat, dit was nodig ook voor feesten en partijen, koud 

bier en voor de BBQ. In 1987 werd de tuinwinkel ook in het clubhuis gehuisvest, 
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nadeel was dat in het voorjaar het halve clubhuis volstond met meststoffen. In 1988 

kreeg men meubilair aangeboden van de tennisvereniging. Toch gebeurde er van 

alles in het clubhuis, zonder water en elektriciteit. In 1990 werd er ingebroken in het 

clubhuis door een aantal Algerijnse zwervers. De schade viel mee, maar men had 

blijkbaar hoge nood gekregen en hiervoor wat hopen gedeponeerd in emmers en 

het “pleisterwerk” afgeveegd met de Nationale driekleur. Ondergetekende moest 

voor dit geintje ook vermeld worden – als getuige – in het proces-verbaal van de 

politie. In 1991 verhuisde de tuinwinkel naar de nieuwe aanbouw. In de zomer van 

1994 werden we eindelijk aangesloten op het waterleidingnet, na 10 jaar meeslepen 

van water van huis!! In 1997 wordt de tuinwinkel verbouwd en uitgebreid en 

genoemd ”De Windvlaag”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1999 wordt er een opbergschuur aangekocht en in 2000 met eigen middelen 

geplaatst. Deze ging dienstdoen als berging voor clubhuis en materiaal van de 

tuincommissie. 

Gedurende de periode van 1984 tot 2002 was ondergetekende beheerder van het 

clubgebouw, daarnaast heeft hij ook veel bemoeienis gehad met o.a. de 

vlaggenmast, die geritseld was en in de “baas zijn tijd” werd gemaakt. 

Al de jaren, hierboven genoemd, is er ontzettend veel, door een enorme inzet en 

vindingrijkheid van alle leden van de vereniging, tot stand gekomen en ontstaan. 

Kortom vele handen maakten licht werk. 

Jan Coolen (beheerder clubgebouw 1984-2002) 
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1987 

Dit jaar vindt de eerste nieuwjaarsreceptie plaats. 

In dit jaar diende er 3 x gemeenschapswerk verricht te worden en daarnaast 

nogmaals 2 x op vrijwillige basis. 

De vereniging telt 121 leden. 

Ook komt het gedeelte, bestemd voor schooltuinen, weer in bezit van ATV 

Ooghduyne. 

Het clubhuis is afbetaald. Een nieuw gevaar dat op de loer ligt, is dat rekening 

gehouden moet worden met het feit dat 2/3 van het complex ingeleverd moet worden 

ten gevolge van het bestemmingsplan Recreatiepark Ooghduyne. Vooruitlopend op 

een komend bestemmingsplan wordt bezwaar ingediend bij Burgemeester en 

Wethouders. 

De gemeente is voornemens tuinders uit het fase II gedeelte te laten verhuizen naar 

een nieuw aan te leggen gedeelte aan de NO-zijde van het complex. 

In september wordt een Algemene Ledenvergadering belegd in café Prins Hendrik 

(tegenwoordig Effe…), waar gemeentewoordvoerders een uitleg komen geven over 

de voortgang van Recreatieplan Ooghduyne. De inleiding begint met de melding, dat 

fase I goed verloopt en dat behelst dan het verhuizen van een 7-tal tuinen. Deze 

tuinders (op 1 na) verhuizen naar de zogenaamde schooltuinen. Daarnaast heeft 

projectontwikkelaar Colthof de knuppel in het hoenderhok gegooid, maar de 

gemeente verwacht dat een andere projectontwikkelaar zich zal aanmelden. Dit alles  

is gevolg van het duinzoomplan Ooghduyne uit 1982, dat nu aangepast wordt. 

Er dienen een volgende 40-tal tuinen afgestoten te worden door de vereniging en ter 

compensatie worden een 40-tal tuinen beschikbaar gesteld ten oosten van de 

‘huidige’ schooltuinen. De gemeente is ook voornemens iets aan water- en 

lichtvoorziening, alsmede ophoging van de grond, te doen… 

De beoogde situering van de oefengolfbaan kan ook elders op het totale terrein 

aangelegd worden, zodat de vereniging een rechthoekig complex met centraal 

gelegen, het parkeerterrein en het verenigingsgebouw. 

Iedereen krijgt (na betaling van fl. 10,-) een sleutel van het toegangshek. 

 

Uitbreiding recreatiepark Ooghdyne, inkrimping ATV Ooghdyne. 

1987 is het jaar van de waarheid voor de vereniging; de uitbreidingsplannen van 

recreatie annex villapark Ooghduyne werden concreet en toegelicht door de 

gemeente. 

Het plan van villapark Ooghduyne is uitbreiding in noordelijke richting en dat 

betekende, dat ze terrein wilden annexeren van onze tuinvereniging. Vanuit de 

huidige situatie van ons complex gezien, zou het terrein aan de overkant van de 

grote sloot, waar nu zwembad en grotere gezelschaps-recreatie woningen zijn 
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gelegen en waar in 1987 54 tuinen waren, ‘opgeslokt’ worden door het villapark. 

Begrijpelijk is dat dit op groot onbegrip van onze vereniging stuitte. (Vooral omdat we 

rekening moesten houden met inleveren van 2/3 deel van ons complex). 

Het villapark wilde op deze ‘vrijkomende’ plek een recreatie (zwem)bad, diverse 

sportvelden en een uitbreiding van de golfbaan laten plaatsvinden. Hiertoe moesten 

97 tuinen verdwijnen, in ruil hiervoor zouden we het gebied van de zogenaamde 

schooltuinen terugkrijgen in eigen beheer. Deze tuinen hoorden in een eerder 

stadium tot ons complex, werden bestempeld tot schooltuinen, maar daarna door 

geringe belangstelling toegewezen aan een ‘wortelboer’, die hier wortelen op teelde. 

Het plan van het villapark werd fase I genoemd en bij doorgang hiervan, terug naar 

100 tuinen kwamen diverse bezwaren en problemen aan het licht. Zo zou het 

complex in ruil, gebied toegewezen krijgen in oostelijke richting, richting Vogelzand. 

Dit werd echter direct verworpen, daar het complex dan een smalle, langgerekte 

vorm krijgen waarbij parkeerplaats en clubgebouw onaanvaardbaar aan de rand 

zouden komen te staan. 

De gemeente stelde hier tegenover dat we de beschikking zouden krijgen over een 

water-, gas- en elektra-aansluiting, zij de ontruiming/verhuizing voor haar rekening 

zou nemen en de plantsoenendienst een hek zou plaatsen. 

Dan ineens trekt de toenmalige projectontwikkelaar zich terug uit het project. Vele 

plannen en toezeggingen gaan in rook op, zo zou de toegangsweg verhard worden, 

nu keert deze terug in het beheer van de gemeente. 

Een chronologisch overzicht 

(feb) Via de plantsoenendienst werd bekend, dat we er ernstig rekening mee 

moesten houden dat het deel ten zuiden van ons clubhuis plaats zou moeten maken 

voor de plannen van villapark Ooghduyne. Dat zou in de praktijk betekenen, dat tuin 

nr. 57 t/m nr. 154 van het toenmalige tuincomplex geruimd moesten worden. Als 

vereniging wilden we slechts akkoord gaan voor de opheffing van de tuinen nr. 72 

t/m nr. 125 (1/3 deel), mits er een goede regeling zou komen voor de leden die in dat 

gebied een tuin hadden. 

(apr) De wethouder komt tekst en uitleg geven en nadrukkelijk het belang van de 

uitbreiding voor de ontwikkeling van het villapark in economisch en recreatief opzicht 

uitleggen. De 46 tuinen die ingeleverd worden, worden gecompenseerd door de 

schooltuinen (16 stuks) en het op het nieuw toe te wijzen gedeelte ten oosten hiervan 

(40 stuks). 

(apr) De vereniging stuurt een brief naar de plantsoenendienst, waarin zij meldt 

genegen te zijn akkoord te gaan met het fase I plan, gedeelte schooltuinen, onder 

nadrukkelijke voorwaarde dat het schooltuinencomplex schoon en geploegd 

opgeleverd dient te worden, gefreesd en goed bemest. Mede gezien de 

voorgeschiedenis met de wortelboer, er een adequate en reële vergoeding voor de 

tuinders, bij het verplaatsen van tuinhuisje en/of broeikasje, dient te komen. 

(jul) Ondanks eerdere toezeggingen en afspraken heeft de wethouder zijn plan, om 

het complex in oostelijke richting uit te breiden, doorgevoerd. Onze wens om 2/3 van 
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het complex in de toenmalige vorm te behouden, kende geen genade van de 

wethouder. Het bestuur maakte hem toen duidelijk, dat hij dat dan zelf maar aan de 

tuinders bekend moest stellen en stelde nogmaals diverse voorwaarden op, waaraan 

voldaan moest worden. 

(aug) In deze maand vindt een vergadering van het bestuur plaats met openbare 

werken en plantsoenendienst over de verhuizing van het fase I gedeelte binnen de 

ATV. Er werd verzocht de bodem van het schooltuinengebied te onderzoeken op het 

aanwezig zijn van grondontsmettingsmiddelen en herbiciden.                                                                                      

Afgesproken werd dat de kosten van verplaatsen met een kraan of vervanging van 

opstallen vergeleken zou worden. Wanneer alles per kraan verhuisd zou worden, 

kwamen de kosten voor rekening van de gemeente. 

( sep) Eind van deze maand stuurt de vereniging een antwoord op het mondelinge 

verzoek van de wethouder omtrent het verenigingsstandpunt van de ATV, t.w.:                                            

- de gemeente draagt zorg voor verharding van de toegangsweg;                                             

- de gemeente draagt er zorg voor dat het clubhuis aangesloten wordt op het   

openbare drinkwaternet;                                                  

- er worden over ons complex geen openbare fietspaden aangelegd;                     

- er wordt een sloot aangelegd die een natuurlijke afscheiding zal vormen;                               

- de verhuizing van desbetreffende tuinders zal op bevredigende wijze verlopen;                     

- het nieuw aan te leggen oostelijk gedeelte zal qua grondstructuur niet verschillen 

met ons huidige complex;                            

- de vereniging kan door uw toedoen beschikken over een door ons te regelen en 

door u te onderhouden waterhuishouding;                                                     

- door alle impact door ons geleden i.v.m. de verhuizing een stoffelijke blijk van 

waardering in de vorm van een ‘multi-purpose’ maai-frees machine door ons uit te 

zoeken met een maximale waarde van x-gulden te schenken. 

(okt) Tijdens een bespreking met de plantsoenendienst hoorden we het volgende:                     

de wethouder is akkoord gegaan met de ingebruikname van het schooltuinen 

gedeelte door zowel fase I als fase II. 

De afronding van de uitbreiding van villapark Ooghdyne en inkrimping van de 

Amateur Tuinders Vereniging is een feit, voorzieningen laten nog enkele jaren op 

zich wachten, we groeien naar een goede verstandhouding met het huidige Landal 

Greenparcs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinders houden van bloemen.... en zetten ze daarom graag buiten. 
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Door: W. J. Ekkebus 

 

In de tijd van de noodlokalen van onze Tuinvereniging kan in dit kader, de 

volgende anekdote. 

 

Deze lokalen dienden als kantine en winkel. Bij de feestelijke opening van 

deze lokalen konden de vloeren de intensiteit van de feestvreugde niet meer 

dragen; bij het lopen van de polonaise zakten de feestvierende tuinders door 

de vloer. 

De gebeurtenissen in deze noodlokalen volgden elkaar snel op. Huldigingen 

vonden aan de lopende band plaats en bij een van deze gelegenheden 

speelden de bloemen en de bijpassende drank de hoofdrol. Zelfs de 

kantinehond deelde in de feestvreugde, omdat hij bij deze festiviteiten een 

bal gehakt en alcoholvrij tot zich mocht nemen. 

Uit de analen van de heer Cor Polet uit Julianadorp wordt opgetekend, dat 

na afloop de kantine toch wel even opgeruimd diende te worden. Dit bleek 

later toch de bekende druppel, die de emmer deel overlopen. Het opruimen 

is perfect verlopen, de terugreis van de vrijwilligers die de dienst op zich 

hadden genomen echter niet. 

Twee tuinders onder wie Cor Polet en J.E. belandden met fiets en al in de 

sloot naast de golfbaan. Ternauwernood werd laatstgenoemde door zijn 

collega gered en als dank zond J.E. als blijk van waardering zijn collega een 

bos bloemen en een fles sterke drank. De heer Cor Polet stelde deze geste zo 

op prijs dat de geredde persoon de volgende dag dezelfde blijk van 

waardering in ontvangst mocht nemen. De gelegenheid werd natuurlijk niet 

onbenut gelaten om de kwaliteit van de drank te testen. 

Niet onvermeld moet blijven, dat door onvoorziene omstandigheden de heer 

Cor Polet de nacht heeft doorgebracht in de kruiwagen van zijn kas; de 

sleutels waren immers zoekgeraakt. 
 

Bar- en Activiteitencommissie 

Uit nood geboren, inmiddels onmisbaar en niet meer weg te denken. 

Heb je een clubhuis, met een bar, moet je natuurlijk ook iemand hebben die er de 

koffie schenkt, drankjes beheert en alles wat daaruit voortvloeit.            

De eerste bardames waren Coby Cock en Riet Coolen, niet dat namen iedereen wat 

zal zeggen, maar voor de volledigheid en herkenbaarheid laten we af en toe een 

naampje vallen. In het prille begin van het clubhuis was deze open, in de periode van 

de eerste zaterdag in maart tot en met de eerste zaterdag in oktober. Gedurende de 

winter was de kantine dicht. Na het 10-jarig bestaan werden de barvacatures 

mondjesmaat gevuld en bestond deze uit Jasper Mets, Nol Kres en Thea Mets. 

Vanaf 1997 was de kantine het hele jaar open, maar dan wel alleen op de zaterdag. 

Er is nog een proefperiode geweest met het open zijn van de kantine op zondag, 

maar na enige tijd is dit weer gestopt bij gebrek aan animo. 

De activiteitencommissie ontstond uit noodzaak, te weten in het jaar 1994, zijnde tien 

jaar na de oprichting. Voor ieder evenement was steeds weer een andere 
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organiserende groep verantwoordelijk, die buiten de inkoopcommissie, dus buiten de 

kantine om, die de benodigde spiritualiën, zoals bier en overige drankjes aan ging 

kopen en alles op eigen doft ging doen, met alle problemen van dien. Hier moest een 

centrale organisatie voor in het leven geroepen worden, die samen kon werken met 

de kantine, zodat inkoop en dergelijke gemakkelijker te verwezenlijken zouden zijn. 

Aldus geschiedde, een 4-tal tuinders nam deze taak op zich en verenigde zich in de 

activiteitencommissie. 

De activiteitencommissie werd belast met het organiseren en begeleiden van de 

diverse evenementen en inmiddels is zij nog steeds verantwoordelijk voor een scala 

aan activiteiten. 

Een kleine greep: mosselavond, kofferbakmarkt en open dag, de jaarlijkse plantjes- 

dag, Koningsdag, koud buffet, gezellige avonden met thema, Sinterklaas vieringen 

voor de kleintjes, bloemschikken, klaverjassen, darten, bier- en/of wijnproeverij, 

gourmetavond, barbecue, Indische avond, de jaarlijkse pompoenwedstrijd en nog 

veel meer. 

Leden van de commissie zijn bij elke activiteit het zogenaamde ‘zaadje’ maar dat 

nemen ze graag voor lief, omdat ze graag wat willen betekenen voor de vereniging, 

ze gaan zelfs zo ver, dat sommigen niet eens een tuin of verplichting hebben, 

anderen zogenaamd ‘aangetrouwd’ zijn, omdat hun partner een tuin heeft… 

Het kopje koffie op de zaterdag, de omlijsting en bediening van onder andere de 

Algemene Leden Vergadering, wordt ook gedaan door deze mensen, mede omdat 

ze ook lid zijn van de barcommissie. 

We kunnen alleen maar hopen dat we nog heel lang van de inzet van deze 

bijzondere mensen kunnen genieten. 

 

1988 

In dit jaar begint de grote ‘tuinverhuizing’, gemeenschapswerk dient 5 x verricht te 

worden. De vereniging krimpt van 154 naar 100 tuinen. 

Vanaf dit jaar kunnen nog alleen zaden van Garant besteld worden. 

Er wordt een windsingel aan de noordzijde van het parkeerterrein gerealiseerd. 

 

Her-nummering tuinen (1988). 

Na alle veranderingen op het complex met name naar aanleiding van de inkrimping 

is het in 1988 dan eindelijk zover. De tuinen worden opnieuw genummerd zodat er 

een logischer situatie ontstaat. Ook het toekennen van vogelnamen aan de lanen is 

debet aan de her-nummering. In de bestaande situatie hebben we 

12 vogelnamenbordjes nodig, wanneer we de tuinen opnieuw gaan nummeren 

kunnen we volstaan met 7 naambordjes. 
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Aldus geschiedde en door een wisseltruc kwamen we uiteindelijk op 98 tuinen. Op de 

tekening(en) kunt u de oude/nieuwe situatie vinden, uit piëteit met de ons inzien 

nogal overtrokken Wet op de Privacy hebben we de namen van, zowel oude als 

nieuwe situatie, zoals dat toen gewoon was te vermelden, weggelaten. 

 

van 1985 

tot 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 1988 tot ……. 

 

 

 

 

 

 

Uit de oude doos. 
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Courgettes 

 

Onze oud-voorzitter Jaap Koudijs was op zijn ronde over de tuin en kwam ook in de 

Noordwesthoek waar we gezamenlijk koffie zaten te drinken. 

Jaap vroeg na een tijdje of bij ons de courgettes het slecht deden? 

Maar bij ons ging alles goed. “Heb je er wel wat voeding bij gedaan? Zoals 

koemestkorrels of 12-10-18?” 

Dat had hij wel gedaan. Jaap ging verder op zijn ronde. 

Na een paar dagen zijn Bee (Kamies) en ik bij Jaap gaan kijken en inderdaad, de 

plantjes waren niet om aan te zien. Terug naar onze tuinen, want daar hadden we 

nog een aantal courgettes over van een kilo of 3. Die hebben we bij de lullige 

plantjes gelegd, zodat het leek of ze aan zijn plantjes groeiden. Wij in afwachting 

van zijn reactie, maar we hoorden niets. 

Na een jaar of drie stonden we gezamenlijk in kantine aan de bar met Jaap. En we 

vroegen hoe het met zijn courgettes ging. “Oh hufters, zijn jullie dat geweest?” zei 

Jaap met een glimlach van oor tot oor. 

 

Gezonde concurrentiestrijd 

 

Er is altijd een beetje strijd geweest over de grootte van de jaaromzet tussen het 

winkeltje en de kantine. Ook in het jaar van Jan van Steenvoorden, toen hij het 

winkeltje had. Hij dacht dat jaar te gaan winnen. Hij ging ook ijs verkopen, waterijs en 

Magnums, nou, dat liep goed. 

Een zaterdag, voordat hij naar huis ging, kreeg hij nog twee klanten voor ijs, maar 

doordat hij haast had, sloot hij de vrieskast niet goed af. De deur van de vrieskast 

ging steeds verder open. ’s Maandags toen hij weer op de tuin kwam liep hij richting 

het winkeltje. 

De schrik was groot en er was niets meer over van het ijs. Flinke schadepost en niet 

de grootste omzet van het jaar. 

 

Harm Switser 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 
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Ook dit jaar dient 5 x gemeenschapswerk verricht te worden en daarnaast nog 2 x op 

vrijwillige basis. 

Dit jaar vindt het eerste lustrum van de vereniging plaats, tijdens de viering op de 

open dag, vindt er ook een demonstratie parachutespringen door 5 parachutisten van 

paracentrum Texel plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 januari van dit jaar hebben we toestemming van de gemeente om 

het gedeelte, zuidelijk van het parkeerveld, zo’n 35 meter gerekend van de zuidelijke 

buitensloot, te bestemmen voor tuinen. 

De (huur)tarieven van volkstuinen in Den Helder worden aangepast. De tarieven, die 

ATV Ooghduyne diende te hanteren, lagen duidelijk boven het landelijke gemiddelde. 

 

 

 

 

 

1990 

De bouw van Vakantiepark Ooghduyne wordt gestart. 

De vereniging telt 75 leden. 
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Luchtfoto complex in 1990 

 

1991 

De vereniging telt 68 leden.         

Aanstelling van 4 laancommissarissen (controle tuincomplex).                                  

Zij zijn verantwoordelijk voor:        

  winter snoei singels en tuinafvalverbranding;     

  opbouwen singel zuidzijde;       

  controle op materieel met uitzondering van machinerie;   

  uitzetten van nieuwe tuinen;       

  wegruimen van slootresten uit uitgebaggerde sloten. 
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1992 

Er zijn thans 94 tuinen verhuurd. 

De pomp van het gemaal is in eigen beheer (over)genomen. 

Na 8 jaar gaan we onze zaden collectief bestellen bij Garant. 

Er worden extra vaten geritseld, om de toiletten door te spoelen met het opgevangen 

regenwater, aangezien we (nog steeds) niet beschikken over een wateraansluiting. 

Gemeenschapswerk wordt nu 3 x per jaar gedaan. Er is nauw overleg met de 

wethouder Nijpels over het verharden van de toegangsweg. 
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Vogels op de tuin. 

Een volkstuincomplex heeft vogels nodig; buiten de flora komt ook de fauna aan 

bod. Vogels eten insecten, en van die zijn er in overvloed. Want die insecten 

‘bedreigen’ de gewassen van tuinders, dus doen we moeite zoveel mogelijk vogels 

naar en op het complex te krijgen. Wie weet er niet van de roodborstjes die in de 

buurt zitten tijdens grondverwerkingswerkzaamheden van tuinders? Ga in het 

voorjaar maar spitten, wedden dat binnen handbereik een roodborstje aan het 

speuren is naar een door de tuinder omgewoeld wormpje of ander lekker hapje dat 

boven komt? Er zijn voldoende manieren om vogels naar het complex te lokken, de 

een wat eenvoudiger dan de ander. Voor speciale vogels, zoals roofvogels, worden 

kasten opgehangen waarin ze kunnen foerageren en hun territorium af kunnen 

schuimen naar lekkere hapjes. Dat er af en toe een vogeltje het loodje legt, komt 

ongetwijfeld dat er genoeg van de soort zijn, zo werkt de natuur, de een zijn nood, is 

de ander zijn brood… 

Getuige de foto van enige jaren terug, toen we een nestelend paartje op het 

complex hadden. De nestkast bracht zijn nut op, 2 torenvalken hebben hier 

dankbaar gebruik van gemaakt. 

Jan Coolen 
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1993 

Tijdens de ledenvergadering wordt bekendgemaakt, dat met ingang van het 

volgende jaar, de ‘zaterdagochtend koffie’ gratis wordt. 

Toegangsweg: als de geleverde gravel verspreid is, zorgt de gemeente voor een 

wals om de weg aan harden. 

Een tuinder stelt zijn aanhanger ter beschikking voor de leden, huur 5 gulden, sleutel 

af te halen via de tuinwinkel. 

We worden aangesloten op het waterleidingnetwerk, we hoeven vanaf nu geen water 

meer van huis mee te nemen!!!! 

 

1994 

De schooltuinen gaan voorlopig niet door. 

Het gemeenschapswerk hoeft met ingang van dit jaar nog maar 2 keer gedaan te 

worden. 

De beloofde verbetering van de toegangsweg zal (wederom) niet bestaan uit 

asfaltering. 

De dam/het gemaal wordt verplaatst van het PEN-kastje (kano aanlegplaats 

vakantiepark Ooghduyne) naar de sloot tussen ons tuinencomplex en vakantiepark 

de Keizerskroon. 

Van gemeentezijde wordt verzocht het niet verhuurde gedeelte van het complex in te 

richten/beschikbaar te stellen voor schooltuinen, hetgeen positief ontvangen wordt 

door de leden. 

 

1995 

60 van de 97 tuinen zijn verhuurd. 

Wij zouden aangesloten worden op het elektranet, maar op Bungalowpark en Beach 

Resort Ooghduyne zijn 2 directeuren die een verschil van mening hierover hebben. 

Nadere informatie leert ons dat het Beach Resort het complex wil kopen (voor 

uitbreiding golfbaan naar 18 holes). Het huurcontract met de gemeente, dat 

overigens al 2 jaar verlopen is, is desalniettemin nog steeds van kracht, Hierin staat 

onder andere, dat de gemeente geen (tuin)complexen verkoopt aan eigen mensen of 

aan derden. 

De AVVN is een overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van volks-

tuinverenigingen. Zij zijn gespecialiseerd in conflicten met gemeenten. Wellicht is het 

zaak om de AVVN bij onze protesten te betrekken, maar dat kost dan per lid fl. 35,- 

per jaar. 
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Er bestaat de mogelijkheid om aangesloten te worden op elektra, dit is te betrekken 

van de Keizerskroon. 

Toegangsweg: alleen het gedeelte vanaf de van Foreestweg tot aan de eerste bocht 

zal verhard worden, de rest van de weg is zelfwerkzaamheid voor de vereniging. 

In juni zijn we, door toedoen van Beach Resort Ooghduyne, gedurende een tweetal 

dagen verstoken van elektriciteit. Een vissterfte is hierdoor direct gevolg, vanwege 

het niet kunnen pompen van water voor de broodnodige ‘circulatie’; na 2 dagen is de 

situatie hersteld. 

We gaan over naar 2 x gemeenschapswerk per jaar. 

De toegangsweg wordt ‘opgeknapt’ met behulp van gravel en een wals. 

Bijna hadden we op het elektriciteitsnet aangesloten gezeten voor fl. 550,- ware het 

niet dat de PEN Den Helder geen probleem maakte, maar PEN Schagen wel, omdat 

we elektra betrekken via onze buren. Nu kost het opeens fl. 4.000,-, waar we over in 

overleg gaan. 

Er is een ‘krakploeg’ opgericht. Hierbij hebben 2 leden de leiding en gezocht wordt 

naar vrijwilligers om verschillende werkzaamheden op te knappen. 

 

1996 

Van de gemeente krijgen we het bericht, dat Bungalowpark & Beach Resort 

Ooghduyne ons gehele terrein wil kopen. Ondanks het aflopen van het bestaande 

huurcontract met de gemeente in 1994, is dit nog steeds geldend, zelfs bij het 

ontbreken van een nieuwe overeenkomst.                              

Per eind maart krijgt ATV Texelstroom een nieuw huurcontract, dit gaat dan ook 

gelden voor de overige tuinverenigingen. 

De vereniging onderhoudt nog steeds het toegangspad. 

Met ingang van dit jaar is ook een dartcompetitie van de grond gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darters Aaf en Nol Kres, Peter Kraai en Ivo Schipper 
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Een imker komt met bijenkorven een lezing houden. 

Bijen zijn een onmisbare schakel in de ecologie. Het bestuiven van 

planten en bomen is een ontzettend belangrijke taak van deze 

insecten. Om te overleven zijn bijen in ons land deels afhankelijk 

van imkers. 

 

Behalve van imkers zijn bijen natuurlijk ook afhankelijk van het voedsel dat ze 

kunnen vinden. Bijen halen hun voedsel uit nectar en stuifmeel van bloemen. 

In het proces van bestuiving is de bij daardoor de belangrijkste schakel. 

 

Tijdens het vliegen blijft het stuifmeel tussen de haren van de bij zitten. Op die 

manier brengt de bij het stuifmeel van plant naar plant. Het insect vliegt altijd 

op één soort plant. Pas als de bloemen van die plant geen nectar meer 

geven, zoekt de bij een andere soort plant. 

Een groot deel van ons voedsel is direct of indirect afhankelijk van bijen. Want 

zonder bijen is er geen bestuiving en zonder bestuiving komen er geen 

vruchten. De bij is natuurlijk ook bekend om zijn honing. Toch zijn er maar 

enkele soorten bijen die honing produceren. 

 

Door de belangrijke rol van de bij is de rol van de imker minstens even 

belangrijk. Voor de meesten van de duizenden imkers in ons land is het 

houden van bijen een hobby. 

 

Al ongeveer tienduizend jaar lang worden bijen gehouden door 

mensen. Met name de honingbij is een enorme rol gaan spelen in 

onze landbouw, maar veel andere bestuivende insecten zijn ook van 

belang. Het wordt steeds duidelijker dat de rol van de wilde bij in 

onze landbouw flink onderschat is. Ondanks dat het nog steeds niet 

duidelijk is in hoeverre wilde bijen precies verantwoordelijk zijn voor 

de bestuiving van landbouwgewassen, weten we ondertussen dat ze 

bij bepaalde gewassen verantwoordelijk  zijn voor wel 84% van de 

bloembezoeken. Ook weten we nu dat honingbijen efficiënter 

bestuiven als er ook wilde bijen aanwezig zi jn in landbouwgewassen. 

 

Dat 70% van de voedselgewassen afhankelijk is van 

bijen betekent niet dat we zonder bijen 70% minder  

eten zullen hebben. In volume is 35% van al het 

geproduceerde voedsel afhankelijk van bestuivende 

insecten. Met name groente- en fruitsoorten moeten 

bestoven worden door bijen. Een aantal voorbeelden van lekkernijen 

die we zonder de bijen zouden moeten missen: appels, meloenen, 

kersen, avocado, komkommers, broccoli en pompoenen. Maar ook 

amandelen, vanille, koriander en koffie zouden van het menu gaan! 

Ondanks dat we dus ‘slechts’ 35% van ons eten zouden verliezen in 

volume, zou de variatie van ons dieet er zeker hard op achteruit 

gaan. En dat zou nog een groot probleem kunnen opleveren, 
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aangezien de gewassen die bestoven worden met de wind met 

name granen zijn. 

De gewassen die juist wél afhankelijk zijn van bijen zijn van hoge 

voedingswaarde. Deze leveren ons zo’n 40% van de voedingsstoffen 

die we consumeren. Zonder al die verschillende soorten groenten en 

fruit zouden we zomaar 90% minder vitamine C, 70% minder vitamine 

A en 58% minder calcium produceren! 

 

Daarom mogen we ons als vereniging gelukkig prijzen, dat we in 

de beginjaren 90 konden beschikken over een imker. Imker de 

Jonge was de eerste imker, hij kwam tot 2 keer toe een lezing 

geven en is daarna neergestreken als imker voor de vereniging en 

hij heeft de eerste bijenkast op ons terrein neergezet. Omstreeks 

2008 kwam Dirk Reitsma erbij om te imkeren en gingen ze verder als duo. Niet 

veel later is de heer de Jonge elders zijn vleugels uit gaan slaan, waarna Dirk 

solo verder ging en hij de huidige bijenstal heeft gebouwd. Er zijn 2 lezingen 

door Dirk verzorgd in de afgelopen jaren, die druk bezocht zijn 

geweest. Enkele jaren geleden kwamen Thijs en Laura de 

gelederen versterken en dit trio is tot op heden verantwoordelijk 

voor een aantal bijenvolken. Dirk bevalt het imkeren nog immer 

prima en is voornemens nog zeker een drietal jaren te blijven 

imkeren, dan is ie 80, maar of ie dan echt wil stoppen, weet ie zelf nog niet. 

 

Kassen en tuinhuisjes mogen met ingang van dit jaar (1996) een maximum afmeting 

hebben van 16 m². 

De toegangsweg wordt helemaal geasfalteerd! Bij het asfalteren van de Van 

Foreestweg ‘is er nog wat asfalt over…’                                                                                    

Er wordt voorgesteld om deze weg voortaan de ‘Piet Dielemanlaan’ te noemen, naar 

de man, die dit heeft weten te realiseren, maar we willen de kat niet op het spek 

binden. Piet was, zoals u begrijpt, een tuinder van onze verenging. 

Met ingang van dit jaar wordt er in de maanden juli en augustus geen 

gemeenschapswerkzaamheden meer gepland. 

We worden wéér niet aangesloten op de elektrakabel van Bungalowpark & Beach 

Resort Ooghduyne. 

De eerste uitgave van het club- c.q. tuinkrantje ziet het licht. Dit gebeurt in de maand 

december, vandaar dat elke jaargang begint met nummer 1 maar in december 

uitkomt. 
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Clubkrantje 

Het clubkrantje zag het levenslicht in december 1996. Het heeft lang geduurd 

eer er een dusdanig communicatiemiddel was om alle tuinders te informeren 

over gebeurtenissen die op de tuinvereniging plaats vonden.               

Zo kwam het voor, dat er naar personen gevraagd werd, waarvan men niet 

wist dat deze geen lid meer waren of erger nog, het tijdelijke voor het 

eeuwige verwisseld hadden. Ook, in iets mindere mate belangrijk, was het 

opstellen van werkroosters, die door sommige tuinders ‘aan de man’ 

gebracht werden. En zo waren er meerdere mededelingen die op deze wijze 

rondgebracht moesten worden. De oprichting van een cluborgaan kreeg 

eindelijk in 1996 de nodige waardering en noodzaak en zo verscheen het 

eerste clubkrantje in december en kreeg het nummer eerste jaargang nr. 1 

opgedrukt. Medewerkers van het eerste uur waren Ton en Marian Jansen en 

Loek en Teun Rook; heden ten dage bestaat de redactie uit 4 personen, die 

hun best doen om elk kwartaal interessante kopij voor u te vergaren. 

Ook de informatievoorziening ten aanzien van werkroosters voor kantine en 

gemeenschapswerk is hier in terug te vinden en ook het wel en wee van uw 

medetuinders, zij het niet tot in den treure, zodat u op de hoogte kunt blijven 

van het een en ander betreffende uw tuinders en de vereniging. 

Inmiddels schrijven we 2019, we bestaan 35 jaar en ons clubblad is aan haar 

23e jaargang bezig. Zoals gezegd, het is een communicatiemiddel om de 

leden en donateurs te informeren, van nog meer wijsheid te voorzien, maar 

het is ook uw clubblad, het blad waar u uw verhaal in kwijt kunt!                                                           

U wilt niet weten wat voor auteursgehalte er in u schuilt. Dus pak op die pen, 

klap die laptop open en verhaal eens wat voor uw medetuinders, uiteraard 

mag u ook het internet afschuimen voor informatie, elke portie kopij die met 

het tuinen of de vereniging te maken heeft, is welkom. Kom op, zodat we nog 

jaren een informatief en leuk om te lezen clubblad kunnen maken. 
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1997 

Er zijn 88 tuinen in de verhuur. 

Op 31 januari vindt een snoeicursus plaats (theorie) en aansluitend op 1 februari is 

de praktijkdag. 

Op 15 februari een lezing door imker Willem de Jonge. 

Er is wederom overleg geweest met B&B Resort Ooghduyne rondom de elektra. Het 

Resort meldt, dat zij ons complex willen kopen, dus hebben wij toch geen belang bij 

elektra. Gemeente en wethouders staan achter het Resort, alhoewel de gemeente 

eerder heeft gezegd geen tuincomplexen aan derden te gaan verkopen. Andere 

bronnen vertellen, dat bij aanleg van het complex en de vele latere veranderingen, dit 

de gemeente heel veel geld gekost heeft. Als de vereniging weg zou moeten, moet 

de gemeente ons een andere plek toewijzen met alle kosten en procedures van dien. 

De lanen op het complex krijgen namen. De keuze was om te kiezen uit onder 

andere: namen van vogels, vissen of bloemen, de keuze viel uiteindelijk op 

vogelnamen. 

Melding van inbraak bij tuin 12, alle groenten waren weg, achterzijde hek is vernield 

om binnen te komen. 

Op 30 juni, eindelijk, na jaren van steggelen, worden we aangesloten op het 

elektriciteitsnet. 

Op 26 september begint de klaverjascompetitie in de kantine, onder de bezielende 

leiding van Jasper Mets. 

Enkele jongeren richten vernielingen aan bij de vlaggenmast en het gemaal. 

Van de imker worden accessoires voor de bijen in brand gestoken. 

De eerste pompoenwedstrijd vindt in dit jaar plaats. 

De tuinwinkel wordt verbouwd en uitgebreid en krijgt de naam ‘Windvlaag’. 

In de maanden juni, juli en augustus gaat de kantine ook op zondag open. 

 

1998 

De voor overlast zorgende pauwen verhuizen naar een andere locatie, einde 

overlast. 

De tuincommissie gaat tuinen, waar grote wateroverlast is ten gevolge van regen, 

gefaseerd draineren. 

Firma Sterk Beton maakt en levert de tank voor de afvoer van het toilet (beerput). 

Firma Jimmink graaft de sceptic-tank in. 
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1999 

92 tuinen in de verhuur. 

De tuinen worden opnieuw genummerd. 

Sponsoring door Vomar gaat van start, we krijgen ½ % van het bedrag dat besteed is 

aan alle bij de Vomar gedane boodschappen, iedereen wordt verzocht zijn kassabon 

aan de penningmeester te geven, waarna deze ze maandelijks bij de Vomar inlevert, 

voor keiharde munten. Een welkome aanvulling op de verenigingskas. De toenmalige 

penningmeester raapt zelfs bonnen in de omgeving van de Vomar op, voor een 

optimaal resultaat. 

De gereedschapsschuur achter het clubhuis wordt aangeschaft. 

 

2000 

Er komt een opbergschuur voor materiaal en gereedschappen. De schuur zal door 

de beheers- en tuincommissie gebruikt gaan worden. 

Er komt een ‘nieuw’ 2e hands hekwerk bij de noordwest ingang, ter vervanging van 

de oude. De gemeente is bereid de kosten van het hek en de plaatsing ervan, voor 

haar rekening te nemen. 

Waar in het clubhuis een opbergruimte was, worden nu door Henk Hendriks en Jan 

Coolen een toilettengroep gerealiseerd. 

Gemeenschapswerk vindt dit jaar slechts 1 x plaats. 

Per 18 september is het huurcontract met de gemeente weer voor 5 jaar verlengd. 

De 2 buitentoiletten zullen worden vernieuwd. 

 

 

 

2001 

Op aandringen van de gemeente wordt op het complex een inventarisatie gemaakt 

van aanwezig asbest. Per 15 februari 2002 wil de gemeente weten, hoeveel asbest 

er op het complex is en zal het daaraanvolgend verzameld gaan worden. 

We kunnen gaan ballen gooien, er is een ‘jeu de boules baan’ aangelegd op het 

oostelijk deel van het parkeerveld. 

Postbus ATV Ooghduyne wordt in gebruik genomen, postbusnummer 1075. 
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Cor van de Donk heeft een houten tuinpop gemaakt, een zogenaamde palenman. De 

pop wordt gepositioneerd bij de entree, nabij het verplichte rijrichting bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektra en water worden nu betrokken van Golf & Beach Resort Ooghduyne. We 

streven ernaar om deze in eigen beheer te krijgen. 

 

2002 

Er heeft een goed overleg met Golf & Beach Resort Ooghduyne plaatsgevonden 

over de punten elektra- en watervoorziening. 

Vóór 15 februari dienen we een asbestopgave aan de gemeente te hebben gestuurd. 

De houten palenman verhuist van entree naar leugenbankje. 

We hebben aan de gemeente een opgave gedaan van 2300 kg aanwezig asbest. 

In november is er een brainwave gaande over de mogelijke vervanging van het 

clubhuis. Het oude clubhuis oogt schijnbaar goed onderhouden, maar er is geen 

isolatie, de constructie is verzwakt en er ligt asbest op het dak. Ook dienen er binnen 

toiletten gerealiseerd te worden. 

Er wordt een denktank gevormd voor de nieuwbouw, t.w. de nieuwbouwcommissie. 

Er wordt een kas voor de tuinwinkel besteld. 
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Tuinwinkel 

 

In 1984 was het clubhuis van de ATV een feit. We begonnen op een echte 

vereniging te lijken. Maar een tuinvereniging kan niet zonder een tuinwinkel, 

een voorziening waar leden te pas en te onpas, zij het op fatsoenlijke tijden, 

meststoffen, tuingereedschap en andere tuin gerelateerde materialen 

konden bekomen. 

We schrijven 1985. De tuinwinkel wordt opgericht door Cor van de Donk en 

Rob van der Klugt, bijgestaan door Klaas van Laar. Zij zijn de pioniers van 

deze voorziening geweest. 

Hiertoe is een stuk aan het clubhuis aangebouwd en kreeg het de naam 

‘Windvlaag’. Het was bij wijze van spreken aan komen waaien bij het eerste 

clubhuis, genaamd de ’Windvanger’, kan het nog treffender…? 

Na enige jaren werd de tuinwinkel overgenomen door Jan Bos, bijgestaan 

door Harm Switser. Vervolgens na weer enige jaren nam Jan Steenvoorden 

het stokje over, nog steeds bijgestaan door Harm Switser. Ook dit ging weer 

enige jaren zijn gangetje, tot Rein van Noort in 2002 het team kwam 

versterken. Harm Switser vond het na enige tijd welletjes en wist Henk van der 

Stoop te lijmen om zijn functie van 2e verkoper over te nemen. 

Na een tijdje in deze samenstelling de tent gerund hebbend, gaf Jan 

Steenvoorden te kennen het voor gezien te houden en kwam Phil Hermans 

de functie van inkoopcommissaris overnemen. Rein zou er anno 2018 nog 

steeds bij zijn geweest, als hij niet tot stoppen gedwongen was, omdat zijn 

gezondheid hem noopt ermee op te houden. Rein heeft als geen ander een 

duidelijk stempel gezet op het begrip tuinwinkel. Vrijwel dagelijks op de tuin, 

altijd aanspreekbaar voor advies en goede raad en nagenoeg altijd bereid 

even naar de tuinwinkel te gaan en potentiele klanten te helpen, hij had 

natuurlijk ook nog een tuin! Hierover weet Rein nog het volgende te melden: 

“het was een middag, zoals alle andere middagen, ik was eindelijk in de 

gelegenheid om wat in mijn eigen tuin te doen. Plots kwam er iemand, die 

me om een zak potgrond vroeg, ik met hem naar de tuinwinkel en hem aan 

een zak potgrond geholpen. Net weer een kwartier terug op mijn tuin, weer 

iemand om een paar kilo kunstmest! Ik weer naar de tuinwinkel en de klant 

geholpen. Koud terug op mijn tuin, wéér een klant… Wéér naar de tuinwinkel, 

wéér een klant geholpen en u begrijpt het al, net weer lekker op gang, wéér 

iemand, iemand die op een tuin zat waar ie me alle drie de keren naar de 

tuinwinkel heeft zien gaan met een klant. Met ingehouden krachttermen heb 

ik die persoon verzocht de andere dag terug te komen, het kan te gek gaan 

worden… En heden ten dage is er naar ik hoor nog niet veel veranderd…” 
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Hoogtepunten in de tuinwinkel zijn het leveren van de mest, de aardappelen, 

Garant zaden, en buiten de dagelijkse klantenbinding is het absolute 

hoogtepunt toch wel de jaarlijkse plantjes dag, weken vóór deze 

gebeurtenissen is het hok (de tuinwinkel) te klein, omdat men bezig is met 

plantjes vóór en op te kweken, om zodoende een uitgebreid assortiment te 

kunnen aanbieden op de 2e zaterdag in mei, de zaterdag vóór Moederdag, 

maar volgens zeggen doet men het graag. 

 

Anno 2019 en 35 jaar na de oprichting van de vereniging wordt de tuinwinkel 

gerund door 2 man, naar verluidt doet men het nog steeds graag en 

gehoopt mag worden dat ze het nog jaren volhouden, dan zijn wij als 

vereniging verzekerd van inzet en service, die eigenlijk toch wel een beetje 

uniek mag heten. 

 

2003 

De leden gaan akkoord met de plannen voor nieuwbouw van het clubhuis. 

Over het hele complex wordt drainage in de grond gelegd. 

De nieuwbouwcommissie, onder leiding van Rinus Mieras, heeft de concept tekening 

van het nieuw te bouwen clubhuis gereed. Het clubhuis wordt begroot op 50.000,- 

euro. Er is een opslagloods benodigd voor bouwmaterialen. De tekening wordt 

ingediend bij de gemeente. 

Van de fa. Oosterbeek krijgen we een zogenaamde Romneyloods, een halfronde, 

met ijzeren platen bedekte loods. Een geschikte plek voor de opslag van materialen, 

die dan ook in groten getale arriveren. 
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Bij de (oude) Rijkswerf, waar complete gebouwen gestript worden, kunnen we 

vreselijk veel materialen halen. Dat doen we dan ook en de spullen worden 

opgeslagen in de Romneyloods. 

We hebben een oude bouwkeet gevonden en naar het complex gehaald. De keet is 

afkomstig van het Marinevliegkamp de Kooy en meet 6 x 14 meter. Deze gaat dienen 

als tijdelijk clubhuis, wanneer het oude gesloopt gaat worden en de nieuwbouw 

begint. In de keet komen respectievelijk kantine, toiletten en tuinwinkel. 

Aanvang slopen oude clubhuis. 

De gasaansluiting is vooralsnog gepland voor maart/april 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfwerkzaamheid en zelfvoorziening? 

 

Door: W.J. Ekkebus. 

 

Ongetwijfeld bent u als Jutter op de hoogte van het feit dat bij het roepen 

van de term ”Rijkswerf” diverse huiseigenaren spontaan in de houding 

springen. Deze instelling werd namelijk bevolkt door werknemers, die een zeer 

goede band met het bedrijf hadden, en daardoor zonder nadenken 

bruikbare spullen en materialen voor eigen gebruik werden aangewend. Tot 

zover niets nieuw en niet bijzonder toch? 

Het is echter opvallend te noemen op welke wijze de huidige kantine is 

gebouwd en wat hadden de Hoogovens en de Rijkswerf hiermee te maken? 

Het is onduidelijk of de heer Cor Polet, teamleider bij genoemd bedrijf, de 

route van de wagens, die de spanten en de bouwspullen van de Rijkswerf 

vervoerden heeft gewijzigd, want ze belandden onverhoopt op het adres 

Van Foreestweg 10C. 

Misschien was dit nu met gebruik van de huidige navigatiesystemen in de 

auto’s ondenkbaar geweest. Het aangevoerde materiaal werd zolang 
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opgeslagen in een loods op de plaats waar we nu de fietsenstalling op ons 

complex aantreffen. 

 

Ook de Woningstichting leverde zijn bijdrage in ruime mate; dakpannen 

waren immers voor het gebouw onmisbaar. Deze leveringen waren zo 

overvloedig dat zelfs een bevriende tuindersvereniging in Medemblik hiervan 

kon meegenieten. 

Voor uw geruststelling: “Kom-kommer-in” staat nog statig overeind en vergeet 

zeker niet een saluut te brengen aan al deze zelfwerkzaamheden van het 

eerste uur. 
 

 

 

Het ontstaan van het verenigingsgebouw KOM-KOM-ER-INN. 

door Rinus Mieras 

Het vervangen van de oude kantine voor het huidige verenigingsgebouw is een 

lange weg geweest met diverse uitdagingen en creatieve oplossingen. Vanaf 2002 

was ik beheercommissaris, dus verantwoordelijk voor de gebouwen, toen er tijdens 

de ledenvergadering werd geopperd om een terras, als een balkon aan de kantine 

te bouwen; openslaande deuren moesten er toegang toe geven, er werd al snel 

duidelijk dat dit technisch niet haalbaar was.  In 2003 heb ik de Algemene 

Ledenvergadering gevraagd te mogen onderzoeken of vervanging van de kantine 

tot de mogelijkheden behoorde en dan wel binnen de financiële draagkracht van 

de vereniging. Een nieuwbouwcommissie werd samengesteld en na enkele 

vergaderingen zijn er tekeningen geproduceerd en concrete plannen gemaakt hoe 

we zo voordelig mogelijk te werk konden gaan. Het was mogelijk, maar het moest in 

ieder geval zelfbouw worden, de kennis en vaardigheden waren voorhanden in de 

commissie: Dirk Reitsma als bouwkundig specialist, Henk Hendriks als allround 

timmerman, Dick Langeveld als gemeente-ambtenaar, Jan Jansen als 

penningmeester en ikzelf als behee commissaris en wat nog belangrijker was, ieder 

met een kennissenkring, die tijdens de bouw erg belangrijk bleek te zijn. 

Toen de tekeningen een vaste vorm hadden gekregen, werd het tijd om 

bouwmaterialen te gaan verzamelen. Al snel bezochten wij met de hulp van diverse 

tuinders, slooplocaties om nog bruikbare spullen te redden. Dat groeide spoedig uit 

tot een grote hoeveelheid materiaal, dat eerst in een kleine zeecontainer werd 

opgeslagen, die al snel te klein bleek te zijn. Van sloopbedrijf v.d. Leede konden we 

een oude Romney-loods krijgen, maar wel zelf afbreken en later weer op onze 

parkeerplaats opbouwen. Dat was de oplossing, een grote opslagruimte en 

werkplaats. Dakpannen werden gehaald bij een renovatieproject van de 

Woningstichting waar wij ze gratis mochten weghalen. Opslaan op ons terrein en 

later voor gebruik met de hogedrukspuit reinigen waardoor de pannen er als nieuw 

uitzagen. Dan wordt het tijd ook de formele kant van de bouw aan te pakken: een 

bouwaanvraag bij de gemeente indienen, dit werd de eerste echt grote uitgave: 
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1000 euro, maar ja je kunt niet zonder. Henk Hendriks had ondertussen alle kozijnen 

en ramen voor het gebouw eigenhandig gemaakt. 

Eind 2003 tijdens een receptie kreeg ik te horen dat erbij de Luchthaven Den Helder 

een paar bouwketen weg moesten, die daar als tijdelijk stationsgebouw dienst 

hadden gedaan. Erop af en ja hoor gratis weg te halen, maar wel binnen een week 

tijds anders kwam er een sloper. Het was hartje winter maar met een tiental tuinders, 

een trekker en een platte wagen aan het werk. Binnen twee dagen was de buit 

binnen: een prachtige keet en z.g.a.n. cv-radiatoren voor de nieuwbouw. Die keet 

hadden we nodig om als tijdelijke kantine, de noodkantine, te gebruiken waardoor 

het verenigingsleven en dus ook de inkomsten bleven doorgaan. Nadat deze 

noodkantine was opgebouwd en ingericht kon de oude kantine worden gesloopt. 

Voor de nieuwbouw was Henk Hendriks de bouwmeester en had daar de dagelijkse 

leiding. Zijn vaste personeel bestond uit Roel Abbenhues en mijzelf en wanneer 

nodig, aangevuld met altijd welwillende tuinders om te assisteren. In bepaalde 

bouwfasen krioelde het van de vrijwilligers om met elkaar de klus te klaren. Stenen 

om de muren te metselen moesten we wel kopen, maar ook daar vonden we een 

restpartij voor minder geld, ook hebben we enorm geluk gehad met een door een 

tuinder aangebrachte gepensioneerde metselaar, die voor weinig de vereniging 

wilde helpen, mits de stenen en specie op de steiger klaar stonden als hij kwam. Roel 

werd zijn vaste assistent en hij stond om 6 uur ’s ochtends al specie te draaien. De 

afbouw en afwerking van het interieur heeft nog veel tijd gekost maar het resultaat 

mag er zijn. Kijkt u maar eens rond en bedenk dat vrijwel alles gerecycled materiaal 

is. Ook het schilderwerk buiten en binnen is door diverse tuinders uitgevoerd. 

Niet alleen tuinders hebben hun steentje belangeloos bijgedragen, maar ook lokale 

bedrijven voor het graven van de bouwput, het plaatsen van de stalen constructie, 

het uitlenen van trekkers en platte wagens voor diverse transporten, het beschikbaar 

stellen van speciale gereedschappen, het maken van een zinken dakgoot, een 

stukadoor/tuinder heeft het hele interieur van een stuclaag voorzien maar ook 

gepensioneerden, niet leden, met een speciale vaardigheid hebben zich in gezet 

voor de vereniging door bijvoorbeeld het aanbrengen van het tegelwerk en het 

leggen van de vloerbedekking. 

Na de bouw was er nog veel werk te doen: de Romney-loods en de noodkantine 

moesten worden afgebroken en verhandeld, ook de nog resterende materialen 

werden verkocht. De bestrating rondom het gebouw en het terras werd aangelegd 

tevens werd een groenstrook rond het gebouw beplant en de kas van de winkel 

weer teruggeplaatst. De vlaggenmast die eerst achter de oude kantine stond is 

verplaatst naar de voorzijde. Een laatste toegift van het bouwteam was de bouw 

van het watertappunt en wasbak achter de kantine. 

Als kroon op het werk, de feestelijke opening door de wethouder H. Boskeljon op        

2 juni 2007. 

Als ik terugkijk naar de jaren, waarin dit allemaal is gerealiseerd, dan is dat voor mij 

en de medebouwers een pracht periode geweest en een enorme versterking van 

de saamhorigheid op de tuin. Alle leden van de vereniging zijn tijdens deze periode 
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wel op een of andere manier bij de bouw betrokken geweest, hetgeen een band 

schept. Een vereniging heeft dat soms nodig!!! 

Chronologisch overzicht. 

2002  ALV voorstel tot uitbreiding kantine met deuren naar een balkon/terras. 

2003  ALV uitbreiding van kantine niet haalbaar. Onderzoek naar haalbaarheid 

nieuwbouw en aanvang gemaakt met verzamelen bouwmateriaal. Romney- 

loods geplaatst. 

2004  Noodkantine geplaatst. Gedurende de zomer is de oude kantine afgebroken 

daarna werd de bouwput gegraven en in de winterperiode fundering 

gemaakt. 

2005  Opbouw houtskelet. Na de zomer wind- en waterdicht. Verdere afwerking                

buitenzijde. 

2006  Afbouw binnenzijde, kantine, bar, keuken, winkel etc. 

2007  Aanleg bestrating, terras en tuin en op 2 juni feestelijke opening                   

KOM-KOM-MER-INN door wethouder H. Boskeljon. 

 

 

 

 

 

 

 

De fundering van het clubhuis is aangelegd 

 

2005 

Eerste steen is gelegd 
v.l.n.r 

Roel Abbenhues 
Rinus Mieras en 
Henk Hendriks 
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Met vlag op clubgebouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een geraamte!!!                                                 Kom op met dat pannenbier….. 

 

2004 

97 tuinen in de verhuur. 

Er is een aanmeldingsbrief ’aanvang bouw clubhuis’ naar de gemeente gestuurd, 

datum aanvang is gesteld op 1 september 2004. 

Oude clubhuis is gesloopt. 

2300 kg asbest door de gemeente opgehaald. 

 

 

 



45 

 

 

2005 

98 tuinen in de verhuur. 

Op 28 januari wordt de 1e steen van het nieuwe clubhuis gelegd. 

In de maand februari is er een aanvraag ingediend bij Nuon voor een gasaansluiting, 

de aanleg hiervan is nu gepland in 4e kwartaal van 2005. 

De fundering van het nieuwe clubgebouw is gelegd. Vele leden maken licht werk. 

Kruiwagens werden gevuld door de cementwagen en daarna naar locatie gereden en 

gelost. 50% van de leden is bereid de helpende hand toe te steken bij de bouw van 

het nieuwe clubhuis, wanneer daarom gevraagd wordt. 

De sponsoractie, waarbij gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage, om daarmee 

onvoorziene, maar noodzakelijke voorzieningen te financieren, wordt een groot 

succes. 

 

2006 

Eind juli, dakplaten geplaatst op nieuwe clubhuis. 

Julianadorp bestaat dit jaar 100 jaar! 

Waterpomp gemaal gerepareerd, bekostigd door de gemeente. 

De grasmaaier wordt overhoop gereden door een achteruit rijdende vrachtwagen, de 

maaier kon maar ternauwernood van de maaier springen, want de chauffeur van de 

vrachtwagen had niets of niemand gezien. 

De website van de vereniging gaat in de lucht, met andere woorden, we hebben 

vanaf nu een eigen website: www.atvooghduyne.nl. 

 

2007 

Wegens grote belangstelling voor kleine tuinen, worden tuin 18 en 20 in drieën 

verdeeld, te weten tuin 18, tuin 18a en tuin 20. Hiermee komt het totaal aantal tuinen 

op 99 (was 98). 

In februari wordt het clubgebouw opgeleverd. We zijn binnen het voorgenomen 

budget van 25.000 euro gebleven. 

De noodkantine wordt verkocht aan de plaatselijke motorclub. 

 

 

 

 

http://www.atvooghduyne.nl/
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De officiële opening van het clubhuis geschiedt door de wethouder van de gemeente 

Den Helder en vindt plaats op 2 juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roel, Henk en Rinus in het zonnetje gezet              Jaap Koudijs en wethouder Boskeljon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstzin 

 

 

 

En dan de polonaise…… 
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2008 

De Romneyloods wordt afgebroken, overgebleven hout vindt een bestemming bij 

Jevak, waar de jeugd er dankbaar hutjes van kan bouwen. 

Jongeren brengen schade toe aan enkele tuinhuisjes en uit een ander tuinhuisje 

wordt snoep gestolen. 

Er wordt een watertappunt gerealiseerd op het grasveldje achter de kantine, hier kan 

men water halen voor het zetten van koffie en thee, het is niet bedoeld om er water 

te halen voor het sproeien van de tuin. 

 

2009 

Er is meermalen overleg met Landal over de openingstijden van de toegangspoortjes 

naar onder andere ons complex. Het komt veelvuldig voor dat het poortje aan de 

kant van Vogelzand wel open is en het poortje bij het grindpad niet, zodat leden weer 

het hele eind terug moeten en dan via de Van Foreestweg en de toegangsweg naar 

het complex kunnen. 

Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, belangenbehartiger van de 

uitvoerende kunstenaars en -producenten, weet ons te vinden. Zij slaan verenigingen 

en individuen aan voor het draaien van muziek, die artiesten anders mislopen. Het 

komt er zelfs op neer, dat ook een willekeurige bouwakker die een bouwradio aan 

heeft staan, aangeslagen kan worden en die aanslagen zijn niet gering… 

Elektriciteit op de tuinen zelf, hier zijn een hoop vragen over gekomen. Het bestuur 

neemt poolshoogte bij een ander tuincomplex, de Razende Bol in Huisduinen. Het 

blijkt dat ons complex qua structuur een moeilijke opgave is, de aanschaf is sowieso 

duur, de aanleg arbeidsintensief en het onderhoud duur en complex, nog afgezien 

van de individuele kosten alsdan voor de tuinders. 

In juli vieren we het 25-jarig jubileum van de vereniging. 

 

2010 

Eindelijk wonen we ergens, we hebben te lange leste een eigen postadres met 

postcode: 

ATV Ooghduyne              

Van Foreestweg 10C           

1787 BL Julianadorp 
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‘Maandag – wasdag’ een zeer gezellige en geslaagde avond. Een ingehuurde 

vrouwengroep verzorgde een avondvullend optreden met als thema: maandag – 

wasdag. 

Er wordt een AED aangeschaft, dit is een apparaat dat bij hartfalen levens kan 

redden, het hangt in het portaal van de kantine. Diverse leden hebben een interne 

cursus gevolgd en enkele andere leden hebben op een andere manier een cursus 

hiervoor gevolgd, dus we zijn voorbereid op het ergste. 

De jeu de boules baan wordt geruimd, op deze plaats komen fietsrekken. 

In het voorjaar brandt het tuinhuisje van tuin 79 finaal af. Dit is het werk van jonge 

vandalen, zo blijkt later. Na enige tijd verspreekt een van de daders zich, in het bijzijn 

van een lid van de vereniging, zodat in ieder geval de dader(s) bekend werden. 

 

 

 

 

Er is een potloodventer op het complex gesignaleerd, maar elke keer dat we naar 

hem op zoek gaan, is ie weer gevlogen. Hij zou een rustig hoekje van het complex 

opgezocht hebben en het vege lijf op het gras gevleid hebben. Maar dat ie er was, is 

zeker, onze befaamde eenden coach heeft ‘m wel 5 keer gespot en zijn echtgenote 

heeft ‘m in levende èn ontblote lijve gezien. 

Er is sprake van de wilgenhoutrups, een zeer schadelijke plaag voor wilgen, waar er 

op het complex hopies van zijn, maar nadat er 2 aangetaste wilgen verwijderd zijn, is 

er niets meer van ze vernomen. 
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2011 

Het zitmeubilair in de kantine, stoelen en barkrukken, worden vervangen, we zitten er 

weer netjes bij, met dank aan de activiteitencommissie! 

Naast ‘wie heeft de grootste pompoen en courgette’, wordt er een nieuw onderdeel   

toegevoegd aan de jaarlijkse pompoen- en courgettewedstrijd: ‘wie heeft de hoogste 

zonnebloem’… 

Onze Postbus 1075 wordt opgeheven en ingeleverd, we hebben die niet meer nodig, 

nu we een eigen adres hebben 

Er vindt weer een 2-tal vernielingen op het complex plaats, maar er wordt weinig 

vermist. Stille getuigen zijn: een kapot geslagen fles wijn en 3 sixpacks bier, alle van 

Duitse herkomst. 

Het Huishoudelijk Reglement wordt aangepast: bij het verlaten van de tuin en het niet 

voldoen aan schoon opleveren, wordt de sanctie bij opruimen door de vereniging        

5,- euro per gewerkt uur per persoon in rekening gebracht, aanvullend kan de borg 

geheel of gedeeltelijk ingehouden worden, wanneer er stortingskosten bij komen. 

Een hoveniersbedrijf wordt ingeschakeld om de oostkant van het complex flink in te 

korten. Dankzij de bereidwilligheid van vele vrijwilligers is de klus in korte tijd 

geklaard en het afval afgevoerd. 

We nemen contact op met de gemeente om te bewerkstelligen dat de dam in de 

sloot met de Keizerskroon vervangen gaat worden. 

Eind november, in de nacht van 24 op 25, zijn we weer eens onaangenaam verrast 

met ongewenst bezoek. Men kwam ’s nachts en waren ’s morgens natuurlijk weer 

verdwenen. Zij gingen van tuin 12 via de Sijs naar tuin 38, vandaar over de Lijster 

van tuin 39 tot aan tuin 51. Vreemd genoeg werd er behalve een aantal 

wedstrijdbekertjes, een handzaag en een doppendoos, zo goed als niets vermist. 

Spullen en kasten zijn doorzocht en overhoop gehaald, maar buiten de genoemde 

items werd er verder niets vermist. 

In het weekend daarop (4/5 december) is er een 8-tal huisjes op andere tuinen 

opengebroken. De buit, een 8-tal over datum zijnde bierflesjes van een bekend merk, 

werden leeg teruggevonden bij het toegangshek, onzeker of men van genoten heeft 

of niet. Politie is wederom ingelicht, niets meer van gehoord. 

 

2012 

In april wordt een kas bekogeld met stenen vanaf de weg op het Landal Green Parcs 

(aan de oostkant van ons complex), enkele ruiten sneuvelen. 

Op een tuin wordt asbest gevonden en dat na onze asbest-opruim actie. Het betrof 

asbest platen, die als ondergrondse tuinafscheiding aan de zijkant waren ingegraven 

om onkruid van buren weg te houden. Na een snelle actie van de opruimploeg was 
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dit probleem ook weer snel verholpen. Niet veel later bleek ook aan de voorkant 

hetzelfde verhaal, ook deze asbestplaten werden met de nodige voorzichtigheid 

afgevoerd. 

 

2013 

In april wordt de damwand bij het gemaal op last van de gemeente vervangen. We 

kunnen er weer jaren tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In augustus worden er rode mieren gesignaleerd op een van de tuinen. Deze zijn 

zeer lastig te bestrijden, gelukkig worden ze een flinke tijd later niet meer gezien. 

 

2014 

In dit jaar zijn er weer meldingen van proletarisch winkelen, met andere woorden, 

bezoekers van buiten het complex vinden het geen probleem om op het complex 

ongevraagd in de verschillende tuinen groente en/of fruit weg te halen. 

De Regionale Uitvoeringsdienst van Noord-Holland (RUD) maakt bekend ons 

complex te willen bezoeken, om hier een milieucontrole uit te voeren (o.a. goede 

opslag schadelijke stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen), maar na een korte 

inventarisatie en interview maken ze bekend ons uit het bestand te schrappen, 

omdat we onze zaakjes prima voor elkaar hebben. 
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2015 

In april gaat de vereniging nog meer milieubewust worden. We schaffen 

zonnepanelen aan, welgeteld 12 panelen komen er op het dak te liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tuinder, die regelmatig zijn hond uitlaat buiten het complex, ruimt in een dag tijd 

meer dan 100 bier- en limonadeblikjes in de bosjes langs het grindpad. 

In december legt een felle niet te controleren brand het zwembad van Landal Green 

Parcs in de as. Ten gevolge van de windrichting komt een deel van het complex 

onder een laagje as te liggen. Er wordt nog gedacht aan asbest, maar men zegt dat 

dit hier niet aan de orde is. 

 

2016 

De Keizerskroon meldt niet langer gebruikt te willen maken van onze (sloot)water- 

voorziening. Zij gaan dit in eigen beheer doen. 

 

2017 

Firma Winder voert de verharding van de rondweg rondom het parkeerveld uit. 
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2018 

We zijn steeds beter te vinden. Er zijn van gemeentewege verwijsbordjes 

opgehangen, eentje aan de Van Foreestwegkant en eentje net over het bruggetje bij 

de fa. Langelaan. 

 

 

 

2 foto’s t.w.  GEDC1280 en GEDC1281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ja, we worden erkend….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dus die kant op…. 
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2019 

 

ATV OOGHDUYNE JULIANADORP 

1984-2019 

 

UITNODIGING 
 

voor  

het jubileumfeest van ATV Oogduyne 

op 

zaterdag 19 januari 2019 

van  

20.00 uur-23.00 uur 

 

U bent die avond allen,  

leden en donateurs,  

van  

harte welkom  

bij 

MFC ‘t Dorpshuis, Middelzand 3504, 1788 ES Julianadorp 

 

Deze avond staat in het teken van gezelligheid, van ontmoeting, van herinnering  

en natuurlijk van het gezamenlijk kijken naar de toekomst!  

 
Voor de organisatie is het natuurlijk van groot belang om te weten hoeveel gasten we mogen 

verwachten. Wij willen u dan ook vragen om zich middels onderstaande (ingevulde) antwoordstrook aan 

te melden voor deze avond. Uiterste inleverdatum: zaterdag 12 januari 2019 om 12.00 uur! 

 

Namens het bestuur,  

Glenn Verweij, voorzitter ATV Ooghduyne 

 

 

ANTWOORDSTROOK JUBILEUMFEEST ATV OOGHDUYNE OP 19 JANUARI 2019 

Ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………………… 

komt met ……. personen naar het jubileumfeest op zaterdag 19 januari 2019. 

Handtekening:………………………………………………………… 
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Krantenkop Noordhollands Dagblad/Helderse Courant. 

 

 

 

Feestavond 19 januari 2019 ”35 jaar ATV Ooghduyne” 

Op 19 januari 2019 was het zover, de vereniging bestond precies 35 jaar, een 

mijlpaal om bij stil te blijven staan en dat deden we ook, maar stilstaan was er niet 

echt bij. 

De activiteitencommissie, u weet wel, dat groepje dat van alles organiseert, van 

Koningsdag tot plantjes- en pompoenen dag, heeft zich weer eens tot ongekende 

hoogte gewrongen.  Al weken waren ze in touw en gezien de te verwachten 

opkomst moest er noodgedwongen worden uitgeweken naar het Multi Functioneel 
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Centrum ‘t Trefpunt’. Dit ook in verband met een verordening van de brandweer, 

die bepaalt hoeveel mensen er op een bepaald aantal vierkante meters mag 

‘samenscholen’ om een feestje te vieren en van dat aantal vierkante meters 

kwamen we er in ons clubhuis schromelijk wat te kort. 

De inloop was gepland van half 8 tot 8 uur en hoe dichter bij 8-en, hoe voller de 

feestzaal werd. De medewerkers van het MFC hadden de deur ver genoeg open 

gezet om ons allemaal (tegen de 70 man/vrouw) een zitplaats te gunnen en ook de 

mogelijkheid om de voetjes van de vloer te kunnen krijgen, voor hen die daar 

behoefte aan hadden. 

Onze pas geïnstalleerde voorzitter Glenn beet het spits af, door iedereen van harte 

welkom te heten, de organisatie, alsook de medewerkers en vrijwilligers van het MFC 

van harte te bedanken voor de geboden gelegenheid. Daarna vroeg hij de tuinders 

van het eerste uur naar voren te komen, om hen in het bijzijn van iedereen in het 

zonnetje te zetten. Hierna gaf hij het woord aan Annelies, woordvoerder van het 

organiserend comité, die op geheel eigen wijze de avond aan elkaar praatte. Onze 

hoffotograaf Jan had een fotosessie op breedbeeld aan het afspelen weten te 

krijgen en zo kregen we een duidelijk beeld van het heden en verleden van de 

vereniging, in al zijn facetten. 

Er was ruim gelegenheid tot het wagen van een dansje en herbevestiging van 

relaties, de muziek was in uitstekende handen van Gregorio, met hits en evergreens 

uit de jaren 80, zogezegd ook de eerste jaren van de vereniging. 

Er was ook nog een quiz, waarmee de aanwezigen hun kennis op ATV gebied 

konden testen. Hiertoe werden complete gezelschappen uit elkaar getrokken om, 

maar vooral, een gespreide kennis ten aanzien van de teams te creëren. De vragen 

hadden dan wel betrekking op de eerste jaren en de opbouw van het complex 

door de jaren heen, maar ook parate kennis over de simpelste 

wetenswaardigheden, die je dagelijks tegenkomt, maar waar je gewoonlijk geen 

oog voor hebt. En wie anders dan Henk had weer eens de vragen verzonnen. Het 

waren serieuze vragen, maar de antwoorden soms serieus, soms hilarisch en te 

bezopen voor woorden, de jury kwam bij tijden niet meer bij tijdens het nakijken van 

de antwoorden.                      

Toch was de kennis van het terrein en de geschiedenis van de vereniging van een 

hoog peil en daar getuigden het enthousiasme en zeker het fanatisme van de 

teams zonder meer van. 

Na het bezinken van deze calorieën en zenuwen vretende happening werd er nog 

lang in een aangename ambiance verder feest gevierd en na inzet van het laatste 

nummertje en koffie en een broodje toe, verlieten de feestgangers de locatie en 

ging ieder zijn of haar weg. 

De vriendelijke ontvangst en verzorging door de mensen van het MFC waren zeker 

debet aan een zeer geslaagde avond, waarvan iedereen kon genieten en genoten 

heeft, de mensen van onze eigen activiteitencommissie hadden nu ook eens de 

handen en voeten vrij om te feesten en te dansen en zo werd het jubileumjaar op 

gepaste wijze ingeluid! 

Uw toege9tuinder 
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