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Complexen
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Biesland
Kooltuinmolensloot
Delftse Hout
Vijvertuinen
Tuinoverdrachten

278 tuinen
Verenigingsgebouw de VIERSPRONG
Laantje van Levenslust 4
2616 AB DELFT
tel:06-49071832
Secretariaat: Mevr.C.Kaptein-Meyer
Weigelialaan 26
2641 CE PIJNACKER
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Agenda Levenslust
oktober
05

Werkochtend Vijvertuinen

09.30-12.30 uur

12

Open tuinendag alle complexen

10.00-13.00 uur

13

Workshop bloemstukjes van Hortensia’s (VT)

14.00-16.00 uur

30

Tuinuitgifte-avond in ‘De Molenhonck’
op tuincomplex Kooltuinmolensloot

20.00 uur

november
02

Werkochtend Vijvertuinen

09.30-12.30 uur

06

ALV Levenslust in ‘De Molenhonck’
op tuincomplex Kooltuinmolensloot

20.00 uur

15

Deadline inleveren kopij Levenslustigheden

december
01

Winterafsluiting en Kerstmarkt (VT)

15.00-17.00 uur

07

Werkochtend Vijvertuinen

09.30-12.30 uur
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Van de voorzitter
Beste mede-tuinders,

O

p het moment dat ik deze bijdrage
schrijf komt de regen met bakken
uit de hemel dit na een lange periode van droogte. Ik had een regenton geïnstalleerd waarmee
ik regenwater kan opvangen voor mijn tuin, deze is inmiddels tot de nok gevuld en stroomt helemaal over. De regen is nodig want het was
afgelopen weken extreem warm geweest, temperaturen van 40 graden hebben we gehaald
wat een absoluut record is. Dit had gevolgen ook
voor de natuur, een aantal planten heeft bij mij
de geest gegeven. Ik kon niet alle dagen op de
tuin zijn om ze water te geven.
De 23ste juni, in café “De Nieuwe Prins”, gaf
burgemeester Marja van Bijsterveldt het
startsein voor de festiviteiten in het jubileumjaar en werd op alle complexen de nieuwe vlag gehesen. ( zie verder het verslag
van de jubileumcommissie met foto’s). Ook
de pers heeft hier veel aandacht aan besteed.
Op 14 september was er nog een tweede feest
in het kader van het 100 jarig bestaan, dit feest
werd bij “Onder Ons” gegeven tegenover ons
complex Vijvertuinen. In het winter nummer van
Levenslustigheden blikken we terug op dit feest,
waarvoor de jubileumcommissie zich enorm
heeft ingespannen.
Ook staat er een belangrijke Algemene Ledenvergadering op stapel, deze zal plaatsvinden op
woensdag 6 november. Tijdens deze vergadering zal ingegaan worden op een aantal zaken
zoals de oprichting van een Groenfonds, dit
fonds wordt in het leven geroepen om op een
verantwoorde wijze om te gaan met het beheer
van bomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over
overlast gevende bomen die met de loop van
jaren zo ver uitgegroeid zijn dat zij het tuinieren
bemoeilijken. In dit soort gevallen zal een aanvraag gedaan worden om de boom weg te halen.
Vanuit zorgvuldigheid wordt altijd overleg gepleegd met betrokkenen en vanzelfsprekend zal
de vereniging zich ook moeten houden aan de
wet en met name de Bomenverordening van de
Gemeente Delft.
De ins-en-outs hiervan zullen in de vergadering
uitgelegd worden.
Ook zal tijdens de vergadering ingegaan worden
op het vergoedingensysteem van ATV Levenslust, er zal een vergoeding komen voor het beoordelen van de tuin als deze verkocht wordt.
Voor de taxateurs gold er al een vergoeding
maar wordt dus nu uitgebreid naar de tuinbeoordelaars. Argument hierbij was dat bij deze werkzaamheden veel dingen geregeld moeten worden met de vertrekkende tuinder, dit is ook het

geval bij de taxateurs waardoor vanuit de complexbesturen aangedrongen werd op een gelijke
behandeling van zowel taxateurs als beoordelaars.
Wederom zal op de agenda staan het voortbestaan van Levenslustigheden, wat is de positie
hiervan in het tijdperk dat alle informatie elektronisch uitgewisseld wordt? Ik ga uit van uw
warme belangstelling voor dit onderwerp.
Last-but-not-least staat ook het rooster van aftreden op de agenda waarbij mijn functie vacant
wordt. Na 10 jaar in het Hoofdbestuur gezeten
te hebben waarvan 4 jaar als voorzitter vind ik
het tijd om het stokje over te geven aan een
nieuwe voorzitter, ik heb het voorzitterschap
met veel enthousiasme uitgevoerd en ik vind
ook dat we als vereniging mooie resultaten behaald hebben zoals het bestendigen van ons
contract en er is een goede relatie met de gemeente Delft opgebouwd.
Met de complexen zijn er goede afspraken gemaakt over het beheer van de opstallen. Er is
veel bereikt maar er is ook nog wel werk aan de
winkel zoals het verbeteren van de verankering
van de vereniging in de ecologische hoofdstructuur van Delft ook is het proces ingezet van
vernieuwing en vereenvoudiging van statuten,
dit met het oog op onder meer modernisering
waardoor ook de jonge tuinder zich kan ontplooien in het tuinieren. Binnenkort komen we
hier in een afrondende fase en zal ongetwijfeld
behandeld worden in de ALV.
Al deze activiteiten vragen veel inzet van de
voorzitter en het is voor mij moeilijk gebleken
om dit te combineren met een full-time functie
van projectmanager.
Hoewel het natuurlijk een ieder vrij staat om
zich aan te melden voor de functie van voorzitter hebben we een kandidaat bereid gevonden
om deze functie op zich te nemen namelijk Toos
Thoolen. Toos draait al een tijdje mee in het
Hoofdbestuur en kent inmiddels wel het klappen
van de zweep, zij heeft bestuurlijke ervaring en
kent de gemeente Delft goed.
Op de achtergrond blijf ik beschikbaar omdat het
lot van de vereniging mij ook aangaat als tuinder.
Ik zie u graag nog op de Algemene Ledenvergadering op 6 november op complex
Kooltuinmolensloot.
Met vriendelijke tuingroet,
Harm Windmeijer
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Uitnodiging

tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
(Najaarsvergadering)
Woensdag 6 november 2019
in “De Molenhonck” op tuincomplex ‘Kooltuinmolensloot’
Aanvang van de vergadering is 20.00 uur

AGENDA
1.
Opening door de voorzitter
2.
Ingekomen stukken
3.
Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 3 april 2019¹)
4.
Begroting 2020 ¹)
PAUZE
5.

Bestuur mededelingen
•
Verslag Jubileumjaar
•
Protocol Bomenkappen
•
Voorstel “Groenfonds” oprichten
•
Vergoeding tuinbeoordelaars
•
Voortgang aanpassing statuten/tuinreglement en bouwvoorschriften
•
Toekomst “Levenslustigheden”

6.
7.
8.
9.

Samenstelling Hoofdbestuur (zie toelichting) 2)
Samenstelling Financiële commissie (zie toelichting) 2)
Rondvraag
Sluiting

¹)De agendastukken voor deze punten gaan hierbij.
TOELICHTING OP DE AGENDA
Agendapunt 6. Samenstelling Hoofdbestuur
Rooster van aftreden:
2019 najaar Harm Windmeijer (Voorzitter)*
2020 Toos Thoolen (Algemene zaken)
2021 Lida Koot-Lakeman ( Secretaris/Verzekeringen)
2021 Joris Heijne (Penningmeester) en voorlopig ledenadministratie
2022 Gerhard van der Heide (Taxaties/Bouwzaken en tuinopzegging/tuinoverdracht)
*Voorzitter Harm Windmeijer treedt in deze vergadering af en stelt zich niet herkiesbaar.
Voor deze functie stelt zich beschikbaar mevrouw Toos Thoolen. De vergadering wordt voorgesteld
mevrouw Thoolen te benoemen tot Voorzitter.
Haar huidige functie ( Algemene Zaken) komt hierdoor vacant.
De functies Algemene Zaken, Ledenadministratie zijn hierdoor vacant.
Kandidaten voor een van bovenstaande hoofdbestuursfuncties kunnen tot uiterlijk 23
oktober 2019 schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat, waar u ook meer informatie over de inhoud van de functie kunt inwinnen. Deze aanmelding dient vergezeld te
gaan van een bereidverklaring van de kandidaten ondersteund door tenminste 5 leden.
Agendapunt 7. Samenstelling financiële commissie
De financiële commissie is als volgt samengesteld:
Mevr. D.van Bruggen (K.M. 126)
aftredend 2020
Mevr. N.Romeijn (K.M.79)
aftredend 2022
Mevr. J. van Roekel (B.L.)
aftredend 2019
Dhr. B. Dekker (K.M. 112)
aftredend 2021
Mevr. E Rörig (V.T. 26)
aftredend 2021
Lida Koot-Lakeman, secretaris
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
GEHOUDEN OP 3 APRIL 2019 IN GEBOUW ’DE VIERSPRONG
OP TUINCOMPLEX DELFTSE HOUT
Aanwezig: 49 leden
Notulist: Lida Koot-Lakeman
Opening voorzitter
Voorzitter Harm Windmeijer opent deze voorjaarsvergadering en heet een ieder welkom en is
blij met de grote opkomst.
Hierna vraagt hij 1 minuut stilte om alle tuinleden, die ons zijn ontvallen te herdenken.
Ingekomen stukken
Secretaris Lida Koot meldt dat er voor deze vergadering de volgende personen zich hebben afgemeld:
Adri van Velsen – Ien Koeleman – Mirjam van
Eijk – Mieke de Vette – P. van Schie – Els van
Asten – Trudy van Gool en Corrie Kaptein.
Hans Meijer - Hotel de Plataan - zond een voorbeeld in van een sleutel systeem waarmede je
naar binnen kan met sleutel en naar buiten zonder sleutel. Dit n.a.v. het afsluitprobleem van de
hekken
Vaststelling notulen A.L.V.
1 november 2018 ₁)
Deze worden zonder enige opmerkingen vastgesteld met dank aan de opsteller.
Jaaroverzicht hoofdbestuur
Ook het jaaroverzicht wordt goedgekeurd en
vastgesteld met dank aan de opsteller
Financieel overzicht van de penningmeester
Penningmeester Joris Heijne licht deze toe.
*We hebben wederom een positief resultaat bereikt. Er zijn goede reserves opgebouwd bij 3
verschillende banken, bij Triados willen we nog
een spaarrekening openen. We spreiden daarmede het risico en naar aanleiding hiervan is Joris
bezig met een meer jaren plan om te onderzoeken waarin geïnvesteerd kan worden. In 2019
o.a. in de aanleg van een beregeningsinstallatie
op tuincomplex Vijvertuinen.
Voor reparaties en afschrijvingen zijn fondsen.
*Joris stelt voor om per complex iemand aan te
stellen, welke investeringen er per complex in de
toekomst gedaan kunnen worden. Gebouwen
moeten er netjes uit blijven zien nu we weer 10
jaar mogen blijven van de gemeente. Misschien
is het een idee om bij andere tuincomplexen in
Nederland een kijkje te gaan nemen hoe zij er
uitzien.
*De betaling van de jaarnota’s gaat goed ca. 150
zijn er per post verzonden de rest per E-mail
* We willen graag de kosten per tuincomplex uitgesplitst hebben
* De taxaties worden door taxateurs gedaan, die
door de vertrekkende tuinder worden betaald en
lopen niet over onze begroting .
Vraag: Is er gereserveerd oor drainage? Antw. Ja
Dit is indertijd op Delftse Hout gebeurd.
Drainage moet ook regelmatig doorgespoten
worden om goed te functioneren.

*Mevr. Trees de Jong vraagt of iedere tuinder
verantwoordelijk is voor zijn eigen beschoeiing.
Indien dit zo is moet dit opgenomen worden op
het taxatierapport en vermeld worden in het
huishoudelijk reglement.
De voorzitter vraagt de vergadering de jaarrekening goed te keuren. Deze wordt met dank aan
de opsteller goedgekeurd, vastgesteld en door
het hoofdbestuur ondertekend.
Verslag van de financiële commissie en
samenstelling
De financiële commissie heeft onder leiding van
mevr. D. van Bruggen alle financiële stukken van
het hoofdbestuur, de tuincomplexen, de verzekeringen en de tuinoverdrachten gecontroleerd. Het
verslag dat is opgesteld door mevr. Van Bruggen
is in orde bevonden. Décharge voor alle handelingen die uit de rekening en verantwoording blijken kan worden verleend over het boekjaar
2018, waarmede de vergadering akkoord gaat.
Mevr. Van Bruggen treedt af.
De financiële commissie is als volgt samengesteld:
Mevr. D.van Bruggen (K.M. 126) aftredend 2020
Mevr. Van Bruggen heeft aangegeven nog 1 jaar
aan te willen blijven
Mevr. N. Romeijn (K.M. 79)
aftredend 2022
Mevr. J. van Roekel (B.L. 48)
aftredend 2020
Dhr. B. Dekker (K.M. 112)
aftredend 2021
Mevr. E. Rörig (V.T. 26)
aftredend 2021
De geschillencommissie is als volgt samengesteld:
Dhr. Chr. Wessels (LZT)
dhr. M.de Rijke (K.M.)
dhr. P.Schrier (B.L.)
Zoeken naar een lid van Delftse Hout om de
commissie aan te vullen.
Bestuur mededelingen
*Verslag besprekingen met gemeente Delft betr.
verlenging huurovereenkomst.
De overeenkomst is verlengd met 5+ 5 jaar en
daarna per jaar. Zie de foto’s van de viering
hiervan op 8 februari in het voorjaarsnummer
van Levenslustigheden.
De gemeente wil huizen bouwen. Het heeft ons 2
jaar gekost. Het komt er op neer, dat de oude
overeenkomst met Allonge wordt gecontinueerd.
We moeten wel de gemeente aansporen het goed
te onderhouden, de leden kunnen dit ook zelf
doen.
Via de “Buiten Beter” app kun je meldingen doen
aan de gemeente, dan heb je ook een bewijs. Als
je melding doet, stuur dan een kopie naar het
tuincomplexbestuur. Belangrijk is het een goede
verhouding met de gemeente te onderhouden.
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*Het kappen van bomen op de tuincomplexen
Het hoofdbestuur wil ook de bomen goed beheren. Naar aanleiding van controles op de tuinen
waren er foto’s gezonden naar de gemeente door
een tuinder, waardoor veel onrust is ontstaan.
Veel bomen zijn veel te hoog op de complexen.
Er komt een bomenbeleid op papier waarmee we
met 2 mensen aan de slag gaan. Tot dit beleid/
protocol er is, gaan we geen bomen kappen.
*Jubileum A.T.V. Levenslust
De jubileumcommissie draait op volle toeren.
Toos zegt het enorm leuk te vinden in een commissie te zitten. Je werkt aan een concreet doel.
We zijn al 2 jaar bezig om tot een goed feestplan
te komen. De glossy wordt heel leuk. Het thema
is groen, jeugd, geschiedenis en ereleden.
Het eerste feest vindt plaats op 23 juni met als
start in café de “Nieuwe Prins” in de Zuiderstraat,
waar alles is begonnen. Hier vandaan zal wethouder Stephan Brandligt op de fiets samen met
de voorzitter de vier complexen bezoeken, waar
hij de nieuwe jubileumvlag zal hijsen. Het grote
feest vindt plaats op 14 september bij “Onder
Ons” in de Kerkpolder.
*Informatie over de bestuursfunctie van A.T.V.
Levenslust
“Wat doen jullie zoal” was de vraag aan het H.B.
Het hoofdbestuur is een rechtspersoon en werkt
samen met de tuincomplexbesturen om de vereniging te runnen. Het hoofdbestuur doet alles
wat te maken heeft met geld en bemiddeld daarin. Het hoofdbestuur gaat ook over het onderhoud van de gebouwen. De complexbesturen
besturen de tuincomplexen en kunnen per complex afwijken.
*Wat voor vereniging willen we zijn
Tuinplezier staat voorop op milieuvriendelijke
wijze! We stellen ons open voor andere bevolkingsgroepen. Op andere tuincomplexen b.v.
Amstelveen laten de tuinders zelf hun tuin taxeren, waardoor er extreme bedragen betaald worden. Wij doen hier niet aan mee.
Volgens de statuten moet het maximum bedrag
( nu € 5.000.--) bij ons jaarlijks worden aangepast via de besteklijst. Zonnepanelen worden
niet mee getaxeerd.
*Onkostenvergoedingen besturen
Voorzitter wil hier transparant over zijn. Vergoedingen zijn te zien in het resultaat. Dit is nodig er
gebeurt heel veel en het gaat over geld, je hebt
een bestuurslast. O.a. reiskosten en veelvuldig
vergaderen, ook buiten de deur.
Onkosten zijn per complex verschillend. B.v. op
D.H. zijn 10 toiletten die schoongemaakt worden,
waarvoor iemand is aangesteld tegen betaling.

maliter zijn er weinig problemen. Ja, de verkoper
vindt het altijd te laag en de koper te hoog!
*Vandalisme op de complexen
Op onze complexen Biesland en Kooltuinmolensloot alsmede bij de Papaver, de Rugbyclub en
de kinderboerderij hebben wij te maken gehad
met vandalisme. Er is contact geweest met de
wijkagent en de omliggende aangedane verenigingen. Via de ondernemersvereniging zal geprobeerd worden gelden vrij te maken b.v. voor het
plaatsen van camera’s of b.v. zelf een ‘veiligheid
commissie’ samen te stellen. Het sluiten van de
hekken blijft een probleem. Misschien drangers
aanbrengen?
*Hoofdbestuur samenstelling
Rooster van aftreden:
2019 (najaar) Harm Windmeijer

(voorzitter)

2020 Toos Thoolen (Algemene Zaken)
2021 Lida Koot-Lakeman
(Secretaris/Verzekeringen)
2021 Joris Heijne
(Penningmeester/voorlopig Ledenadministratie)
2022 Gerhard van der Heide
(Taxaties/Bouwzaken/tuinopzegging en Tuinoverdracht)
De functie Ledenadministratie is nog steeds vacant. Er wordt wederom een verzoek aan de leden gedaan om deze interessante functie in te
vullen.
Rondvraag
Cock van Meurs: Op het taxatieformulier staat
beschoeiing vermeld als hardhout, dit dient aangepast te worden.
Ruud Schut: stelt dat, na controle, is gebleken de
gasslangen te oud zijn. Adviseert om op het jaartal, dat op de slang staat te letten!
Toon Bertram: Heeft vraag over een aanhanger
van hem op D.H., waarop een sticker is geplakt
van de gemeente met het verzoek om te verwijderen. Is handhaving van de gemeente!
Sluiting
Voorzitter Harm Windmeijer dankt om 22.00 uur
de leden voor hun komst.

*Waarom taxeren we op deze wijze
Het kan gebeuren dat er niet goed getaxeerd
wordt b.v. D.H. 129. Hier is reeds voldoende over
gezegd met weet dat je een niet perfecte tuin
koopt.
D.H. zou graag zien dat de taxateurs beter taxeren door bijvoorbeeld vochtmeting te doen,
waardoor je eerder gebreken aantreft. Er zijn
momenteel 6 taxateurs. Een te verkopen tuin
wordt getaxeerd door 3 personen en het gemiddelde van de 3 taxaties wordt aangehouden. Nor8
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2019

2020

Begroting kosten complexen incl. verzekeringen *
Energie, gas en water
Verzekering opstallen/inventaris
Onderhoud schouwsloten
Heffingen en OZB
Brandpreventie/arbo/veiligheid
Telefoonkosten
Bijdrage facilitatie vrijwilligers
Vaste bijdrage kleine uitgaven complexen
Onderhoud opstallen t.l.v. centrale kas
Onderhoud beregeningsinstallaties
10.900
4.800
1.000
4.500
1.000
2.700
4.000
4.900
6.300
40.100

0

-6.400

113.000
13.500
31.000
3.000
7.900
6.200
1.000
10.450
1.650
1.000
6.300
8.400
40.100
243.500

171.800
26.000
31.000
700
2.500
3.700
900
500
237.100

10.500
4.800
200
5.500
1.000
3.000
4.000
1.500
3.000
33.500

110.000
13.500
31.000
7.000
7.000
1.000
2.000
8.000
10.000
10.129
33.500
371
233.500

172.150
25.000
31.000
500
2.000
1.500
1.000
350
233.500

in euro's

in euro's

expl. 2018
10.813
4.726
4.422
148
15
1.705
4.000
4.891
6.223
36.944

20.435

108.213
13.538
30.577
2.915
7.477
2.901
2.000
0
509
917
0
10.433
36.944
0
216.423

172.064
25.991
30.520
705
2.475
3.666
891
547
236.859

in euro's

begroting 2019 exploitatie 2018

begroting 2020

datum van opmaak : 16 augustus 2019

Jaarresultaat

Lasten:
Pacht Gemeente Delft
Contributie AVVN
Verzekeringspremie tuinen
Drukwerk Levenslustigheden
Diverse administratiekosten
Toev. bestemmingsreserve vervanging / renovatie opstallen
Toev. bestemmingsreserve jubileum
Toev. bestemmingsreserve beregeningsinstallaties
Toev. bestemmingsreserve beregeningsinstallatie BL
Toev. bestemmingsreserve garanties tuinoverdracht
Toev. bestemmingsreserve groot onderhoud opstallen
Afschrijving opstallen en installaties
Kosten tuincomplexen incl.verzekeringen
Diverse lasten

Baten:
Vergoeding tuingebruik
Contributies/bijdrage wachtlijst
Verzekeringspremie tuinen
Inschrijfgelden
Entreegelden
Overdrachtskosten
Advertenties Levenslustigheden
Diverse baten incl. ontvangen rente

BEGROTING 2020 LEVENSLUST

1,25
1,31
1 april 2020

€
€
€

2%
90,76
45,38
100,00

75,00

De jaarlijkse exploitatie geeft hiermee een betere inschatting of
de huidige inkomsten ook de kosten van alle faciliteiten dekken.

De toevoegingen aan de bestemmingsreserves van de
vereniging (voorheen betiteld als fondsen), zijn ter discussie
onderbouwd in bijgevoegd overzicht. Door deze toevoegingen
verschuift het vermogen van de vereniging van een algemene
reserve, naar specifieke reserves die aangeven waarom de
vereniging haar vermogen heeft.

Jaarresultaat
Voor 2020 stelt de penningmeester van het hoofdbestuur voor
een negatief resultaat te begroten, dat ten laste gaat van de
algemene reserve. Het begrote boekverlies is kleiner dan de
afschrijvingen (kosten zonder uitgave in het boekjaar 2020).

Bedragen tuinoverdracht buiten de begroting om
Tuin en opstallen
taxatiewaarde
Taxatie opstallen t.l.v. nieuwe tuinder
€
60,00
Beoordelingen staat van onderhoud tuin
t/m overdracht t.l.v. huidige tuinder
€
60,00
Onderlinge verrekening jaarkosten
per maand

Waarborgsom tuin na 01-01-2001
Waarborgsom tuin vóór 01-01-2001
Waarborgsom tuin vanaf 01-01-2006

42,50
25,00
25,00

conform WIK

€
€

€
€
€

Bedragen tuinoverdracht met effect op de begroting
Entreegeld bij overname tuin
€
Overdrachtskosten als percentage
taxatiewaarde (t.l.v. beide partijen)

· Biesland (19.561m2)
Vervaldatum nota 2020
Incassokosten bij betaalverzuim zonder
op voorhand treffen betalingsregeling

· Delftse Hout, Vijvertuinen en
Kooltuinmolensloot (117.218 m2)

Jaarlijkse contributie en gebruiksvergoeding
Contributie lid met tuin (jaarlijks)
Contributie lid zonder tuin (jaarlijks)
Inschrijfgeld incl. contributie t/m het einde
van
het jaar van
inschrijving
Vergoeding
tuingebruik
per m 2

Toelichting Begroting 2020

AFSCHRIJVINGEN
aanschaf
w aarde
in euro's

percentage
afschrijving
van aankoop

balans
investeringen
31-12-2019
2020
in euro's
in euro's

afschrijvingen
2020
in euro's

balans
31-12-2020
in euro's

Biesland:
Clubgebouw 2006-2007

73.065
over

Hekw erk 2015
Beregeningsinstallatie 2017 (vanaf 2018)

4%
€

2.390
32.855

18.266

-

1.523

16.743

1.414
29.569

-

239
1.643

1.175
27.926

49.249

-

3.405

45.844

5.256

-

429

4.827

5.256

-

429

4.827

38.065
10%
5%

Delftse Hout:
Renovatie toiletgebouw 2017

18.900
over

6,7%
€ 6.400

Kooltuinmolensloot:
Toiletgebouw 2009

8.473

6,7%

2.510

-

568

1.942

Vloer clubhuis vervangen 2013

5.880

6,7%

3.122

-

394

2.728

Zonnepanelen 2014

6.516

6,7%

4.040

-

437

3.603

11.332

5,0%

10.718

-

307

10.411

20.390

-

1.706

18.684
28.563

Septic tank, pomp en persleiding 2018
Vijvertuinen:
Clubgebouw 1995

76.165

2,5%

30.467

-

1.904

9.567

10%

954

-

954

31.421

-

2.858

28.563

106.316

-

8.398

97.918

Nieuw e daken 2010

TOTAAL

245.143

-

BESTEMMINGSRESERVES
oplevering
verw achte percentage
laatste
toek. uitgave toevoeging
investering

in euro's

reserve

toevoeging
reserve

stand
reserve

gew enste
reserve

afw ijking
reserves

in euro's

balans 2018

balans 2018

balans 2018

Vervanging / renovatie opstallen
Clubgebouw Biesland

2007

60.000

2%

1.200

13.200

Clubgebouw Delftse Hout

1994

60.000

2%

1.200

28.800

-

60.000

2%

1.200

60.000

Clubgebouw Vijvertuinen

1995

60.000

2%

1.200

27.600

Hekw erk Biesland

2015

3.000

10%

300

900

Toiletgebouw Delftse Hout

2017

13.000

5%

650

650

Toiletgebouw Kooltuinmolensloot

2009

9.000

5%

450

4.050

Clubgebouw Kooltuinmolensloot

265.000

6.200

80.984

135.200

54.216-

Groot onderhoud opstallen
Schilderw erk clubgebouw Biesland

2016

4.000

20%

800

1.600

Schilderw erk clubgebouw Delftse Hout

2019

11.000

20%

2.200

11.000

Schilderw erk clubgebouw Kooltuinmolensl.

-

7.500

20%

1.500

7.500

Schilderw erk clubgebouw Vijvertuinen

-

4.000

20%

800

4.000

2010

10.000

10%

1.000

Daken clubgebouw Vijvertuinen

36.500

6.300

8.000
10.000

32.100

22.100-

Beregeningsinstallaties
Beregeningsinstallatie Delftse Hout

-

127.000

5%

6.350

127.000

Beregeningsinstallatie Kooltuinmolensloot

-

58.000

5%

2.900

58.000

2019

24.000

5%

1.200

Beregeningsinstallatie Vijvertuinen

209.000

24.000

10.450

72.421

209.000

136.579-

1.650

6.509

-

1.650

6.509

-

6.509
-

Beregeningsinstallatie BL
Beregeningsinstallatie Biesland

2018

33.000

5%

33.000
Jubileum

22.324

-

1.000

22.324

22.324

Garanties tuinoverdracht

10.000

-

1.000

10.054

10.000

-

-

-

20.000

-

26.600

222.292

Drainagewerken
Totalen bestem m ingsreserves
Algem ene reserve

575.824

408.624

54
20.000
186.332199.727

De vereniging beschikt over voldoende reserves om de bijdragen van de leden in 2020 niet te hoeven indexeren met het stijgende prijspeil van goederen en diensten.
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Nieuwsflits nummer 6
Jubileumcommissie
100 jarig bestaan
ATV Levenslust.
Viering 100-jarig bestaan van de Delftse Amateurtuindersvereniging Levenslust – een eeuw tuinieren.
Op 23 juni vierden we op de historische
locatie café De Nieuwe Prins in de binnenstad van Delft dat in 1919 ATV Levenslust
aldaar officieel werd opgericht. Het ledental bedroeg toen 33. Inmiddels is jullie allemaal wel bekend dat dat is opgelopen
tot 539 tuinen.
Genietend van een prachtig zonnetje werd met
de overhandiging van het eerste exemplaar
van het Jubileummagazine door onze voorzitter
Harm Windmeijer aan de burgemeester van
Delft Marja van Bijsterveldt het startsein gegeven voor de festiviteiten in het jubileumjaar.
Als blijk van waardering voor haar aanwezigheid én om haar kennis te laten maken met de
geneugten van een volkstuin ontving zij van
twee leden van de jubileumcommissie, Helena
Pinnan, voorzitter en Steffie Chaudron, eindredacteur van het jubileummagazine een zogenaamd “jubileumkistje” gevuld met diverse lekkernijen vers geplukt uit eigen tuin. Tevens bevatte het kistje een mooie bos bloemen.
Voor de start van de feestelijkheden waren alle
ereleden en het lid van verdienste uitgenodigd
alsmede de diverse leden van de complexbesturen en uiteraard ook de AVVN welke ons zo
goed heeft ondersteund bij de ondertekening
van het nieuwe huurcontract met de gemeente.
Hans van Leeuwen, vice-voorzitter van de
AVVN verblijde de jarige vereniging met een
nieuwe voorzittershamer met inscriptie. Nu zal
besluitvorming voor het hoofdbestuur vast een
stuk soepeler gaan.

Na afsluiting van het eerste deel in de binnenstad vertrok een kleine delegatie op de fiets
voor een ronde langs de vier complexen. Harm
werd daarbij onder meer vergezeld door wethouder Stephan Brandligt, de stadsecoloog
Diny Tubbing en wederom Hans van Leeuwen.
Zij kwamen op alle vier de complexen een
hoop gezelligheid en feestvierende mensen tegen.
Op elk complex werd door Stephan de groene
jubileumvlag in de top gehesen na een feestelijke toespraak en uiteraard was er nog even
de tijd om gezellig na te praten voordat er
weer op de fiets werd gestapt naar het volgende complex. Op de diverse complexen werden
allerlei activiteiten georganiseerd zoals bloemschikken, speurtochten, braderie en (halal)
barbecues.
Zie voor een impressie bijgaande foto’s.
Als het goed is hebben al onze leden een
exemplaar van het Jubileummagazine ontvangen. Mocht dit echter niet het geval zijn, kunt u
dit alsnog opvragen bij het secretariaat: Lida
Koot secretaris@atv-levenslust.nl
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Sfeerimpressies 23 juni 2019
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De voorzittershamer met
inscriptie wordt door
Hans van Leeuwen van de AVVN
overhandigd aan Harm Windmeijer.
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Delftse Hout
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Biesland
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Recepten van Marjon

A

ls ik dit stukje schrijf hebben we net de
heetste dagen ooit in Nederland gemeten achter
de rug, vervolgens werd het herfstig en nu weer
zomer. Wisselbaden dus. Dat is goed te merken
in de tuin. Sommige gewassen lopen voor
(aardappelen), andere achter (courgettes) en ik
heb er een hard hoofd in of ik wel pompoenen
krijg dit seizoen. Maar wat is er weer een overvloedige oogst, wat een rijkdom.
Omdat Levenslust 100 jaar bestaat heb ik deze
keer wat extra recepten voor ons clubblad. Een
heerlijke, vegetarische amuse, een verrassend
voorgerechtje bij een gezellig etentje, een luxe
paté en een door-de-weeks vegetarisch gerecht
met een Indiaas tintje.
Wortelmousse met
Roquefort
Ingrediënten: 8 personen
• 100 g winterpeen
• 50 g Roquefort of andere
blauwader-kaas
• cayennepeper
Bereiden:
Schil de winterpeen en snijd 'm in kleine blokjes.
Kook de winterpeenblokjes in een bodempje water met zout in 10 minuten gaar. Prak de blokjes
met een vork door de helft van de roquefort.
Breng op smaak met zout en cayennepeper. Leg
acht eetlepels klaar. Schep met behulp van twee
theelepels telkens een bolletje wortelmousse op
een lepel. Verkruimel de rest van de kaas eroverheen.
Brado met grapefruit en venkel
Ingrediënten: voorgerecht voor 2 personen.
• 1 grapefruit, goed gewassen en afgedroogd
• 2 gerookte haringfilets (brado) van 1 vis, of
hazelnoten als je vega wilt
• ½ venkelknol, kern
verwijderd, met
zoveel mogelijk
groene takjes
• 1 theelepel
Franse mosterd
• 2 takjes dille
Bereiden:
Rasp 1 theelepel grapefruitschil. Schil de grapefruit met een vlijmscherp mes en snijd er zes
dunne plakken af. Knijp het restje overgebleven
vruchtvlees uit en bewaar het sap. Pak twee borden en leg op ieder bord drie plakjes fruit. Ontvel de haringfilets, snijd iedere filet in drie stukjes en verdeel over de borden of strooi er de hazelnoten over. Hak de venkel fijn maar houd de
groene takjes apart. Strooi een eetlepel venkelblokjes over ieder bord. Maak een dressing van
de mosterd, het grapefruitsap en drie eetlepels
olijfolie. Voeg naar smaak peper toe. Giet een
eetlepel dressing over ieder bord. Garneer met
venkelgroen, dilletakjes en grapefruitrasp.

Paddenstoelen-notenpaté
Ingrediënten:
• 1 flinke rode ui
• 400 gr grotchampignons of paddenstoelenmelange
• 3 el olijfolie
• 1 of meer teentje(s) knoflook
• 2 takjes rozemarijn
• zout, versgemalen peper
• 200 gr ongezouten cashewnoten
• 3 flinke eieren
• 150 of meer geraspte oude kaas
• 1 paddenstoelenbouillonblokje, liefst
fungi porcini
• eventueel scheutje Maggi of schepje Aromat
naar smaak
Bereiden:
Oven voorverwarmen op 180° C.
Ui pellen en fijn snipperen.
Paddenstoelen wassen of schoon borstelen en in
kleine stukjes snijden.
In een koekenpan 2 el olie verhitten en ui 1 min.
fruiten.
Paddenstoelen 5 min mee fruiten.
Knoflook
pellen
en
erboven
uitpersen.
Rozemarijn naaldjes van de takjes rissen, heel
fijn snijden en erdoor roeren.
Paddenstoelenbouillonblokje er boven verkruimelen.
Op smaak brengen met zout en peper.
Cashewnoten grof malen met de keukenmachine
of
fijn
hakken
met
een
scherp
mes.
Eieren los kloppen.
Vorm (voor magnetron een geschikte schaal)
invetten met 1 el olie.
Noten, losgeklopte eieren en kaas goed door de
reeds
gebakken
paddenstoelen
mengen.
Op smaak brengen met zout (of Maggi of
Aromat) en peper. Paddenstoelenmengsel in de
vorm scheppen en gladstrijken.
Ik leg altijd een op maat geknipt stukje bakpapier onder in de vorm, dat vergemakkelijkt het
storten.
Paddenstoelenpaté in midden van de oven in ca.
45 minuten gaar bakken.
Of, afgedekt met magnetronfolie, ca 16 minuten
in de magnetron op ca 750 Watt. Eerst wat korter in stellen (bv 10 minuten) en testen door een
satéprikker er in te steken. Als die er schoon uitkomt is de paté klaar, anders nog een paar minuten meer bakken. Trial-and-error (proberen en
fouten maken). Om error te voorkomen, altijd
wat minder tijd instellen en dan stap
voor stap verder.
Iedere magnetron
is
anders,
dus
exacte baktijd is
moeilijk te geven.
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Vervolg recepten van Marjon

Soms bubbelt de paté wat over. Ik zet de schaal
op een bord met een velletje keukenrol, zo blijft
je magnetron schoon. In de oven doe ik een ruim
stuk dubbelgevouwen alufolie onder de vorm om
vervuiling van de oven tegen te gaan.
Paté langs de randen wat lossnijden en storten
op schaal of bord.
Paté warm of koud serveren, desgewenst in
mooie plakken gesneden of in zijn geheel, bestrooid met wat achtergehouden notenkruim .
Koud is de paté beter snijdbaar.
Geef er een frisse, groene salade bij.
Aardappel-groentecurry
Ingrediënten: 4 personen
• 1 kg vastkokende aardappelen,
• 2 uien, gesnipperd
• 2 el zonnebloemolie
• 400 g verse sperziebonen
• 225 g fijne diepvries tuinerwten
• 100 g boemboe groene curry
• 400 ml kokosmelk (blik)
• 4 middelgrote eieren
• eventueel wat zout of maggi

Bereiden:
Schil de aardappelen, snijd ze in blokjes van 2
cm en kook ze 8 min. in water met zout.
Verhit de olie in een hapjespan en fruit de ui 1
min. Verwijder de steelaanzet en het puntje van
de sperziebonen. Voeg de sperziebonen en de
erwten toe en bak 2 min. mee.
Doe de boemboe erbij en bak 1 min. mee.
Voeg de kokosmelk toe en breng aan de kook.
Giet de aardappelen af en leg in de curry. Kook
de groentecurry op laag vuur in 20 min. gaar.
Kook ondertussen de eieren in 8 min. hard. Laat
ze schrikken, pel ze en halveer. Schep de curry in
kommen en leg de eieren erop.
Eet smakelijk.
Marjon van Holst, m.vanholst@ziggo.nl
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Chrysant
(Chrysanthemum)
Plantkunde
De chrysant is een prachtige
herfstbloeier. Hij behoort tot
de composietenfamilie en is
er in veel verschillende
soorten, kleuren en maten.
De plant komt oorspronkelijk uit China, waar hij 2500
jaar geleden al geteeld
werd. Hij is er als snijbloem,
kamerplant, bolchrysant en
tuinplant. Alhoewel de chrysant het hele jaar door als
snijbloem te koop is, is het
een echte herfstplant. Dat
komt doordat de bloei in de
zomer gestimuleerd wordt
door de steeds korter wordende dagen en langere
nachten op het Noordelijk
halfrond.
De plant heeft zeer stevige
stengels en stevige donkergroene bladeren die kunnen breken.
De meeste variëteiten zijn
meerderjarig. Kenmerkend is
ook de sterke geur. De bloemen
zijn er in bijna alle kleuren en
vormen: klein of groot, met
open of gesloten hart en bol of
plat.

Volksgeschiedenis en kruidengeneeskunde
In Japan is de chrysant het nationale symbool: Ze symboliseren een lang en gelukkig leven.
In China staat de chrysant voor
nobelheid en duurzaamheid. Er
worden al eeuwenlang speciale
soorten gekweekt, die gebruikt
worden in de keuken (wortels
wokken en bladeren en bloemen in salades) en in de kruidengeneeskunde.
Daarnaast
geloofde men dat het drinken
van chrysantenwijn je verzekerde van een lang en gezond leven.
Sommige soorten zijn wetenschappelijk onderzocht en ze

De naam chrysant komt uit het
Grieks waarbij “chrusos“ goud
en “anthemon” bloem betekent.
Bij de Grieken werd de plant
gezien als een bescherming tegen demonen. Om die reden
gebruikten ze de chrysant als
grafbloem en ook bij ons is hij
vaak op graven te vinden.
De plant houdt van vochtige
grond en moet regelmatig water en voeding krijgen. Hij
houdt van enige beschutting en
staat liever niet in de volle zon.
Voor een lange bloei verwijder
je uitgebloeide bloemen. Sommige soorten zijn winterhard en
deze kunnen na de bloei worden afgesneden tot 15 cm boven de grond. Daarna dek je ze
ter isolatie af met droge bladeren.
Bijzonder is dat de plant pas in
1688 vanuit Azië naar Europa
kwam. In de jaren ‘70 en ‘80
was het een populaire snijbloem, vanwege zijn lange
houdbaarheid. De laatste jaren
zie je veel bolchrysanten in potten die tuinen en terrassen in
de herfst opfleuren.

blijken zowel anti-tumor als anti
-hiv stoffen te bevatten. De traditionele genezers uit Korea,
China en Japan gebruiken de
plant veelvuldig. De Chrysanthemum morifolium werd als
medicijn
toegepast
tegen
hoofdpijn, duizeligheid en harten vaatziekten. In China is
Chrysantthee één van de meest
populaire kruidentheeën. Het is
een heerlijke, zoete thee en
helpt om sneller te herstellen
griep, maar wordt ook ingezet
bij de behandeling van diabetes
en bepaalde stoornissen van
het immuunsysteem. Tevens
worden de pijnlijke gevolgen
van jicht (verzuring) er mee
aangepakt. Verder is het een

huismiddeltje tegen hitte, puistjes of droge keel. De soorten
die je bij ons in de winkel kunt
kopen zijn in principe niet geschikt voor consumptie. De thee
bij voorkeur alleen toepassen
na advies van een therapeut of
kruidendeskundige. Let op: het
is bekend dat een aantal mensen op de chrysant reageren
met een huidallergie en zij
moeten er dus ook geen thee of
wijn van drinken.
Bloesemremedie
Bloesemremedies zijn op een
speciale manier van (de energie
van) planten gemaakt. Ze werken elk subtiel in op specifieke
angsten en emotionele blokkades en ondersteunen mensen
(en dieren) om zelf te veranderen. De FES – dat is de bloesemset uit Californië – bevat de
chrysantremedie. De Chrysanthemum geeft
een verschuiving van het persoonlijke ego
naar een hogere spirituele identiteit. Ze wordt ingezet bij mensen die vrezen voor het ouder
worden en het sterven of die
zich overdreven vasthouden
aan jeugdigheid, rijkdom, materiële waarden of beroemd
zijn.
Ze
ondersteunt
de
(emotionele)
zielsverbinding
met wat werkelijk eeuwige is in
jezelf.
Marion Vreugdenhil (VT041)
www.totaalbalans-marion.nl
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Biesland
Bieslandsepad 8
2616 LL Delft
Verenigingsgebouw De BIEZE
Tel: 06-49071798

Stukje tuin voor de bijen
Beste tuinders,
Het gaat slecht met de wilde
bijen en vlindersoorten in Nederland. Naast de ons welbekende honingbij en de hommeltjes, zijn er vele soorten wilde
solitaire bijtjes die op de rode
lijst staan, omdat ze met uitsterven bedreigd worden. Het
is zelfs zo erg, dat in Nederland
187 van de 360 soorten bijen
en hommels met uitsterven bedreigd worden. Dit gaat niet
over de gewone hommel zoals
wij die veel zien; dit is namelijk
een “generalist” die van bloem
tot bloem gaat en geen speciale eisen stelt aan de soorten
bloemen waar aan hij zich
voedt. Deze voedt zich aan
bloemen als koolzaad, klaver,
paardenbloem etc.
De meest bedreigde wilde bijensoorten voeden zich met
speciale plantenfamilies zoals
fruitbomen, boterbloem, witte
klaver, longkruid etc., soorten
die op onze complexen wel
aanwezig zijn.
Zij voeden zich echter ook met
soorten die op onze complexen,

en zeker in de omgeving, minder aanwezig zijn. Dit zijn soorten zoals slangenkruid, rolklaver,
kaardenbol,
meidoorn,
sleedoorn. Wat belangrijk is
voor de bijen, is dat er van het
vroege voorjaar tot het late najaar bloemen zijn die nectar
verschaffen.
Naast voeding, hebben zij ook
nestgelegenheid nodig, zoals
de bijenhotels, rietstrootjes,
boomstammen met gaten er in
of leem waar ze gaatjes in kunnen maken. Maar ook een stapeltje takken geeft al mogelijkheid tot nestgelegenheid. Let
wel, dit gaat over bijen die solitair leven, er is dus geen sprake van een bijenzwerm wanneer zij zich nestelen. Er is
geen koningin dus ook geen
bijenkolonie.
Mijn vraag nu is: zullen we met
elkaar proberen om onze bijen
(en vlinders!) wat te helpen
door er bij de inrichting van
onze tuinen rekening mee te
houden. U kunt hierbij denken
aan het meezaaien van klaver
en paardenbloemen, wanneer u
gras inzaait.

Ook makkelijk om te doen is
het neerzetten van bijvoorbeeld
vlinderstruiken, het gebruik
van onbehandelde groentenzaden, ook distelsoorten en
vingerhoedskruid zijn helpend.
Denk ook aan de spreiding van
de bloesems, zodat de bijen
een groot gedeelte van het jaar
voeding hebben!
Als bestuur gaan wij bekijken
of het mogelijk is om hieraan
bij de dragen door middel van
het aanschaffen en verstrekken
van
nuttige
zaadmengsels.
Zaadmengsels zoals aangeboden in tuincentra bevatten namelijk vaak niet de juiste soorten.
Met een kleine moeite en weinig oppervlakte van uw tuin
kunt u al veel doen!
Kijk ook eens op internet, bij
de Vlinderstichting, IVN, Natuur
en Milieu.
Vriendelijk tuingroet,
Martijn Nijkamp
(Bouwzaken bestuur Biesland)
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Kooltuinmolensloot
Hoflaan 12
2616 AA Delft
Nabij Pauwmolenviaduct
Verenigingsgebouw DE MOLEHONCK
Tel: 06-49071915

Hallo collega tuinders!
Zondag 23 juni, een geweldige zondag! We
gingen het honderdjarig bestaan van ATV
Levenslust vieren!
Om 12 uur waren de besturen uitgenodigd bij de
Nieuwe Prins, de geboortewieg van Levenslust.
Om 5 over 12 arriveerde ik,
buiten stond iedereen er al!
Geweldig. Jammer was dat
de gebakjes al op waren,
jammer moet je maar op
tijd komen van Velsen!
Het was erg gezellig, de
burgemeester was helaas verlaat maar dat kun
je haar niet kwalijk nemen. Ze was de hele ochtend al bezig met het feliciteren van 100 jarige,
openen van andere mooie dingen. En dat op zo’n
bloedhete zondag, ik zou niet graag in haar
schoenen staan.
Afijn ze had een hele mooie toespraak en heeft
dat heel goed voorgedragen!
Nou was er ook nog soep en een broodje. Nu
ben ik geen soep mens dus ik denk ik wacht op
dat broodje want daar had ik heel veel zin in.
Maar de broodjes kwamen niet, het bleek een
stukje stokbrood te zijn naast de soep.
Tja soms heb je geluk en soms heb je pech.

Toen om even voor tweeën op een holletje naar
Kooltuinmolensloot want de wethouder en het
hoofdbestuur zouden om kwart over twee de
vlag komen hijsen.
Vanaf dat moment werd het een perfecte dag.
Prosecco, lekkere hapjes, leuke mensen, leuke
kraampjes, een springkussen voor de kinderen
en die konden ook worden geschminkt. Aan het
eind van de middag een barbecue en ook een
halal barbecue voor en door onze medelanders
en het weer was geweldig en bleef geweldig.
Heel veel dank aan alle mensen van Kooltuinmolensloot die dit mogelijk hebben gemaakt.

Vervolg moestuinavontuur
Nu zijn jullie vast nieuwsgierig hoe de 2 e
poging van mijn moestuinier avontuur is
afgelopen!
Nou behalve de tomatenplant zijn de kropjes sla
en de koolrabi’s ook heerlijk verorberd door mijn
slakkenvrienden. Je kunt mij met recht een dierenvriend noemen.
Voor komend jaar ga ik mij nog bezinnen waar ik
mij dan op ga toeleggen. Nog een moestuin beginnen of een ander avontuur? Jullie horen het
nog!
Veel tuinplezier nog!
Adri van Velsen

Advertentie

Olijfolie extra Vergine
Hand geplukte Bosana olijven, van
superieure kwaliteit met een fruitige intense smaak.
Goudeerlijke olijfolie uit Sardinië.
Voor meer informatie en uw bestelling, bezoek de website
Sa Funtana Ezza (vertaald: de oude
bron) https://safuntanaezza.com/
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Delftse Hout
Laantje van Levenslust 4
2616 AB Delft
Verenigingsgebouw
DE VIERSPRONG
Tel: 06-49071832

Bijzonderheden over het Tuincomplex Delftse Hout
Het Delftse Hout is een groot en heel groen
tuincomplex. Het bestaat al sinds 1967.
Ik heb een schatting gemaakt van de grootte van
het huidige terrein en dan kom ik ongeveer op
zo’n 95.000 m². Het tuincomplex heeft twee ingangen. Eén aan het Laantje van Levenslust en
één aan de Noordeindseweg. Aan beide ingangen
ligt een parkeerplaats waar flink wat auto’s kunnen staan. Ons clubgebouw De Viersprong ligt
ongeveer in het midden van ons complex. Het is
een prachtig houten gebouw, dat in 1994 opnieuw is neergezet. Ik kan wel zeggen dat we
hier hartstikke trots op zijn.
Achter ons clubhuis ligt een toiletgebouw met
voldoende toiletten, zodat onze tuinders te allen
tijden hier terecht kunnen. In de winter zijn deze
gesloten en hebben wij een verwarmd wintertoilet. Je hebt daar natuurlijk wel een sleutel voor
nodig!
We hebben 278 tuinen van zo’n 250 tot 300 m²
en evenzoveel tuinders. Daarnaast kan ik u vertellen dat onze tuinders uit alle windstreken ons
weten te vinden.
Het complex is onderverdeeld in vier tuingroepen. Rond elke tuingroep ligt een sloot voor de
afwatering van de het regenwater. Bij sommige
tuinen is de afwatering minder goed, maar over
het algemeen is deze prima in orde.
De paden zijn geasfalteerd. Dit is heel prettig,
want hierdoor zijn alle tuinen voor jong en oud
goed bereikbaar en is het onderhoud te overzien.
En weet u dat er bij ons twee imkers actief zijn.
Als u dit nog niet hebt gezien, dan moet u vast
een keer achter het clubhuis gaan kijken. De bijen vliegen in en uit. Echt bezige bijen dus!
Maar dat zijn niet de enige ‘huisdieren’ die wij
hebben. Er zijn ook twee wallen gemaakt voor
ijsvogels. Ik heb me laten vertellen dat de eerste
ijsvogels hier al hun nesten hebben gemaakt.

Vrijwilligers en activiteiten:
We hebben gelukkig een flink aantal mensen die
meehelpen verschillende diensten in stand te
houden.
Zo is er een groep die zich de Klussenclub
noemt. Deze mensen zorgen er om de week voor
dat de groenstroken langs de paden en rond het
clubhuis, er netjes bij liggen.
Er is ook een groep die een keer per jaar de versnipperaar bijstaat met het aanslepen van takken van gesnoeide bomen.
Daarnaast is er een groep die ervoor zorgt dat de
kantine van maandag tot en met zaterdag een
paar uur open is. Op zaterdag zorgen ze ook
voor een warme hap, zoals een broodje bal of
een tosti. Tijdens openingstijden kunt u hier ook
een nieuwe gasfles aanschaffen.
Daarnaast zijn er ook nog vrijwilligers die omkijken naar de sproeileiding en het winter/
zomertoilet. Kortom, ons complex heeft een heleboel actieve leden. Hulde voor al deze vrijwilligers!
Ons bestuurslid tuinzaken heeft in het afgelopen
voorjaar een snoeicursus gegeven. Hier kwamen
zoveel mensen op af, dat ik het vermoeden heb
dat deze ene cursus niet de laatste zal zijn.
Daarnaast is op maandagavond een kaartclub
actief en op dinsdagmiddag een zanggroep. Dit
zijn twee laagdrempelige organisaties. Kom gerust eens langs om kennis te maken.
Kortom, we mogen trots zijn op ons mooie tuincomplex en weet u, dat zijn we ook!
Peter de Groot
Penningmeester Tuincomplex Delftse Hout.
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Vervolg Delftse Hout

Honderd jaar Levenslust
23 juni
Heel veel voorbereidingen gedaan en
dan is het zover het
feest op het tuincomplex DH wordt
gevierd Levenslust
Honderd jaar bestaan.

Stralend warm weer
lekker druk en veel
animo voor de speurtocht en het bloemschikken en natuurlijk
bijpraten met de aanwezigen, kortom een
geslaagd feest.

Na het hijsen van de
vlag door
Stephan Brandligt wethouder van (o.a.
Delftse Hout en regionaal groen) en het
drinken van een glaasje champagne kunnen
de feestelijkheden beginnen.

Alle vrijwilligers die
hebben geholpen op
welke manier ook hartelijke dank voor jullie
inzet.
Mede dankzij jullie
kunnen wij terugkijken
op een geslaagd feest.

Bestuurszaken
Oproep vrijwilligers gevraagd.
Alle leden met een e-mailadres hebben een
formulier ontvangen waarin aangegeven kon
worden welk vrijwilligerswerk u wil doen of de
reden waarom u dat niet kan doen. Ook konden eigen ideeën naar voren gebracht worden.
Dit heeft heel veel reacties opgeleverd en ook
goede ideeën waar wij mee aan de slag gaan.
Dank als u het heeft ingevuld mocht u het
zijn vergeten, het kan altijd nog.

Tuinzaken

Heggen
Op ons complex hebben wij veel mooi verzorgde en onderhouden heggen. Misschien ook die van u maar er zijn ook heggen waar onderhoud achterblijft vandaar
deze algemene informatie. Een goed verzorgde heg is het eerste aanzicht van een
tuin.
Sinds vorig jaar is het toegestaan om de heg
tot maximaal 1.50 meter hoog te laten
groeien. Dit houdt in dat je de heg knipt op
een maximale hoogte van 1.40 meter, zodat
wanneer de heg uitgroeit en je weer moet
knippen, de heg niet hoger is als 1.50 meter.
Verder zijn er veel heggen die boven het pad
hangen. Regelmatig wordt dit veroorzaakt door
struiken die achter de heg staan en de heg als
het ware omduwen. Over de hele hoogte van
de heg, mag de heg niet breder zijn dan de
rand van het asfalt. Als de heg verder uitsteekt
dan de rand van het asfalt, moet deze worden
afgeknipt.
Volgend jaar staat bij de gemeente in de planning dat de paden weer geasfalteerd worden.
Dan moeten alle heggen hieraan voldoen, anders wordt het asfalteren bemoeilijkt.
Wij rekenen erop dat u zo spoedig mogelijk uw
heg aan bovenstaande voorwaarden laat voldoen.
Bestuur Tuincomplex DH
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Vijvertuinen

Kerkpolderweg 3
2625 EB Delft
Verenigingsgebouw ’t GIETERTJE

De viering van het 100-jarig bestaan
op 23 juni was ook op Vijvertuinen
een warme aangelegenheid. Er werd
gesproken, de vlag werd gehesen en
er werd uitvoerig getoost op nog
maar eens 100 jaar! Ons complex
was fraai versierd door de jubileumcommissie. Ook hadden de commissieleden gezorgd voor heerlijke
‘ouderwetse’ drankjes en hapjes.
Voorzitter Steven van Paassen sprak
in zijn speech zijn hartelijke dank uit
aan iedereen die heeft meegewerkt
om deze dag tot een succes te maken. Hierbij nogmaals Evelyn, Ted,
Lisette en Cor hartelijk dank!
In aanloop naar de festiviteiten rond
het 100 jarig bestaan is er hard gewerkt om ons complex nog mooier te
maken. Paden zijn netjes gemaakt,
plantenbakken rond het terras zijn
opgeknapt en Het Gietertje heeft een
uitvoerige schoonmaakbeurt gekregen. Met dank aan de vrijwilligers.

Daags na al deze festiviteiten is bij
onze buren (het zwembad Kerkpolder) door de harde wind een boom
gedeeltelijk afgebroken en op ons terras
terecht gekomen. Gelukkig verder geen
ongelukken of schade.
Op een zaterdagse
werkbeurt is de ravage weer opgeruimd,
al was dit strikt genomen eigenlijk niet
onze taak….
Bestuur Vijvertuinen

Werkzaamheden
Kerkpolder gebied
Staatsbosbeheer is in augustus
begonnen met het rooien van de
door de essentaksterfte aangetaste bomen. Ook verwaarloosde
percelen worden aangepakt.
Het is wel even schrikken als
je nu het gebied inrijdt en het
zal nog wel even duren voor
de nieuwe aanplant weer op
een bos lijkt.

Daarnaast heeft ons Vijvertuinenmonument bij de ingang
een metamorfose ondergaan.
Lies hartelijk dank voor het
schilderwerk!
Jaarlijkse BBQ
Aansluitend aan het officiële
gedeelte vond de jaarlijkse barbecue plaats, aangeboden door
het bestuur. Het was druk, het
was warm, het was lekker en
het was vooral erg gezellig en
dat ook nog heel lang!
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Steven’s Moestuin
Herfst: als al het mooie verdwijnt

Het zit in de lucht: een fris windje, een mistflard, de geur van de eerste rottende bladeren. Het is weer herfst. Ik ben altijd verbaasd over hoe snel de groei van de gewassen opeens is gestopt. Het is natuurlijk heel
langzaam gegaan, al tijdens de zomer een
kwartier per week eerder donker en eigenlijk was het al half augustus aan de natte en
koele kant. En dat is elk jaar weer jammer,
want het groeiseizoen is toch al zo kort.
Voor je het weet is het 's avonds in september al te donker om nog aan de tuin te werken. Een mooie nazomer is daarom een kers
op de taart.
Ik heb de afgelopen zomer een mooie oogst gehad. Het was gelukkig niet zo droog en heet als
afgelopen jaar; er was voldoende regen en matige temperaturen. Niet zo leuk voor de zonaanbidders, maar prima voor de gewassen. Veel
aardappel, tomaten, sla, courgettes, paprika,
mais en pompoenen.
En er staan nog voldoende wortelen en
kool om te worden
geoogst.
Maar er zijn dit jaar
ook weer mislukkingen geweest. Ik heb
van
het
voorjaar
meer plantuitjes in de grond geplant dan ik er
van de zomer aan volwassen ui heb geoogst. Ook
heeft het grootste deel van mijn sperziebonen
die ene zeer hete zomerweek niet overleefd. En
ook de herfstspinazie is uiterst matig opgekomen...
En nu in de herfst is er dus nauwelijks meer
groei. De zon, de energiebron bij uitstek, staat
steeds verder van ons vandaan en geeft dus
steeds minder en zwakker licht. En als de groei
stagneert, rukken de plagen en ziektes op. Het
wit, ook meeldauw genoemd, is een schimmel en
kan in rap tempo komkommer, courgette, sla en
andijvie aantasten. Witte vlekken op bladeren en
stammen worden bruin en dood het weefsel.
Ook de schimmel Botrytis is een beruchte herfstkiller, vooral bij de tomaat. Deze kan ook de

vruchten van de tomaat zwarte vlekken geven.
Een jammerlijk eind van een lange weg vanaf
zaaien, planten en groeien....
Nu er dus weinig meer groeit, kan ook de grond
kan weer tot rust komen. Het gehele groeiseizoen hebben de gewassen voeding uit de grond
gehaald; dit moet weer op tijd worden aangevuld. Dat kan uiteraard in het voorjaar met een
dosis kunstmest, maar dat is duur en het meeste
kan uitspoelen. Ik breng in het najaar compost
op de grond en spit het voor de vorst in de
grond. Zo kunnen, als de grond in het voorjaar
weer opwarmt, de voedingsstoffen langzaam vrijkomen en door de gewassen worden opgenomen.
Misschien worden de worteltjes en bietjes niet zo
groot als met veel kunstmest, maar het is wel
heel natuurlijk en kost niets.
Toch is er nog een gewas dat ik nu pas kan gaan
oogsten, en dat is de aardpeer. Rijzig staan de
ruim 2 meter hoge, verdorde stengels van deze
flinke plant in de frisse herfstlucht. Onder de
grond zijn het afgelopen seizoen flink wat wortelknollen gegroeid. Deze knollen, die eruit zien als
gemberknollen, kunnen gedurende de gehele
winter uit de grond worden gehaald en in bijvoorbeeld een stoofpot of hutspot worden verwerkt. De smaak is uiterst kruidig en de knol zit
vol vitaminen en mineralen.
En ik heb nog 1x geplant; de knoflook. Ik heb
een paar mooie biologische knollen gekocht, de
teentjes eraf gehaald en deze in de grond gepland. Binnen enkele weken, dankzij de nog warme grond, groeien uit deze tenen groene puntjes
die de winterkou (als deze komt) kunnen trotseren en van het voorjaar verder uitgroeien tot
nieuwe knollen. Ik kan niet wachten.....
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Tuinoverdrachten
Open-tuinen-dag

Tuinuitgifte-avond

Belangstellenden dienen zich eerst te melden in
het verenigingsgebouw. Daar zullen bestuursleden aanwezig zijn om vragen over het reilen en
zeilen op het complex te beantwoorden en om
de weg te wijzen naar de beschikbare tuinen.

Meer informatie

zaterdag 12 oktober 2019
Tuinleden die hun tuin hebben opgezegd zullen
aanwezig zijn zodat belangstellenden een kijkje
kunnen komen nemen op de beschikbare tuinen
en in de eventuele tuinhuisjes.

Woensdag 30 oktober 2019, 20.00 uur
Tuincomplex Kooltuinmolensloot
Verenigingsgebouw “De Molenhonck”
Hoflaan 12
2616 AA DELFT.
Voor foto`s, voorlopige taxaties, overnamebedragen en overige kosten zie vanaf
5 oktober 2019 de website:
www.atv-levenslust.nl

Beschikbare tuinen Vijvertuinen

Open-tuinen-dag van 10.00 tot 11.00 uur
V.T. 044

310 m2

Beschikbare tuinen Delftse Hout
Open-tuinen-dag van 12.00 tot 13.00 uur
D.H.
D.H.
D.H.
D.H.

033
058
080
163

250
250
250
250

m²
m²
m²
m²

Beschikbare tuinen Biesland

Open-tuinen-dag van 11.00 tot 12.00 uur
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.

08
27
39
46

205
225
200
195

m²
m²
m²
m²

Beschikbare tuinen Kooltuinmolensloot
Open-tuinen-dag van 12.00 tot 13.00 uur
K.M. 044

300 m²
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