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Van de voorzitter 

B este leden van Levenslust, 
 
De langste dag van 2020 is geweest, de  
pioenrozen zijn uitgebloeid, de sla staat al op 
doorschieten. De eerste generatie rupsen heeft 
zich vol gegeten en fladdert als vlinder vrolijk 
rond. Dat is dan toch ook wel weer troostrijk.  
Dat kunnen we ook wel gebruiken.  
 
Sommige leden of hun partner zijn ziek of ziek 
geweest door het coronavirus of door een andere 
ziekte. Ik wens iedereen beterschap en sterkte 
om door zo’n vervelende periode heen te komen.  
 
Andere leden maken zich vanwege het virus zor-
gen over hun gezondheid of die van hun familie, 
of maken zich zorgen over hun baan of die van 
hun kinderen. Ik hoop dat de zorgen achteraf  
gezien niet nodig waren en dat de gevolgen mee 
vallen.  
 
Vereniging Levenslust merkt ook het een en  
ander van het coronavirus.  
Buiten bezig zijn en tuinieren zijn nog populairder 
geworden. Veel mensen vragen informatie over 
hoe ze aan een tuin kunnen komen, de telefoon 
staat soms roodgloeiend en de wachtlijst groeit 
weer aan.  
 
Vergaderen binnen een clubhuis was eerst  
helemaal verboden en nu het weer met een klein 
groepje mag, is het de vraag of het met  
voldoende ventilatie en afstand houden kan.  
Hiernaast alvast een idee voor een goed geventi-
leerd verenigingsgebouw. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sociale contacten met andere tuinders gaat via 
een praatje over de heg, op de parkeerplaats of 
op het terras van het clubhuis. Ik weet niet of er 
minder met elkaar gepraat wordt, ik geloof het 
niet… 
 
Ontwikkelingen gaan ook gewoon door. Het initia-
tief op de Delftse Hout om plantjes te kweken en 
te verkopen, is een groot succes. De tuin ziet er 
goed verzorgd uit, de plantjes doen het goed,  
zowel in de verkoop als in de grond. De tuin is 
een verzamelpunt voor gesprekjes, stekjes, 
plantjes en ideeën en geeft veel energie om zelf 
aan de slag te gaan.   
 
Ook dit mooie nummer van Levenslustigheden, 
dat voor u ligt, geeft ideeën en energie.  Een 
groot  compliment aan de redactiecommissie en 
de bezorgers van dit fijne zomernummer.   
 
Ik hoop dat u van Levenlustigheden geniet en 
wens u een goede zomer. 
 
Toos Thoolen 
Voorzitter ATV Levenslust 
 
. 
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Levenslustigheden is het verenigingsblad 
van ATV Levenslust Delft. 
 
Website: www.atv-levenslust.nl 
Contact: info@atv-levenslust.nl  
 
NL 16 INGB 0000390157 t.n.v. penning-
meester A.T.V. Levenslust Delft 

 
Redactie Levenslustigheden 
Steffie Chaudron 
Sylvia Coenen 
Lida Koot 
Lieneke Wardenaar 
 
Advertenties 
Sylvia Coenen 
 
Drukker 
Kopie Plus, Pijnacker 
 
Webmaster 
Chris Tanahatoe 
webmaster@atv-levenslust.nl 
 
Levenslustigheden verschijnt 4x per jaar in 
de laatste week van maart/juni/september/
december. 
 
Deadline volgende nummer:  
15 augustus 2020 
levenslustigheden@atv-levenslust.nl 

of opsturen naar het secretariaat.  
 
Levenslustigheden/Tuinliefhebber niet 
ontvangen?  
Neem contact op met de Ledenadministratie  
06-57321914 of  
ledenadministratie@atv-levenslust.nl  
 
ATV Levenslust is opgericht 13 juli 1919 en 
aangesloten bij het Algemeen Verbond Van 

Volkstuinverenigingen in Nederland (AVVN). 

 

U kunt Levenslustigheden ook vinden op:  

www.atv-levenslust.nl 

 

Wilt u de Levenslustigheden niet meer op  

papier ontvangen? 

Geef dit dan door aan: 

ledenadministratie@atv-levenslust.nl 
 

Voorzitter 
Toos Thoolen 
06-24221874 
voorzitter@atv-levenslust.nl 
 
Secretariaat/verzekeringen/webredactie 
Lida Koot-Lakeman 
Mozartlaan  332 
2625 CP Delft 
06-48569341 
secretariaat@atv-levenslust.nl 

 
Penningmeester 
Joris Heijne 
06-57321914 
penningmeester@atv-levenslust.nl 

 
Ledenadministratie 
Edwina de Boer 
ledenadministratie@atv-levenslust.nl 

 
Taxaties Bouwzaken 
Gerhard van der Heide 
06-55127127 
taxaties@atv-levenslust.nl 

 
Algemene zaken 
Vacature 

 
Tuinopzeggingen en -overdrachten 
Gerhard van der Heide 
06-55127127 
tuinoverdrachten@atv-levenslust.nl 

 
Geschillen 
Dhr. Bruin (DH) 
Dhr. de Rijke (KM) 
Dhr. Schrier (BL) 
Dhr. Wessels (LZT) 

Hoofdbestuur 

Colofon 
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Delftse Hout 
278 tuinen 
Verenigingsgebouw De Viersprong 
Laantje van Levenslust 4 
2616 AB Delft 
06-49071832 
Secretariaat: Mevr.C.Kaptein-Meyer 
Weigelialaan 26 
2641 CE Pijnacker 
015-3696575 
ckapteinmeyer@gmail.com 

 
Kooltuinmolensloot 
125 tuinen 
Verenigingsgebouw De Molenhonck 
Hoflaan 12 
2616 AA Delft 
06-16007736  
Secretariaat: ktmsloot@hotmail.com 

 
Biesland 
78 tuinen 
Verenigingsgebouw De Bieze 
Bieslandsepad 8 
2616 LL Delft 
06-49071798 
Secretariaat: Margo van Voskuilen 
secretaris.biesland@gmail.com  

 
Vijvertuinen 
49 tuinen 
Verenigingsgebouw `t Gietertje 
Kerkpolderweg 3 
2625 EB Delft 
Secretariaat: Mevr. S. Sibie 
Bestuurvijvertuinen@gmail.com 

Complexen Inhoudsopgave 
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AGENDA 

juli 

04 Werkochtend Vijvertuinen 09.30—12.30 uur 

11 Tuinen-kijk-dag alle complexen Zie pag 23 

29 Tuinuitgifte avond-complex Delftse Hout 20.00 uur 

augustus 

01 Werkochtend Vijvertuinen 09.30—12.30 uur 

15 Deadline kopij Levenslustigheden  

september 

06 Werkochtend Vijvertuinen 09.30—12.30 uur 

  

Als gevolg van de Corona maatregelen zijn er nog  
weinig activiteiten gepland. 

Zie voor activiteiten op uw complex de complex-
nieuwsbrief en/of het mededelingenbord. 

Let dus goed op de informatie op uw eigen complex. 
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Levenslust tijdens de ‘Lockdown’ 
 
Sinds medio maart hebben we te maken met 
een andere dagelijkse manier van leven als 
gevolg van het Coronavirus. We zijn be-
nieuwd hoe deze periode door de leden 
wordt ervaren en hebben daarom een aantal 
van onze leden verspreid over de vier com-
plexen gevraagd een kort vragenlijstje te 
beantwoorden.  
Hieronder vinden jullie het resultaat van de-
ze  mini-enquête. Wij wensen jullie veel 
leesplezier en zijn benieuwd of er herkenba-
re dingen zijn of dat er leden zijn die zaken 
heel anders ervaren. Reacties zijn zeer ze-
ker welkom. 
 
Op de vraag hoe nu onze dag begint kregen we 
te horen dat de meesten onder ons de dag begin-
nen, na toch wel wat langer in bed te hebben ge-
legen, met een ontbijtje. Ontbijtje bestaat voor 
de een uit een lekkere kop koffie met een krant; 
de ander heeft liever een boterham of een eitje 
op toast bij de koffie. We volgen het nieuws van 
de dag op de televisie, digitaal of via de krant. 
Ook de werkenden onder ons nemen wat meer 
de tijd voor de start van de dag. Een enkeling 
tuigt direct naar de tuin om water te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We zijn de basis normen en waarden in onze 
naaste omgeving meer gaan waarderen in deze 
barre tijd. Elk van de gevraagde tuinleden gaf 
wel als antwoord dat het nu extra fijn is dat we 
een volkstuin hebben! We brengen daar nu veel 
meer tijd door en komen tot de conclusie dat we 
eigenlijk niet zonder kunnen. Daarnaast waarde-
ren we de toegenomen rust en het respect naar 
elkaar en dan vooral dat we weer tijd voor elkaar 
hebben. We hoeven niet meer de hele dag te 
rennen en onze agenda’s zijn nagenoeg leeg. Er 
is weer meer ruimte voor de natuur, minder afval 
op straat en minder CO2 uitstoot.  

 
 
Onze wereld is kleiner maar daarin is wel tijd 
voor een dagelijks praatje met de buren thuis  
of op de tuin; uiteraard op afstand. 
Het belangrijkste gemis kan wel worden geken-
merkt door twee woorden – knuffelen en eten! 
We missen daarin dan vooral de knuffel van 
naasten en kleinkinderen. Daarnaast ook het 
even neerstrijken op een terrasje na het sporten, 
wandelen of gewoon daar met iemand afspreken. 
We mogen niet uit eten of met gezinsleden die 
niet meer thuis wonen lunchen of barbecueën op 
de tuin. Eigenlijk is de conclusie dat we sociale 
dieren zijn die heel erg van lekker eten houden.  
 
Er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die we 
echt niet missen. Onder de werkenden onder ons 
kwam duidelijk naar voren dat het kantoorge-
bouw niet wordt gemist. Het achter de laptop of 
computer kruipen na wat langer in bed te hebben 
gelegen bevalt prima. Er wordt niet getreurd om 
het ontbreken van reistijd. We waarderen de rust 
en missen dan ook niet de toestroom van toeris-
ten, het ontbreken van de oranje-leen-fietsen 
overal op straat door vooral het ontbreken van 
de vele studenten. En bovenal vinden we het ei-
genlijk wel even fijn zo zonder allerlei verplichtin-
gen. Daar vallen ook de zoen- en knuffelverplich-
tingen onder met iedereen! Elkaar gewoon gedag 
zeggen is best OK. 
 
Deze tijd heeft wel onze ogen geopend. We ren-
nen normaal gesproken allemaal maar achter el-
kaar aan en hebben altijd haast. De gedwongen 
rust geeft ons tijd om na te denken. Hopelijk ont-
houden we als alles weer “normaal” dat een aan-
tal (her)ontdekkingen die we met zijn allen ge-
daan hebben best fijn zijn, zoals meer aandacht 
voor elkaar en consuminderen. Schrijf voor jezelf 
eens op wat je fijn vind en probeer dat vast te 
houden.  
 
Heel goed dat we ons op de tuincomplexen in ie-
der geval goed aan de regels houden met zijn 
allen. Hopelijk mogen we binnenkort weer vrien-
den en familie op onze complexen ontvangen en 
wie weet het seizoen toch afsluiten met een ge-
zamenlijke barbecue. 
 
Bedankt voor jullie inzendingen waardoor we dit 
stukje hebben kunnen maken. Voor een ieder 
blijf gezond en hou vol. Het wordt weer beter! 
 
Namens de redactiecommissie 
Steffie Chaudron 
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Van het Hoofdbestuur
  
Nogmaals de ‘Corona crisis’. 
Het hoofdbestuur doet een oproep aan leden 
om het e-mail adres door te geven. 
 
Het voorjaarsnummer van Levenslustigheden 
hebben wij op de website gezet, omdat wij dit 
door de Corona crisis niet konden laten bezorgen 
door onze vaste bezorgers.  
Van ruim 100 tuinleden hebben wij gaan mail-
adres. Het gevolg hiervan is dat wij  
het voorjaarsnummer aan deze leden per post 
hebben moeten toezenden, dat was een extra 
kostenpost voor Levenslust! 
 
Deze leden hebben ook de nieuwsbrieven betref-
fende de Corona crisis niet ontvangen. 
Ons verzoek aan deze leden, die Levenslustighe-
den dus per post hebben ontvangen, om hun e-
mailadres (voor zover aanwezig) door te mailen 
naar de ledenadministratie: 
ledenadministratie@atv-levenslust.nl 
 

 
 
 
 

 
Gezocht! 
Esta Peeters coördineert de bezorging van ons 
blad “Levenslustigheden”, 
De bezorging wordt gedaan door onze eigen tuin-
leden maar voor de omgeving Nassaulaan mist zij 
nog iemand. Het gaat om ca. 20 bladen die 4 x 
per jaar bezorgd moeten worden in deze regio. 
Aanmelden a.u.b. bij Esta via telefoon 06-
27294681 of mail:  
esta.peeters@gmail.com 
 
Bestuursleden gevraagd 
Lijkt een functie in het hoofdbestuur of in één van 
de complexbesturen je een uitdaging? Neem dan 
contact op met de betreffende secretarissen. 

Bedankt Marion 
In dit nummer treft u het laatste artikel aan van 
Marion. Marion gaat verhuizen naar een huis met 
hele grote tuin en daarom verlaat zij Levenslust 
aan het einde van dit jaar.  
Wij danken Marion voor de vele interessante arti-
kelen die zij al zo lang voor de Levenslustighe-
den heeft aangeleverd. Hoe lang eigenlijk al? 
Lang in ieder geval! 
Het is heel jammer voor ons, maar heel fijn voor 
haar natuurlijk. Succes Marion met de verhuizing 
en alles wat daar bij komt kijken! 
 
Schrijver gezocht 
Wij zijn op zoek naar een enthousiasteling die 
het leuk vindt om 4x per jaar een gezellig, leer-
zaam of anderszins informatief stukje te schrij-
ven voor de Levenslustigheden. 
U kunt contact opnemen met: 
levenslustigheden@atv-levenslust.nl 
Alvast bedankt! 
 
Lentenummer Levenslustigheden 
Het lentenummer van de Levenslustigheden is 
niet aan huis bezorgd en was helaas alleen in te 
zien via de website. Het wordt nu mee-bezorgd 
met dit zomernummer. Op de complexen zullen, 
zoals gebruikelijk, enige exemplaren worden 
neergelegd. 

Van de Redactie 

Hulp bij post sorteren. 
Boaz hartelijk  

bedankt! 

mailto:ledenadministratie@atv-levenslust.nl
mailto:esta.peeters@gmail.com
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Natuurlijk door Marion 
Lelie (Liliaceae) 

Plantkunde 
De lelie is een geslacht van kruidige planten en 
telt meer dan honderd soorten. De lelie wordt in 
het wild voornamelijk aangetroffen in bosachtige 
streken van het Noordelijke halfrond en in Zuid-
Azië. Lelies zijn geofyten en dat wil zeggen dat 
de planten die tot de leliefamilie behoren onder-
grondse organen hebben voor voedselopslag, 
zoals bollen of wortelstokken. De bekendste le-
lies zijn: Lelietje-van-dalen, Madonnalelie en ge-
wone lelie (snijbloem), maar ook ui, knoflook en 
daslook behoren tot deze familie. De lelie is al 
eeuwen een bekende tuinplant en er zijn meer 
dan duizend gecultiveerde soorten lelies. In dit 
artikel beperk ik mij tot de gewone lelie of tuin-
plant. Zij heeft grote bloemen en is er in vele 
vrolijke kleuren. De leliebollen moeten in sep-
tember of oktober goed op diepte (10 a 15 cm 
aarde er bovenop) gepoot worden. Maar een-
maal gepoot, hoeft de bol er niet uitgehaald te 
worden, de wortels zijn net als de plant winter-
hard. De zomerplant bloeit in juni tot en met au-
gustus, wordt circa 90 cm hoog en staat mooi in 
de border. De lelie kan op allerlei soorten grond 
groeien, maar houdt wel van zon en niet van te-
veel wind. De Madonnalelie is de bekendste en 
oudste variant. Zij is wit en staat voor reinheid. 
Veel lelies geuren en hebben grote meeldraden 
met stuifmeel. Insecten houden er dan ook van.  
Het leliehaantje is een rood kevertje. Zijn larven 
zijn berucht, omdat ze het blad van de lelies op-
vreten. Voor katten zijn lelies echter giftig en zij 
moeten geen bladeren eten. 
 
Geschiedenis 
Men denkt dat de lelie zijn oorsprong vond dui-
zenden jaren geleden in de Himalaya. De lelie is 
een van de oudste bolgewassen en in oude ge-
schriften en op vazen van de Grieken en Romei-
nen van een kleine 2000 jaar geleden is die al te 
vinden. Men denkt dat dit de oorspronkelijke, 
witte Madonnalelie (Lilium candidum) was. Deze 
is inheems rond de Middellandse Zee. In de 
vroegste Middeleeuwen dacht men dat de witte 
lelie geneeskrachtige eigenschappen bezat. Er 
werd zalf en olie gewonnen uit de bloemen en 
bollen voor allerlei verwondingen en men ge-
bruikte haar vanwege de heerlijke geur in bad-
water en parfums. De Romeinen en later de 
kruisvaarders verspreiden de lelie over heel Eu-
ropa. 
De lelie heeft altijd tot de verbeelding gespro-
ken. Romeinse Godinnen (o.m. Juna) en Franse 
koningen (Bourbon) verbonden zich met de lelie. 
Er is ook een 11e eeuwse legende uit de Kauka-
sus met de lelie in de hoofdrol: Er was een 
mooie maagd die in een lelie veranderd werd om 
te ontkomen aan een huwelijke met man van 
wie ze niet hield. Haar trouwe geliefde, die haar 
vond als een hangende lelie, huilde bitter en zijn 
vallende tranen verfristen en versterkte haar. Hij 
werd in een regenwolk veranderd zodat hij gere-
geld zijn geliefde kon opfrissen. Nog in deze tijd 
strooien de bewoners lelies over de velden in de 
hoop dat de regenwolken water brengen op het 
droge land. 
 

 
Maria werd vanaf de 13e eeuw door bekende 
schilders vaak afgebeeld met een witte lelie en zo 
verbond men haar naam met die van de Madon-
nalelie. Vanaf de 15 e eeuw stond de witte lelie 
symbool voor reinheid, maagdelijkheid en dood. 
Tegenwoordig staat de lelie ook voor afscheid en 
daarom heb ik deze keer voor de lelie gekozen. 
Dit is mijn laatste plantartikel voor Levenslusti-
gen; wij gaan namelijk verhuizen naar een huis 
met grote tuin en moestuin in ‘'s-Gravenzande. 
 
Kruiden geneeskunde  
In de Middeleeuwen ontstonden in de kloosters de 
eerste ‘kruidboeken’. Hieronymus Bock wijdde in 
1547 aan de lelie een hele pagina. Hij roemt haar 
schoonheid en vertelt dat ze zelfs helpt tegen 
haaruitval. Maar voordat de lelie in de kruiden-
boeken genoemd werd, gebruikte men hem al als 
middel bij allerlei verwondingen als brand- en 
schaafwonden, kneuzingen en ontstekingen. De 
stoffen in de plant hebben een verzachtende wer-
king en zalf werd ook gebruikt tegen sproeten, 
eksterogen en rimpels. Men gebruikte de bladeren 
en wortel voor zalf en haalde olie uit de bloem en 
bol. De geurende olie werd door de Romeinen 
‘Oleum Susinum’ genoemd, want Susan betekent 
in het Hebreeuws lelie. In China worden speciale 
lelies gekweekt, waarvan men de bollen kan eten. 
Ook tegenwoordig wordt de Madonnalelie nog ge-
bruikt om huidzalf en parfums van te maken. 
 
Bloesemremedies 
Net zoals er vele soorten lelies zijn, zijn er ook 
meerdere bloesemremedies gemaakt van lelies. 
Remedies stimuleren op subtiele wijze onze emo-
ties, angsten, overtuigingen en (persoonlijke en 
spirituele) groei. Ik heb een kleine 300 soorten en 
maak voor mensen en dieren flesjes met een per-
soonlijke combinatie van remedies van. Kenmer-
kend voor de leliekwaliteit is meer aandacht voor 
of balans in het vrouwelijke. Dat is op zich niet 
verwonderlijk als je bedenkt dat de lelie al dui-
zenden jaren verbonden is met de maangodin Ju-
na (heerseres van de hemelen) en later met de 
Maagd Maria (moeder). 
De Chocolate lily is te vinden in de Alaskaset en 
past helemaal in de coronaperiode waarin ik arti-
kel schrijf. De lelie is chocoladebruin. Hij opent je 
bewustzijn en intuïtie voor je centrum en voor 
verbinding van dit centrum met de oorsprong en 
de bron van je vitaliteit. Nieuwe wegen leren om 
je levenskracht te gebruiken en te beheersen, zo-
dat ze zich in de loop van de tijd op kan bouwen. 
Ook in te zetten als wisselwerking met de buiten-
wereld niet in overeenstemming is met wat bin-
nen in je aanwezig is. 
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Vervolg Natuurlijk Marion 

De Alpine Lily of Tijgerlelie komt uit de FES 
(Californische bloesemset). Deze remedie geeft 
een stralende en zelfverzekerde vrouwelijke iden-
titeit, fysieke aanwezigheid en grond je in je 
vrouwelijk (deel van je) lichaam. Het wordt inge-
zet als je een kunstmatig of niet vrouwelijke 
beeld van jezelf hebt, er een gebrek aan verbin-
ding met en bewustzijn van het vrouwelijk li-
chaam is of je je vrouwelijke organen afwijst of 
als minderwaardig ziet. Dit kan ontstaan zijn 
door misbruik of een 
slachtofferpatroon in de 
familielijn en helpt je 
om alle aspecten van je 
vrouwelijkheid te inte-
greren. De tijgerlelie 
geeft evenwicht en sa-
menwerking in je vrou-
welijke en mannelijke 
krachten. 

De Easter Lily of Trompetlelie 
komt uit de FES. Het helpt je 
ziel om alle aspecten van het 
pure leven en het lichaam te 
omarmen, vooral je seksuele, 
vrouwelijke identiteit. Deze re-
medie wordt ingezet bij span-
ning in de seksuele identiteit, 
bij tegenstrijdige seksuele 

waarden en ervaringen of als er in je ‘mind’ een 
splitsing is ontstaan bij maagd-hoer. 
 
 
 

De Mariposa Lily of Vlinderlelie 
komt ook uit de FES. Deze re-
medie geeft een moederlijk be-
wustzijn, warm, vrouwelijk en 
koesterend. Het geeft ook een 
moeder-kind binding, zowel let-
terlijk (familiair) als symbolisch 
met alle moeders en vrouwelijke 
figuren. Het wordt ingezet als 
men vervreemd is van de moe-
der of van de moederlijke rol, 
bij gevoelens van verlating, ont-
hechting of verweesd zijn of 
misbruik in de kindertijd waarbij voor het heel-
proces een koesterende moederkwaliteit nodig is. 
 
De Desert Lily komt uit de Range of Light 
(Australië). Deze remedie geeft schoonheid, 
kunstzinnigheid en helpt gratie uitstralen in een 
gemechaniseerde stedelijke omgeving. Het ver-
jongt jezelf en anderen door de vrouwelijke 
krachten schoonheid en gratie te stimuleren. Het 
vrouwelijke waterelement is als balsem voor de 
onevenwichtigheid van het vuur in de moderne 
technologie. Het wordt ingezet als je het be-
nauwd krijgt van de zich uitbreidende lelijkheid 
van de technologische stedelijke cultuur of als je 
gevoelig bent voor verstoringen in je omgeving, 
vooral wanneer er te weinig schoonheid of har-
monie is. 
 
Marion Vreugdenhil VT041 
www.totaalbalans-marion.nl 

http://www.totaalbalans-marion.nl/


 12 

 

Recepten van Marjon 
Griekse salade 
 

• 200 gram Griekse feta 

• 4 tomaten 

• Halve komkommer 

• 100 gram pitloze zwarte olijven 

• 1 rode ui 

• 1 groene paprika 

• 2 eetlepels rode wijnazijn 

• halve theelepel gedroogde oregano 

• 2 takjes verse munt 

• 1 takje verse peterselie 

• extra-virgine olijfolie 

• peper en zout 
 
Was de groenten en kruiden grondig en droog ze even 
met wat keukenpapier. 
Maak de groenten schoon (verwijder schil van de ui en 
zaadlijst van de paprika). 
Verwijder het harde gedeelte van de tomaten en snij 
ze in gelijkmatige blokjes. 
Snij vervolgens de komkommer en paprika in dezelfde 
grootte. Halveer de olijven en snij de ui in dunne rin-
gen. Doe alles bij elkaar in een grote kom. 
Hak de munt en peterselie fijn en voeg dit toe aan de 
groenten. Snij de feta in blokjes en voeg toe. 
Kruid met peper en zout. 
Doe in een kommetje 3 eetlepels olijfolie, oregano en  
2 eetlepels rode wijnazijn. Klop op tot een dressing. 
Voeg dit toe aan de groenten en meng alles grondig 
 
Eventueel kun je nog (ijsberg)sla toevoegen aan dit 
gerecht 

We maken een heel bijzonder voorjaar mee 
met veel beperkingen, maar ook met heel 
veel zon in april. Wij tuinders hebben het 
grote geluk naar onze tuin te kunnen. En 
van wat gezelschap te genieten mits we niet 
meer dan 3 bezoekers op onze tuin toelaten 
en we ook op onze tuin afstand blijven hou-
den van elkaar. 
Deze keer optimistische, vrolijk stemmende 
en 's zomerse recepten. De meesten kunnen 
thuis voorbereid worden en je kunt op de 
tuin na een dag hard werken er heerlijk van 
genieten. 

Tuinbonen salade 
 

• 500 gr tuinbonen vers gepeld of diepvries. 

• 2 eetlepels mosterd 

• 1 eetlepel azijn of het sap van een uitge-
knepen kleine citroen 

• 1 eetlepel suiker of zoetstof 

• 2 eetlepels mayonaise 

• 4 eetlepels crème fraîche 

• 1 fijn gesnipperd uitje 

• 1 eetlepel verse kervel  
 
Meng suiker, mosterd, uitje, mayonaise, crè-
me fraîche en de azijn of citroensap tot een 
sausje en mix dit met de 10 minuten ge-
kookte diepvries tuinbonen of 8 minuten ge-
kookte verse tuinbonen (kook deze op een 
klein bodempje water). 
Laat afkoelen in de koelkast, bestrooi voor 
het opdienen met fijn gesnipperde kervel. 

Plaatpizza van Marjon 
 

• 500 gr patent tarwebloem 

• 1 zakje gedroogde gist 

• 2 potjes goede pesto (of een paar scheppen basilicumpasta van Knorr) 

• 2 potjes tapenade zongedroogde tomaten 

• 3-4 uien, in halve ringen 

• 2 blikjes artisjokharten, de harten in kwarten 

• 500 gr tomaten, in plakken 

• 2 blikken tomatenstukjes op sap 

• 300 gr geraspte oude kaas 

• 150 gr salami (voor de vleeseters onder ons, zonder is de pizza ook heerlijk) 

• 2 zakjes ontpitte olijven, de olijven gehalveerd, (maar ze heel laten is ook goed) 

• zout en wat peper 

Verwarm de oven voor op 200-220 graden C. 
Doe bloem en gist in een ruime kom en voeg ca 
250 ml lauw water toe (te droog: nog wat water, 
te klef: nog wat bloem). Meng en kneed tot een 
soepel deeg. 
Dek de kom af met plastic folie en zet weg op een 
warme plaats (niet heet, kamertemperatuur is 
prima). Laat het deeg zeker een uur rijzen. 
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Ik doe er 
altijd eerst nog een laag alufolie onder, dan is de 
plaat makkelijke schoon te maken. 
Als het deeg gerezen is nog even doorkneden en 
uitrollen tot een lap die goed op de bakplaat past. 
Smeer pesto en tomatentapenade egaal over de 
deegbodem. Verdeel hier de tomatenblokjes, zon-
der al te veel vocht, over.  
 

Leg hier op de uienringen, daarop de plakken to-
maat. Bestrooi met wat zout en peper  
(niet teveel zout, kaas is al zout). 
Verdeel dan de kwarten artisjokharten over de 
pizza en leg er de halve olijven op/tussen. 
Dan eventueel de plakjes salami en bestrooi tot 
slot de pizza met de geraspte kaas. 
Zet de plaat onder het midden in de oven en bak 
ca 35-45 minuten. Het deeg moet een kleurtje 
hebben, de kaas moet gesmolten zijn. Deze pizza 
is voldoende voor 4-5 personen en kan ook heel 
goed koud gegeten worden. 

https://wessalicious.com/ingredients/feta/
https://wessalicious.com/ingredients/tomaten/
https://wessalicious.com/ingredients/komkommer/
https://wessalicious.com/ingredients/zwarte-olijven/
https://wessalicious.com/ingredients/rode-ui/
https://wessalicious.com/ingredients/groene-paprika/
https://wessalicious.com/ingredients/rode-wijnazijn/
https://wessalicious.com/ingredients/gedroogde-oregano/
https://wessalicious.com/ingredients/munt/
https://wessalicious.com/ingredients/verse-peterselie/
https://wessalicious.com/ingredients/extra-virgine-olijfolie/
https://wessalicious.com/ingredients/peper-en-zout/
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Vervolg recepten Marjon 

Groenten in de oven met aubergines  
 

• olijfolie, net zoveel dat de bodem van de pan 
goed bedekt is 

• 3 flinke uien, in halve ringen gesneden 

• 4-6 flinke tenen knoflook fijn gehakt 

• 2 tot 3 niet te grote courgettes in blokjes 

• 1 kg tomaten in stukken of 2 blikken van 400 
gr tomatenblokjes (is heel prima) 

• 1 potje gedroogde tomaten tapenade, wat 
meer mag natuurlijk ook 

• 1 potje gesneden olijven  

• ruimhartig rozemarijn en tijm, zeer fijn ge-
sneden 

• 2-3 aubergines in plakken of blokjes van ca 
1,5 cm 

• 2-3 blokjes tuinkruidenbouillon of padden-
stoelenbouillon, naar smaak 

• peper naar smaak  

• eventueel wat alles-binder als de saus een 
beetje te dun is. 

• Pecorino of oude kaas geraspt 
 

 
 
Bak de uien en de knoflook ca 10 minuten op een  
niet te hoog vuur, doe er vervolgens de  
courgetteblokjes bij en bak die ook even aan, blijf 
omscheppen. Doe er dan alle andere ingrediënten 
bij (behalve de aubergines) en zet het vuur hoog tot 
alles bubbelt, regelmatig omscheppen, draai het 
vuur  
weer laag en laat ca 15-20 minuten pruttelen.  
Bind met alles-binder als de saus wat te dun is. 
Gril de plakken aubergines of bak de blokjes in een  
heel hete koekenpan met een beetje olie. 
 
Neem een flinke ovenschaal, vet iets in met olie en  
doe er een laagje saus in. Daarop de aubergines, 
weer saus, enz. enz. 
Dek af met flink wat zeer pittige kaas en zet in de  
oven tot de kaas mooi goudbruin gesmolten is en de 
groentes een beetje pruttelen. 
 
Geef er lekker brood bij om je bord af te likken. 
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Biesland 

 

 

Het voorjaar begon geweldig. Tijd voor bloei, relaxen, tuinieren. 

De een heeft de tuin al vroeg opgeknapt en de ander volop aan het slopen voor de bouw van 
een nieuw tuinhuis. 

Een merel is er vroeg bij. De eerste aardbeien zijn al 
op.  

Lieveheersbeestje verpopt.  
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Gerard van Domburg kwam  
gitaarspelen op complex  

Biesland.  
Een welkome afwisseling. 

Bloemen, vruchten en belagers 

Vervolg Biesland 

Koolmees op nest 
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Kooltuinmolensloot 

Lieve mede tuinders, 
Wat leven we in een ellendige tijd. Niet meer 
gezellig met elkaar op de tuin. Alles op af-
stand van elkaar. Maar wat houden jullie je 
over het algemeen er goed aan. 
 
Er zijn helaas wel de nodige bestuur perikelen en 
we hebben nog steeds geen ledenvergadering 
kunnen beleggen. Ook het spreekuur hebben we 
moeten schrappen. Schroom echter niet om ons 
via onze mail op de hoogte te houden van zaken 
omtrent de tuin die er bij jullie spelen. 
Jammer genoeg staan er ook geen festiviteiten op 
het programma en ook de kantine blijft voorlopig 
dicht. Net als de toiletten en het water.  
 
De klussenclub is wel weer lekker bezig geweest, 
o.a. de molen op P2 nieuw leven ingeblazen, de 
goot op P2 gemaakt voor een goede afwatering, 
een kapot gestoken sproeiwaterleiding gerepa-
reerd, diverse tuinders te hulp gesneld en al een 
aantal malen het opengeknipte hek op P1 gerepa-
reerd. Binnenkort hopen wij hier met cameratoe-
zicht te starten.  
Ook het openbaar groen wordt door de klussen-
club netjes bijgehouden. 
 
Door de achterstand in het onderhoud op paden 
en heggen zie ik dat veel tuinders niet (meer) ko-
men. Terwijl het juist op de tuin rustig en veilig is. 
Ik hoop niet dat de reden is dat veel van onze 
tuinders ziek zijn. 
 
Waar ik zeker blij mee ben is dat ons hoofdbe-
stuur erg actief is, we krijgen regelmatig een 
schrijven van ze en ze hebben toch maar mooi 
kunnen regelen dat alle tuinen verkocht zijn! 
Ik hoop snel weer veel tuinders (op 1,5 mtr af-
stand) te zien en dat wij dan weer het mooiste 
tuincomplex worden met schone paden en goed 
geknipte heggen. 
 

 

Rest mij nu niets meer dan jullie een fijne en 
gezonde zomer toe te wensen. 
 
Adri van Velsen, Kooltuinmolensloot. 

Mooi doorkijkje op complex 
Kooltuinmolensloot 
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Delftse Hout 

Van het bestuur 
In het begin van Corona veranderden de  
maatregelen heel snel maar op een gegeven  
moment kwam de rust. De leden kunnen heerlijk 
genieten van de tuin vooral met mooi weer, wat 
we gelukkig vaak hadden. 
Wij zien ook heel veel leden werken om de tuin 
nog mooier te maken. 
De leden houden zich goed aan de regels welke 
voorlopig nog gehandhaafd zullen blijven   
 
Parkeren  
In die periode heeft het bestuur niet stilgezeten.  
Beide parkeerterreinen zijn weer open. Op het 
parkeerterrein bij het clubhuis zijn in/uitrij routes 
door middel van pijlen aangebracht en parkeer-
vakken voor 24 auto’s en vol is vol.  Bij tuin 254
(Kweektuin) een vak NP. Bij de gastank zijn de 
berenruggen geplaatst. Brommers graag in de 
fietsenrekken neerzetten en niet op de paden bij 
de tuin om overlast te voorkomen. 
 
Ledenvergadering. 
De leden met een emailadres hebben de notulen, 
agenda en het jaarverslag van 2019 voor de le-
denvergadering in de mailbox ontvangen en kun-
nen lezen. De vergadering is uitgesteld en wan-
neer deze wordt gehouden is niet bekend. 
 
Tuinonderhoud. 
Het controleren van de tuinen gaat wel door en 
wij gaan ervan uit alleen maar mooie verzorgde 
tuinen te zien zodat wij u niet hoeven uit te nodi-
gen voor een gesprek. 
 
De Coöp 
De feestelijke opening van de Coöp is uitgesteld. 
Maar de vrijwilligers zijn wel gewoon doorgegaan, 
zie het artikeltje hiernaast. 
 
Alles onder controle houden. 
Verder is alles nog onzeker dit hangt af van de 
ontwikkelingen van de maatregelen. Wij houden u 
op de hoogte via mail of informatie in de kastjes 
als er belangrijke wijzigingen zijn  
 
Blijf gezond en geniet van de tuin 
Het bestuur tuincomplex DH 

De Coöp maakt een vliegende start 
De feestelijke opening van de kweek- en  
ontmoetingstuin de Coöp is nog even uitgesteld. 
Maar gekweekte plantjes houden natuurlijk geen 
rekening met corona. Daarom organiseerden we 
een gratis-plantjes-markt op 2-3 mei. Met lange 
tafels vol kweekgoed, en pijlen op het asfalt om 
afstand te houden.  
Nou, de peultjes, aubergine, paksoi, tomaten, 
petunia’s en ijsbloemen vlógen weg. En de bak-
ken vol sla gelukkig ook, want die moesten echt 
op. De pot voor een vrijwillige bijdrage raakte 
gauw gevuld en een aantal tuiniers kwam ook 
zelf plantjes inbrengen. Zo ontstond er toch nog 
een beetje een ruilmarkt, met een boel blije  
gezichten!  
 
En in het ideeënboek werden allerlei leuke activi-
teiten geopperd, mét aanbod om mee te helpen. 
Dus wordt vervolgd, maar nog even geduld van-
wege de coronaregels. Wel houden we op 23 mei 
en 13 juni weer een plantjesmarkt, met nieuwe 
kweek tegen kleine prijsjes en hopelijk weer vol-
op leuke contacten!  
 
De online nieuwsbrief de Coöp houdt iedereen op 
ons complex Delftse Hout op de hoogte van wat 
er speelt. Met nieuwtjes over de gemeenschap-
pelijke tuin, maar ook met tips, interviewtjes, 
berichten van het bestuur, oproepjes enzovoorts. 
Zodat we elkaar weten te vinden en samen kun-
nen optrekken. 
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Vervolg Delftse Hout 

De Coöp van start 

Waarnemers gezocht op complex Delftse Hout! 

 

Wat is er nou leuker dan in je tuintje genie-
ten van de mooie omgeving? Misschien heb 
ik een idee… Genieten van de mooie omge-
ving EN iets doen voor de natuur! Dat kan! 
 
We kunnen bijvoorbeeld vogels tellen voor de 
website https://waarneming.nl/  
Deze website registreert alle meldingen van na-
tuurwaarnemingen die gedaan worden door vrij-
willigers in heel Nederland. Die getallen worden 
dan weer gebruikt voor onderzoek in en over de 
natuur, zoals afname of toename van bepaalde 
soorten. 
Je kunt vogels melden, maar ook planten, mos-
sen, vlinders, vissen, insecten en andere dieren. 
 
Het is leuk om meer te weten van alles wat er in 
je tuin leeft. 
 
Het is ook goed om te registreren wat er allemaal 
leeft op ons tuincomplex. Zeker als er soorten 
voorkomen die zeldzaam zijn of bedreigd. Ons 
tuincomplex zal hierdoor meer natuurwaarde krij-
gen en dit is altijd een argument om het  
tuincomplex te behouden. 
 

De website waarneming.nl geeft ook heel veel 
informatie over allerlei soorten. Je vind er 
beschrijvingen en ook foto’s die je helpen bij de 
herkenning van soorten. 
 
Je kunt op de website zien wat er allemaal is 
waargenomen op ons complex. 
Waarneming heeft ook een app waarop je je 
waarnemingen kunt invoeren. 
 
Ben je/ bent u hierin geïnteresseerd? 
Neem dan even contact met mij op. Dan kijken 
we samen wat je/u wilt en hoe we zover komen. 
Ik hoop u snel te spreken, 
 
Marja Kamminga 
Tuin: Appellaan 9 
Email: marja@hoteldeplataan.nl 
Telefoon: 06 12171981 

https://waarneming.nl/
mailto:marja@hoteldeplataan.nl
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Vijvertuinen 

Complexkat Boris 
houdt de wacht in 
deze stille tijden. Hij 
vindt ook steeds de 
lekkerste plekjes op 
ons complex om te 
genieten van de zon 
èn de rust! 

Helaas geen feestelijke opening van het grote  
insectenhotel. Groot is-ie in ieder geval wel!  
Rustig gelegen in een beschutte hoek van de  
Kerkpolder. 

Van het Bestuur 
Het bestuur heeft de afgelopen maanden gewoon 
overleg gehad, uiteraard digitaal en dat bleek ei-
genlijk best handig en efficiënt. Toch is het pret-
tiger om elkaar even echt te ontmoeten en met 
een kop thee erbij de lopende zaken door te ne-
men. 
Heel veel is er verder op ons kleine complex tij-
dens die stille maanden niet gebeurd.  
Maar begin juni waren er toch ineens weer veel 
activiteiten. 
 
Werkbeurt 
Gezien de versoepeling van de maatregelen  
konden we op 6 juni gelukkig weer een werk-
beurt organiseren. Geheel op vrijwillige basis en  
natuurlijk met inachtneming van alle bekende 
regels. 

Beveiligingscamera’s 
De beveiligingscamera’s zijn inmiddels geplaatst. 
Op 11 juni werd de mast geplaatst. Op 12 juni is 
het systeem geïnstalleerd. 
Het bestuur is door de  
installateur geïnformeerd 
over het gebruik van het 
systeem. 
Complimenten en veel dank 
voor het geweldige voorwerk 
voor Cock Meurs! 

 
 
Loodonderzoek  
Op 10 juni vond het onderzoek naar lood in de 
bodem van ons complex plaats. Dit onderzoek is 
verricht door de Omgevingsdienst Haaglanden 
samen met de provincie Zuid-Holland. Lood is 
namelijk niet goed voor de ontwikkeling van de 
hersenen, dat geldt met name voor jonge kin-
deren tot 6 jaar. Het bodemonderzoek is daarom 
belangrijk om risico’s voor de gezondheid in 
beeld te krijgen.  
Uit de eerste bevindingen bleek dat er geen ver-
hoogde concentraties zijn aangetroffen. 
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Steven’s Moestuin 
Vol rust en overvloed 

De zomer is in volle gang. Mooie dagen, droge 
dagen en minder mooie dagen wisselen elkaar af. 
Maar als de zomerzon schijnt, is hij op z'n heetst. 
Hij geeft de planten niet alleen energie, maar 
kan ze in de middag tot slappe hap branden. Vol-
doende vocht om te transpireren, en zo de hitte 
te kunnen weerstaan, is een absolute noodzaak. 
Zeker in het kasje, dat ik eind april al met een 
kalklaag heb bedekt als beschutting tegen de in-
straling. 
 
Water 
Werk in de moestuin kenmerkt zich tijdens de 
zomer dus onder meer in de zorg om water. Als 
het regent is het makkelijk; dan hoef je buiten 
niets te doen. En in het kasje is de vraag naar 
vocht dan laag. Maar als het dagen of weken 
droog is en ook nog een beetje waait, dan weet 
elke huismoeder dat de was binnen enkele uren 
droog is. En zo ook de bladeren van het gewas. 
 
Wortels 
De plant haalt z'n vocht vooral uit de grond. Daar 
is het grondwater, dat via capillaire werking om-
hoog kruipt, terwijl de plant met z'n wortels zo 
diep mogelijk zoekt. Ergens komen water en 
wortels elkaar tegen. 
Als het veel regent, zit het grondwater hoog, 
maar dan heeft de plant juist niet zoveel vocht 
nodig. Maar des te langere periode van droogte, 
des te dieper het grondwater en des te groter de 
behoefte van de plant. Enige hulp van de mens is 
dan gewenst, zeker op zanderige gronden met 
een slechte capillaire werking. 
 
Gieten 
Soms drie keer per week loop ik dan met de 
slang in mijn hand de moestuin rond. Het liefst 
doe ik dit 's avonds, zodat het gegeven water 

niet snel verdampt, maar de kans krijgt om een 
beetje de grond in te trekken. Want echt veel 
helpt zo een gietbeurt niet. Daarvoor geef ik veel 
te weinig water. Het water blijft in de boven-
grond, en daar zitten weinig  wortels en de vol-
gende zonnige dag verdampt alsnog het meeste. 
Maar beter iets, dan niets.... 
Sommige moestuinders bedekken hun grond en 
paden met bijvoorbeeld houtsnippers. Dit voor-
komt dat de grond snel uitdroogt en maakt het 
groeien van onkruid moeilijker. In tegenstelling 
tot stenen, laten houtsnippers wel de regen door, 
zodat alle neerslag wordt benut. 
 
Wieden 
En daarmee is de meest onderschatte zorg in de 
zomer genoemd; het onkruid. Je moet als moes-
tuinder een stevige rug of ruige knieën hebben 
om te voorkomen dat je tuin binnen enkele we-
ken is overwoekerd door vele soorten groen, be-
halve het groen dat jij juist wilt. Groenten is in 
de loop der jaren zodanig veredeld, dat alle ener-
gie en groei worden aangewend voor het eetbare 
deel. Onkruid daarentegen is slechts gericht op 
het zo snel mogelijk bloeien, zaden maken en 
vermeerderen. Groenten zullen het dus nooit 
zonder hulp van de mens winnen van onkruid. 
Dat betekent vele uren schoffelen en/of op de 
knieën met wortel en al wieden, wieden en nog 
eens wieden. 
 
Beloning 
Maar, als het gewas voldoende water heeft ge-
kregen en niet ten onder is gegaan aan onkrui-
den, ziekten of plagen, is de beloning zoet. Week 
in, week uit een overvloed aan heerlijke, gezon-
de en gevarieerde groenten om te eten, in te 
vriezen of uit te delen. Het liefst maak ik de 
groenten in de moestuin klaar voor een heerlijke 
dis die ook in de moestuin, met vrienden en een 
koele fles wijn, wordt genuttigd. Helaas kon dat 
wegens de Corona niet in de lente, maar nu de 
oogst het grootst is, mag ook al weer met een 
paar vrienden op de ultieme wijze in de zomer de 
moestuin worden beleefd; samen genieten, nu 
het weer een beetje kan..... 

Oogsten! 

Koken en  
inmaken 
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Vijvertuinen 
Dit kwartaal zijn er geen tuinen beschikbaar 

Tuinoverdrachten 

Open-tuinen-dag 
zaterdag 11 juli 2020 
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.  
  
Belangstellenden dienen zich eerst te melden in 
het verenigingsgebouw. Daar zullen bestuursle-
den aanwezig zijn om vragen over het reilen en 
zeilen op het complex te beantwoorden en om 
de weg te wijzen naar de beschikbare tuinen. 
  

Tuinuitgifte-avond  
Woensdag 29 juli 2020 om 20.00 uur 
Afhankelijk van de dan geldende ‘Corona-regels’ 
op Tuincomplex Delftse Hout 
Verenigingsgebouw ‘De Viersprong’ 
Laantje van Levenslust 4 
2616 AB Delft 
Voor informatie zie de website vanaf 15 juli. 
 

Meer informatie 
Voor foto`s, voorlopige taxaties, overname- 
bedragen en overige kosten zie vanaf 5 juli 
de website: www.atv-levenslust.nl  

Delftse Hout 
Open-tuinen-dag van 12.00 tot 13.00 uur 
D.H. 021 250 m2 
D.H. 141 250 m2 
D.H. 145 250 m2 
D.H. 220 250 m2 

Biesland 
Dit kwartaal zijn er geen tuinen beschikbaar 

Kooltuinmolensloot 
Open-tuinen-dag van 12.00 tot 13.00 uur 
K.M. 077 250 m2 
K.M. 100 245 m2 
K.M. 103 240 m2 

Beschikbare tuinen 

http://www.atv-levenslust.nl
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