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Van de voorzitter 

B este leden van Levenslust, 
 
Doen en laten bij tuinvereniging Levenslust 
De zomer van 2020 was groeizaam: veel regen 
en flink warm. Het was heerlijk om naar de tuin 
te gaan en lekker buiten te zijn. Op je eigen tuin, 
omringd door je eigen planten en spullen is het 
echt genieten. Toch is het niet allemaal rozengeur 
en zonneschijn…… 
 
Afblijven! 
Er wordt weleens wat gestolen van de tuinen en 
het lijkt erop dat de dieven niet altijd van buiten 
de vereniging komen. Ik hoorde dat spullen ver-
dwijnen van tuinen die te koop staan. Ook van 
andere tuinen verdwijnen soms zaken of worden 
‘verplaatst’ naar andere tuinen. Iedereen wil dat 
zijn spullen veilig zijn. We moeten elkaar kunnen 
vertrouwen. Blijf dus af van de tuin en spullen 
van een ander! 
 
Aan het stuur? 
Een vereniging met 900 leden en niet genoeg  
bestuursleden? Als 2% van onze leden zich aan-
meldt, dan hebben we 18 mensen erbij om be-
stuurstaken te vervullen. Dat zou toch fantastisch 
zijn? En je hoeft geen tuin te hebben om toch  
bestuurslid te kunnen worden! 
 
Wil je graag meer mensen leren kennen op het 
complex? Je bezighouden met de dagelijkse gang 
van zaken, praktisch bezig zijn met bestuursta-
ken? Meld je dan aan bij je complexbestuur voor 
meer informatie en vacatures.  
 
 

 
Wil je wat meer op afstand de grote lijnen  
bewaken, de vereniging als geheel leren kennen? 
Meld je dan aan voor het hoofdbestuur. Je kunt je  
alvast oriënteren op de functie van secretaris en 
van penningmeester. Die functies komen in april 
2021 vrij. Het is fijn als je dan al een tijdje hebt  
meegedraaid.  
Heb je belangstelling? Laat het me weten, dan 
plannen we een kennismakingsgesprek en kijken 
we welke taken bij je passen.  
 
Schone lucht! 
Waar vuur is, is rook. Wij hebben allemaal  
schone lucht nodig, maar mensen met luchtweg-
klachten nog veel meer. Zij hebben buiten en 
binnen last van rook- en roet door hout stook en 
barbecue. Gebruik de stookwijzer 
www.stookwijzer.nu  om te bepalen of je hout 
kunt stoken en barbecueën. Staat de wijzer niet 
op blauw? Stook dan niet, beter voor de buren en 
beter voor jou! 
 
Eind goed al goed: meteen een tuin!  
We zeggen steeds dat het mogelijk is om snel 
een tuin te krijgen.  Als je echt wilt, dan kan het 
gauw gaan! Bij de tuinoverdracht van juli kreeg ik 
een mail van iemand die net lid was, hij had 
enorme zin in tuinieren en vroeg of hij al een 
kansje maakte. Mijn antwoord was dat hij veel 
geduld moest hebben….maar dat bleek achteraf 
niet nodig. Hij had geluk en kon een uitdagende 
tuin overnemen en flink aan de slag met schop, 
snoeischaar, hamer en spijkers.  
 
Toos Thoolen 
Voorzitter ATV Levenslust 

Algemene Ledenvergadering ATV Levenslust 
Woensdag 4 november, aanvang 20.00 uur 
Locatie: Vierhovenkerk te Delft 
Zie ook pagina 7 

http://www.stookwijzer.nu
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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:  
14 november 
levenslustigheden@atv-levenslust.nl 

of opsturen naar de secretaris.  
 
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 
secretaris@atv-levenslust.nl 

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

 
Ledenadministratie 
tot nadere berichtgeving: Joris Heijne 
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. 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 
06-30670797 
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 

oktober 

03 Werkochtend Vijvertuinen 09.30—12.30 uur 

11 Tuinen-kijk-dag alle complexen Zie pag 23 

29 Tuinuitgifte avond-complex Kooltuinmolensloot Zie pag 23 

november 

04 ATV Levenslust Vierhovenkerk, Obrechtstraat  50 te Delft Aanvang 20.00 uur 

07 Ledenvergadering Vijvertuinen—Onder Ons 10.30—13.30 uur 

14 Deadline kopij Levenslustigheden  

december 

12 Werkochtend Vijvertuinen 09.30—12.30 uur 

  

Als gevolg van de Corona maatregelen zijn er nog  
steeds 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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NAJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING 
woensdag 4 november  

Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 te Delft 
Aanvang van de vergadering is 20.00 uur 

 
 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken 
3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 6 november 20192) 
4. Jaarverslag 2019 van het hoofdbestuur2) 
5. Financieel overzicht van de penningmeester2) 
6. Begroting 2021₁) 
7. Verslag van de financiële commissie en samenstelling2)  

 
PAUZE 
 

8. Bestuur mededelingen 

• Verslag bijeenkomst hoofdbestuur en tuincomplexbesturen 

• Statuten. Concept statuten worden u per mail toegezonden* 

• Voortgang aanpassing huishoudelijk reglement/tuinreglement en bouwvoorschriften 

• Verslag Corona maatregelen 
9. Samenstelling hoofdbestuur (zie toelichting₁) 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
¹)De agendastukken voor deze punten vindt u hieronder 
²)De agendastukken voor deze punten vindt u in het Lentenummer van Levenslustigheden 
*)Indien u geen mailadres heeft, zijn exemplaren van de concept statuten in de  
   verenigingsgebouwen beschikbaar. 
 

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 
Dhr.  B. Dekker (K.M.112)   aftredend 2021 
Mevr. E .Rörig (V.T. )    aftredend 2021 
 
De geschillencommissie is als volgt samengesteld: 
Dhr. Chr. Wessels ( LZT) – dhr. P. Schrier (B.L.) – Mevr. R. Edelman (K.M.) –  
 
dhr. A.Bruin (D.H.) 

  
Agendapunt 9. Hoofdbestuur samenstelling. 
Rooster van aftreden:   
2023 Toos Thoolen ( voorzitter) 
2021 Lida Koot-Lakeman ( Secretaris/Verzekeringen) 
2021 Joris Heijne (Penningmeester en voorlopig Ledenadministratie)  
2022 Gerhard van der Heide ( Taxaties/Bouwzaken / tuinopzegging en -overdracht)  

 
De portefeuille ledenadministratie is weer vacant.  
Kandidaten voor de functie ‘Ledenadministratie’ alsmede voor de functie ‘Algemene Zaken’  
kunnen tot uiterlijk 31 oktober schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris, waar u ook meer 
informatie over de inhoud van deze functies kunt inwinnen. 
Deze melding dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandidaten, ondersteund 
door tenminste 5 leden. 

 
Met vriendelijke groet,  
Lida Koot-Lakeman (secretaris) 
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Van de Redactie 

Hallo mede-tuinders. 
 
Op het moment dat ik een stukje schrijf over 
het aansteken van de houtkachel op de tuin 
is het buiten ongeveer 35 graden! Zit nu niet 
echt te wachten op het aansteken van het 
kacheltje in ons tuinhuisje. Maar als deze 
LLH bij iedereen op de mat bij valt zal het 
weer waarschijnlijk anders zijn.  
Het aansteken van het houtkacheltje is voor vele 
tuinders een plezier en misschien wel één van de 
redenen om een volkstuin te hebben. Immers 
niet in elk huis is het mogelijk om een houtkachel 
of open haard te hebben. Onder onze leden zijn 
echter ook (oudere) mensen met luchtwegaan-
doeningen en/of hart- en vaatziekte. Zij kunnen 
meer en eerder klachten ontwikkelen als zij met 
houtrook in aanraking komen. Deze gezondheids-
effecten zijn niet specifiek voor houtrook en wor-
den ook gevonden bij  bijvoorbeeld luchtveront-
reiniging door verkeer. 
Laten we in ieder geval rekening houden met el-
kaar zodat we allemaal zorgeloos van onze tuin 
kunnen genieten. 
 
Stukje uit tuinreglement ATV Levenslust 
‘c. ARTIKEL 17  
Het is verboden zodanige handelingen te (doen) 
verrichten wat de medeleden het genot van hun 
tuin beperkt dan wel ontneemt. Het is daarom 
niet toegestaan a. Vuil te verbranden op de com-
plexen (Politieverordening); b. Kachels en open 
haarden mogen geen hinder geven (rook) 
aan medegebruikers; c. Honden onaangelijnd 
te laten lopen, met uitzondering op hun eigen 
tuin; d. Kinderen te laten spelen op plaatsen 
waar overlast en / of schade aan derden wordt of 
kan worden veroorzaakt; e. Geluiden ten gehore 
te brengen welke de rust op het complex ver-
stoort (radio, televisie, muziekinstrument). ‘ 
 
10 stooktips voor houtkachel en open haard 
1. Laat het kacheltje wat vaker uit en stook 

hooguit 4 uur op een dag. Zo blijf je vrienden 
met de buren. 

2. Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer. 
Bij dit soort weer blijft de rook namelijk lang 
hangen waardoor de lucht rond het tuinhuis 
erg ongezond wordt. Check de Stookwijzer of 
stookalert van het RIVM. 

3. Stook alleen droog hout, dat geeft de minste 
fijnstof en rook. Droog hout herken je aan 
barsten of een schors die los laat. Hout dat 
zelf gehakt is moet je minstens 2 jaar laten 
drogen. Je kunt eventueel met een vochtme-
ter checken; onder de 20% is goed. 

4. Stook geen geverfd, gebeitst of geïmpreg-
neerd hout – (spaan)plaat of laminaat-
vloeren. Bij de verbranding hiervan komen 
giftige stoffen vrij. Doe ook geen papier of 
karton in de kachel. Dit geeft veel rook en 
vliegas. 

5. Maak het vuur aan met de Zwitserse metho-
de. Stapel het hout kruislings op elkaar, be-
gin met dikke blokken onderin en eindig met 
dunne houtjes en een aanmaakblokje boven-

op. Steek het vuur dus van bovenaf aan en 
voeg geen brandbare vloeistoffen toe. Dit is 
gevaarlijk! 
 

6. Houd je schoorsteen goed schoon en laat de-
ze als je vaak stookt minstens een keer per 
jaar goed vegen zodat de rook goed naar bui-
ten kan. 

7. Zorg voor een goede houtverbranding door 
zowel de luchttoevoer in de kachel en de klep 
in de schoorsteen (als je deze hebt) open te 
zetten. Bij een goede verbranding komen 
minder schadelijke stoffen en rook vrij. 

8. Zet een raampje of deur open in je tuinhuis. 
Het vuur kan dan zuurstof aantrekken en de 
rook kan via de schoorsteen naar buiten. 
Stook het niet te warm – is toch niet echt no-
dig in zo’n relatief kleine ruimte. 

9. Controleer regelmatig of je goed stookt. Een 
goed vuur heeft gelijkmatige gele vlammen 
en er komt bijna geen rook uit de schoor-
steen. Zo niet zet dan een raampje of deur 
open om tot een goede verbranding te ko-
men. 

10. Als je geen gebruik maakt van eigen hout ge-
bruik dan haardhout met het FSC- of PEFC-
keurmerk. Je hebt dan de garantie dat het 
hout uit een verantwoord beheerd bos komt. 

 
Welk hout kun je nu het beste kiezen? 
Houtbriketten, hakhout, houtsnippers: er is van 
alles te koop voor houtkachels en open haarden 
maar wat is de beste keuze voor je gezondheid 
en het milieu? 

• Schoon en droog hakhout (onbehandeld en 2 
jaar gedroogd) 

• Houtbriketten (geperste blokken of staven 
hout) zonder lijm, paraffine of bindmiddel 

• Houtsnippers 
 
Kies voor hout met FSC- of PEFC-keurmerk, dat 
komt uit verantwoord beheerde bossen. Gebruik 
je houtsnippers, kies dan snippers met deze  
2 keurmerken:  

• het Better Biomasslabel voor duurzame snip-
pers (die zijn beter voor het milieu) én  

• het EN plusA1-keurmerk voor kwaliteit (die 
zijn beter voor je kachel). 

 

Met in achtneming van bovenstaande tips en  
wetenswaardigheden wordt het voor iedereen 
aanstaande najaar- en winterseizoen weer fijn 
vertoeven op onze complexen. 
 

In dit nummer de laatste bijdrage van Steven’s Moestuin. Steven is onlangs verhuisd naar een schitterende stek 
in het Westland en zijn tuin op Vijvertuinen staat inmiddels te koop. Wij vinden het natuurlijk ontzettend jammer 
dat we de zeer gewaardeerde moestuinstukjes moeten gaan missen. Steven: heel hartelijk dank voor alle  
bijdragen gedurende heel wat jaren en natuurlijk wensen wij je heel veel geluk in jullie nieuwe woning! 

https://www.stookwijzer.nu/
https://www.rivm.nl/stookalert
https://keurmerken.milieucentraal.nl/overzicht/hout/


 11 

In gesprek met………... 

In de toegangspoort van de tuin zit een klein 
kijkgaatje, waardoor je een glimp opvangt van 
deze verborgen tuin. Van buitenaf lijkt het een 
wat volle moestuin met rondom leibomen. Kom 
je eenmaal de poort door dan blijkt er een prach-
tig beschut bloeiend tuintje te liggen.  
Ria en Aad hebben deze tuin nu 16 jaar. Ze kon-
den deze destijds krijgen zonder overnamekosten 
maar moesten in ruil daarvoor een waslijst aan 
onderhoud uitvoeren aan de verwaarloosde tuin.  
Ze hadden eerder altijd een ouderwets kneuterig 
zomerhuisje op de Veluwe gehad, wat ze ver-
kocht hadden toen ze naar een koophuis verhuis-
den. Maar het echte buiten-zijn bleef lokken en 
zo zochten en vonden ze deze tuin.  
 
Inmiddels  is er in huisje en tuin eenzelfde sfeer 
van besloten en eenvoudig buiten zijn ontstaan. 
Ria wordt door mijn gevraag aan het denken ge-
zet wat ze nu zo fijn vindt aan de tuin. Het is het 
beschut buiten kunnen zijn, waar ze het zorgen 
kan loslaten (thuis houdt ze alles piekfijn bij en is 
ze altijd bezig), heerlijk kan aan keutelen in de 
tuin en  helemaal vrij kan zitten. 
 
Aad heeft alle bakstenen paadjes gelegd en rond-
om pergola's aangelegd met toch nog een smal 
paadje tussen heg en pergola om overal bij te 
kunnen. In de tuin geen groot terras of grasveld, 
maar diverse kleine verscholen zithoekjes. 
Zittend op het terrasje voor het huisje, voel ik 
me in een groen paradijsje: een grote kers en 
een prunus van de overbuur vormen een hoog 
groen dak waar het licht door filtert en daaronder 
staan mooie bloemen en bloeiende struiken. 
 
Ria zegt: ‘Er zit een filosofie achter: er is een 
rood/paars perk, een oranje/geel en een rood 
perk’. Lachend wijst ze op een paar ‘afwijkers’ in 
de perken: een roze bedoelde plant die geel blijkt 
te bloeien, een lila papaver terwijl ze oranjerood 
gezaaid had.  
Soms lukken combinaties wonderwel; dan kleu-
ren diverse blad- en bloemkleuren geweldig sa-
men.  
 
Door de tuin lopend vertellen Ria en Aad van veel 
planten: die komt van moeder, die van zus, die 
van dochter.... Het klinkt alsof ze hun hele fami-
lie en kennissenkring in de tuin om zich heen 
hebben. Ria: ‘Ik vind het een sport om gekregen 
planten te gebruiken en soms haal ik ook iets bij 
een vuilnisbak weg’. Daarbij wijst ze op een 
prachtig bloeiende grote rhododendron. 
 
Aad is van het moestuingedeelte. Hij heeft  
eigenhandig diverse bomen omgebogen naar  
leibomen en alles doet het even goed. Gevraagd 
hoe hij dat geleerd heeft zegt hij: ‘Ach dat heb je 
of dat heb je niet’. Aad houdt ook het door hem-
zelf uitgebouwde huisje netjes bij en zit ‘s winters 
graag even bij hun houtkacheltje. 

 
 

Verrassend kijkje in de Tuin van Ria en Aad Gouweleeuw Delftse Hout 167 
door Liesbeth Godijn 
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Recepten van Marjon 
In het vorige nummer stond de laatste bijdrage 
van Marion Vreugdenhil. Ze schreef over kruiden 
en bloemen en hun medicinale eigenschappen.  
Deze Marjon (van Holst) schrijft recepten voor de 
groentes en het fruit van onze tuinen. En dat blijf 
ik hopelijk nog wel een tijdje doen. Net zoals ik 
hopelijk nog heel lang van mijn volkstuin kan 
genieten. Want dat doe ik nu al 13 jaar. En ieder 
jaar is weer een verrassing. Wat zal het goed 
doen, wat lukt er niet en helaas, welke plagen 
treffen mijn tuin deze keer? 

En iedere keer ben ik weer onder de indruk van 
hoeveel heerlijks er van zo'n moestuin komt. In-
middels is ook wetenschappelijk bewezen dat 
tuinieren heel goed is voor een mens. Ik kan het 
alleen maar beamen en in deze bijzondere tijden 
van corona is het hebben van een tuin een ware 
zegen. 
Deze keer een makkelijke recept en eentje waar 
je veel geduld voor moet hebben, maar waar 
weinig werk aan is. En een simpel, vullend, maar 
heerlijk toetje. 

Appels in vanille vla 
Schil stevige appels, bv kleine goudrenetten of 
Elstars, zoveel als er eters zijn, haal de klokhui-
zen er uit met een appelboor. Kook ze even, bv 
7 minuten,  in wat water, ze mogen niet gaar 
worden. 
 
Vul de appels met kaneel, donkere basterdsui-
ker en wat boter. Helemaal luxe is wat aman-
delspijs. 
 
Doe in een ovenschaal zoveel vanillevla, zelf 
gemaakt of uit een pak, dat de appels voor ¾ 
onderstaan. Zet de schaal dan laag in de oven, 
voorverwarmd op 180 graden C, tot de appels 
helemaal gaar zijn en alles goed warm is. Daar 
is geen precieze tijd voor te geven. Prik in de 
appels met een sate stokje. Als het stokje er 
soepel in verdwijnt zijn de appels gaar. Reken 
op ca 20 minuten, maar meer is vaak wel no-
dig. Een beetje afhankelijk van de grootte van 
de appels. 
 

Kweeperenlikeur 
Ingrediënten voor 1 liter 

• ongeveer 500 gram schillen van kweeperen 

• 250 gram suiker 

• 1 liter alcohol van minimaal 35% 

• 1 kaneelstokje 

• 3 dikke plakken sinaasappel met schil, schil 
schoongeboend 

• 2 dikke plakken gember 

• 5 pimentbessen 
 
Bereiden: 
Gebruik het vruchtvlees van de kweeperen uiter-
aard voor iets lekkers (jam, gelei of wat dan 
ook). Je gebruikt dus alleen de schillen, eigenlijk 
maak je likeur van ‘afval’. Zorg wel dat je de 
kweeperen voor het schillen even goed wast of 
poetst zodat het donslaagje van de schil verwij-
derd is. 
 
Doe de schillen in een pot (en handel snel want 
er treedt snel verkleuring op), en leg er het  
kaneelstokje, de plakken sinaasappel, de gember 
en piment tussen. Giet er de alcohol op, tot de  
schillen onder het vocht staan. Soms moet je de 
schillen een beetje aanduwen met een lepel om 
te zorgen dat alles onder alcohol staat en helpt 
het om twee saté stokjes te buigen en kruislings 
over de schillen te steken, zodat alles onder de 
alcohol blijft. Sluit de pot en zet deze koel en 
donker weg voor 3 maanden. 
 
Na 3 maanden zeef je de schillen, sinaasappel 
plakken, gember en piment en het kaneelstokje 
uit de alcohol. Eventueel kun je vervolgens het 
sap door een doek gieten om ook de kleine on-
zuiverheden eruit te filteren, maar mijn ervaring 
is dat je daar met het gebruik van de schillen 
weinig of geen last van hebt. 
 
Schenk de likeur in flessen, voeg de suiker toe en 
kantel elke dag een paar keer de fles tot de  
suiker goed is opgelost. 1 jaar te bewaren, maar 
deze likeur is veel te lekker om dat te halen. De 
smaak is heel vol, bijna honingachtig met iets 
van peer en abrikoos (eigenlijk is de smaak niet 
goed te beschrijven, vooral zelf proeven!). 

Eet smakelijk. 
Marjon van Holst KM 28 

Aardappelknolselderijgratin 
Ingrediënten voor 4 personen 

• 500 gr vastkokende aardappelen 

• 500 gr knolselderij 

• 1 teen knoflook (of meer naar smaak) 

• 4 ruime takjes verse tijm plus nog wat om 
te garneren 

• ½ tl zout 

• 250 ml verse slagroom 

• 200 g geraspte pittige kaas (of meer naar 
smaak) 

 
Bereiden: 
Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de 
aardappelen en knolselderij en schaaf in dun-
ne plakjes. Snijd de knoflook fijn. Ris de 
blaadjes van de takjes tijm, meng met de 
knolselderij- en aardappelplakjes en het zout 
en verdeel over de 
ovenschaal. Schenk de 
slagroom over de plak-
jes en bestrooi met de 
kaas en de rest van de 
tijmblaadjes. 
Bak de gratin in ca. 1 
uur en 15 min. onder 
het midden van de oven 
goudbruin en gaar. Dek na 30 min. losjes af 
met aluminiumfolie zodat de bovenkant niet te 
donker wordt. 
Met een frisse salade een volledige maaltijd. 
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Biesland 

 

Tuinder van Biesland aan het woord 
 
Beste tuinders, 
 
Wat heb ik mijn ogen uitgekeken tijdens het Holland Dahlia Event in de 
Bollenstreek.  Wat een kleurenpracht. Daarom deze tip. Tot en met  
13 oktober kun je bij De Tulperij in Voorhout genieten van 600 soorten 
Dahlia’s van Nederlandse kwekers.  
 
De dahlia is weer helemaal terug van weggeweest en weer hip in de 
tuin ook al is het een van de oudste bolbloemen. Veredelaars zijn  
actief in de ontwikkeling van nieuwe variëteiten, nieuwe vormen en  
nieuwe kleuren. Voor exporteurs en handelaren is het van belang een 
goed beeld te hebben van het assortiment. Dáár is het Holland Dahlia 
Event voor bedoeld. 
 
Maar ook de consument kan van deze prachtige bloemen genieten bij 
De Tulperij  op do, vr en za  van 9.30 tot 17.00 uur (gratis). Op ande-
re dagen op afspraak mogelijk.  
 
Natuurlijk heb ik veel te veel dahlia’s besteld. Kiezen is gewoon niet te 
doen! Ik verheug me nu al op volgend jaar zomer als ze uitkomen. In 
het bijzonder op de Arbatax dahlia en de Café au Lait Royal. 
 
In de tot gezellige koffiekas omgetoverde kas hebben we nog een  
kopje koffie gedaan met zelfgemaakte appeltaart. En nog een  
prachtige bos dahlia’s geplukt. Zo’n leuke ervaring op het land je eigen 
bos bloemen plukken.   
 
En heb je er dan net als wij nog niet genoeg van, bezoek dan de  
kasteeltuin van de Keukenhof. Want ook dat is een lust voor het oog 
en een oase van rust met borders vol dahlia’s en ook in de oude  
ommuurde tuin van het Frederik’s Hof, naast de kasteeltuin. Het land-
goed is jaarrond vrij toegankelijk en beslaat een gebied van 238 hec-
tare met 15 rijksmonumenten.  
 
Kom je er dit jaar niet meer toe? Zet ‘m dan alvast in je agenda voor 
volgend jaar: het Holland Dahlia Event.  
www.hollanddahliaevent.com  en https://detulperij.nl/ 
 
Zonnige groet 
Sylvia Coenen, Biesland. 

http://www.hollanddahliaevent.com/
https://detulperij.nl/
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Kooltuinmolensloot 

Beste tuinders, 
 
Hierbij een lofzang 
op Maarten de Rijke 
en tevens zijn ge
schiedenis bij  
Levenslust. 
Helaas heeft Maarten 
dit voorjaar zijn tuin op 
moeten zeggen in  
verband met de ziekte 
Alzheimer. Toen ik bij hem thuis was stond ik er 
van versteld hoe goed hij over zijn ziekte kan 
praten. Een wijs man! Wij wensen Maarten, zijn 
vrouw en familie veel sterkte toe in de toekomst. 
 

Voorzitter van Kooltuinmolensloot  
van 1980 tot 1998  

• In 1981werd het clubgebouw 9 X 4 op P3 in 
gebruik genomen, op zaterdag voor Pasen 
stond in de ochtend op de Molslaan een bouw-
keet en de avond van diezelfde dag op ons 
complex Kooltuinmolensloot. 

• Voor en tijdens zijn periode waren er twee be-
sturen KM I en KM II en na 1987 zelfs drie KM 
III, hierna opgegaan in een bestuur. 

• 1987 kwamen de 29 tuinen erbij van de 
‘Kindertuinen’ 

• Op 14 oktober 1989 werd de 
‘Molenhonck’  officieel geopend met o.a. de 
Paardentram, poffertjes en een  
lampionnenoptocht. 

• Vanaf oktober 1990 werd ons clubhuis door 
Maarten nieuw leven ingeblazen: op woensdag 
voor een praatje, kaarten en biljarten. 

• Op 11 januari 1994 is Wil de Rijke gestart met 
het maken van wenskaarten. 

• In 1992 richtte Truus van Houten De Vrienden 
van Kooltuinmolensloot op wat later de Klus-
senclub werd. 

• 1994 was er een groot opgezet Indianenfeest 
op ons complex. 

• In 1995 is besloten, na diverse inbraken, hek-
ken te plaatsen. 

 

Maarten stelde zich op 24 maart 1998 niet meer 
verkiesbaar voor Kooltuinmolensloot. Hij werd……

  
…….Voorzitter van Levenslust  

van 1998 tot 2003 
Op 29 september 1998 werd Maarten in de Im-
manuelkerk gekozen tot voorzitter van Levens-
lust, tevens belast met PR, redactiecommissie en 
O&O. 
 
O&O hield zich met veel activiteiten bezig, fiets-
tochten, paaseieren zoeken, vis- en kaartwed-
strijden, vossenjachten, prestatielopen, kerst-
stukjes, sinterklaasfeesten en meerdere activitei-
ten voor kinderen. 
 
Het jaar 2002 was het jaar, dat  Maarten de Rijke 
zou aftreden als voorzitter en niet herkiesbaar 
zou zijn. Helaas hadden zich geen kandidaten 
voor deze functie gemeld, zodat Maarten bereid 
was zich als interim voorzitter beschikbaar te 
stellen tot de volgende Ledenvergadering, waar-
voor het Hoofdbestuur hem zeer dankbaar was. 
 
Na een half jaar is interim voorzitter De Rijke te-
leurgesteld, dat niemand zich beschikbaar stelt. 
Op een bepaald moment moet je er een punt 
achter zetten en verantwoording kunnen over-
dragen. Nieuwe mensen hebben nieuwe ideeën! 
 
27 mei 2003. Voorzitter De Rijke deelt mede nu 
echt af te treden na 2 x een half jaar als interim 
te hebben meegewerkt. Maarten licht toe geen 
‘Heintje Davids’ te zijn. 
‘Ik ben nu 70 en geloof dat er een jongere per-
soon moet aantreden. Vanaf 1958 heb ik al in 
commissies gezeten en bestuursfuncties gehad. 
Graag wil ik nog een poosje zonder zorgen tui-
nieren.’ 
 
Met dank aan Kees Spiero die al deze feiten wist 
op te lepelen. 
 
Adri van Velsen 
Kooltuinmolensloot. 

Bestuur en commissies  
75 jarig bestaan. 
Maarten staat linksboven. 

Maarten in het midden 
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Vervolg Kooltuinmolensloot 

Workshop speksteen voor de tuinders op Kooltuinmolensloot 

 

Op zaterdag 15 augustus organiseerde Marian 
Middelkoop weer een leuke workshop voor de 
tuinders op Kooltuinmolensloot. Een vorige keer 
zijn we onder haar leiding aan het schilderen ge-
weest gecombineerd met een collage; dit keer gin-
gen we aan de slag met speksteen. 
 
De workshop werd geheel corona-proof buiten 
voor het clubhuis gehouden en het weer werkte 
gelukkig mee. Niet te warm – niet te koud (daar 
hebben we overigens de laatste tijd niet echt last 
van gehad) en droog! Op het terras kon goed de 
1,5 meter in acht worden genomen. Marian had 
voor al het materiaal gezorgd zoals de stenen in 
allerlei maten, hamers, beitels, vijlen en schuur-
papier. De tuinders zorgden voor voldoende deel-
nemers van jong tot oud, enthousiasme,  
gezelligheid en inzet. 

Ook had Marian voor voorbeelden gezorgd maar 
iedereen was verder vrij om te maken wat hij of 
zij wilde. Er werd lustig gehakt, gevijld en ge-
schuurd door de deelnemers. Na afloop was een 
douche wel aan te bevelen. Op de foto een  
impressie van de diverse kunstwerken.  
 
Alle deelnemers kwamen tot de conclusie dat we 
een hele leuke dag gehad hebben die zeker voor 
herhaling vatbaar is. Tussendoor werden we ook 
nog verrast met een overheerlijke lunch aangebo-
den door Els en Harry Holtjer. 
 
Marian,  bedankt voor je leuke en inspirerende 
begeleiding. 
 
Steffie Chaudron 

Jong en oud was 
van de partij en er 
werd corona-proof 

hard gewerkt 

De resultaten. 

 

Over de opbouw van de ‘Molenhonck’ het volgende:  
het arbeidsloon voor de vrijwillige bouwvakkers was erg 
hoog! Per man 2 kopjes koffie of thee met een koek en een 
flesje fris! 
De avondploeg kreeg na afloop van hun dienst ook nog een 
biertje en dit allemaal tot ieders tevredenheid. 
 
Honderden uren gewerkt. Met inzet en  
doorzettingsvermogen werd het clubhuis gerealiseerd! 
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Delftse Hout 

Van het bestuur 
 
Afscheid voorzitter 
Ruim twee jaar heb ik het voorzitterschap van 
ons complex mogen invullen. Ik heb dit gedaan 
vanuit mijn ruime ervaring als voorzitter in vele 
processen. Ieder de ruimte gevend voor haar/zijn 
taak als bestuurslid of coördinator van de belang-
rijke zaken om ons complex te laten zijn wat het 
is: een parel van natuur, plezier voor tuinders en 
bezoekers en een ecologische meerwaarde in en 
voor Delft.  
In toenemende mate ontving ik vanuit het be-
stuur signalen, dat dit niet de invulling van het 
voorzitterschap is dat zij voor ogen hebben. Het 
is zoals het is en in de bestuursvergadering van 
20 juli ben ik daarom teruggetreden als voorzit-
ter. 
Lidwine van Elteren 
 
Bestuur: voorzitter gezocht  
Bedankt Lidwine voor de openheid van zaken die 
je geeft en voor je werk als voorzitter in de afge-
lopen tijd. Na je aftreden hebben we goed nage-
dacht over de invulling van de vacature – wie is 
die duizendpoot die we zoeken?   
 
In de oproep van de nieuwsbrief van de Coöp 
heeft u kunnen lezen wat wij verwachten van een 
voorzitter. Deze omschrijving gaf misschien een 
zware invulling van deze functie aan. We kunnen 
het ook eenvoudiger stellen.  
Wij zijn op zoek naar een man/vrouw die tijd 
heeft om vergaderingen te leiden, goed is in het 
omgaan met mensen en geïnteresseerd is in wat 
er speelt op ons complex. Daarnaast is de voor-
zitter ook de persoon die het contact onderhoudt 
met de andere complexbesturen en niet te  
vergeten met het hoofdbestuur van Levenslust. 
Kortom, een voorzitter is een persoon die ver-
bindt.   
Het huidige bestuur is een goed en gezellig  
draaiend team met hart voor het complex. 
 
Heeft u tijd en interesse om ons team te  
versterken? Neem dan contact op met  
Corrie Kaptein (secretaris): (015) 369 65 75 of 
ckapteinmeyer@gmail.com.  
Zolang de functie vacant is, treedt Peter de Groot 
(penningmeester) op als interim-voorzitter.  
 
Zet in uw agenda 
Na 26 oktober worden de sproeileiding, de drink-
waterpunten en de zomertoiletten afgesloten. De 
kranen van de sproeileiding worden verwijderd 
om te voorkomen dat ze in de winter bevriezen. 
U zorgt er toch voor dat de slangen van de kra-
nen zijn losgekoppeld en opgeruimd? 

Bij sommige tuinen is het welhaast onmogelijk 
om bij de kranen te komen. Wilt u overhangende 
takken, bouwsels en begroeiing verwijderen  
zodat wij niet over de grond hoeven te kruipen 
om bij de kraan van de sproeileiding te komen.  
Het wintertoilet gaat dan open, na gebruik van 
het toilet laat u deze schoon achter voor de vol-
gende bezoeker 
 
Corona 
Het coronavirus is nog niet weg. U houdt zich 
toch aan de regels zoals bij klachten blijf thuis, 
houdt 1,5 meter afstand en gebruik de loop-
routes aangegeven met pijlen. Samen krijgen wij 
corona eronder. 
 
Fiets en Brommer  
Op het parkeerterrein hebben wij mooie rekken 
waar u de fiets/bromfiets kunt stallen. Het  
verzoek is hier zoveel mogelijk gebruik van te 
maken of uw voertuig op uw tuin zetten om de 
paden vrij te houden. 
 
Hondenzaken 
Honden graag op de paden aan de lijn houden en 
bij een ongelukje gebruikt u toch een poepzakje 
zodat een ander hier niet in trapt? 
 
Hekken op slot 
De inbrekers zijn weer actief nu de hekken na 
corona weer open zijn, dus sluit de hekken na 
18.00 uur dit om te helpen voorkomen dat  
ongewenste gasten binnen komen en  
vernielingen aanrichten.  
Mocht er ingebroken zijn altijd aangifte doen 
0900-8844 of www.politie.nl en melden bij de 
secretaris. 
 
Gereedschap 
Ook al gaat u morgen weer verder met de klus 
neem het gereedschap mee naar huis er zijn al-
tijd mensen die denken dit is mooi voor mij en u 
kunt naar uw spullen fluiten. 
 
Ligusterhagen langs de paden 
In 2018 hebben we besloten dat de ligusterhagen 
langs de paden hoger mogen doorgroeien dan 
1.20 meter. De nieuwe norm werd 1.50 meter! 
Dit hebben we gedaan 
omdat onze tuinders 
steeds meer gesteld zijn 
op privacy. Onze volks-
tuinen dienen allang niet 
meer alleen voor het te-
len van groenten en 
fruit. Recreëren is een 
belangrijke rede gewor-
den voor de keuze voor 

http://www.politie.nl
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Vervolg Delftse Hout 

We vinden het jammer dat sommige tuinders de 
heg laten doorgroeien tot 1.80 meter of nog ho-
ger. Die hoge heg is misschien prettig voor u. U 
heeft immers geen inkijk meer in uw tuin, maar 
voor het tuincomplex in haar geheel heeft het 
grote nadelen.  
In de komende weken gaan we daarom al deze 
tuinders aanschrijven en hen vertellen dat de 
norm toch echt 1.50 meter is en dat we niet ho-
ger willen. Het waarom zullen we hier en in onze 
brieven uitleggen. 
De nadelen van hoge heggen zijn: 
 

• We hebben geen zicht meer op de prachtige 
tuinen die ons complex rijk is.  

• Insluipers in uw tuin worden niet meer door 
anderen gezien. Ze voelen zich veilig en  
kunnen hun gang gaan.  

• Doordat de paden langer nat blijven krijgt 
mos meer kans en worden de paden glad. 

• We lopen of fietsen door een doolhof. We zien 
alleen nog heg en asfalt.  

• Het open karakter van ons tuincomplex is dus 
voorgoed verleden tijd.  

 
Het is niet zo dat de gehele heg langs de paden 
teruggesnoeid moet worden tot 1.50 meter. Bij 
de ingang van uw tuin mag de heg over een 
lengte van maximaal 4.5 meter hoger doorgroei-
en (zelfs tot 2.50 meter). Zo kunt u van uw  
ingang een poort te maken. Dit geeft tevens 
meer privacy! Maar buiten die 4.5 meter moet 

uw heg weer terug zijn op de afgesproken 1.50 
meter! 
 
Sommige tuinders hebben een binnenheg  
geplant. Hoewel dit het open karakter van ons 
tuincomplex teniet doet, kunnen wij dit toch niet 
tegenhouden. Maar denkt u er wel om dat deze 
binnenheg niet over de ligusterheg heen hangt. 
Als dat wel zo is, dan vervangt uw binnenheg in 
feite de ligusterheg. Deze binnenheg moet dan 
ook worden teruggesnoeid tot 1.50 meter! 
 
Let op 
Het nieuwe telefoonnummer van het clubgebouw 
is 06-30670797. 
 
Wist u dat: 

• U als tuinder op ons tuincomplex ons clubhuis 
kunt huren om een feestje te geven. 

• de contactpersoon voor kantine huur en  
kopen van heksleutels Peter de Groot is en 
dat u hem kunt mailen:  
pamdegroot52@gmail.com of bellen  
06-51037583. 

• tijdens de openingstijden van de kantine u 
gasflessen kunt kopen en de oude inleveren. 

• om verspilling van leidingwater tegen te gaan 
u geen zwembadjes gebruikt op de tuin en 
zeker geen chloortabletten wat schadelijk is 
voor de bodem. 

 
Het bestuur tuincomplex DH 

mailto:pamdegroot52@gmail.com
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Vijvertuinen 

Al met al een geweldig initiatief. Onze dank gaat 
uit naar met name Lonneke en Mieke. En naar 
Maja van Os voor het schilderwerk. Maar ook naar 
de andere leden die hand- en spandiensten  
hebben verleend, zodat onze bosrand weer in ere 
is hersteld! 
 
Let wel: Laat kinderen beslist niet alleen 
naar de bosrand gaan, want het bospad 
loopt hier en daar vlak langs het water! 
 
Op 12 september hebben we met een bescheiden 
happening het pad officieel geopend. Het was 
knus en gezellig. Mieke wederom bedankt!! 

Van het Bestuur 
 
Bospad vernieuwd en officieel geopend 
Het bospad dat vanaf de compostbakken door de bosrand  
loopt was de laatste jaren behoorlijk verwaarloosd.  
Dankzij Lonneke van Os is dit pad in korte tijd  
omgetoverd tot een prachtig wandelpad.  
Er staat ook een bankje aan het water, een cadeautje  
van Mieke de Vette!  
 
Bovendien heeft Mieke ervoor gezorgd dat het bospad ook voor 
kleinere kinderen heel leuk is geworden. Het is een echt  
kabouter–bosdieren-zoek-pad geworden en heet vanaf nu  
‘Het Fantasiebos’. Bij de boshut hangt een kaart met een speur-

tocht voor de iets grotere kinderen.  

Met hulp van een klein aantal leden zijn - met 
toestemming! -de houtsnippers die op het  
parkeerterrein lagen over het bospad uitge-
spreid. Het is helaas niet gelukt om het pad 
helemaal af te maken. Bij een volgende gele-
genheid dan maar. 
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Hi mede-tuinders,  
 
Mijn naam is Majenka van der Gaag en ik ben 32 
jaar oud. Ik ben oprichter en eigenaar van ‘Het 
tuintje van’.  
 
Mijn passie is mijn moestuin. Mijn moestuin is 
20m2 met een kas. Ik heb geen tuin bij  
ATV Levenslust, maar ik ben er wel al mijn hele 
leven nauw mee verbonden.  
 
Toen ik 6 jaar oud was (1994) krijg mijn opa 
(van der Stap) tuintje 33 op de Vijvertuinen. 
Mijn interesse was gewekt. Hier is mijn passie 
voor tuinieren ontstaan. Ik kreeg hier mijn  
allereerste stukje tuin. Wat er natuurlijk in resul-
teerde dat mijn Opa dit bijhield en toen ik later 
nog eens kwam was ik erg ontstelt dat mijn opa 
‘mijn’ stukje tuin weer in gebruik genomen had. 
Wat was het fijn om op de Vijvertuinen rond te 
lopen en alles te zien groeien en bloeien. Mijn 
opa heeft de tuin tot 2018 gehad en ik ben er in 
de jaren regelmatig geweest.  
 
Nu zien jullie op de Vijvertuin regelmatig mijn 
zoontje rondlopen, of eerder denk ik dat jullie 
hem horen. Hij is op vrijdag (en soms ook ande-
re dagen) mee met mijn schoonouders Jean en 
Frans die eigenaar zijn van tuin 48. De geschie-
denis herhaalt zich, ik zie dat Flint zich super 
vermaakt op de Vijvertuinen en wederom geniet 
van alles wat groeit en bloeit.  
 
 
 

 
 
Het behoeft dus geen verdere uitleg dat de basis 
van mijn bedrijf is ontstaan op de Vijvertuinen. 
Zoals eerder gezegd ben ik eigenaar van ‘Het 
tuintje van’, dit is een blog (over mijn eigen tuin-
tje op Sion: www.hettuintjevan.nl/blog) en een 
webshop (www.hettuintjevan.nl/shop). En die 
webshop is voor jullie denk ik best wel interes-
sant.  
De afgelopen moestuin-jaren ben ik er erachter 
gekomen dat ik eigenlijk meer uit mijn tuin haal 
dan dat ik zelf nodig heb, herkenbaar toch? De 
buren blij, alle vrienden blij maar eigenlijk houd 
ik daarna nog over. Daar heb ik ‘Het tuintje van’ 
voor opgericht, iedere hobby-tuinder (en profes-
sionele teler) kan zijn groente, fruit, plantjes, 
stekkies te koop aan bieden. Maak je iets? Dit 
kan je ook te koop aanbieden onder het kopje 
‘ambacht’.  Je bent goed vindbaar (er is namelijk 
een kaart met alle verkooppunten). Daarnaast 
kan je dus ook in de omgeving zoeken waar je 
bij je mede-tuinder planten kan kopen. 
 
Wil je meer informatie, je kunt me mailen:  
info@hettuintjevan.nl,  
maar ik kom regelmatig Flint ophalen van de  
Vijvertuinen en sta je graag persoonlijk te 
woord.  
 
Groetjes, Majenka 

Van Vijvertuin tot eigen bedrijf 

mailto:info@hettuintjevan.nl
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Steven’s Moestuin 
De jaarlijkse omslag 

Midden in de zomer is het nauwelijks voor te 
stellen dat alle groei en groen kan omslaan in 
dorheid en verderf. En toch is dat wat in  
september gebeurt. De dagen worden merkbaar 
korter. En de zon heeft minder kracht. Dus krij-
gen de planten minder energie om te bloeien en 
zaden te maken. 
 
Daarnaast worden de nachten kouder. Ook dat 
tempert de groei van het gewas. En het heeft 
nog een ander nadelig effect; er komt meer 
vocht in de lucht. Koude lucht kan namelijk  
minder vocht bevatten dan warme lucht. De kou-
de lucht strijkt langs het nog iets warmere gewas 
of vruchten, zodat het vocht in die lucht op het 
gewas of de vruchten condenseert.  
 
Dat is nu precies waar menig schimmel of bacte-
rie op zat te wachten: vochtige planten en vruch-
ten. De sporen kiemen in dat vocht en, zeker bij 
planten met een lastige groei of open wonden,  
kruipen de plant in. Daar doen ze in hoog tempo 
hun verwoestende werking. Soms, zoals bij 
meeldauw, is dit duidelijk zichtbaar. De plant 
krijgt eerst wat kleine witte plekjes, maar in  
sneltreinvaart groeien deze plekjes uit over het 
hele blad en vervolgens de hele plant. Dood en 
verderf. 
 
Het heeft dus geen zin meer om nog nieuw te 
planten of te zaaien, zeker niet meer in de volle 
grond. Dus de gewassen die je kunt oogsten  
raken op. En dan storten ook de nog productieve 
zomergewassen gewassen, zoals de tomaten, als 
een pudding in. Het is dan inmiddels herfst, 
waarin de lange, warme dagen en het zoemen 
van een mug, inmiddels verleden tijd is.  

De herfst brengt wel weer nieuw werk in de 
moestuin. Na al het oogsten richt de arbeid zich 
nu vooral op het opschonen van de tuin. Het  
gereedschap kan worden gewassen en in de olie 
worden gezet. Dan kunnen ze nog jarenlang  
zonder roest in het voorjaar weer zo worden ge-
bruikt.  
 
Ook de kas moet uiteindelijk worden geschoond. 
Ik smeer altijd in het voorjaar kalk op de kasrui-
ten. Die was ik er nu met water en azijn weer af. 
Ook alle gewasresten in de kas verwijder ik  
secuur, zodat er minder kans op overleven is 
voor schimmels en bacteriën. 
 
En buiten de kas nog een keer goed onkruid  
wieden. Vooral de wortelonkruiden moeten met 
wortel en al, met de hand, worden verwijderd. 
Ook de restanten van de courgettes, pompoenen 
en wellicht ook nog de bonen moeten naar de 
composthoop worden afgevoerd. 
 
Dan kan de schone grond worden gespit. Als je 
vroeg genoeg begint, kun je telkens een stukje 
doen en ben je klaar als de eerste vorst begint. 
Als, want de afgelopen jaren bleef het zo goed 
als de gehele winter ver boven het vriespunt. Je 
zou bijna gaan denken aan het gewoon door te-
len van bijvoorbeeld sla, andijvie en spinazie. 
Toch maar een paar plantjes planten en zien wat 
er van komt. Ik plant in oktober in mijn kas altijd 
nog sla en andijvie. Die komen tegenwoordig  
prima de winter door. En dankzij een al vroeg 
warm voorjaar heb ik ook vroeg een lekker vers 
kropje sla of andijvie.  
 
Wat ik nog best lastig vind is het in de zomer 
precies goed uitkienen van de groei van winter-
groenten, zoals kool, knolselderij en wortelen. De 
ene keer ben ik te vroeg en zijn de kolen al gaar 
voor de winter begint. De andere keer ben ik te 
laat en heb zo'n klein kooltje dat er twee tegelijk 
in de pan passen.  
Of ze raken in het najaar zodanig aangevreten 
door de rupsen en schimmels dat er überhaupt 
niets meer voor mij overblijft.  
 
Ik vind het dan ook bewonderenswaardig dat 
professionele telers hectaren vol mooie, glim-
mende, ronde rodekolen kunnen telen.  
Dat maakt mijn mislukking nog een beetje 
goed.... 

De snijbiet takelt  
zienderogen af 

Meeldauw slaat toe 

Mooie grote  
pompoenen 

De moestuin begint te kleuren 
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Vijvertuinen 
Dit kwartaal zijn er geen tuinen beschikbaar 

Tuinoverdrachten 

Open-tuinen-dag 
zaterdag 10 oktober 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 28 oktober 2020 om 20.00 uur 
Afhankelijk van de dan geldende ‘Corona-regels’ 
op tuincomplex Kooltuinmolensloot 
Verenigingsgebouw ‘De Molenhonck 
Hoflaan 12 
2616 AA Delft 
Voor informatie zie de website vanaf  
15 oktober. 
 

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

Delftse Hout 
Open-tuinen-dag van 12.00 tot 13.00 uur 
 
DH076 250 m2 
DH262 250 m2 

Biesland 
Dit kwartaal zijn er geen tuinen beschikbaar 

Kooltuinmolensloot 
Open-tuinen-dag van 12.00 tot 13.00 uur 
 
KM055 250 m2 
KM076 250 m2 
KM100 245 m2 

Beschikbare tuinen 

http://www.atv-levenslust.nl
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