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Van de voorzitter 

B este leden van Levenslust 
 
 
Inmiddels ben ik al weer een jaar jullie voorzitter. 
We mogen wel zeggen een bewogen jaar. Corona 
heeft naast grote invloed op de Nederlandse  
samenleving ook een hele grote invloed gehad en 
heeft dat nog steeds op ons verenigingsleven. 
Veel activiteiten liggen noodgedwongen stil zoals 
de clubhuizen en ledenvergaderingen. Maar  
gelukkig hebben we ook veel inventieve tuinders! 
Voorbeelden daarvan zijn het geheel Coronaproef 
van start gaan van ‘De coöperatie’ op de Delftse 
Hout, de transformatie van een simpel bospad 
naar een waar Kabouterpad op Vijvertuinen en de 
leuke workshop ‘Bewerken van speksteen’ die 
georganiseerd werd op Kooltuinmolensloot. Op 
alle complexen wordt ook nog steeds door  
vrijwilligers ‘op afstand’ geklust om het complex 
er op en top uit te laten zien. Mijn complimenten 
voor deze positieve spirit.  
 
Uit deze positieve spirit komt ook het idee van 
een groepje tuinders om in 2021 een open  
tuinendag te organiseren speciaal voor ATV  
Levenslust. Meer hierover vind je op pagina 13 
van dit leuke Kerstnummer. 
 
 
 

 
 
Ik bedenk me ook terwijl ik dit schrijf wat een 
geluk we als vereniging hebben gehad dat ons  
 
100-jarig  bestaan niet in 2020 viel. Wat een  
vooruitziende blik heeft dat clubje mannen gehad 
om de oprichting in 1919 op een bierviltje te 
schrijven!  
 
Laten we hopen dat deze positieve spirit zich ook 
voortzet in het aanmelden voor de vrijgekomen 
functies in het Hoofdbestuur en de Complex-
besturen. Ik zie er naar uit om met een nieuwe 
club mensen de uitdaging voor 2021 aan te gaan. 
De snelle ontwikkeling van de vaccins geeft ons 
hoop voor de toekomst.  
 
Rest mij als voorzitter een ieder van jullie hele 
fijne maar vooral gezonde feestdagen toe te  
wensen en als tuinder een niet te warm (onder de 
30 graden liefst) en met juist genoeg regen voor  
onze plantjes 2021. 
 
Een o ja vogels – ik wil volgend jaar best mijn 
bessen met jullie delen maar laten jullie dan ook 
wat voor mij achter? Dank! 
 
Toos Thoolen 
Voorzitter ATL 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 februari 2021 
redactielevenslustigheden@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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Van de Redactie 

Deze Levenslustigheden staat natuurlijk in het 
teken van Kerstmis.  
 
Met een Kerstverhaal en een kleurplaat voor 
de kleintjes (met leuke prijsjes), de kerstre-
cepten van Marjon en de overpeinzingen van 
Sylvia op haar tuin, hopen we u in de kerst-
stemming te brengen. 
 
Verder blikt de voorzitter terug en ze kijkt 
vooruit naar het nieuwe jaar. 
Lida Koot wijst u op het gevaar van inbrekers 
en de mogelijkheid uw verzekering aan te  
passen. 
 
Ook een belangrijke oproep voor nieuwe be-
stuursleden voor het hoofdbestuur van onze 
vereniging!! 
 
En graag uw aandacht voor het leuke  
initiatief voor een ATV Levenslust open-
tuinendag ‘Gluren bij de tuinburen’. U leest 
hierover meer op pagina 13. 
 
Dit keer hebben we geen agenda opgenomen 
omdat er op de complexen nauwelijks activitei-
ten georganiseerd worden vanwege corona. 
 
Voor werkochtenden, opruimdagen of andere 
complex-gerelateerde activiteiten verwijzen we 
naar de complex-nieuwsbrieven en/of  
mededelingenborden. 

Dringende oproep 
 
Door het vertrek van Marion Vreugdenhil en  
Steven van Paassen, missen wij twee trouwe 
schrijvers. 
 
Wij zijn daarom naarstig op zoek naar  
enthousiaste tuinders die hun kennis van 
(moes)-tuinieren of hun dagelijkse  
beslommeringen op de tuin met ons willen  
delen. Het gaat om 4 stukjes per jaar, al dan 
niet voorzien van een foto. 
Wie meldt zich aan?  
Hoe leuk is het om je eigen verhaal terug te le-
zen in de Levenslustigheden! 
 
Aanmelden kan via:  
redactielevenslustigheden@atv-levenslust.nl 
 
 
Belangrijke data ATV Levenslust: 

 
Tuinenkijkdag:   09 januari 2021 
 
Tuinuitgifte:    27 januari 2021 
 
Inleveren kleurplaat:  15 januari 2021 
 
Aanmelden Gluren bij de buren: 
     31 januari 2021 
 
Deadline kopij:  15 februari 2021 
 
 
Wij wensen u heerlijke feestdagen en een  
gezond en fijn 2021! 
Lida, Lieneke, Steffie en Sylvia 
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In deze rare tijd hebben inbrekers het meer dan 
ooit voorzien op spullen die zich bevinden in 
tuinhuizen, schuurtjes en garages. Omdat veel 
meer mensen tijdens de corona crisis thuiswer-
ken en dus overdag aanwezig zijn, is de focus 
van criminelen nu gericht op plekken waar het 
toezicht minder is. Voor inbrekers is dit een lo-
gisch stap omdat ze altijd op zoek zijn naar de 
zwakste schakel en dat zijn deze plekken zeker. 
 
Levenslust doet er van alles aan om de com-
plexen te beveiligen door middel van grote hek-
ken en rasteringen rondom de complexen. 
Toch weten ze ons ieder jaar weer te vinden 
met alle gevolgen van dien… 
Daarom deze belangrijke tips: 
 
Laat vooral in het winterseizoen geen 
waardevolle goederen/sieraden achter op 
uw tuin of in uw tuinhuis.  
Sluit ramen en deuren volledig. 
 
 
 
 
 

Mocht u toch slachtoffer zijn van inbraak of nog 
erger brandschade hierbij de belangrijkste pun-
ten die u te doen staan op een rijtje: 

• Bij inbraak altijd proces verbaal van de poli-
tie (dit kan digitaal) 

• Originele aankoopnota’s van materialen aan-
gekocht voor herstel, samen met een  
opgave van bestede arbeidsuren die nodig 
zijn voor herstel van de schade.  

• Bij grotere schade, zoals brandschade of to-
taal verlies van een tuinhuis dit onmiddellijk 
melden. 

• Maak zoveel mogelijk foto’s van de schade. 
 
Alles samen met het schadeformulier zenden of 
inleveren bij: 
A.T.V. Levenslust, 
Afd. verzekeringen 
Mozartlaan 332 
2625CP Delft  
 
Of scannen/mailen 
naar:  
lda.koot@gmail.com 

DIEF LOERT OP TUINHUISJES EN SCHUURTJES 

AANPASSEN VERZEKERING 
 

Indien u uw verzekering voor 2021 wilt aanpassen dient u dat 
 

VOOR 31 DECEMBER 2020 
 
aan de afdeling verzekering door te geven via het betreffende 
wijziging/schadeformulier dat in de clubhuizen ligt. 
 
U kunt het formulier ook van de website downloaden. 

“LEVENSLUST” zo heet onze tuinvereniging en 
de meeste van onze tuinleden zitten ook vol met 
levenslust voor hun eigen tuin! 
 
Maar we zijn een vereniging, dat betekent: 
‘samenwerken en samenkomen van personen ter 
bevordering van het algemeen belang’. 
 
Waarom is het dan zo moeilijk om vanuit onze 
vereniging mensen te vinden die zich willen inzet-
ten voor een bestuursfunctie? 
 
Het kan toch niet zo zijn dat er vanuit onze 529 
leden + partners geen leden zijn die zich beschik-
baar willen stellen voor een bestuursfunctie? 
 
 
 

Een aantal bestuursleden gaat het hoofdbestuur 
per april 2021 verlaten: 
 
Lida Koot   secretaris (na 21 jaar) 
Joris Heijne  penningmeester  
Gerhard v.d. Heide  taxaties/bouwzaken  
 
Joris en Gerhard beiden wegens verhuizing. 
 
Kom op! U wilt toch niet dat onze voorzitter  
Toos Thoolen alleen blijft zitten? 
Neem contact op met één van de nog zittende 
hoofdbestuursleden voor informatie of vraag  
gewoon eens aan te mogen sluiten bij één van 
onze vergaderingen. 
 
Lida Koot 
Secretaris hoofdbestuur   

BELANGRIJKE OPROEP 
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Mijmeren op de tuin 
Bijna is het zover ….. en dan mag ik mijn 
tuinhuisje weer in kerstsfeer brengen.  
Ik kan me er nu al op verheugen. De 
schattige tuinhuisjes op onze complexen 
zijn perfect om er een gezellig klein kerst-
huisje van te maken. Zelfs nu als u dit 
leest kunt u nog aan de slag.  
 
Het is voor mij sinds een paar jaar een tradi-
tie. ’s Morgens vroeg zet ik dan koffie en mag 
er een dikke plak kerstbrood met spijs van 
mezelf bij. Daarna de wandelschoenen aan 
want de natuur geeft je de mooiste kerstver-
sieringen. Via een omweg door Delftse Hout 
kom ik bij mijn huisje met mijn handen vol 
met de mooiste takjes en stukjes hout (nee 
niet van de struiken geknipt). Al snel hangen 
er overal bosjes samen gebonden met mooie 
lintjes en touwtjes. De zelf geknipte papieren 
sterren van mijn neefjes krijgen een mooi 
plekje voor het raam. En het kleine kerst-
boompje staat weer op zijn vaste stekkie. De 
laatste versiering bewaar ik voor op Kerst zelf. 
 
Met Kerst ga ik altijd even naar de tuin. In 
mijn jaszak zit dan een klein beeldje van een 
engeltje. Als kind speelde ik er altijd al mee bij 
mijn oma. Het engeltje is de laatste versiering 
in het huisje.  
 

Ik maak dan de chocolademelk warm en pro-
beer als het niet al te  koud is mij buiten te 
nestelen met een dekentje in de tuinstoel. Er 
is dan rust, enorme rust op de tuin en in mijn 
hoofd. Tijd om te mijmeren. Hoe was het afge-
lopen jaar? Wat gaat het komende jaar ons 
brengen? Hoe keken we naar elkaar om in het 
voorjaar toen er zoveel saamhorigheid was en 
in het najaar toen we meer naar elkaar gingen 
wijzen omdat we corona zat waren.  
 
Wat hebben de mensen om mij heen privé 
meegemaakt; liefde maar ook pijn en verdriet. 
En  hoe kunnen we nog meer aandacht aan 
elkaar geven? Want als we iets geleerd hebben 
dit jaar dan is het dat we elkaar nodig hebben. 
Even een praatje over de heg, een bezoekje of 
belletje bij iemand die alleen is. Juist nu in de 
vreemde tijd waarin we leven. Bel eens aan bij 
iemand die je niet kent en geef een bosje 
bloemen uit de tuin. Ik kan je verzekeren, je 
wordt er allebei blij van.  
 
Fijne Kerst en een mooi gezond 2021 gewenst. 
 
Sylvia Coenen (Biesland) 
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Kerst-recepten van Marjon 
Wie had kunnen voorspellen wat afgelopen jaar 
ons gebracht heeft. Een gevaarlijke en zeer be-
smettelijke ziekte, waartegen geen medicijn noch 
vaccin bestaat, overspoelde de wereld. We moes-
ten binnen blijven, ons sociale leven werd wreed 
stopgezet. Niet leuk allemaal, maar wel heel 
noodzakelijk. Om niet ziek te worden en om de 
vermoeide werkers in de gezondheidzorg niet nog 
verder te belasten, om ruimte te houden voor 
ernstig zieke mensen die ook een plek in het zie-
kenhuis nodig hebben. 
We zullen kerst dit jaar in heel klein gezelschap 
moeten vieren, als dat al kan, ik schrijf dit stukje 

namelijk in november en het is nu de vraag of we 
ons niet nog meer moeten beperken.  
Maar wij waren als tuinders in dit zwarte jaar wel 
erg bevoorrecht, we hadden onze tuin en konden 
naar buiten. We hadden daarom veel om dank-
baar voor te zijn. 
Ondanks alles toch wat suggesties voor een be-
scheiden kerstmaal. De recepten zijn voor  
4 personen. 
En hebben jullie geen zin om te koken, bedenk 
dat er prachtige gerechten te bestellen zijn bij de 
plaatselijke horeca, juist in deze tijden.  

Paddenstoelen-cashewtaartjes met rode uien 
chutney 
 
Deeg:   

• 225 gr tarwebloem 

• 1/2 tl zout 

• peper 

• 60 gr koude boter 

• 1 eierdooier 
 
Meng alles en laat 30 minuten rusten. 
 
Rode uien chutney:  

• 30 gr boter 

• 2 eetlepels olijfolie 

• 300 gr rode uien in ringen 

• 50 gr rietsuiker 

• 1 dl rode wijn 

• 3 eetlepels balsamico 

• zout en peper 

Bak de uien zachtjes, voeg suiker toe en laat kara-
melliseren, voeg de rest toe en laat sudderen tot 
gewenste dikte. Dat duurt ca 30-45 minuten. 
 
Vulling: 

• 20 gr gedroogd eekhoorntjesbrood 

• 2 eetlepels olijfolie 

• 2 fijngehakte uien 

• 3 tenen knoflook fijngehakt 

• 250 gr champignons gehakt 

• 2 tl gedroogde tijm 

• 3 eetlepels sherry 

• 1 eetlepel donkere sojasaus 

• 125 cashewnoten fijn gemalen 

• 80 gr vers broodkruim 

• 50 gr amandelen gehakt 

• zout en peper 

• 1 ei om te bestrijken 
 
 

Pompoensoep 
 

• Pompoen (liefst die diep oranje van de tuin, 
de natuurwinkel of groentenboer) 

• Bouillonblokjes (groente) voor een sterke 
bouillon 

• 2 dl room of meer als je veel soep hebt, wees 
er niet zuinig mee 

• peper 

• eventueel een beetje geraspte gember of 
gembersiroop (scheutje) 

 
Snijd de pompoen in hanteerbare stukken. Pitten 
en draden eruit, schillen en in blokjes snijden. 
Dan  met water ( tot ca 1 cm onder de pompoen-
blokjes) en bouillonblokjes gaar koken in onge-
veer ½ uur (even prikken, als de blokjes zacht 
zijn, is het goed). Redelijk sterke bouillon, want 
pompoen is nogal flauw.  
Peper en eventueel een heel klein beetje gember 
of gembersiroop erbij, flink wat room toevoegen 
en met de staafmixer pureren. Als de soep te dik 
is nog wat bouillon erbij doen. Als de soep te 
flauw is nog wat zout erbij.  

Broccolisoufflé met dragon  
 
Ingrediënten:  

• 1 broccoli (klein formaat) 

• 2 eieren 

• 1 koffielepel verse dragon (gesnipperd)  

• eventueel een snufje rookpoeder  

• 50 gr of iets meer oude kaas 

• 150 ml melk 

• 25 gr bloem 

• 25 gr boter 

• peper en zout 
 
Verwarm de oven voor op 200°C. Maak de 
broccoli schoon en snij 'm in roosjes. Stoom 
ze beetgaar en pureer ze. 
Rasp de oude kaas. Splits de eieren. 
Smelt de boter en voeg de bloem toe, laat 1 
minuut bakken. Voeg geleidelijk aan de melk 
toe en klop tot een gebonden saus. Voeg de 
broccolipuree, dragon, kaas en eidooiers toe. 
Roer goed om. 
Klop de eiwitten op en spatel ze voorzichtig 
door het beslag. Kruid met peper en zout. 
Verdeel het beslag over 4 hoge ovenvaste 
schaaltjes die je goed hebt  ingevet ( grote 
ovenvaste bekers kunnen ook) . Bak 20 tot 25 
minuten in de oven  
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Week het eekhoorntjesbrood en snijd grof. 
Bak de uien in de olijfolie goudbruin, dan knoflook, 
tijm, eekhoorntjesbrood, champignons toevoegen, 5 
minuten bakken. Dan sherry, sojasaus en wat week-
vocht toevoegen en in laten koken tot de helft van de 
vloeistof. 
Roer cashewnoten, amandelen en broodkruim door el-
kaar. Draai het paddenstoelenmengsel tot een gladde 
pasta in de keukenmachine en doe dit bij het noten-
mengsel. Peper en zout erbij. 
 
Verwarm de oven voor op 200 graden. 
 
Deegvormpjes met bakpapier bekleden en daarna met 
deeg  bekleden en vullen. Afdekken met deegplakje, 
dat goed aandrukken aan de randjes en bestrijken met 
ei. Ik prik er altijd een klein gaatje in, dan kan stoom 
ontsnappen. Bakken gedurende ca 35 tot 40 minuten. 

Wortelsalade met komijn 
 

• 3 winterpenen, geschild en grof 
geraspt 

• 1/2 eetlepel komijn 

• 4 eetlepels olijf- of zonnebloem-
olie  

• 2 eetlepels rode wijn- of balsami-
co azijn  

• wat (cayenne)peper en zout 

• peterselieblaadjes 
 
Meng alles, behalve de peterselie-
blaadjes, losjes met elkaar en bewaar 
zo nodig in de koelkast. Voor het op-
dienen garneren met de peterselie-
blaadjes  

Diverse kaasjes 
 
Kies kaasjes die je lekker vindt, harde, zachte, 
romige en pittige. Geef er neutrale crackertjes 
bij. 

Zachte gembertaart (klein taartje) met roomijs 
 

• 100 g boter  

• 100 g suiker  

• 1 ei  

• 125 ml slagroom  

• 1 klein potje bakgember,  

• 1 dl gembersiroop  

• 125 g cakemeel  
 
Het is een behoorlijk vullend taartje, dus geef niet te 
grote punten. 
Als je veel gasten hebt kun je de ingrediënten makke-
lijk met 2 of 3 vermenigvuldigen. Bij een grotere taart 
wel langer bakken.  
 
Klop de boter, suiker, en ei door elkaar en klop daarna 
de room erdoor.  
Voeg de gember en de siroop toe, en meng alles goed.  
Doe er geleidelijk het cakemeel bij en klop met een 
garde tot een glad beslag.  
 
Doe het mengsel in de bakvorm die je met bakpapier 
hebt bekleed en bak 30-40 minuten in een voorver-
warmde oven op 160 graden C. Test met een satéprik-
ker of de taart gaar is. Hij moet er droog uitkomen als 
je in de taart prikt. 
 
Laat de taart iets afkoelen voordat je hem stort. Geef 
er een bolletje roomijs bij en eventueel wat slagroom. 

Hoop voor iedereen dat jullie en degenen die 
jullie lief zijn het komende jaar gezond blijven 
en een goed tuinseizoen hebben. En ik hoop 
dat iedereen afstand blijft houden,  blijft oppas-
sen en zich realiseert dat we alleen samen een 
nog grotere ellende het hoofd kunnen bieden.  
 
Marjon van Holst  
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Hallo medetuinders, 
 
Een vijftal enthousiaste tuinders verdeeld over de 
verschillende complexen heeft het initiatief opge-
pakt een open tuinendag voor onze vereniging in 
juni 2021 te organiseren in de vorm van ‘gluren bij 
de tuinburen’.  
 
Tijdens het jubileumjaar gaven tuinders aan om 
meer in contact te willen komen met tuinders van 
andere complexen. Kennis en inspiratie opdoen 
over verschillende manieren van tuinieren of ge-
woon  
gezellig met elkaar kletsen over zonnebloemen,  
tomaten, aardbeien of viooltjes. 
 
De coronatijd dwingt ons tot minder sociale con-
tacten, we mogen niet of nauwelijks op vakantie 
en de sociale contactmomenten op de tuin zijn ook 
minimaal.  
De kantines zijn gedwongen gesloten waardoor de 
biljartmiddagen niet door kunnen gaan en ook an-
dere activiteiten staan op pauze.  
 
Dit bracht ons op het idee om te onderzoeken of 
een open tuinendag voor onze vereniging haalbaar 
is. Met een aantal spelregels volgens de dan gel-
dende RIVM maatregelen kunnen we elkaar co-
ronaproef weer ontmoeten. Het hoofdbestuur en 
de complexbesturen hebben we inmiddels warm 
gekregen! 
 
Wat is het idee. 
 

• We organiseren een open tuinen dag op 13, 
20 of 27 juni tussen 10.00 en 16.00 uur. 

• De bezoekers zijn alleen mede-tuinders van 
het eigen of van een van de andere drie com-
plexen van A.T.V. Levenslust. 

• Er komt een eigen coronaproef reglement ge-
baseerd op de dan geldende RIVM maatrege-
len inclusief een regulering van het maximaal 
aantal bezoekers van 2 per tuin per keer. 

• Centrale aanmelding van de bezoekers bij de 
clubhuizen zodat er geen onverwachte bezoe-
kers ineens op de tuin staan.  

• Bij de clubhuizen kun je een leuke activiteit 
verwachten met een hapje en drankje. 

 
 
 

Alleen met jullie hulp kunnen we deze dag re-
aliseren. In juni uiteraard als bezoekers van 
de dag maar in eerste instantie zoeken we 
tuinders die het leuk vinden om de tuin voor 
medetuinders open te stellen en hun expertise 
en enthousiasme te delen.  
 
Concrete vraag voor nu is dan ook: 
Wil je je tuin open stellen op de ‘Gluren bij de 
Tuinburen’ dag in juni 2021? 
 
Laat het ons weten vóór 31 januari 2021  
via emailadres tuinendag@atv-levenslust.nl;  
per post aan het secretariaat  
of geef het door aan een van de vijf enthousiaste  
tuinders: 
 

• Complex Biesland:  
Helena Pinna tuin 72 of Sylvia Coenen tuin 63  

• Complex Delftse Hout:  
Bernadette van Rooyen tuin 118 

• Complex Kooltuinmolensloot: 
Steffie Chaudron tuin 38  

• Complex Vijvertuinen: 
Evelyn van Beers tuin 16 

 
Uiteraard kun je ook via bovenstaande contact- 
adressen vragen stellen of ideeën aandragen  
voor deze dag. 

Gluren bij de Tuinburen - Tuinvereniging Levenslust 

 
————————————————————————————————————————————————–——-- 
 

Aanmeldstrook openstellen tuin voor ‘Gluren bij de Tuinburen’ 2021 
 

 
 

Naam tuinder:___________________________________________________________ 
 
Complex en tuinnummer:__________________________________________________ 
 
Contactgegevens: telefoon en emailadres_____________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

mailto:tuinendag@atv-levenslust.nl
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Biesland 

 

Blij op Biesland  
In de herfst bereid je je voor op de winter, pompoenen binnen 
halen, de houtvoorraad aanvullen, gezelligheid creëren met 
een stilleven, genieten van wat er gewoon is en late 
herfstbloeiers bewonderen.  



 15 



 16 

Hallo mede-tuinders, 
 
Als ik dit stukje schrijf is de eerste nacht met tem-
peraturen onder nul een feit. Koud en een zonnetje is 
altijd heerlijk. 
 
Wat ook heerlijk is, is dat we er 2 nieuwe bestuursle-
den bij hebben. Ton van Haren en Harry Holtjer, bei-
den bij de meeste tuinders wel bekend. Zij gaan 
vooral de tuinzaken doen, daar hebben ze al ruim 
ervaring mee, dus dat zit wel goed! 
 
Voor de 14 aangemelde bomen hebben wij een ver-
gunning gekregen van de Gemeente. Voorwaarde is 
wel dat er een boom teruggeplaatst moet worden. 
Daar hebben jullie twee jaar de tijd voor. Volgende 
week is er een gesprek met de hovenier die het gaat 
uitvoeren.  
Via de nieuwsbrief zullen jullie te horen krijgen wan-
neer er gestart gaat worden.  
Afhankelijk van het kappen van de bomen komt de 
hakselaar er achteraan. Ook dit staat in de nieuws-
brief deze wordt ook opgehangen in de mededelin-
genkastjes. 
 
Jammer genoeg is het clubhuis, door de corona-
maatregelen weer gesloten. Erg ongezellig! We pro-
beren iedere zaterdag toch spreekuur te houden voor 
de kantine van 11 tot 12 uur. Of mail ons met op-
merkingen en/of vragen.  

Kooltuinmolensloot 

Ondertussen is het sproeiwater afgesloten en ook 
het drinkwater en het toilet nabij P2 is dicht. De 
toiletten op P1 blijven, zoals gewoonlijk, open. 
 
Wil iedereen alsjeblieft op de hekken letten! Hou 
ze zoveel mogelijk dicht in de winterperiode. 
 
En als afsluiting van 2020 een kleine foto impres-
sie. 
 
Adri van Velzen-Bestuur KM 
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Delftse Hout 

Veiligheid op ons Complex Delftse Hout 
De inbraken en vernielingen op ons complex dit 
jaar hebben geleid tot veel onrust en een gevoel 
van onveiligheid. Het bestuur doet er samen met 
de wijkagent alles aan om deze calamiteiten te 
stoppen. Een kleine commissie uit de hele vereni-
ging heeft naar de beveiliging van ons tuincom-
plex gekeken . De toegangshekken zijn voorzien 
van extra prikkeldraad. Dankzij de wijkagent én 
uw aangiftes zijn er bewijzen welke jongeren zich 
op ons complex bevonden terwijl ze daar niets te 
zoeken hadden. Er zijn gesprekken geweest met 
hen en met hun ouders. De jongeren worden nu 
goed in de gaten gehouden. 
Wat kunt u zelf doen: 

• Zorg dat de hekken van het complex na 18 
uur gesloten zijn . 

• Houd de eigen begroeiing langs het pad op 
maximaal 1,5 meter, zodat uw huisje, kas en 
tuin zichtbaar zijn vanaf het pad. 

• Doe direct aangifte bij de politie. 

• Stel ook secretaris Corrie Kaptein van ons 
complex DH direct op de hoogte: ckaptein-
meyer@gmail.com of (015) 36 96 575. 

• Meld het op de groepsapp van uw tuingroep. 

• Spreek personen die zich verdacht gedragen 
aan en meld het aan de secretaris. 
 

Hoe meer we samenwerken, des te sneller zaken 
opgelost kunnen worden. 

Nieuwjaarsreceptie en ledenvergadering 
Dit jaar geen nieuwjaarsreceptie maar voor u al-
len wensen wij u een goed 2021 toe in gezond-
heid en genietend van de tuin.  
Dank aan alle vrijwilligers die ons op de ene of 
andere manier weer het afgelopen jaar hebben 
geholpen. Zonder uw hulp kunnen wij niet. 
 
 
 
 

Ledenvergadering 2020 
Per mail heeft u de vergaderstukken kunnen le-
zen en kon er een reactie of opmerking worden 
gegeven. Wij hebben geen enkele reactie ontvan-
gen. We hopen in 2021 wel een ledenvergadering 
te kunnen organiseren. 

 
Gasflessen  
Mocht u een gasfles of sleutels nodig hebben, 
dan kunt u Peter de Groot bellen om een af-
spraak te maken 06-51037583. 
 
Wintertoilet en het coronavirus 
Het corona virus is nog heel actief houdt u daar-
om aan de regels, blijf bij klachten thuis en denk 
aan uw mede tuinders. 
Het wintertoilet is geopend, er hangt een dispen-
ser met handgel en toiletregels.  
Wij weten dat u het toilet schoon achterlaat! 
 
Tuinzaken 
Snoeihout aanleveren 
Een tijd geleden hebben we laten weten dat de 
tuinders op zaterdag tijdens openingstijden van 
de Coöp takken kunnen aanleveren. Dit was on-
overzichtelijk en onhandig Heeft u snoeihout be-
waar het alstublieft op uw eigen tuin totdat de 
versnipperaar in het voorjaar van 2021 weer 
komt  

 
De verkoop van tuinaarde en potgrond gaat ge-
woon door.  
Bel Peter (06-28 41 58 26) of Jolanda (06-30 82 
59 92) voor een afspraak op de Coöptuin. 
 
Heggen  
In 2018 heeft het bestuur besloten dat de ligus-
terhagen langs de paden mogen doorgroeien tot 
1,50 meter hoogte, dat was altijd 1,20 m. en op 
alle andere tuincomplexen is dat nog steeds zo. 
U mag zelfs uw heg aan het pad over een lengte 
van maximaal 4,5 m laten doorgroeien. Bij een 
hoektuin mag dit per heg-deel, dus niet 9 m. 
aaneengesloten.  

Met kerst staan we even stil bij alles 
De wereld gaat zo snel 
Dat het soms lastig is om hierin mee te gaan 
Koester het stilstaan bij de kerst! 
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Vervolg Delftse Hout 

Zo’n hoger gedeelte van de heg (vaak gemaakt 
als poort boven de ingang van de tuin) mag 
maximaal 2,50 m hoog zijn. Voor het overige 
deel van de heg aan pad zijde blijft de maximaal 
hoogte van 1,50 m gelden. 
 
Maar het hek is een beetje van de dam: er zijn 
nu heggen van 1,80 m of nog hoger. Die hoge 
heg geeft u privacy, maar voor het complex zijn 
er vooral nadelen: 
 

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

• Doordat het asfalt langer nat blijft, krijgt mos 
meer kans en worden de paden glad. 

 

• Delftse Hout is nu een heel mooi tuincomplex, 
maar met veel hoge heggen wordt dit teniet 
gedaan en loop of fiets je door een doolhof en 
zie je alleen nog heg en asfalt. 

• Het open karakter van ons tuincomplex gaat 
zo verloren. 

• Sommige mensen hebben een binnen heg 
geplant. Dat kunnen we niet tegenhouden. 
Maar zorg dan wel dat uw binnen heg niet 
over de ligusterhaag heen hangt. Anders ver-
vangt uw binnen heg in feite ligusterhaag en 
moet deze ook worden teruggesnoeid tot 
1,50 m. 

 
Bestuur Delftse Hout 
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Vijvertuinen 

Nieuwe bestuursleden  
stellen zich voor 

Petra Dakkenhorst,  
contactpersoon commissies 
 
Mijn naam is Petra Dakkenhorst, ik ben getrouwd 
met Ed en heb een zoon, schoondochter en 2 
kleinzonen. 
Ik heb sinds ruim 5 jaar een tuin, nummer 10. 
Daar ben ik ongelofelijk blij mee, het is fijnste 
cadeau wat ik ooit kreeg. 
Ik werk graag in mijn tuin en geniet van alles wat 
er groeit en bloeit, van de rust, van de vogels.  
En ik geniet van het prachtige park, het voelt als 
vakantie om er te zijn. 
 
Ik heb een tijdje in de groencommissie gezeten 
met Dick en Hans, dat was altijd gezellig en ge-
moedelijk. Ik vond het fijn als er een grote op-
komst was op de werkochtenden, het maakt het 
park mooier en het werkt verbindend. 
 
Nu ben ik bestuurslid, niet omdat ik dit graag wil-
de, maar omdat het mij gevraagd is.  
Ik heb vanaf mijn 17e tot mijn 60e jaar gewerkt 
en vond dat eigenlijk wel genoeg. 
Maar ik zie ook in dat er een bestuur móet zijn, 
en gelukkig is de sfeer in het bestuur goed. Mijn 
antwoord was dat als niemand anders zich meld-
de, ik het zou doen. 
Wat ik fijn vind is dat we alle 4 flexibel zijn in ta-
ken oppakken, of verdelen, los van wat al vast 
staat. 
Ik vind eerlijkheid en openheid belangrijk, en dat 
we elkaar wat gunnen en steunen waar het kan. 
Ik zal hier in ieder geval mijn best voor doen. 

Frans Janssen, voorzitter 
 
Sinds 27 oktober 2020 ben ik jullie nieuwe voor-
zitter. Graag stel ik me even voor. 
Een aantal van jullie kennen mij al wel denk ik, 
maar voor diegenen voor wie dat niet het geval 
is, even via deze weg vanwege de  Corona peri-
kelen. 
 
In een notendop: 
Ik ben Frans Janssen, 64 jaar. Ik heb bij diverse 
farmaceutische bedrijven gewerkt en ben sinds 
juni 2019 met vervroegd pensioen gegaan. 
Jean en ik zitten op tuin nr 48 en hebben het hier 
op dit unieke volkstuincomplex ontzettend naar 
onze zin en we hopen er nog vele jaren van te 
kunnen blijven genieten.  
 
Wij spelen graag een potje badminton, wandelen 
en fietsen vinden wij ook leuk.  
Wij zijn lid van de ruilkring Letsdelft. Ook hier zit 
ik in het bestuur als voorzitter. 
Daarnaast ben ik een van de reparateurs bij het 
Repaircafe in Delft. 
 
Helaas liggen momenteel door het Coronavirus 
een aantal werkzaamheden stil, maar zal ik zal 
me niet vervelen want we hebben een tuin! 
 
Ik hoop jullie graag een keer te ontmoeten op 
een bijeenkomst of een feest zodra het weer mag 
en kan. 
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en vertrekkende bestuursleden  
nemen afscheid 

5 vragen aan Gerben Meijer (l) en Steven van Paassen (r) 

Hoe lang heb je een 
tuin op Vijvertuinen  
gehad? 

Hoe lang heb je in het complexbestuur zitting gehad en in welke functie(s) 

Welke resultaat/resultaten heb je be-
reikt en waar ben je het meest tevreden 
over? 

Je bent gestopt vanwege verhuizing. Waar is je nieuwe woonplek en waarom juist daar? 

Het was niet mogelijk om echt afscheid te nemen van de leden. 
Wat zou je nog tegen de leden willen zeggen? 

Steven: Ik zou de leden willen aanmoedigen een goe-
de balans te houden tussen de individuele vrijheid en 
de collectieve verantwoording. Wie niet minstens zijn 
10 uur werken aan het complex en/of de vereniging 
waarmaakt, mag wat mij betreft steeds duidelijker tot 
de orde worden geroepen. Het is uiteindelijk vaak een 
vaste kern die het meeste werk doet. Doe mee met de 
verenigingsactiviteiten!  Alleen dan kunnen we geza-
menlijk volop blijven genieten van Vijvertuinen. 

Gerben: We hebben  
4 jaar een tuin gehad.  
In het voorjaar van 
2017 namen wij tuin 19 
over van Leo Meloni.  

Steven: Ik ben vanaf 
2012 lid van  
Vijvertuinen en op de 
eerste de beste  
verkoopavond eigenaar 
geworden van tuin 41; 
een mooie moestuin 
met huisje en kasje. 

Gerben: Bij de eerste ledenvergadering heb ik 
me aangemeld als algemeen bestuurslid.  
Ca 3,5 jaar dus. Waarvan de afgelopen bijna  
2 jaar als penningmeester.  

Steven: Vrij snel na mijn komst op Vijvertui-
nen ben ik bestuurslid geworden. Eerst  
gewoon lid en al snel secretaris. Vanaf 2017 
ben ik voorzitter van de vereniging. 

Gerben: De nieuwe beregeningsinstallatie 
is het huzarenstukje samen met  
Cock van Meurs. Iets waar we best trots op 
mogen zijn! 

Steven: Mijn doel is altijd geweest om de omslag te maken van 
de ‘oude’ situatie naar de nieuwe. De oude situatie was dat de  
vereniging vooral werd gevormd door leden die het complex ook 
twintig jaar geleden letterlijk vanaf de grond hebben opgebouwd. 
Vijvertuinen is hun alles. De nieuwe situatie is dat er veel leden 
zijn – ook bestuursleden – die naast hun werk, op Vijvertuinen 
hun hobby hebben. Dat vereist naar mijn mening een ander type 
bestuur; een bestuur op afstand. Waarbij de leden meer eigen  
initiatief voor het collectief moeten nemen. 

Gerben: We verhuizen naar Burgh-Haamstede 
in Zeeland, omdat je zo het duingebied in loopt 
en het een van de mooiste natuurgebieden in 
Nederland is!  

Wat wil je het nieuwe bestuur nog  
meegeven? 

Steven: We woonden in Den Hoorn in een mooi huis, 
maar na het vertrek van de kinderen zochten we een 
kleiner huis met een grotere tuin, inclusief moestuin 
voor mij. Dat hebben we na jaren zoeken gevonden in  
‘s Gravenzande, pal naast de duinen. Dat is ook de  
geboortestreek van Marion, mijn vrouw. 

Gerben: Het kost altijd meer tijd dan je denkt, 
maar het geeft vaak voldoening. Wees trots op 
onze mooie Vijvertuinen en vooral veel plezier 
toegewenst!   

Steven: Vijvertuinen is een vreemde vereniging, zon-
der concrete en regelmatige tijdstippen waarop je ieder-
een ziet en spreekt. Dit zijn uiteindelijk vooral de Lente-
dag, zomer-BBQ en Ledenvergadering. Ik hoop dat het 
bestuur – na zo’n doods Coronajaar – iedereen weer op 
deze evenementen kan meekrijgen! 

Gerben: Bedankt voor het vertrouwen dat ik 
van jullie kreeg om de VT-centjes te beheren. 
Ik heb veel van jullie geleerd over tuinieren de 
afgelopen jaren en ga dat toepassen in onze 
nieuwe tuin. Alle goeds toegewenst aan alle 
Vijvertuinders!  
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Eerst sneeuwden de witte vlokjes nog bijna on-
zichtbaar uit de loodgrijze lucht, nu zijn ze ineens 
heel groot geworden. Steeds wrijft Lars met zijn 
mouw het beslagen raam weer helder, zodat hij 
goed zicht heeft op de tuin. Het lijkt alsof de 
vlokken tikkertje spelen, in lange rijen achter el-
kaar. Er ligt al een heel dik pak. 
‘Ga lekker buiten spelen,’ zegt mama. Maar hij 
blijft staan waar hij staat. 
Hij wrijft nog eens over het raam en tuurt in de 
richting van het konijnenhok, waar hij Sneeuw-
witje weet. Hij moet goed kijken, want haar witte 
vachtje biedt haar nu een goede schutkleur. Dan 
ziet hij haar; ze huppelt vrolijk door het hok. 
Afgelopen week had hij samen met papa het hok 
schoongemaakt en wat extra stro neergelegd. 
‘Dan blijf je lekker warm, Sneeuwwitje,’ had hij 
gezegd. 
‘Ondanks de kou is ze heel goed in staat om 
zichzelf warm te houden,’ zei papa. ‘Maar wat 

extra stro vindt ze vast fijn. 
‘Wat ben je stil,’ zegt mama. ‘En morgen is het 
kerstfeest. Daar kijk je toch altijd zo naar uit?’ 
Lars haalt zijn schouders op. Het klopt, hij heeft 
er geen zin in dit keer. Hij kan zich zelfs niet ver-
heugen op de kerstviering in de kerk en op het 
boek dat hij dan krijgt. Hij wilde maar dat hij er 
niet heen hoefde. Maar dat kan niet, hij moet 
immers een gedichtje opzeggen. Hij heeft het 
helemaal uit zijn hoofd geleerd. En toch… hij 
wenste dat hij thuis kon blijven. 
 
Pats… Lars schrikt op en mama ook. De restan-
ten van een sneeuwbal glijden vlak voor zijn 
neus langs het raam naar beneden. Het lachende 
gezicht van de buurman kijkt over de schutting. 
Hij wenkt naar hem, maar Lars schudt nors zijn 
hoofd. Als de buurman nogmaals wenkt, wendt 
hij zich boos af. 
‘Waarom doe je zo onaardig? vraagt mama ver-
wonderd. 
‘Ik heb gewoon geen zin,’ zegt hij. Hij wil mama 
niet zeggen dat hij de buurman een nare man 
vindt. 
 
Nog maar vijf maanden geleden had Lars voor 
zijn negende verjaardag het allermooiste cadeau-
tje gekregen dat hij zich maar kon wensen: een 
konijntje. Een spierwit konijntje. 
‘Zullen we haar Sneeuwwitje noemen?’ stelde 
mama voor. De ogen van Lars straalden. ‘Ja, 
mam, dat past precies bij haar. Ze is net zo wit 
als sneeuw en ook zo lekker zacht.’ 
 

‘Wat een geluk dat ze niet ijskoud is, maar juist 
heerlijk warm.’ 
 
Trots liet hij haar aan iedereen zien. Ook aan de 
buurman. 
‘Wat een aardig beestje,’ zei hij, terwijl hij haar 
over haar kopje aaide. ‘Een beste voor kerst!’ 
Lars begreep best wat dat betekende. Zo snel hij 
kon rende hij met Sneeuwwitje in zijn armen 
naar binnen. 
‘De buurman vindt Sneeuwwitje een beste voor 
kerst!’ riep hij verontwaardigd tegen papa en 
mama. 
‘Hij maakt maar een grapje. Grote mensen zeg-
gen zulke dingen wel vaker, maar ze menen er 
niets van,’ stelde mama hem gerust. 
‘Natuurlijk meent hij het niet,’ zei papa lachend.  
 
Maar Lars kon er niet om lachen. Stampvoetend 
van kwaadheid over zoveel onbegrip vluchtte hij 
naar boven. 
 
Hij was het voorval bijna vergeten. Tot gisteren. 
Terwijl hij een puzzel maakte, luisterde hij naar 
de radio. Eerst leek het nog een leuk liedje, dat 
liedje over Flappie en zijn baasje. Het deed hem 
aan Sneeuwwitje denken en aan zichzelf. Aan-
dachtig luisterde hij verder. Vlak voor kerst was 
Flappie verdwenen, terwijl de jongen het hok nog 
zo goed had dichtgedaan. Hoe hij ook zocht, hij 
kon haar nergens vinden. Als Sneeuwwitje zoek 
was, dacht Lars nog, dan zou hij er ook alles 
voor over hebben om haar te vinden. 
Lars zette de radio wat harder om maar niets van 
het vervolg te missen. Had hij dat maar niet ge-
daan, dan had hij vast de vervelende afloop van 
het liedje niet gehoord. Toen de familie namelijk 
aan het kerstdiner zat, riep de vader vrolijk uit 
dat dáar dan Flappie was, geslacht en geserveerd 
als hoofdgerecht… 
‘Wat een naar liedje is dat toch,’ zei mama, toen 
ze binnenkwam en ze drukte de radio uit. Maar 
het was al te laat; het herinnerde hem spontaan 
aan de woorden van de buurman. Zie je wel, 
dacht hij, grote mensen zijn niet te vertrouwen. 
Stel je voor… stel je voor dat de buurman zijn 
Sneeuwwitje… Hij had immers gezegd, dat ze 
een beste was voor kerst. Net als Flappie… 
Nu is het bijna kerst en daarom staat hij ook 
voor het raam. Om Sneeuwwitje en de buurman 
in de gaten te houden. 
 
Die nacht doet hij geen oog dicht. Hij ligt te 
draaien en te woelen en staat om de haverklap 
op om uit het raam te kijken. In de maneschijn 
kan hij net het hok zien. 
Mama kwam nog even binnen om hem welterus-
ten te zeggen. 
‘Wat is er toch met je aan de hand?’ vroeg ze 
ongerust. Hij vertelde het haar niet. Ze zou er 
vast weer om lachen, het misschien wel aan pa-
pa vertellen. 
‘Ben je soms zenuwachtig voor de kerstviering?’ 
Hij knikte maar wat. Ze drukte hem een zoen op 
zijn voorhoofd. ‘Daar hoef je toch niet van wak-
ker te liggen? Ga maar gauw slapen.’ 
 

Kerstfeest met keutels 
Een spannend kort kerstverhaal, om zelf te lezen of om voor te lezen. 
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Hij draait zich nog eens om. Natuurlijk maakt hij 
zich niet druk om het gedichtje, hij maakt zich 
zorgen om Sneeuwwitje. Morgenmiddag, als hij 
naar de kerstfeestviering gaat, moet hij haar he-
lemaal alleen thuis laten. Hij moet iets bedenken 
om de buurman bij Sneeuwwitje vandaan te hou-
den. Dan krijgt hij zomaar een geweldig plan. 
Een last valt van hem af en eindelijk valt hij in 
slaap. 

Het is gezellig druk in de kerk. In de vensterban-
ken branden waxinelichtjes in potten die de kin-
deren tijdens de bijbelklas geverfd hebben. Lars 
kijkt of hij zijn potje kan ontdekken. Zijn ogen 
vliegen door de kerk. Dan stokt zijn adem. Daar 
zit hij: de buurman. Op de achterste bank. 
‘Wat doet híj hier?’ vraagt hij boos aan mama. 
Mama kijkt om. ‘Ik heb hem uitgenodigd voor de 
kerstfeestviering. Omdat hij eenzaam is. Hij heeft 
geen vrouw, geen kinderen, geen familie. Nie-
mand.’ 
 
Het kan Lars niets schelen. Het is vast zijn eigen 
schuld, denkt hij. Kwaad en ongerust kijkt hij nog 
eens, maar de buurman heeft hem gelukkig niet 
gezien. 
Voorzichtig schuift hij de grote rugzak, die op de 
grond staat, een stukje opzij en ritst de ritsslui-
ting een beetje verder open. Twee grote ogen 
staren hem angstig aan. Hij steekt zijn hand in 
de tas en aait de donzige, witte haartjes. 
Sneeuwwitje piept zachtjes. Geschrokken kijkt 
Lars op, maar door het rumoer in de kerk is het 
niemand opgevallen. Hij kijkt nog eens om zich 
heen. Mama praat druk met haar achterbuur-
vrouw en papa probeert met zijn ogen dicht naar 
het koortje te luisteren. Ook de buurman slaat 
geen acht op hem. 
Nog verder ritst hij de tas open. ‘Het komt goed, 
hoor, Sneeuwwitje,’ fluistert hij in de grote konij-
nenoren. Dan krijgt hij een por van mama: ‘Het 
gaat beginnen.’ 
Hij schiet overeind en concentreert zich weer op 
de kerstfeestviering. Voor even vergeet hij alles 
en geniet van de middag. Als hij Tessa op haar 
blokfluit hoort spelen, denkt hij pas weer aan zijn 
eigen optreden. Nu is het zijn beurt, als laatste. 
Voordat hij naar voren loopt, aait hij Sneeuwwit-
je. ‘Ik kom zo weer terug.’ 

Een kleine hapering, maar dan klinkt luid en dui-
delijk zijn stem door de kerk. Zonder maar een 
foutje te maken, draagt hij het gedichtje voor. 
Even is het muisstil in de kerk, maar dan gaat 
het publiek staan en krijgt hij een oorverdovend 
applaus. Zelfs de buurman staat op en klapt hard 
mee. Stiekem is Lars best een beetje trots. Hij 
maakt een buiging. Iedereen moet lachen en dan 
buigt hij nogmaals. 
 
Voldaan loopt hij terug naar zijn plek. Hij strui-
kelt bijna over een wit bolletje in het gangpad. 
Het lijkt een beetje op een sneeuwbal, maar… 
het beweegt… 
‘Sneeuwwitje!’ roept hij zomaar hardop door de 
kerk. Hij beseft dat hij helemaal vergeten is om 
de rugzak dicht te ritsen. Daarom kon ze natuur-
lijk ontsnappen. Hij bukt, maar ze huppelt al 
weg. In paniek draaft hij achter haar aan. Net als 
hij denkt haar te pakken te hebben, glipt ze uit 
zijn handen en springt onder een kerkbank door. 
Ze baant zich een weg langs de benen van de 
mensen die op de bank zitten. De moeder van 
Tim slaakt een gilletje als Sneeuwwitje langs 
haar benen kriebelt en springt pardoes bovenop 
de bank. Tim probeert meteen om Sneeuwwitje 
te pakken, maar ook hem lukt het niet. Ze rent al 
naar de bank erachter en zorgt ook daar voor 
opschudding. Er springen nog wat moeders van 
schrik op de banken. 
 
Papa en mama en nog veel meer mensen en kin-
deren schieten hem te hulp. Maar hoe meer men-
sen er achter Sneeuwwitje aanrennen, hoe snel-
ler zij zich uit de voeten maakt. Ze verstopt zich 
achter de zware gordijnen, om dan het podium 
op te rennen, waar ze meteen maar wat keutels 
achterlaat. Even lijkt ze zich te nestelen in het 
stro dat bij de kerststal ligt, maar spurt toch 
weer terug naar de banken. Een lange stoet van 
mensen trekt dwars door de kerk, op jacht naar 
Sneeuwwitje. Ze volgen al haar bewegingen op 
de voet. Het lijkt wel een spelletje en als het niet 
zijn konijntje was, had Lars er vast verschrikke-
lijk om moeten lachen. Nu staan echter de tranen 
hem nader. 
 

Kerstfeest met keutels—vervolg 
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Dan ziet hij dat ze zich in de richting van de deur 
begeeft. De deur staat op een kier. Sneeuwwitje 
bedenkt zich geen moment en schiet zo de koude 
wereld in. Lars rent ook naar buiten en probeert 
haar sporen in de sneeuw te ontdekken, maar 
het is al donker en het plein om de kerk is 
sneeuwvrij gemaakt; er is geen spoor van 
Sneeuwwitje te bekennen. Hij zoekt en hij zoekt. 
Hij roept, hij schreeuwt. ‘Sneeuwwitje, waar ben 
je? Waar ben je toch? Sneeuw-wit-je!’ 
Iedereen zoekt mee. Een half uur, misschien wel 
een uur. Maar nergens is een spoor van Sneeuw-
witje te ontdekken. Dan gaan ze naar huis. Ook 
Lars. Mama heeft zijn boek, maar Lars heeft niet 
eens gekeken wat voor boek het is. De tranen 
stromen over zijn wangen. 
Lars is ontroostbaar. Hij moet steeds denken aan 
Sneeuwwitje in de kou. 

Als de bel gaat, loopt mama naar de deur. 
‘Ik heb iets meegenomen,’ hoort Lars een beken-
de stem. 
De deur zwaait open en de buurman stapt bin-
nen. Hij heeft iets in zijn armen, iets wits. Lars 
schrikt, maar dan reikt de buurman hem het 
springlevende konijntje. ‘Dit is toch jouw 
Sneeuwwitje? Ik zag dropjes in de sneeuw en die 
leidde mij naar een heg en daaronder vond ik 
haar.’ 
Lars drukt Sneeuwwitje stevig tegen zich aan. Hij 
lacht door zijn tranen heen. ‘Dat zijn geen drop-
jes, maar keutels!’ 
‘Dankzij keutels én de buurman, heb jij Sneeuw-
witje weer,’ lacht papa. ‘Heeft zij daar even een 
mooi spoor uitgezet in de sneeuw!’ 
‘Wat zijn uw plannen’ vraagt mama, als de buur-
man wil vertrekken. Hij haalt zijn schouders op. 
‘U had Sneeuwwitje beter kunnen houden,’ zegt 
papa. ’Een beste voor kerst!’ 
Ze schieten allemaal in de lach en Lars krijgt een 

kleur. Hij begrijpt nu wel dat papa een grapje 
maakt, net als de buurman destijds. 
Mama pakt een extra bord en even later zitten ze 
met z’n vieren aan het kerstdiner. Lars schaamt 
zich nog steeds, maar als hij naar de buurman 
gluurt, vangt hij een knipoogje op. 
‘Heb je zin om morgen met mij een sneeuwpop 
te maken?’ vraagt hij. 
Lars wordt helemaal warm van binnen en knikt 
blij. 

Hij bukt hij zich naar Sneeuwwitje, die tevreden 
in een doos aan een wortel knaagt. 
‘Het is eigenlijk best een aardige man, Sneeuw-
wit. Een béste buurman,’ zegt hij zacht. Maar 
niet zacht genoeg en daardoor horen papa, ma-
ma en de buurman zijn woorden ook. Ze glimla-
chen over tafel naar elkaar. 
 
Buiten licht de sneeuw op in het zachte licht van 
de maan. De ijskoude en donkere nacht doet de 
sterren aan de hemel extra helder schitteren. 
 
Bron: www.knipoog.nu/kerstverhalen-en-
gedichten—irma@knipoog.nu 

Kerstfeest met keutels—vervolg 

In deze kersteditie van de Levenslustigheden een 
leuke kleurplaat voor de jongere generatie tuin-
ders. Met het inkleuren van deze kleurplaat zijn 
leuke prijzen te winnen. Uiteraard houden we 
rekening met leeftijd. 
 
Als je het tijdschrift niet kapot wilt knippen, laat 
papa of mama (opa of oma mag natuurlijk ook) 
een mooie kopie maken.  
 
 

Zet op de achterkant je naam, adres, leeftijd en 
van welk tuincomplex met tuinnummer je bent. 
Of natuurlijk weer dat van papa, mama, opa of 
oma. 
Je kunt de kleurplaat opsturen tot 15 januari 
naar de redactiecommissie van Levenslustighe-
den, Mozartlaan 332, 2625 CP  Delft. 
In het lentenummer maken wij de prijswinnaars 
bekend.  
 
Veel kleurplezier! 

http://www.knipoog.nu/kerstverhalen-en-gedichten
http://www.knipoog.nu/kerstverhalen-en-gedichten
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Vijvertuinen 
Open-tuinen-dag van 10.00 tot 11.00 uur 
 
VT 19 220 m2 
VT 41 225 m2 

Tuinoverdrachten 

Open-tuinen-dag 
zaterdag 9 januari 2021 
 
Tuinleden die hun tuin hebben opgezegd zullen 
aanwezig zijn zodat u een kijkje kunt nemen op 
de beschikbare tuinen en in de tuinhuisjes.  
  
U wordt door de bestuursleden in het vereni-
gingsgebouw ontvangen zodat u vragen kunt 
stellen over het reilen en zeilen op het complex. 
Tevens wijzen zij u de beschikbare tuinen. 
  
 
 

Tuinuitgifte-avond  
Woensdag 27 januari 2021 om 20.00 uur 
 
Afhankelijk van de dan geldende ‘Corona-regels’ 
op tuincomplex Vijvertuinen 
Verenigingsgebouw ‘Het Gietertje’ 
Kerkpolderweg 3 
2625EB Delft 
 

Meer informatie 
Voor foto`s, voorlopige taxaties, overname- 
bedragen en overige kosten zie vanaf  
9 januari 2021 de website:  
www.atv-levenslust.nl  

Delftse Hout 
Open-tuinen-dag van 12.00 tot 13.00 uur 
 
DH 016 250 m2 
DH 048 250 m2 
DH 052 250 m2 
DH 053 250 m2 
DH 125 300 m2 
DH 193 250 m2 
DH 250 250 m2 

Biesland 
Dit kwartaal zijn er geen tuinen beschikbaar 

Kooltuinmolensloot 
Dit kwartaal zijn er geen tuinen beschikbaar 

Beschikbare tuinen 

http://www.atv-levenslust.nl
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