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B este leden van Levenslust 
 
Het is vandaag, 28 februari, een stralende frisse lente-
dag, een voorbode voor een fantastisch tuinseizoen?  
Als de voortekenen niet bedriegen, staat ons een 
prachtig tuinjaar te wachten.  
 
We hebben al kunnen genieten van sneeuw en ijs.  Nu 
bloeien nog sneeuwklokjes en krokussen, elzenkatjes 
en vrolijke narcissen. Niet alleen in je eigen tuin, ook in 
die van je collega-tuinders. Dat is het leuke aan een 
tuinvereniging, dat je ook geniet van hoe de tuin van je 
buren erbij ligt. Daarom is het ook een tuin-complex. 
 
Dat vraagt wel dat die tuin er een beetje leuk bij ligt 
met planten, bomen, struiken, gras, bloemen, met le-
vend groen dat ruimte biedt aan vogels en insecten. 
Tuinen die lange tijd vol liggen met bouwmaterialen of  
met spullen voor een rommelmarkt of met dekzeilen of 
totaal verwaarloosd groen, zijn niet prettig om naar te 
kijken. Je wordt als mede-tuinder niet vrolijk van zulke 
tuinen. 
 
Treurig stemmen ook de tuinen die verstopt zijn achter 
hoge, dichte heggen alsof je door een woonwijk loopt 
waar ieder voor zich leeft.  Tuinieren is toch ook een 
praatje over de heg, ruilen van een plant, geven van 
tips over hoe te snoeien?   
 
Tuinieren is  ook ruimte maken voor vogels en nuttige 
insecten.  Die hebben behoefte aan variatie in heggen, 
dichte heggen en heggen waar wat te eten valt.  De vo-
gelbescherming heeft een lijst van vogelvriendelijke 
struiken en bomen. Doe er je voordeel mee!  Je helpt 
dan niet alleen de vogels, maar ook jezelf. Hoe groter 
de variatie in beplanting, hoe natuurlijker de tuinen 
zijn, hoe meer leven in de tuinen, hoe groter de meer-
waarde van de complexen.  
 
tijd! Een mooie kans om je te laten inspireren is op .. 
juni, de gluren bij de buren dag. Je leest hier meer over 
op pagina…. 
Tot slot hoop ik dat we opnieuw gaan beleven dat tui-
nieren goed is voor onze gezondheid, lichaam en geest.  
 
Ik wens u een bloeiende tijd! 
 
Toos Thoolen 

Van de voorzitter 
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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. penningmees-
ter 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 mei 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 Belangrijke data ATV Levenslust: 
 
Algemene Ledenvergadering:  
21 april 2021 - vindt digitaal plaats 

 
Tuinenkijkdag:   24 april 2021 
 
Tuinuitgifte:    6 mei 2021 
 
Deadline kopij:  15 mei 2021 
 
Gluren bij de tuinburen 27 juni 2021 

We zijn erg blij om twee nieuwe vaste schrijvers 
voor onze Levenslustigheden te verwelkomen. 
 
Dirk Hulst zal ons op de hoogte houden van zijn 
vorderingen op zijn tuin op complex Delftse Hout.  
Paul Gil van Biesland gaat schrijven over tuin-
beslommeringen, moestuinieren en permacultuur. 
 
Voorts hebben wij nog een nieuwe rubriek:  
 ‘RaRa wat is dit?’ 
 
In dit nummer ook de uitslag van de kerst-
kleurplaat en de laatste stand van zaken rond het 
initiatief ‘Gluren bij de buren’. 
En helaas ook het afscheid van Lida Koot uit het 
hoofdbestuur. Jammer, maar wij gunnen het haar 
van harte! Bedankt Lida! 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 

Het zit erop! 
 
Na 21 jaar als secretaris in het hoofdbestuur 
en ook nog 2 jaar in het bestuur van Vijver-
tuinen te hebben gezeten, geef ik de pen door 
aan jong bloed! 
 
Nieuwe mensen hebben nieuwe ideeën en zorgen 
voor een frisse wind door onze 100-jarige vereni-
ging “Levenslust”. In deze 21 jaar heb ik 6 voor-
zitters mogen “dienen” allemaal met een  
verschillende aanpak en dat maakte het juist zo 
interessant! 
 
Er is veel gebeurd in onze vereniging: 
2 Maal een nieuwe huurovereenkomst met de ge-
meente na heel veel gesprekken. 
1 Maal nieuwe statuten en huishoudelijke regle-
menten (bijna 2 maal maar door Corona maatre-
gelen is dit nog niet afgerond!) 
 
Veel gesprekken met de AVVN en de tuincomplex 
besturen en mappen vol met gemaakte notulen en 
brieven die naar het hoofdbestuur archief kunnen. 
 
De viering van het 100-jarig jubileum in 2019. 
 
Ik wens Toos en mijn opvolgster samen met de 
andere hoofdbestuursleden heel veel plezier en 
veel succes toe! 
 
Lida Koot 

Lida Koot neemt afscheid 
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“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 in-
zetten voor een bestuursfunctie? 
 
Het kan toch niet zo zijn dat er vanuit onze  
529 leden + partners geen leden zijn die zich  
beschikbaar willen stellen voor een bestuurs-
functie? 
 
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. 
Voor Joris Heijne en Lida Koot hebben zich  
inmiddels enthousiaste leden aangemeld. 
 
Voor Gerhard, die de tuinoverdrachten doet,  
echter nog niet ondanks een extra mailoproep 
naar onze leden. 
 
U wilt toch ook niet dat voor het volgende  
kwartaal de opgezegde tuinen niet verkocht  
kunnen worden?? 
 
Neem contact op met het hoofdbestuur en vraag 
gewoon eens aan te mogen sluiten bij één van 
onze vergaderingen. 
 
Lida Koot 
Secretaris hoofdbestuur   

Advertentie Saar 

Belangrijke oproep 
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Uitnodiging tot het deelnemen aan de  
Algemene Voorjaars Ledenvergadering 

Woensdag 21 april 20.00 uur. 
De vergadering zal digitaal plaatsvinden. 

 
Indien u deel wilt nemen aan de vergadering kunt u zich uiterlijk 16 april  
aanmelden bij de secretaris met vermelding van naam, tuinnummer en mailadres  
waarna u een link ontvangt. 
 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken 
3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 4 november ₁) 
4. Jaarverslag 2020 van het hoofdbestuur ₁) 
5. Financieel overzicht van de penningmeester 2) 
6. Verslag van de financiële commissie en samenstelling 2) 
7. Bestuur mededelingen 

• Vacatures: bestuursleden 

• Vacatures: geschillencommissie: er is plaats voor 2 leden 

• Voortgang aanpassing Statuten en Reglementen 

• Verzekeringen 

• Bodemonderzoek tuincomplexen 
8. Samenstelling financiële commissie ₁) 
9. Samenstelling geschillen commissie ₁) 
10. Samenstelling hoofdbestuur (Zie toelichting) ₁)   
11. Wachtlijstleden en AVVN 
12. Rondvraag  
13. Sluiting 

 
1) De agendastukken voor deze punten vindt u hierbij en op de volgende pagina’s 
2) De leden  krijgen per E-mail  de financiële stukken, leden zonder mail kunnen de stukken opvragen 
bij de secretaris: secretaris@atv-levenslust.nl 
 
Met vriendelijke groet, Lida Koot – secretaris 
 

TOELICHTING AGENDA 
 
Samenstelling financiële commissie 
De kascommissie is als volgt samengesteld met rooster van aftreden 
2021  Dhr. B. Dekker ( K.M. 112) 
2022  Mevr. N. Romeijn ( K.M.79) 
2025  Dhr. C. Vogelesang ( B.L.35) 
 
Samenstelling Geschillen commissie 
Dhr. Chr. Wessels (LZT) 
Dhr. P. Schrier ( B.L.) 
Mevr. R. Edelman (K.M.) 
Vacature 1 
Vacature 2 
 
Samenstelling hoofdbestuur 
Rooster van aftreden 2021: 
2021 Lida Koot-Lakeman (Secretaris/Verzekering)* 
2021 Joris Heijne ( Penningmeester/Ledenadministratie)* 
2022 Gerhard van der Heide (Taxaties/Tuinoverdrachten)** 
2023 Toos Thoolen (Voorzitter) 
 
* Lida en Joris zijn beiden niet herkiesbaar 
**Gerhard treedt wegens verhuizing ook af 
 
Voor de functie van secretaris stelt zich beschikbaar mevrouw Marry Slee 
Voor de functie van  penningmeester stelt zich beschikbaar de heer Jan-Willem Plukaard . 
Voorzitter Toos Thoolen stelt de vergadering voor beiden te benoemen in bovengenoemde functies.  
 
De functie Taxaties/Tuinoverdrachten is door het aftreden van Gerhard vacant. 
Ook de functie Tuinzaken en Bouwzaken is vacant. 
 
Kandidaten voor deze functies kunnen zich tot uiterlijk 14 april 2021 schriftelijk aanmelden bij het 
secretariaat of bij de voorzitter, waar u ook meer informatie over de inhoud van de functies kunt in-
winnen. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandidaten, on-
dersteund door tenminste 5 leden. 

mailto:secretaris@atv-levenslust.nl
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1. Opening door de voorzitter 
 

2. Ingekomen stukken  
Er waren geen ingezonden stukken binnenge-
komen. 
 

3. Vaststelling notulen Algemene  
Ledenvergadering 6 november 2019 
Deze werden zonder opmerkingen vastgesteld 
met dank aan de opsteller. 
 

4. Jaarverslag 2019 van het hoofdbestuur 
Ook het jaarverslag wordt goedgekeurd en 
vastgesteld met dank aan de opsteller. 
 

5. Financieel overzicht van de  
penningmeester/begroting 2021 
Penningmeester Joris Heijne licht zowel de 
resultatenrekening 2019 als de begroting toe: 
De vereniging is financieel gezond en heeft 
voldoende buffers om noodzakelijke en  
gewenste uitgaven te kunnen doen. 
 
Met ingang van 2020 is er ondersteuning van 
de financiële  en ledenadministratie door Karla 
Pelgrims, die wordt ingehuurd via het AVVN. 
Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden, die 
het  hoofdbestuur verantwoord acht om conti-
nuïteit en deskundigheid van de financiële  
administratie te waarborgen. Daarnaast is het 
hoofdbestuur al jaren onderbezet en wil zij het 
aantrekkelijker maken voor leden om een rol 
in het bestuur van de vereniging te vervullen. 
De begroting bevat verhogingen van de con-
tributie van de leden met tuin en de gebruiks-
vergoeding per vierkante meter tuin.  
Redenen voor deze verhogingen zijn  
hoofdzakelijk de gestegen huurprijs van onze 
tuincomplexen en de nieuwe uitgave aan de  
administratieve ondersteuner van het hoofd-
bestuur  en de tuincomplex besturen. 
 

6. Verslag van de financiële commissie 
Het verslag was niet compleet, waardoor nog 
nadere controle zal plaatsvinden. 
 

7. Bestuur mededelingen. 
Het hoofdbestuur en de tuincomplex besturen 
zijn bij elkaar geweest op 16 september in 
buurthuis Voorhof. Het is voor de vereniging 
goed dat besturen elkaar kennen, van elkaar 
kunnen leren en op elkaar kunnen afstem-
men. 
Voorbeelden van punten die in deze vergade-
ring zijn besproken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gederfde inkomsten kantine door Corona 

• Hoe de complexen de ledenvergaderingen 
hebben gehouden 

• Hoe om te gaan met leden die niet voldoen 
aan de plicht om vrijwilligerswerk te doen. 

• Veiligheid: hekken 

• Hakselaar en bomen 

• Een gezamenlijke activiteit voor alle com-
plexen georganiseerd door tuinders 

• Uitbesteden van de financiële administratie 

• Contributie 
 
Voorzitter Toos Thoolen: Het hoofdbestuur 
heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie ge-
stoken in de noodzakelijke vernieuwing van de 
statuten en alle reglementen en voorschriften 
van de vereniging Levenslust. 
Onze planning is door Corona behoorlijk ver-
traagd omdat vergaderen lastig was en er toch 
nog veel aan de stukken moest worden  
bijgeschaafd.  
Daarnaast was er de onzekerheid hoe de ALV zou 
kunnen verlopen: zouden we in een kerk vol-
doende ruimte hebben voor het verwachte aantal 
leden? Zouden we een online ALV moeten  
houden?  
We hebben advies gevraagd aan AVVN of het 
mogelijk was om statuten en huishoudelijk  
reglement via online-vergaderen voor te leggen. 
De AVVN adviseerde in de herfst van 2020 om 
statutenwijziging niet aan de ALV voor te leggen 
in een online-vergadering. 
We zetten het onderwerp even in de koelkast, 
hopelijk kunnen we in de ALV in herfst 2021 dit 
onderwerp voorleggen.  
 
Verslag Corona maatregelen 
In het voorjaar 2020 kregen we te maken met 
onvoorziene omstandigheden die vroegen om  
onmiddellijk handelen door het hoofdbestuur: het 
besmettingsgevaar door Corona was groot en alle 
maatregelen van de overheid waren erop gericht 
om besmetting te voorkomen. We wilden graag 
voorkomen dat de complexen door de overheid 
gesloten zouden worden waardoor tuinders niet 
meer bij de tuin zouden kunnen. Daarom hebben 
we er alles aan gedaan, met de complex bestu-
ren, om te voldoen aan de veiligheidseisen die de 
overheid stelde. Toiletten zijn gesloten, hekken 
dicht, eenrichtingsverkeer, afstand houden op de 
parkeerplaatsen en de clubhuizen zijn dichtge-
gaan. 
De aanwezigen in de vergadering stemmen ach-
teraf in met de genomen maatregelen. 
 
Rondvraag 
Helaas zijn de opnames van de rondvraag niet 
gelukt, waardoor geen verslag hiervan, waarvoor 
onze verontschuldigingen. 
 
Lida Koot 
Secretaris 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
4 NOVEMBER 2020 

 
Deze vergadering werd digitaal gehouden en er namen 23 leden deel aan deze  
bijeenkomst. Helaas is de digitale opname van de vergadering niet gelukt, waardoor  
onderstaand een beperkt verslag. 
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2020 Een jaar om nooit te vergeten of mis-
schien juist wel! 
 
Het virus was dit jaar het meest besproken on-
derwerp. Zo fantastisch als 2019 voor het 100-
jarige Levenslust was, met allerlei festiviteiten, 
zo anders was 2020 met z’n vele beperkingen, 
die ook ons als tuinders troffen. Maar toen de 
wereld om ons heen dicht ging was het ook een 
jaar van de grote herwaardering van de natuur. 
Het hoofdbestuur stelde, toen het Corona-virus 
toesloeg, een tot nader order speciaal ‘Corona 
reglement’ vast waaronder de bekende regels: 
Hygiëne – 1.5 m afstand houden – kom op de 
fiets naar de tuin – op de paden zoveel mogelijk 
eenrichtingverkeer en geen groepsvorming op de 
tuin.  
De clubhuizen en toiletten gingen dicht, waar-
door er toch veel mensen niet naar de tuin kon-
den gaan en anderen juist ‘verplicht’ vaker op de 
tuin te vinden waren. 
Gelukkig kwam er in juli een versoepeling en 
gingen de toiletten weer open en werden er spe-
ciale schoonmaak verplichtingen ingesteld. De 
clubhuizen bleven gesloten dus ook geen inkom-
sten. 
 
Hoe was het tuinjaar? 
Januari en februari was vrij zacht, niet zo goed 
voor de boerenkool, maar wel 3 echte stormen 
raasden over de tuinen met hier en daar schade. 
Maart en april al een paar dagen met een zomer-
se uitschieter tot zelfs 25° C in april, ideaal om 
te starten met zaaien. 
Mei en juni zomers op een enkele koele dag na. 
Juli en augustus echt warm tot heel warm, zelfs 
een ware hittegolf in de tweede helft van augus-
tus. Heel droog, dus flink sproeien. 
September en oktober mooie nazomer dagen 
met nog een uitschieter van 31° C. 
November en december mooi herfst en winter-
weer zonder enige vorst of sneeuw. 
 
Vergaderingen 
Het hoofdbestuur heeft maandelijks vergaderd, 
de eerste maanden nog wel fysiek op 
1.5.afstand in een clubhuis, daarna regelmatig in 
buurthuis ‘Het Voorhof’ aan het Herman Gorter-
plein, hier was meer ruimte i.v.m. de handha-
ving van 1.5 m. Hier werd ook de A.L.V. in no-
vember digitaal gehouden, de voorjaars A.L.V. 
was geannuleerd. Helaas was de opname van de 
A.L.V. in november niet gelukt, waardoor be-
perkte notulen konden worden gemaakt. 
De jaarlijkse vergadering met de taxateurs vond 
ook plaats in ‘Het Voorhof’ en de vergadering 
met de clubhuisbesturen kon nog net fysiek ge-
houden worden in het vroege voorjaar. 
 
De vergadering met de AVVN ging ook niet door 
evenals de accountbespreking met de complex-
besturen. 

Verkochte tuinen 
In totaal wisselden 31 tuinen van eigenaar. Heel 
veel nieuwe leden (60) mochten we toevoegen 
aan de wachtlijst. Dit was natuurlijk mede dank-
zij Corona, omdat mensen niet op vakantie kon-
den gaan en dachten: ”dan maar proberen een 
volkstuintje bemachtigen” wat natuurlijk niet 
voor alle nieuwe leden was weggelegd. 
 
Verzekeringen 
Behalve een aantal inbraken op de complexen en 
hier en daar stormschade, was het voor de ver-
zekeringen een rustig jaar. 
 
De tuincomplexen 
 
Delftse Hout 
Opgestart werd ‘De Coöp’ een kweek- en  
ontmoetingstuin, waarvoor tuin D.H. 254 werd 
opgeofferd. Er kwam een kweekkasje en bakken 
voor overtollige stekjes etc. van leden. De fees-
telijke opening moest ook uitgesteld worden. 
 
Biesland  
Een marktkraam werd geplaatst aan het  
Bieslandsepad met als doel hier overtollige 
plantjes, groente en fruit neer te zetten voor 
voorbijgangers. 
Een aantal dames organiseerde een workshop 
etagère maken speciaal voor de Paasdagen. Veel 
enthousiaste leden hadden hiervoor ingeschre-
ven maar helaas Corona was de spelbreker. 
 
Kooltuinmolensloot 
Op tuincomplex Kooltuinmolensloot werd in  
augustus een ‘Corona-proof’ workshop spek-
steen georganiseerd. Aan de foto’s in  
Levenslustigheden te zien werd hier lustig  
gehakt en geschuurd door enthousiaste, zowel 
mannelijke als vrouwelijke tuinleden van Kool-
tuinmolensloot. De dag sloot af met een  
heerlijke lunch!  
 
Vijvertuinen 
De jaarlijks drukbezochte ‘Lentemarkt’ viel ook 
in het Corona-water. 
Het vernieuwde bospad werd in september met 
feestelijke muziek geopend. 
Een prachtig wandelpad gecreëerd door 2 en-
thousiaste dames. 
De nieuwe naam werd ‘Kabouter bosdieren zoek 
pad’ want je kunt een speurtocht  van bijna 1 
km langs de bosrand en het water lopen en di-
verse opdrachten uitvoeren. 
 
Lida Koot, secretaris 

Jaaroverzicht 2020 
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Bijna niet meer voor te stellen! 
Het kabouterpad op Vijvertuinen in de sneeuw 
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Allereerst stel ik mezelf even kort voor. Ik ben 
Dirk Hulst, 28 jaar en tuinier sinds november op 
complex Delftse Hout (tuin 76). Als kind heb ik 
altijd getuinierd, eerst op mijn moeders volkstuin 
en later op de boerderij waar we naartoe  
verhuisden (in Noord-Holland). De liefde voor tui-
nieren bleef toen ik het huis uitging, maar ik had 
nooit een tuin. Tot nu dus. Ik ben blij met de wil-
dernis die ik in november overgenomen heb. Die 
tuin leek op een verlenging van de Delftse Hout. 
Het stond er vol meidoorns, een eik en knotwil-
gen die jaren niet geknot waren. Waar geen bo-
men groeiden, groeide hoog onkruid. 
 
Wat een geluk dat op het complex de gemeen-
schapszin enorm is. Mijn overbuurman Ruud 
bood meteen aan het woud met zijn kettingzaag 
te lijf te gaan. Samen met buurman Ton heeft hij 
ook de wilgen geknot. Vakmannen: vlak naast 
mijn kas vielen de meterslange stammen rustig 
neer op de enige lege plekken die daar achter in 
de tuin te vinden zijn. Zo werd die wildernis  
gekortwiekt. Acht karren vol takken heb ik afge-
voerd naar de versnipperaar. 
 

In de kas blijkt een gigantische composthoop te 
zijn gebouwd (waarom is me nog steeds een 
raadsel). Het opruimen daarvan kost een paar 
dagen. De grond vult een krater van een meter 
diep.  
Die krater was ooit een vijver, maar nu is daar 
niets van over. Een uitgediept gat, geen folie te 
bekennen. Een laag stinkende rotte drab  
onderin. 
 
Ik leg zwart plastic over de onkruidvelden en 
graaf de boomstronken uit. Het bos is nu een 
overzichtelijke ruime vlakte. Dat geeft me  
gelegenheid om de eerste plannen te smeden.  
Ik wil een zee van vaste planten en grassen, 
waartussen je je kunt verstoppen op een lekkere 
stoel met een boek.  
En ernaast een kleine fruittuin en een moestuin 
voor de groenten die ik lekker vind: pompoenen, 
asperges, artisjokken, boontjes en suikermaïs.  
 
Het kost nog wel wat werk, maar er is toch niets 
lekkerder dan tuinieren. 
 
Dirk Hulst  (Delftse Hout  - 76) 

Een nieuwe tuin  

November 2020 

Januari 2021 
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Geniet u ook zo van de vogeltjes om u heen als u 
op de tuin bent? Het roodborstje bijvoorbeeld dat 
wacht tot u klaar bent met de grond, zodat hij 
daar zijn maaltje op kan eten. Het troepje staart-
mezen dat vrolijk samen even langs komt en 
de puttertjes in de winter op de elzenpropjes. 
Half december hoorde ik regelmatig de zanglijster 
zingen. Zo mooi, en best bijzonder in de winter. 
Ik werd er blij van, net of de zomer er weer aan-
komt. 
 
Door deze waarnemingen vroeg ik mezelf af hoe 
het eigenlijk gesteld is met ‘onze’ vogels op ons 
complex (mijn tuin ligt in complex DH). Ik vroeg 
het Kees Mostert van o.a. de Vogelwacht Delft 
waar ik lid van ben, en wat blijkt? Het complex 
Delftse Hout wordt vanaf 2004 geïnventariseerd 
op broedvogels. Vanaf die tijd zijn hier 36 broed-
vogelsoorten aangetroffen, dat wil zeggen soor-
ten die op complex DH een nestje hebben ge-
maakt. Gemiddeld tussen de 25 en 31 soorten 
per jaar. Dat is toch aardig wat, ter vergelijking: 
in heel Delft broeden ca 85 broedvogels (uit: De 
Broedvogels van Gemeente Delft in 2012, door 
Kees Mostert).   
 
We hebben hier op Levenslust vooral veel zang-
vogelsoorten, waaronder winterkoning, heggen-
mus, merel, houtduif en koolmees. Maar er  
broeden hier ook meer bijzondere soorten als 
koekoek, holenduif, kleine karekiet, braamsluiper, 
bosuil en ijsvogel (er zijn twee ijsvogelwanden op 
het complex, maar niet van de openbare weg 
zichtbaar). Je hebt meestal wel een geoefend oog 
en oor nodig om al die vogels op te merken en te 
herkennen, en vroeg opstaan helpt ook. Maar ook 
als je ze niet ziet is het toch leuk om te weten 
wat er allemaal om ons heen vliegt en gebruik 
maakt van onze mooie groene tuinen?  
 
Recent zijn een aantal grotere bomen op het 
complex gekapt. Dat was hard nodig om licht en 
zon in de tuinen te houden en de groente goed te 
laten groeien. Waarschijnlijk heeft dat echter wel 
invloed op het aantal broedgevallen, maar de tijd 
zal het leren.  

Helaas wordt er geen broedvogelinventarisatie 
gedaan op de andere complexen van onze vereni-
ging.  
 
Naast de broedvogelinventarisatie worden ook 
waarnemingen ingevoerd op ‘waarneming.nl’ 
Mensen die opmerkelijke én gewone vogels zien 
kunnen die op deze centrale plaats invullen, 
waardoor andere mensen, u bijvoorbeeld, dat 
weer kunnen raadplegen om te kijken wat er zoal 
rondvliegt in de buurt. Dan gaat het om vogels 
die gezien zijn en niet perse in de buurt hoeven 
te broeden. Neem een kijkje op waarnemning.nl 
om te zien wat er recent is waargenomen.  Dat 
kan ook per complex, al maken de complexen 
Biesland en Vijvertuinen deel uit van een groter 
gebiedje.   
 
Zo kun je bijvoorbeeld zien dat bij het complex 
Biesland op 5 februari een groene specht is ge-
zien. Die heeft u vast vaker gehoord met zijn 
kenmerkende gelach, ze noemen hem tenslotte 
niet voor niets ‘ de lachende derde’. En zag Kees 
Mostert 9 februari 128 Canadese ganzen overvlie-
gen.  
 
De site waarneming.nl heeft ook een leuke 
(gratis) app gemaakt: ObsMapp. Niet alleen voor 
vogels trouwens , maar ook voor planten, zoog-
dieren, libellen, paddenstoelen en nog veel meer 
flora en fauna. Via deze app kan snel een waar-
neming worden ingevoerd. Maar ik gebruik hem 
vooral om te weten te komen wat ik nu eigenlijk 
zie. Als je een foto invoert via de knop 
‘waarneming’ komt er een knopje 
‘ID’(identificatie), als je die indrukt gaat de app 
zoeken en geeft aan wat het is wat je gezien 
hebt. Hoe beter de foto, hoe groter de zekerheid 
dat ObsMapp het goed heeft.  
 
En wellicht bevalt het u zo goed dat u in het ver-
volg ook uw waarneming op de tuin invoert. 
 
Aleida van den Akker 

De vogeltjes op ons complex 

IJsvogel 
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Groene specht Holenduif 

Koekoek 

Bosuil 

Braamsluiper 

Kleine Karekiet 

Winterkoning 
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Recepten van Marjon 
Vandaag, als ik dit stukje schrijf is het half  
februari en er ligt een dik pak sneeuw. Heer-
lijk winterweer met zon en ijspret. Een wel-
kome onderbreking van droef-makend, som-
ber druilweer in coronatijd, waarin we niet 
anders konden dan thuisblijven.  
 
Ondanks dat er nu niet veel op de tuin ge-
daan kan worden, toch het kistje met zaden 
tevoorschijn gehaald. Wat is komend sei-
zoen nog bruikbaar, wat moet er bij besteld 
worden, wat ga ik weer telen, wat vergeet ik 
maar voorgoed? Hoe gaat het plantplan er 
uitzien?  
 
Troostrijke vragen die horen bij de geweldi-
ge voorpret van weer een seizoen in de 
moestuin. In maart/april kan ik beginnen 
met voortrekken in de koude kas en tuinbo-
nen leggen in de volle grond. Dan zijn de 
groentebedden al voor bewerkt en is de kas 
startklaar voor de bloemkoolstekjes die ik 
altijd van een lieve medetuinder krijg.  

Geroosterde aardappelen in de oven 
 

• 1 of 1,5 kg geschilde, iets kruimige aardappe-
len in de lengte in kwarten gesneden. 

• Zonnebloemolie 

• Paprikapoeder (gerookt of pittig), zout, peper. 
 
Kook de aardappelen ca 10 minuten, ze mogen 
nog niet gaar zijn. 
Giet af, laat uitdampen en doe ze in een grote 
schaal of plastic zak en doe paprikapoeder, zout, 
peper en olie er bij en hussel goed door elkaar. 
 
Verwarm de hete luchtoven voor op 200-225 gra-
den C. 
Wrijf een bakplaat in met wat olie en leg daar de 
aardappelpartjes op. 
Bak ca 20 minuten of tot de aardappels mooi 
goudbruin zijn. 

Prei met mosterd 
 

• 800 g prei, in schuine ringen 

• 3 eetlepels crème fraîche 

• 2 of 3 eetlepels grove mosterd (naar smaak) 
 
Kook de prei 10 minuten in weinig water met 
zout. Roer de crème fraîche en de mosterd door 
elkaar. Giet de prei af en schep het mosterd-
mengsel erdoor. 
 
Heerlijk bij geroosterde aardappelen in de oven 
en een vegetarische hamburger, gekookte eieren 
of een stukje vis, zoals gebakken kabeljauw of 
zalm. 
En als het meezit al wat verse erwtjes uit de kas. 

Chinese koolsalade met ingelegde win-
terwortelen 
 

• 1/2 of hele Chinese kool (afhankelijk van 
hoe groot ie is) 

• 2 flinke winterwortelen 

• 200 ml azijn 

• 100 gr suiker 

• 4 delen zonnebloemolie en 1 deel witte 
wijnazijn 

• peper, zout en wat maggi 

• eventueel 2 eetlepels geroosterde sesam-
zaadjes  

 
Verwarm de azijn en los de suiker  er in op. 
Laat afkoelen. 
 
Snijdt de winterwortelen in ragfijne reepjes of 
draai ze in een spiraalsnijder tot dunne slier-
ten. Kook de wortelslierten twee minuten in 
kokend water (blancheren) en spoel dan af 
onder het koude water. Doe de wortelen in 
een schaal met de azijn/suiker oplossing en 
schep even goed door. Laat een paar uur 
trekken. 
 
Maak de dressing met de olie, witte wijnazijn, 
peper, zout en wat maggi. Roer goed door of 
doe alles in een potje en schudt stevig. 
Haal de wortelen uit het azijn mengsel. Dat 
kun je voor een volgende keer bewaren. 
 
Snij de Chinese kool in ragfijne reepjes en doe 
in een slakom met de wortelen en de dressing 
en schep  luchtig door elkaar. Bestrooi even-
tueel met de geroosterde sesamzaadjes. 
Deze frisse salade is lekker bij pittige gerech-
ten. 

Eet smakelijk. 
Marjon van Holst  
m.vanholst@ziggo.nl 

Bloemkooltjes uit de kas, vroeg en heerlijk. Kook 
ze kort, een beetje bite is lekker en wat nieuwe 
aardappeltjes erbij met een sausje van half-om-
half goede mayonaise en kookzuivel met veel 
bieslook en flink wat zout , simpel maar verruk-
kelijk. 

Bloemkool net gepland in eigen kas 
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De tuin is in winterslaap en door Corona leven we 
in een lockdown. 
 
Het leven is saai op de tuin, te koud om te  
klussen, geen Oud & Nieuw viering met vuurkorf 
aan, geen winter-BBQ en dan ook nog de vijver 
bevroren, zodat Frans niet elke dag zijn vissen 
kan begroeten. Door de zon, ondanks de  
temperaturen onder nul, werken de zonnepane-
len goed, en dat is het dan wat nog iets doet op 
de tuin. 
 
Maar….. 
Er wachten in huis heel wat klusjes, echter met 
de bouwmarkten dicht kunnen die niet aangepakt 
worden. Elke dag kijkt Frans op zijn tablet of hij 
kan bestellen met click&collect . 
En als hij dan toch op het internet zit, surft hij al 
snel naar Wish, Amazone of Alibaba. 
Van surfen komt bestellen. 
Bijna wekelijks komt er een pakketje: een  
kachelventilator, een nieuwe BBQ, filament voor 
de 3D-printer, snoertjes, allerlei andere prullaria 
en een mini-kettingzaag. 
Een mini-kettingzaag??? Volgens Frans moet  
iedere zichzelf respecterende klusser met een 
tuin, die echt hebben. 
En daar ging Frans stoer naar de tuin om mini-
bomen door te zagen, hout voor de volgende 
winter. 
Weleens de film Commando gezien, waarin  
Arnold Schwarzenegger met een grote-

kettingzaag een hoge boom omzaagt en die  
vervolgens gewoon op zijn schouder mee naar 
huis neemt? Ge-wel-dig!  
 
Frans aan het werk is ook geweldig om te zien. 
In 21 seconden had hij een boomstam(metje van 
18 cm) doorgezaagd. Ik lachte me een kriek om 
deze trotse tuinder, onze kinderen trouwens ook, 
vooral om zijn tevredenheid dat hij dit voor  
elkaar had, met het gezicht van iemand die nu 
zeker weet dat dit HET noodzakelijk gereedschap 
is voor iedere echte man.  
 
Gelukkig…… 
De bouwmarkten mogen click&collect doen. Frans 
Schwarzenegger klust gewoon weer thuis. Hij 
verft de kozijnen, hangt gordijnrails op, plinten 
worden geplaatst, snoertjes weggewerkt. Lekker 
hoor. 
 
Gekkigheid…. 
Frans heeft de laatste foto als profielfoto in zijn 
Whatsapp. Ik begin te geloven dat hij zichzelf zo 
ziet.  
 
Met de haha-hartelijke groetjes van zijn partner 
Jean (Vijvertuinen). 

Tip: Repaircafé Delft is online beschikbaar.  
Iedereen kan zijn kapotte spulletjes  
aanmelden met een mailtje naar:  
info@repaircafedelft.nl 

Frans Schwarzenegger, gekkigheid in Coronatijd 
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Al doende leert men 
Paul Gill, BL 61 (tuinbezit: 8 jaar) 
Paul heeft onderweg leren tuinieren en een eigen 
'tuinsmaak'  ontwikkeld naar de principes van de  
permacultuur. Rondom de 'traditionele' moestuin 
heeft hij een voedselbosrand aangelegd, met  
meerjarige of zelf zaaiende planten, struiken en bo-
men. Bijna alles in de voedselbosrand is eetbaar! Van de bloemetjes van 
de wilde akelei via de ‘wandelstokkool' tot aan de kweepeer en de aman-
del.  
 
De bloemetjes buiten zetten 
Marijke van Wingerde, BL 18 (tuinbezit: 5 jaar) 
De tuin heeft Marijke nog niet zo lang maar is al helemaal haar plek om 
te genieten. Ze heeft een nieuwe bloemenborder gemaakt en het huisje 
opgeknapt. En de appelboom die in 2017 is omgewaaid al meteen ver-
vangen voor een nieuw exemplaar. Maar waar blijven die appels toch! 

Gluren bij de Tuinburen 27 juni 2021 
Hallo medetuinders, 
 
Het is gelukt! Dankzij de aanmeldingen van meer 
dan 50 enthousiaste tuinders kunnen wij op  
zondag 27 juni de open tuinendag voor onze  
vereniging organiseren. We starten om 10.00 uur 
en sluiten af om 16.00 uur.  
 
Op alle vier de complexen zijn er leuke, mooie en 
interessante tuinen om te bezoeken en kennis te 
delen. Hieronder een paar willekeurige tuinen die 
we kort uitlichten. Alle tuinen met achtergrond-
informatie en foto’s vind je op  
https://atv-levenslust.nl/ 
 
Uiteraard zijn er ook spelregels om ons aan te 
houden. Daarvoor is een apart coronaproof regle-
ment opgesteld.  
Dit reglement wordt in juni nogmaals getoetst aan 
de dan geldende RIVM-maatregelen en onder alle  

leden met een Nieuwsbrief verspreid. Voor  
diegenen die niet over een emailadres beschikken 
is het reglement vanaf half juni ook beschikbaar 
bij de clubhuizen en op 27 juni zelf.  
 
De aanmelding voor de tuinbezoeken op 27 juni 
geschiedt centraal op de dag zelf bij de speciaal 
daarvoor gemaakte inschrijftafels. Dit om tot een 
goede regulering van de bezoekers te komen. Ook 
worden om diezelfde reden looprichtingen aange-
bracht op de complexen.   
 
We gaan er met zijn allen een mooie dag van ma-
ken; wij hebben er héél véél zin in ieder geval. Nu 
maar hopen op een mooie zomerse dag; niet te 
warm maar vooral droog. 
 
De organisatie Steffie, Bernadette, Helena, Evelyn 
en Sylvia. 

Delftse Hout 
 
Een goed gedegen plan 
scheelt werk 
Celia en Chris Domen, DH 
tuin 15 (tuinbezit: 14 jaar) 
 
Een echt paradijsje, een 
prachtige siertuin waarbij 
goed is nagedacht hoe de 
tuin moet worden.  
Aan de hand van een ont-
werp zijn Celia en Chris aan 
de gang gegaan. Veel plan-
ten zijn gelukkig meegegaan 
uit de vorige tuin.  

Biesland 
 
Een jaloerse groenteman 
Corrien van Ruijven, BL 56 (tuinbezit: 15 jaar) 
& 58 (5 jaar) 
Als je iets te weten wilt komen over moestuinen 
dan ben je bij Corrien aan het juiste adres. Zij 
heeft haar beide tuinen met veel zweet en tijd 
omgetoverd tot een hele grote groetentuin.  
Menig groenteboer kan hier jaloers op zijn! 
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Langs het tuinhek van mijn vader 
Peter van Knotsenburg, DH 43  
(tuinbezit: 54 jaar) 
Eén van de eerste tuinders op Delftse Hout is  
Peter. Maar hij tuinierde al met zijn vader op het 
Levenslust tuincomplex bij De Hertenkamp waar 
nu Hanos is gevestigd. 
“Samen met mijn vader heb ik op het stukje grond 
op complex Delftse Hout gestaan toen het nog 
weiland was, en de koeien en schapen er van het 
malse gras stonden te genieten. De gemeente was 
net begonnen met het uitzetten van de piketpaal-
tjes, voor het graven van de nieuwe sloten en de 
aanleg van de paden, prachtig” zegt Peter. 
Bijzondere verhalen heeft Peter, te veel om hier te 
vertellen. Dus ga gerust langs en kom alles te we-
ten over de vruchtbomen, zijn groententeelt, de 
kwekerij, de wilde planten, de overwinteringsplek 
voor amfibieën en hoe hij de grond (zee klei) heeft 
verbeterd en wat de bijzondere betekenis is van 
de naam van de tuin ‘De oude tijd’. En dat er ook 
nog op een andere manier getuinierd kan worden. 
 
Toen was geluk nog heel gewoon 
Joke en Willem, DH tuin 234 (tuinbezit: > 50 jaar) 
Ook Joke en Willen zijn een van de eerste tuinbe-
woners van Delftse Hout.  
“Met veel plezier gingen wij met onze kindertjes 3 
en 5 jaar aan de slag. Mijn vader kon wat  
materiaal ritselen, waarvan een tuinhuisje werd 
vervaardigd. Al gauw was er de wens om er ook te 
gaan slapen, wat oogluikend werd toegestaan”, 
geeft Willem lachend toe. Zijn vader zat in de 
bouw en als snel werd er aan het huisje een aan-
bouwtje getimmerd, waar twee kribbetjes boven 
elkaar werden gerealiseerd voor de kids, zelf slie-
pen ze op luchtbedjes in het huisje. 
Ze beschikten toen niet over de tegenwoordige 
technische mogelijk heden. De verlichting en ver-
warming bestond uit een olielampje dat brandde 
op een zeer kwetsbaar zogenaamd kaarsje. En de 
vakantie bestond uit 6 weken op de tuin. Op de 
fiets met hond in de zijtas en de papegaai in een 
vervoerskistje naar Delfgauw. Om het vakantie 
gevoel te versterken deden ze geen boodschappen 
in Delft, maar in Delfgauw, waar toen nog enige 
winkeltjes waren, en melk werd in een melkbus 
gehaald.   
“De techniek deed meer en meer zijn intrede, we 
kochten bij de Makro een heel klein tv toestelletje 
op 12 volt, de voeding bestond uit een oude  
auto-accu. Hele kinderscharen hebben genoten 
van Pipo de Clown.  

De inrichting van de tuin bestond toen uit een 
groot grasveld, waar veel activiteiten plaats  
vonden, en fruitbomen die toen verplicht waren. 
Toen de kinderen waren uitgevlogen, hebben we 
de tuin ingericht als siertuin, de volière maakte 
plaats voor een grote kas met verschillende  
druivenranken”, zegt Joke ons. 
“Ondanks onze intredende stramheid hopen wij 
nog enige jaren te mogen genieten van ons  
tuintje. Wij kunnen het een ieder, zeker in deze 
corona tijd, aanbevelen”, zeggen Joke en Willem in 
koor. 

Een bos in een tuin of een tuin in een bos?  
Monique Wittkampf, DH 121 (tuinbezit: 3 jaar) 
 
De tuin van Monique ligt prachtig aan het water en 
voelt als een tuin en bos tegelijk. Overal zie je sfeer-
volle hoekjes en paadjes waar prachtige stinzen-
planten groeien.  
De woelmuizen houdt ze tegen door groente te  
kweken in groentebakken. Er is ook een apart gedeel-
te voor de bessen en de bloemen. 
De open haard in het kwalitatief goede huisje maakt 
het helemaal af.  
 
“Én ik heb veel fijne buren”, roept ze ons nog toe. 
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Vijvertuinen 
 
Koken met kruiden uit de kruidencirkel 
Gerda Braaksma en Dick de Haas, Vijvertuinen 46 (tuinbezit: 3 jaar) 
Een plaatje om te zien is de tuin van Gerda en Dick. Met wat relatief 
kleine aanpassingen die ze destijds hebben gedaan, zijn ze blij met 
hun stuk grond. De tuin bestond uit een gedeelte met (bijzondere) 
struiken en bomen, moestuinbakken, een vijver, bloemenperken, 
grasveld en een kas. Een gedeelte van de tuin hebben ze aangepast. 
De moestuin groter gemaakt, meer stukken voor bloemen en ze heb-
ben een kruidencirkel aangelegd. Op de vraag wat voor hun de tuin 
zo bijzonder maakt zeiden ze dat het de combinatie van moestuin 
met fruit, bloemen, planten en struiken is. 
 
Vol is vol. Toch? 
Mieke de Vette, Vijvertuinen 25 (tuinbezit: 25 jaar) 
Ook op Vijvertuinen zijn er nog tuinders die er vanaf het begin bij 
waren. Dus ook Mieke begon met tuinieren op een kaal stuk grond 
maar och wat een zevenblad stond er. Inmiddels staat de 315 m2 
tuin vol met planten en bloemen. Geen groente ..........wel heel veel 
Sedumplantjes. Allerlei soorten kun je bij Mieke zien. Dus hou je van 
Sedum gaan dus. De tuinkas staat vol met stekjes. “Ik kom altijd 
plek tekort”, lacht Mieke. Ze is bijna iedere dag op de tuin, die aan  
de bosrand ligt, te vinden. 
 
Ook een geluksmomentje ervaren? 
Evelyn van Beers, Vijvertuinen 16 (tuinbezit: 17 jaar) 
De tuin van Evelyn is een cottage tuin met overal plekjes en hoekjes 
om te zitten, te kijken en te verbazen wat er groeit en bloeit. Zelf is 
ze wat bescheiden over haar tuin en dat is nergens voor nodig. Zit-
tend onder het afdak van haar prachtige huisje met een aai over de 
kat krijg je een geluksmomentje. Ook beleven? Kom dan even kijken.  
De kat heeft het niet zo op honden dus die mogen buiten wachten.  

Lelijk eendje werd mooie zwaan 
Jan Berghuijs, KTM 18 (tuinbezit: 20 jaar) 
“Het is al weer 20 jaar geleden dat we de 
tuin kochten”, zegt Jan. “Hoewel tuin? Het 
was een smerige en verwaarloosd stuk 
grond”. Maar wat is het mooi nu na 20 jaar 
tuinieren. Destijds heeft Jan alles gesnoeid, 
bomen gerooid, gemaaid en opgeruimd. 
Daarna een nieuwe kas neergezet en het 
huisje opgeknapt en alles opnieuw bestraat 
en ingedeeld. Echte tuindershanden zijn hier 
aan te pas gekomen en dat maakt het nu tot 
een plek voor ontspanning en rust. Jan leeft 
heerlijk met de natuur en is op een biolo-
gische wijze in de tuin bezig. 

Ook geluid kan ontspannend zijn   
Marieken en Eric Boer, KTM 104 (tuinbezit: 6 jaar) 
Hoe vaak heb je als tuinder de schop in je handen? En zeker als je de tuin op 
de schop hebt genomen zoals Marieken en Eric. De hele indeling en beplanting 
hebben ze aangepast toen ze de tuin kochten. En niet alleen de tuin maar ook 
het tuinhuis. 
Het is een oase van rust geworden, te midden van bloemen, planten en (fruit)
bomen. “Lekker 'wroeten' in de aarde, kijken naar de bloemen of een boek le-
zen en buiten eten”, zegt Marieken. En voor Eric werkt ook het geluid van de 
vogels ontspannend. 

Kooltuinmolensloot 
 
Wat eten we vanavond? 
Victor van Hagen en Martine Graaf-
land, KTM 6 (tuinbezit: 4 jaar) 
De jongere generatie neemt het tui-
nieren gelukkig over. Zo ook Victor 
en Martine maar dan wel op een an-
dere manier. Iets minder “netjes” en 
minder arbeidsintensief. De nette 
siertuin werd omgetoverd tot een 
wat wildere tuin met bijen- en vlin-
derplanten en meer kronkelige paad-
jes. De sierbedden werden moestuin-
bedden. 

 
 
De bestaande planten hebben ze tus-
sen de andere planten geplant, er 
kwam een grasveldje, een kleine  
vijver en flink wat fruitbomen. 
“De tuin zit in het hoekje, dus het is 
er echt rustig, het is er een beetje 
afgesloten. De tuin verrast ons. Het 
is fijn om te zien hoe de bloemen 
bloeien en de groente groeit, en elke 
keer als we komen is het weer een 
verrassing wat er rijp is, en wat we  
‘s avonds eten”, zegt Martine  
lachend.    



 21 

Biesland 

De kat van ome Jan is op reis geweest,  
Op reis geweest, op reis geweest 
De kat van ome Jan is op reis geweest 
Waar ging die dan naar toe? Hij ging naar Tiny 
toe. 
 
Ieder complex van onze tuinvereniging heeft 
wel een huis kat. Zo’n lief beestje dat je be-
groet en langs je benen kopjes geeft om te 
zeggen “hallo ben je weer op de tuin”.   
 
Zo is er op Biesland de kat Janneman. Vernoemd 
naar zijn baasje en medetuinder Jan Brinkhof, die 
helaas niet meer in ons midden is. Jan zijn kat 
was altijd op de tuin en is daar uiteindelijk geble-
ven want het lukte niet om Janneman na het 
overlijden van Jan te vangen. Dus Janneman 
bleef en vond al snel een fijn thuis op de tuin van 
Tiny Jongeleen. Eerst wat brokjes en al snel had 
Janneman een eigen paradijs gecreëerd want 
niet  alleen Tiny gaf hem aandacht, nee ook Els 
en Connie waren dol op hem. Wat Tiny ook deed, 
Janneman was er altijd bij. Hij ging zelfs mee uit 
wandelen naar het andere pad van Bies-
land.   
Zo is Janneman 4,5 jaar als een prins be-
handeld. Maar van een prins kun je je altijd 
opwerken naar koning…. en zo geschiedde.  

Afgelopen februari was het zo koud dat Tiny 
dacht; “Ik moet naar de tuin want Janneman zit 
daar te bevriezen”. Met de bus en al glibberend 
het laatste stukje lopend kwam ze op haar tuin 
en jaar hoor daar zat hij. Ze zag dat er wat was 
en al snel merkte ze dat hij mank liep. Dochterlief 
gebeld, want ja met Janneman weer terug in de 
bus op schoot kon niet. Met nog een oude katten-
mand in de auto naar de dierenarts. Bleek dat 
Janneman artrose heeft. Tiny nam Janneman na-
tuurlijk mee naar huis. En om te wennen werd de 
krabstoel van de tuin in de huiskamer gezet. Het 
duurde niet lang of hij maakte een eigen plekje in 
de vensterbank. Lekker warm met nog een speci-
aal dekentje er ook nog bij. Janneman voelt zich 
nu een koning te rijk op zijn ouwe dag.  
 
Dus wie Janneman mist, weet nu dat hij zich de 
koning in het huis van Tiny voelt. 
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Kooltuinmolensloot 

Bericht van de tuincommissie 
 
Daar we met z’n allen een tuin hebben op het 
complex Kooltuinmolensloot en we het iedereen 
naar zijn zin willen maken doen wij een oproep 
aan u allen. 
 
Iedereen is volgens het regelement verplicht zijn uur-
tjes te maken voor de vereniging. Iedereen moet zich 
inzetten om ervoor te zorgen dat het complex er net-
jes uitziet.  
 
Wij stellen voor dat we de openbare delen van het 
complex in stukjes verdelen en daar een groepje  
tuinders verantwoordelijk voor stellen. 
Dat kunnen b.v. genummerde delen van het parkeer-
terrein zijn, delen van het algemene groen en  
afscheidingen. 
 
Ook zijn er onderhoudsklussen aan de algemene brug-
gen, schilderwerk aan het clubgebouw en het onder-
houd aan de watervoorzieningen. 
 
We hebben de klussendag op de eerste maandag van 
de maand en de daar opvolgende zaterdag, maar dat 
komt de leden die b.v. nog werken niet altijd uit.  
U kunt de werkzaamheden natuurlijk ook uitvoeren op 
de tijd die u uitkomt. Vele handen maken licht werk. 
Het spreekt vanzelf dat de paden en de heggen bij uw 
tuin door u zelf worden bij gehouden. 
 
Ook vragen we of er mensen zijn die het bestuur  
willen ondersteunen bij hun werkzaamheden. U kunt 
aangeven wat u eventueel zou willen doen.   
 
Ton en Harry 

Beste medetuinders, 
 
Als ik dit stukje schrijf is de dooi  
ingezet en zit ik te popelen dat het voorjaar, als 
verrassing, komend weekend begint. Er gaan ge-
ruchten dat het komend weekend al 18 graden 
wordt! Bizar dat in februari! 
 
Onze aangemelde bomen zijn al bijna allemaal ge-
kapt. Ga ik van het weekend maar eens even be-
kijken. 
Er waren veel nieuwe mensen die kwamen helpen 
bij de hakselaar. Ook kinderen en kleinkinderen! 
Erg leuk!  
 
Op de volgende pagina wat foto’s van het festijn. 
 
Helaas ook akelig nieuws. 
Naast het bericht over het overlijden van  
Maarten de Rijke ontvingen wij ook het trieste  
bericht dat Ben van Oosten en Kees Vos zijn over-
leden. Beiden waren actief in onze Klussenclub.  
Zij zullen gemist worden! 
 
Wij wensen alle families veel sterkte bij de  
verwerking van het verdriet. 
 
Adri van Velzen-Bestuur KM 

Herinnering aan Maarten de Rijke  
(oud-voorzitter van Kooltuinmolensloot 1980 – 1998 
en oud-voorzitter van Levenslust 1998 – 2003). 
 
In het Herfstnummer van Levenslustigheden hebben 
wij kort een stukje geschreven over Maarten. Hij heeft 
in het voorjaar van 2020 jammer genoeg zijn tuin 
moeten opzeggen in verband met de ziekte Alzheimer. 
Maarten is vanaf het begin betrokken geweest bij het 
complex Kooltuinmolensloot en zag het groter worden 
met grond die vrijkwam van b.v. de kindertuinen, de 
gemeentelijke boomkwekerij en de hondenvereniging. 
Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum vertelde 
hij met genoegen terug te kijken op de saamhorigheid 
tijdens de toenmalige gereedschapsdagen en de geor-
ganiseerde activiteiten vanuit de commissie O&O (ja - 
ook daar was Maarten in actief) . “Het was zo gezellig 
vroeger”. Ook heeft Maarten lange tijd deel uitge-
maakt van de Geschillencommissie. Naast alle be-
stuurlijke activiteiten verzamelde Maarten graag post-
zegels. 
 
Helaas bereikte ons nu het bericht dat Maarten op  
11 februari 2021 is overleden.  
Wij wensen de familie veel sterkte bij de verwerking 
van het verdriet. Maarten – we zullen je missen. 
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Er werd hard gewerkt op Kooltuinmolensloot 
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Delftse Hout 

Herinnering aan Cor Komen (bestuurslid tuinzaken) 
 
Cor hield van mooie en verzorgde tuinen. 
Zijn tuin die hij samen met Mies verzorgde was een waar lust om te 
zien hoe mooi een tuin kan zijn. 
 
Cor, vrolijk altijd bereid om te helpen. Voor advies kon je altijd bij hem  
terecht. Veel leden zullen zich Cor ongetwijfeld herinneren i.v.m.  
tuinzaken en zijn gezellig praatjes die hij graag maakte. 
 
Wat deed het hem pijn om te moeten stoppen met tuinzaken en later 
ook om de tuin te moeten opzeggen, omdat het vergeten steeds  
makkelijker ging vertelde hij dan. Kaarten op Vijvertuinen, zingen in 
het koortje op de tuin waar hij zo van genoot. 
 
Na een liefdevolle verzorging op de zorgboerderij overleed Cor op  
23 december 2020. 
 
Zijn uitspraak: het leven is te kort om slechte wijn te drinken. 
Cor zal gemist worden. 

Door het coronavirus kunnen veel activiteiten die 
we anders heel gewoon vinden niet doorgaan. Dit 
geldt ook voor onze ledenvergadering en verkie-
zing van bestuursleden.  
Sinds enige tijd functioneren in ons bestuur drie 
enthousiaste nieuwe mensen die bij een volgen-
de ledenvergadering ter verkiezing worden voor-
gedragen. Op dit moment zijn zij slechts kandi-
daat-bestuurslid.  

Maar we moeten als bestuur wel verder en dat is 
best lastig in deze tijd. We laten u daarom ken-
nismaken met deze twee kandidaat-
bestuursleden. Zo weet u wie u kunt benaderen 
als u vragen heeft en zo voorkomen we ook dat 
er verwarring ontstaat als één van deze mensen 
u aanspreekt . 

Presentatie van twee kandidaat-bestuursleden 

Mijn naam is Albert Bruin, 71 jaar.  
Ik ben voorzitter van Stichting Dobermann Rescue Ne-
derland. Ik heb twee Dobermanns en één mist een 
voorpoot, maar hij kan zich prima redden.  
 
In 2015 heb ik voor iemand anders een tuin onderhou-
den en in 2016 kreeg ik tuin 205 met een mooie grote 
Westlandse kas. De tuin van toen is niet meer te her-
kennen er staat nu een mooi huisje op dat ik met hulp 
van iemand anders heb gebouwd.  
 
Met Jacqueline geniet ik zoveel mogelijk van de tuin. 
Ik ben graag actief, iemand die om hulp vraagt kan op 
mij rekenen. Heeft u een gasfles of een sleutels nodig? 
Bel mij en wij spreken af. 
 
Ik ben kandidaat voor de functie van Kantinebeheerder 
en al actief voor het bestuur en de vereniging totdat ik 
gekozen word.   
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Mijn naam is Fee v.d. Lans.  
Van beroep docent Engels en al meer dan 10 jaar met ple-
zier tuinierster op het prachtige complex Delftse hout. 
 
Na een herhaalde oproep voor vrijwilligers heb ik me aan-
gemeld. Ik vond het tijd worden om iets terug te doen voor 
al het tuingeluk dat ons allen is gegeven dankzij deze ver-
eniging. Zonder vereniging namelijk geen volkstuinen 
en………meer vrijwilligers zijn zeker nodig!  
 
Ik ben kandidaat voor de functie Tuinzaken en al actief 
voor het bestuur en de vereniging totdat ik gekozen word. 

Het voorjaar is begonnen dus lekker in de 
tuin werken en genieten van het buiten zijn. 
Zaaien planten snoeien er is altijd wat te 
doen op de tuin en het buiten zijn mag.  
 
Versnipperaar 20 maart 
Tuinleden kunnen hun snoeihout op vrijdag 19 
maart de hele dag naar de grote parkeerplaats 
midden op het complex komen brengen. Dat kan 
eventueel ook nog op zaterdag 20 maart in de 
vroege ochtend, maar pas wel op voor het op-
knijpen en versnipperen dat dan in volle gang is. 
Het parkeerterrein is dan afgesloten. 
 
Toiletten 
Winter Toilet wordt op 23 maart afgesloten en de 
zomer toiletten gaan dan weer open. Deze wor-
den dagelijks schoongemaakt, heeft u gebruik 
gemaakt van het toilet dan laat u deze toch 
schoon achter en kinderen gaan toch onder toe-
zicht naar het toilet? 
 
Sproeileiding wordt op 23 maart ook weer aan-
gesloten zodat bij droogte de plantjes weer water 
kunnen krijgen. 
 

Kantine blijft gesloten. Heeft u een gasfles of 
sleutels nodig bel Albert Bruin 
06-36222575 om een afspraak te maken. 
 
Oei vergeten! 
Geef verandering van woonadres/
telefoonnummer/e-mailadres door zodat u niet 
spoorloos bent.  
Welk beroep u heeft/of heeft gehad is altijd  
handig om te weten. Wel graag uw tuinnummer 
vermelden.  
Doorgeven aan: ckapteinmeyer@gmail.com 
 
Aarde nodig? bel Peter (06-28 41 58 26) of  
Jolanda (06-30 82 59 92) voor een afspraak op 
de Coöptuin.  
 
De nieuwsbrief van de Coöp hangt vanaf heden in 
het kastje van de Coöp welke u vindt tegen tuin 
254, gelegen op tuingroep 4 aan het parkeerter-
rein. 
 
Wij wensen u een mooie tuinjaar toe. 
Bestuur Delftse Hout 

Oproep wijkagent 
 

Op tuin 200 is met behulp van tuinders een jongen opgepakt.  
Met een groep van vijf waren ze spullen aan het verplaatsen.  
De wijkagent is ingeschakeld en er wordt proces-verbaal  
opgemaakt. Met ouders zal gesproken worden. 
 
Deze groep is al een paar dagen actief, vooral op tuingroep drie. Er 
is geblowd, er zijn vernielingen aangericht en er zijn spullen ver-
plaatst. 
 
De wijkagent vraagt aan alle tuinders die schade hebben  
aangifte te doen. 
 

Belangrijk om de hekken na 18.00 uur te sluiten!! 
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Vijvertuinen 

Dag allemaal, 
 
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is  
Trees Moritz  en ik heb sinds kort een tuin op  
Vijvertuinen nummer 19. Ik ben sinds november 
vorig jaar met pensioen. Heb de afgelopen twintig 
jaar gewerkt in de zorgsector bij Parnassia.   
Verder heb ik drie kinderen en 6 kleinkinderen, in 
de leeftijd van 3 tot 12 jaar.  
 
Bij de overdracht  van de sleutels werd er ge-
vraagd of ik ook iets wilde doen voor de tuinen in 
het bestuur.  Er was nog een vacature.  
Dat wilde ik graag doen. 
 
In het verleden heb ik een tuin gehad op de 
Delftse Hout maar door verhuizing en ook te wei-
nig tijd heb ik deze toen opgezegd. Ik wist wel dat 
ik weer graag een tuin zou willen hebben als ik 
wel genoeg tijd zou hebben dus heb ik mij toen 
meteen weer op de wachtlijst laten zetten voor na 
mijn pensioen.  
 
Nu is het zover en heb ik weer een tuintje, waar ik 
me al lang op verheugde.  Ik ben verhuisd naar 
Den Hoorn en woon nu op loopafstand van mijn 
tuin. 
Gisteren voor het eerst alleen op mijn tuintje ge-
weest (na de overdracht en de sneeuwval) en de 
eerste plannetjes aan het maken voor mijn tuin.  
 
Heerlijk zo’n plekje buiten in alle rust, de natuur 
en het complex Vijvertuinen wat ik ook erg leuk 
vind. 
 
Ik ga er zeker van genieten en verder hoop ik een 
goed bestuurslid te kunnen zijn en de belangen 
van de tuinders goed te kunnen vertegenwoordi-
gen.  

Het lijkt alsof er in deze tijd alles stil 
ligt, maar op ons complex is er toch 
wel een en ander gebeurd.  
 

Het mededelingenbord heeft een opknapbeurt 
gehad en defecte verlichting is weer hersteld, 
met dank aan Cock natuurlijk. 
 
In het toegangshek is een nieuw slot geplaatst 
(ook weer dank aan Cock) en dus moesten alle 
leden een nieuwe sleutel komen ophalen. In  
deze tijd een hele organisatie. 
 
Ook de tuinkijk-dagen zijn tegenwoordig een  
flinke logistieke uitdaging. We willen immers alle 
corona-regels in acht blijven houden. 
 
Over het weer aansluiten van sproei– en drink-
water wordt u uiteraard tijdig geïnformeerd. 
 

En tot slot kunnen we melden dat  het bestuur 
weer helemaal compleet is dankzij Trees Moritz.  
Uiteraard moet u als leden van Vijvertuinen nog  
akkoord gaan met haar benoeming. Bij de  
volgende ledenvergadering zullen we Trees  
officieel voordragen. Tot die tijd zal zij als  
kandidaat-bestuurslid actief zijn.  
Hieronder een nadere kennismaking. 
 
Wij wensen iedereen een fijn en gezond tuinjaar. 
 
Bestuur Vijvertuinen 
 
Nog een leuk vooruitzicht: dit jaar bestaat 
Vijvertuinen 25 jaar. Onder normale  
omstandigheden reden voor een feestje. Nu 
even niet. Maar van uitstel hoeft niet altijd 
afstel te komen. Een feestje komt er, alleen 
weten we nog niet hoe en wanneer! 
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RaRa wat is dit?? 

Op initiatief van Karin en Lies van complex  
Vijvertuinen een nieuwe rubriek. 
 
De vraag is: wat zien we op de foto hiernaast?  
 
Stuur uw antwoord voor 1 mei a.s. naar: 
redactielevenslustigheden@atv-levenslust.nl. 
Het antwoord vind u in de zomereditie van 
Levenslustigheden. 
 
Heeft u nu zelf een intrigerende,  
raadselachtige foto voor deze rubriek?  
Stuur ‘m in naar het bovenstaande emailadres. 
 
Wij zien uw oplossing en nieuwe  
‘Rara-wat-is-dit’ foto’s tegemoet. 

‘Voorjaar’ 
Lies van den Berg (Vijvertuinen) maakte deze 
mooie voorjaarsimpressie voor ons. 
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Heb je dat ook wel eens? De jaarlijkse hout-
snipperdag is net achter de rug en jij was 
nog niet klaar met snoeien? Wat moet je nu 
met die stapel takken en stammetjes?  
 
Misschien heb ik een oplossing voor je. Die stapel 
is namelijk geen afval, maar een belangrijke voe-
dingstof voor plant en dier: gebonden koolstof. 
Heb je tijd en ruimte, dan veranderen schimmels 
en insecten die stapel takken in een paar jaar 
vanzelf in een bergje humus! In de Delftse Hout, 
waar ruimte genoeg is, laten de beheerders het 
snoeihout gewoon liggen zodat de natuur z’n 
gang kan gaan.  
 
Jammer genoeg is ruimte voor een volkstuinder 
nou net het probleem. Een beetje actieve tuinier 
heeft niet ergens 10m2 vrij voor stapels ver-
molmd hout…  
 
Gelukkig is er een manier om de natuur een 
handje helpen en daar zelf de vruchten van te 
plukken: de hugelkultur (duits voor 
’heuvelcultuur’). Het principe is simpel: die stapel 
hout gaat de komende jaren geleidelijk verteren 
en geeft ondertussen allerlei voedingsstoffen af 
aan haar omgeving. Een koolstofbatterij die vijf 
tot tien jaar mee kan! Wat nou als we een verge-
ten stukje tuin een spade diep afgraven, daar het 
snoeihout inleggen, en het vervolgens bedekken 
met de afgegraven tuingrond? Dan heeft het zo 
gevormde heuveltje de komende vijf tot tien jaar 
geen mest of compost meer nodig! De berg 
snoeihout voedt de planten die je er bovenop 
plant of zaait. Dat is de hugelkultur in zijn  
simpelste vorm. 
Op mijn eigen tuin bouw ik al een jaar of vijf zul-
ke heuveltjes. Om het verteerproces te versnellen 
breng ik een laagje compost aan voor ik de aarde 
op het hout schep. Anders wil er de eerste twee 
jaar behalve aardappelen niet zoveel groeien.  
 
Mijn oudste hugelkultur is inmiddels bedekt met  
mediterrane kruiden.  

Die verkiezen het hoge en droge plekje op het 
heuveltje boven onze natte kleigrond. Ik hoef ze 
nauwelijks water te geven, de wortels van de la-
vendel en de rozemarijn hebben de sponzige 
stammetjes in het hart van de heuvel gevonden.  
 
Nu is natuurlijk niet alles goud wat blinkt: m’n 
tweede Hugelkultur heeft eerst een jaar dienst 
gedaan als nest van een heel venijnig wespen-
volkje… On- en ander gedierte weet de vrije  
ruimte tussen de takken ook gauw te vinden. Tip 
van een ervaringsdeskundige: maak je snoeihout-
heuveltje zo compact mogelijk… ;-)  
 

Paul Gill, Biesland 61 

Tuinoplossingen, de hugelkultur 

De winnaars van de winterkleurwedstrijd zijn ……. 

Op de redactie van Levenslustigheden kwamen 
in december veel kleurplaten binnen!  
De ene nog mooier dan de andere! 
 
Het was dan ook moeilijk om de allermooiste er 
uit te zoeken die voor een prijs in aanmerking 
kon komen. 
 
Uiteindelijk hebben we de inzendingen ingedeeld 
in 2 groepen: 
 
 
 

In de groep  tot 8 jaar zijn de winnaars: 
Samuel Kramer 3 jaar    - Sofie Vlugt 5 jaar 
 
In de groep tot 12 jaar zijn de winnaars: 
Nora Assou      9 jaar     - Bente 10 jaar 
 
De gewonnen cadeaubonnen worden naar jullie 
toegezonden! 
 
Alle artiesten gefeliciteerd en bedankt voor het 
insturen van jullie creaties! 
 
De redactie. 
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Vijvertuinen 
Open-tuinen-dag van 10.00 tot 11.00 uur 
Complex Vijvertuinen werkt voor het  
bezichtigen van de tuinen met tijd-slots. 
Gelieve daarom vooraf contact op te nemen 
met: fjanssen70@gmail.com 
 
VT 001   330 m² 
VT 022   175 m² 
VT 026   240 m² 

Tuinoverdrachten 

Open-tuinen-dag 
zaterdag 24 april 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 (voor Vijvertuinen, 
zie hieronder) zodat u vragen kunt stellen 
over het reilen en zeilen op het complex. Tevens 
wijzen zij u de beschikbare tuinen. 

Tuinuitgifte-avond  
donderdag 6 mei 2021 om 20.00 uur 
 
De tuinuitgifte vindt digitaal plaats. 
 

Meer informatie 
Voor foto’s, voorlopige taxaties,  
overnamebedragen en overige kosten, 
zie vanaf 17 april 2021 de website:  
www.atv-levenslust.nl  

Delftse Hout 
Geen tuinen beschikbaar 
 
 

Biesland 
Geen tuinen beschikbaar 

Kooltuinmolensloot 
 
KM 027    300 m² 
KM 054    240 m² 

Beschikbare tuinen 

http://www.atv-levenslust.nl
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