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Voorwoord

Wat zou het meest besproken tuinonderwerp zijn geweest deze zomer?
Vermoedelijk de slak. Een verschrikkelijk nuttig dier dat ons helpt met het opruimen
van afval en rotte bladeren. Eigenlijk een klein composteer-fabriekje, zo’n slak. Ze
hebben het heerlijk gehad dit jaar. Elke dag lekker erop uit, nooit te warm, nooit te
droog…. lekker glijden over tuinpaden, over natte slakkenkorrels, nippen aan een
verdund biervalletje… Als het heel stil was, dan hoorde ik ze lachen.. plannen
maken voor volgend jaar… waar de eitjes te leggen na hun vrijpartijtje.
Behalve de slakken was er ook heel veel moois aan deze zomer. De bomen waren
ongelooflijk groen, planten die er andere jaren zielig bij stonden, waren helemaal
opgebloeid. Persoonlijk vind ik het ook best lekker, een beetje koelere zomer. Je zou
bijna denken dat het klimaat niet verandert… maar helaas is dat niet het geval.
Heel even was het klimaatrapport een veel besproken onderwerp. Het is ook veel
moeilijker om je een probleem op de lange termijn voor te stellen dan een actuele
slakkenplaag.
Toch gaat de verandering van het klimaat ons veel meer raken dan een slakkenplaag. We weten nog niet wij er precies van gaan merken, maar sommige van onze
tuinders bereiden zich al heel goed voor.
In dit nummer bijvoorbeeld een artikel over iemand die in de kas zoete aardappels,
citroengras en taro teelt. Over een aantal jaren kunnen we die gewoon buiten in de
volle grond zetten! De tuinder met vijgenbomen zit ook al helemaal goed, nu moet
je nog uitkijken voor vorst, maar in de toekomst zijn alle soorten vijgen geschikt voor
ons middellandse zeeklimaat!
Ook helemaal klimaat bestendig is de nieuwe rubriek “met de kaplaarzen aan”…
Deze tuinders maken zich op voor een verhoogde waterstand!
Net als u hoop ik dat het mee gaat vallen met de gevolgen van de klimaatverandering. Wat zijn uw klimaatbestendige tuinplannen?
Ik wens u een heel fijne herfst, met veel slakken die u helpen bij het composteren!

Toos Thoolen

Voorzitter ATV-Levenslust
PS: Houdt u alstublieft rekening met de stookwijzer (www.stookwijzer.nu) als u hout
stookt?
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Interview Cees de Groot
Delftse Hout loopt uit voor de vijgen van Cees de Groot.
Hoe krijgt Cees het toch voor elkaar om 300 vijgen te
oogsten? Lees het in dit nummer op pagina 10 en 11.
Bijdrage Dirk Hulst
Dirk Hulst is een liefhebber van tropische zomers.
Waarom? Omdat hij zonaanbidders in zijn tuin heeft.
Welke? Dat lees je op pagina 16 en 17.
De kaplaarzen van …
Wie is toch die aardige tuinder in die kaplaarzen?
Een nieuwe rubriek met snelle korte vragen.
Lees het op pagina 20 en 21.
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Van de redactie
Wat zijn wij blij en trots op de eerste versie van de vernieuwde
Levenslustigheden. Een aantal vaste rubrieken zien er anders uit
zoals de tuinverkoop en de colofon.
Wellicht herkennen jullie nog de aanduiding van de diverse complexen
door het gebruik van de verschillende bloemen. Ja! Dit hebben we
overgenomen van de Glossy ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van onze vereniging. In de volgende edities gaan jullie de verschillende
bloemen steeds terugzien bij de artikelen over de diverse complexen.
Verder in dit magazine een informatief stukje over zelf composteren
en kunnen we ook weer genieten van de vorderingen in de tuin van
Dirk Hulst. Een leuk interview met Cees Groot van de Delftse Hout en
kregen wij al direct trek bij het lezen van de recepten van Marjon.
Jullie zijn gewend om in het herfstnummer de stukken voor de Algemene
Ledenvergadering te vinden. Het hoofdbestuur heeft laten weten dat
deze stukken niet meer in de LLH worden gepubliceerd maar per mail
of per post worden toegezonden na aanmelding.
Zie hiervoor ook het aparte bericht van het hoofdbestuur.

Steffie en Sylvia
Belangrijke data ATV Levenslust

Tuinenkijkdag : 16 oktober 2021
Tuinuitgifte
: 27 oktober 2021
Deadline kopij : 27 oktober 2021
Algemene ledenvergadering: 24 november 2021
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Lieve mede tuinders
Als ik dit schrijf is het 14 augustus en zit ik in een bloed heet
Italië met manlief, dochter en schoonzoon. We hebben een
heerlijk huisje en een prachtig uitzicht. Gelukkig is het op dit
moment in Nederland ook een beetje mooi weer. Hoewel het
weer in Nederland mijns inziens redelijk pet geweest is.
Een niet geweldig voorjaar en een natte zomer.
Nu maar hopen op een mooi najaar.
Ik heb mijn voorzitterschap tijdelijk moeten overdragen
i.v.m. mijn gezondheid.
Ton van Haren vervangt mij (hoop Ik) tijdelijk.
Zoals ik vorige keer geloof ik ook al schreef hebben we nu
een prachtig voltallig bestuur en die zijn hard aan het werk!
We hopen binnenkort een ledenvergadering te kunnen
houden waarin jullie kennis kunnen maken en hoop ik
officieel zullen installeren.
Ondertussen hebben we op diverse plekken cameratoezicht
voor zowel binnen als buiten de hekken. Zodoende is er een
beter zicht op het naleven door onze leden van de verenigingsen complexregels. En kunnen we bij eventuele inbraak of
vandalisme de politie ondersteunen bij het onderzoek.
Ook is contact geweest met de beheerder van de begraafplaats.
De berenklauw die op de begraafplaats staat begon ook bij ons
op het complex te verschijnen. Dat kan natuurlijk niet de
bedoeling zijn. Als het goed is, is er ondertussen al actie
ondernomen door de hovenier aldaar. Graag even aan ons
melden als je nog een berenklauw bij ons op het complex
constateert; dan kunnen we maatregelen nemen.
Ook is het bestuur gestart met het verzenden van formulieren
waarop een ieder zich kan aanmelden voor het verplichte
vrijwilligerswerk. Gelukkig met een goede respons.
Ik dank dan ook alle bestuursleden hoe ze voortvarend alle
taken hebben opgepakt tijdens mijn ziekte en ik hoop van
harte dat ik dit najaar weer vaker aanwezig zal kunnen zijn.
Ook alle mensen die mijn tuin, pad en heg hebben
bijgehouden dank daarvoor.
Bestuur Kooltuinmolensloot

Adri van Velzen
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Wanhopige tuinders halen het nieuws
Dit jaar had het jaar van ultiem tuingeluk kunnen worden op complex
Biesland. De beregening was klaar om een droge zomer aan te kunnen en in de loop van het jaar was bezoek weer toegestaan.
Een mooie basis voor tuingeluk en gezelligheid. Ware het niet dat de
beregingsinstallatie alleen maar nodig was in mei en juni en voor de
kas. En dat de zon ons na juni in de steek liet; zelfs buienradar kon
door de regen de regen niet meer voorspellen.
Aardappelen liepen in de aardappelziekte, net als de tomaten.
Bonen misten de warmte en de bloemetjes ruiden voor ze konden
zetten. Waar bleef de spinazie na 3 x zaaien? Frambozen, pruimen
en appels rotten weg voor ze oogstbaar zijn. Sla, kool en wortelen
vielen drie keer achter elkaar ten prooi aan de regenliefhebbers:
slakken. Dahlia’s kregen geen kans om ook maar 1 bloem te geven.
De honger van het enorme aantal slakken was zo overweldigend dat
een enkele tuinder zelfs overwoog om te stoppen met tuinen nadat
ook het derde zaaisel van wortelen was genuttigd door deze regenliefhebbers.
Het leed van het type tuinder dat liever zelf oogst dan de oogst te
delen met ongenode bezoekers en schimmels was dit jaar zeer
groot. Het enorme aantal mee-eters bij professionele tuinders en
volkstuinders haalde zelfs het nieuws. Via de radio en de krant
werden allerlei tips gedeeld, maar vooral dat je je actie steeds moet
blijven herhalen. Bier verdunt door de regen, milieuvriendelijke
slakkenkorrels zijn ook lekker voor muizen (die daar niet dood van
gaan), wegvangen helpt zeker, maar waar laat je ze dan?
Uit alle mogelijkheden koos ik het vangen. ’s Avonds speciaal even
naar de tuin en in alle rust speuren naar die kleine bruine plakbeesten. Slakken eten niet alleen levende planten, ook de composthoop
is een walhalla voor ze en dat is makkelijk vangen. Ik schat dat ik
niet heel ver van de 1000 zit. Inmiddels groeit de sla al een week of
3, zonder ook maar een blaadje te missen. En de spinazie doet het
ook. Het maakt mij echt blij !
Naast het persoonlijke leed ben ik ontzettend blij voor de natuur in
het algemeen. Als je door de zanderige regio’s in Nederland rijdt of
er op vakantie bent geweest zie je dat alle bomen supergroen zijn,
in de bermen bloeien bloemen en je ziet groen gras door de
uitgebloeide aren. De heide is mooier dan ooit. De natuur had dit
echt nodig. En een bijkomend voordeel is dat onze professionele
boeren en tuinders de haspels nauwelijks hoefden te gebruiken.
Het grondwater is daardoor niet weggezakt. Dit jaar daarom geen
alarmerende berichten dat de natuur verdroogt. Hopelijk komt dat
ook nog in het nieuws.
Bestuur Biesland

Ellen K lein
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In memoriam
Kees Verbree, altijd een helpende hand op tuincomplex
Biesland en in het bijzonder in het verenigingsgebouw
‘De Bieze’ is op 10 juli jongstleden overleden.
Jarenlang schonk Kees voor de leden een kopje koffie
en maakte een praatje. Kees bracht levendigheid bij en
onder de leden.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
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Cees paradijsje
Vandaag zijn we op de tuin van meneer De Groot op tuincomplex Delftse Hout (tuinnummer 207). Iedereen hier
kent de 83 jarige Cees de Groot (ik mag Cees zeggen). En waarom dan wel vraag je je af? Nou dat komt omdat er
twee hele mooie vijgenbomen op de tuin staan en hij zo vriendelijk is om iedereen daarvan te laten meegenieten.
Menig tuinder komt een praatje maken en gaat met een vol bakje vijgen naar huis. Ooit op een reis naar Italië is er
een stekje mee terug naar Nederland gegaan. Het stekje is uitgegroeid tot twee bomen van wel drie meter hoog
en geeft inmiddels 300 groene vijgen per jaar.

Niet alleen tuinders waarderen
de tuin van Cees maar ook de
koolmezen. Verspreid over de
tuin hangen prachtig met de
hand beschilderde vogelhuisjes. Deze huisjes zijn niet zomaar beschilderd maar volgens
de Hinderlooper schilderkunst.
En ieder jaar zijn daar de mezenjongen die met hun kleine
kopjes uit de huisjes steken,
dit jaar zelfs vier jongen. Snap
ik wel, want zo’n mooi vogelhuisje zou ik als koolmees ook
uitzoeken.
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Als je bij Cees op de tuin bent voel en zie je het
‘oude’ tuinieren. Overal stekjes, bakjes, met de
hand gemaakte kasjes (paar planken en glas
erover). Een heerlijk gevoel. Net alsof ik weer
even terug in de tijd ben bij mijn opa in de tuin.
Al 16 jaar tuiniert Cees hier en het is zijn lust en
zijn leven en dat merk je dus. Er is bijna geen
groentesoort te noemen die hij niet verbouwd in
zijn tuin. Hij wijst trots op de kool, rabarber, komkommers, andijvie, aardappelen en nog veel meer.
Mede-tuinders zeggen dat hij toverhanden heeft!
Wat hij ook in de grond stopt, zelfs een afgevallen
takje, het gaat weer groeien en bloeien.
Dit jaar heeft hij voor het eerst bloemen. “Ik ben
erg blij dat ik nu ook aan de bloemen ben begonnen. Zo prachtig hoe ze uitkomen. Ieder dag een
beetje meer. En wel zo leuk voor mijn omgeving
wat kleur in de tuin”, zegt Cees vrolijk.
We gaan in de tuin een hoek om en daar staat
nog meer eetbaars. Enorme struiken zwarte
bessen.
Cees wijst op een speciale framboos. “Die smaakt
naar lychee. Jammer dat ik je die nog niet kan
laten proeven. Ook hier komen mede-tuinders
speciaal even voor langs om te proeven”.
“En vanmiddag komt moeder de vrouw genieten
van de tuin. Iedere middag ga ik haar halen om
in dit paradijsje te genieten.
Dit is toch puur geluk zo samen op de tuin”.
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Van het hoofdbestuur

Wij nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering
woensdag 24 november 2021, aanvang 20.00 uur.
Wij waarderen het als je bovenstaande datum vrij wilt houden
in je agenda. Om te weten hoeveel ruimte we nodig hebben om te
vergaderen vragen wij om je vooraf aan te melden.
Dit kan via de mail; secretaris@atv-levenslust.nl of per post
Secretariaat ATV Levenslust, tav Marry Slee,
Tormentil 24, 2631 DD Nootdorp.
Rond 10 november aanstaande ontvang je een mail of bericht per
post met de vergaderlocatie, agenda, notulen van de vergadering
van 29 juni 2021 en eventueel andere stukken.

De geschillencommissie
In de vorige Levenslustigheden heeft dhr. Chris Wessels een
mooi artikel geschreven over de geschillencommissie.
Er is een wijziging in de samenstelling van de geschillencommissie
waarover wij je graag informeren. De huidige commissie bestaat
uit dhr. Chr. Wessels, dhr. P. Schrier en dhr. G.W. van Mourik
(de laatste is tijdens de laatste ALV benoemd).
Mevr. Edelman is geen lid meer.
Omdat we op zoek waren naar nog een commissielid heeft
mevr. A. Wijnants zich bereid verklaard om zitting te willen nemen
in deze commissie. Zij wordt voorgedragen tijdens de volgende ALV.

Marry Slee

secretaris Hoofdbestuur
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In memoriam Elly Dijkgraaf
Op 12 juli 2021 is na een kort ziekbed Elly Dijkgraaf overleden.
Elly heeft 20 jaar een tuin gehad op Vijvertuinen. Aanvankelijk kwam
ze naar de tuin met haar man Hans. De laatste jaren kwam ze echter
alleen. Vrijwel iedere dag was ze er ‘n paar uurtjes en dan pakte ze
haar fiets weer om naar huis, naar haar man, te gaan.
Elly heeft een aantal jaren in het bestuur van Vijvertuinen gezeten
als penningmeester. Ze stond bekend als heel nauwkeurig en streng!
Alles moest tot op de cent kloppen.
Elly heeft 20 fijne jaren op haar tuin gehad, haar kinderen en kleinkinderen kwamen vaak langs. Elly is 81 jaar geworden.
Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Een bedankje aan onze Greet
Het gebeurt regelmatig dat mensen de tuin opzeggen.
Dat kan zijn door verhuizing, overlijden, of dat het hen te zwaar wordt.
Dit laatste was zo bij Greet Wessels.
Na 45 jaar getuinierd te hebben, heeft ze toch uiteindelijk haar tuin
opgezegd.
Ik heb Greet met haar man Herman op de Kogelgieterij leren kennen
als echte tuinders, evenals Hermans broers Chris, Jan en ook hun
vader.
Bij de bouw van de toiletten en het verenigingsgebouw op
Vijvertuinen was Greet altijd aanwezig en ook mijn rechterhand
Herman. Ik had wel eens woorden met Greet dat ik te veel aan
Herman trok bij verschillende werkzaamheden.
Greet was altijd wel te vinden in het verenigingsgebouw voor diverse
hand- en span diensten op de Kogelgieterij en later ook nog op de
Vijvertuinen. Maar nu was het toch wel genoeg voor haar, mede
omdat Herman een paar jaar geleden was overleden.
Gelukkig bezoekt zij met haar rollator nog regelmatig het tuincomplex
om nog even met deze en gene een praatje te maken. Wel is ze blij
met haar beslissing dat het nu niet meer hoeft.
Ik, Cor Gordijn oud voorzitter Kogelgieterij en Vijvertuinen, wens
Greet nog een paar goede jaren met haar kinderen.
En nogmaals bedankt voor alles wat je voor ATV Levenslust hebt
gedaan.
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De Zonnebloem op bezoek
De Zonnebloem Den Hoorn organiseert jaarlijks een
rolstoelwandeling voor hun gasten.
Op verzoek van De Zonnebloem was dit keer Vijvertuinen de
rustplaats om even te pauzeren met een kop koffie en iets lekkers
erbij. Drie groepjes van 18 personen, acht personen in de rolstoel
met acht vrijwilligers om de rolstoelen te duwen en daarbij twee
regelaars zijn op drie verschillende middagen op bezoek geweest.
Gezellig even uitrusten op het terras bij de vijver met koffie en
gebak en daarna een rondwandeling op ons mooie complex.
Het weer werkte steeds mee en iedereen was enthousiast.
Het was leuk om te horen dat een aantal dames de vijver nog
herkenden als het buitenzwembad van lang geleden.
Met dank aan Lisette en Trudy die belangeloos hebben meegewerkt om deze middagen tot een succes te maken en de gasten
van de Zonnebloem een fijne middag te bezorgen.

Rotstuin aan het bospad
Achter de boshut lag al heel lang een berg halve tegels, stenen
en ander puin. Een doorn in het oog voor een aantal Vijvertuinders.
Met vereende krachten is deze ‘puin hoop’ naar een open plek
langs het bospad verplaatst.
Een deel is ingegraven en van de rest is een rotstuin opgebouwd.
Er zijn wat varens en andere schaduw minnende plantjes in gezet.
Twee vliegen in één klap: de slordige berg puin is weg en er is
weer een leuk plekje aan het bospad toegevoegd.
Met dank aan Jan en Lonneke, Peter en Dick voor het idee en
het zware werk en aan Mieke voor de plantjes!
Nu deze “puin hoop” tot het verleden behoort doen wij een
beroep op alle tuinders om dit ook zo te laten.
Bestuur Vijvertuinen

Frans Janssen
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De tropische tuin

Zweterige zomerse dagen zijn dit jaar een stuk zeldzamer dan de afgelopen jaren, tot mijn grote geluk. Door alle
regen schiet alles de grond uit. Ik heb in mijn groentetuin een kleine selectie van vooral Amerikaanse gewassen:
aardappels, maïs, bonen en enorme langwerpige pompoenen. En in mijn kas tomaten en pepers. Allemaal gewone kost voor de moestuinier, natuurlijk, maar daarom niet minder lekker.
Mijn kas is enorm en omdat ik tomaten niet de lekkerste dingen van de wereld vind, probeer ik planten uit die je
minder vaak ziet. Zoals een andere Amerikaan: de zoete aardappel. Begin dit jaar heb ik een paar stekken gekregen. Van die stekken heb ik ook weer stekken genomen, want zoete aardappels zijn wat dat betreft heel makkelijk. Zes planten heb ik, en wat een enorme bossen worden dat! Grote volle hagen van bladeren die je ook nog
eens kan eten. Ik leid de ranken omhoog zodat ze geen wortel schieten en de planten de energie in de knollen
pompen.
Het allerleukst vind ik toch wel de tropische planten. Ze zijn anders, ze zijn interessant en je maakt er makkelijk
indruk mee op je bezoek. En waarom zou je je beperken tot de gangbare groenten als er zo veel meer mogelijk
is? Gember is een erg makkelijke plant. Als je een gemberwortel uit de supermarkt te lang laat liggen, komt er
vanzelf een groeipunt aan. Je stopt het hele ding in de grond en wacht tot de rietachtige plant opkomt.
Een andere supermarkt exoot die ik kweek is citroengras. Ook al zo makkelijk. Je kan de stengels direct in potjes
met aarde planten, of eerst in een glas water laten wortel schieten. In mei heb ik ze uitgeplant in de kas. Begin
augustus zijn ze ongeveer 75 centimeter hoog en ze ruiken heerlijk als je ze beschadigt. En je kan jezelf er ook
lelijk aan beschadigen want het blad is erg scherp!
De spectaculairste tropische plant die je heel gemakkelijk in je kas kunt kweken is ongetwijfeld de taro (of eddo,
Colocasia esculenta). Je kunt de knollen soms bij de supermarkt vinden bij de exotische groenten. Het zijn een
soort lichtbruine harige ballen ter grootte van een kiwi met een ring patroon. Het is weer gewoon een kwestie van
in een pot aarde planten, water en warmte geven. Binnen no time komt er een aantrekkelijk plantje op.
De bladeren worden gedurende het jaar steeds groter, en kunnen na meerdere jaren gigantische vormen aannemen. In de kassen van de botanische tuin van de TU staan exemplaren met bladeren die zo groot zijn dat je je
achter kunt verstoppen.
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Taro kun je ook kopen bij het tuincentrum. Bij de vijverplanten zijn
allerlei verschillende rassen met
leuke kleurtjes te koop. Ik heb een
gewone groene van de supermarkt
en twee planten van het tuincentrum, een groene met rode accenten en één die zo diep rood is dat
het haast zwart lijkt. De knollen zijn
eetbaar en heel veelzijdig. Je kunt
ze bakken, koken, frituren en er
chips van maken. Maar je kunt ze
ook overwinteren en in de volgende
jaren van steeds grotere planten
genieten.
De vraag is natuurlijk hoe ze de winter doorkomen. De taro kun je koel
en droog als knol bewaren, maar ik
ga deze winter uitproberen of extra
bescherming met een kleine foliekas
in mijn kas genoeg is ze met blad
en al de winter door te krijgen. Het
moet een tropische minituin worden.
’s Winters wil ik natuurlijk niks liever
dan die zomerse warmte.

Dirk Hulst
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Versnipperaar
Vrijdag 26 november kan er weer snoeihout voor de linten op het parkeerterrein gelegd worden. Zaterdag 27 november komt de versnipperaar en kan er na afloop materiaal geschept worden voor de tuin.
Het parkeerterrein is die dag wel afgesloten.

Waterafsluiting
Vanaf 29 november worden de zomertoiletten en de sproeileiding
afgesloten.
Vergeet niet de slangen van de sproeileiding op de tuin te verwijderen en de kranen te sluiten. Oh en zorg ervoor dat er makkelijk bij de
sproeileiding gekomen kan worden, de vrijwilligers moeten soms kruipen en sluipen en over de heggen klimmen om bij de sproeileiding te
kunnen komen.

Onze kantine vrijwilligers even
in het zonnetje zetten
Vrijwilligers staan iedere dag (behalve de zondag) in de kantine voor
iedereen klaar om een kopje koffie/thee of een ander drankje te
schenken. Zaterdags is ook de keuken open voor een lekkere hap.
Leuk te weten is dat dit lekkers naast gezellig te gebruiken in de
kantine of op het terras ook te bestellen is om mee te nemen naar
eigen tuin. Kennis maken en praten met andere leden dat is het doel
van een kantine. Ook de schoonmaak (binnen en buiten) wordt door
vrijwilligers verzorgt. Wij zijn heel blij met deze helpende handjes.
Mocht je nu denken dat lijkt mij ook wel wat om te gaan doen en mensen te leren kennen, meld je dan bij ons aan. Wij zijn onderbezet en
het is toch jammer als er dagen zijn dat de kantine dicht moet. Vooral
op de donderdagochtend en de zaterdag hebben wij dringend hulp
nodig, ervaring niet nodig. Wel een goed en zonnig humeur!
Vrijwilligers jullie verdienen een zonnetje.

Dat verdient een bloemetje
Vele jaren verzorgde Koos met
grote deskundigheid het af- en
aansluiten van de sproeileiding
en hielp hij bij storingen. Mede
door zijn gezondheid werd hem
dit helaas te veel. Gelukkig is
Koos nog heel actief in de klus
senclub en samen met Annie
geniet hij in hun prachtig verzorgde tuin waar altijd wat te doen is. Koos dank voor het vele werk dat je
voor ons hebt uitgevoerd aan de sproeileiding. Blijf nog lang genieten
op ons complex van de tuin.

In memoriam Henny van Roon
Henny van Roon, altijd opgewekt en behulpzaam in de kantine om
de bezoekers van een kopje thee of koffie te voorzien is na een
kort ziekbed overleden op 10 juli. Begeleid door haar geliefden en
omringt door haar lievelingsbloem witte en lila dahlia’s is op 17 juli
afscheid van haar genomen Zij zal door velen gemist worden.
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Tuinonderhoud tijdelijk moeilijk
of niet meer mogelijk
Gezond willen wij allemaal blijven. Maar helaas overkomt het
soms om voor langere tijd uitgeschakeld te worden door wat dan
ook waardoor het onmogelijk of moeilijker is de tuin te onderhouden. Mocht zoiets je overkomen meldt dit aan de secretaris.
Wij zijn dan op de hoogte en versturen geen vervelend verzoek
om je tuin bij te houden.
Blijft het moeilijk de tuin te onderhouden is het een overweging
waard deze op te zeggen omdat een verzorgde tuin makkelijker
verkoopt dan een verwaarloosde tuin.

Diversen
Lopend op het complex zie je een grote diversiteit aan tuinen
en de verzorging ervan. Dit viel de bezoekers van Gluren bij
de Buren ook op. Er waren 18 bezoekers en zij hebben
38 tuinen bezocht een aardig resultaat.
De tuin mag langzaamaan in winterslaap maar voor het zover
is moet er op de tuin het een en ander gebeuren. Heggen
snoeien op 140 mrt hoog, dan kan hij uitgroeien tot de
gewenste hoogte van 150 mrt Laat de heg vooral ook niet te
breed worden zodat de paden begaanbaar blijven. Onkruid in
of onder de heg wordt natuurlijk ook verwijderd zoals ook
kleine reparaties aan de huisje. En last but not least vergeet
de tuin zelf niet. Hier en daar wat snoeien en uitgebloeide
bloemen verwijderen.
Ja de zomer is op zijn retour maar ondanks het wisselend weer
en corona was het toch genieten op de tuin dit seizoen.
Om onze leden zonder internet ook goed te informeren hangt
er meerdere keren per jaar een nieuwsbrief in het kastje bij
de Coöp. Uiteraard mogen ook de leden met internet hier
regelmatig kijken.
En o ja wijzigingen in een, adres/telefoonnummer/
of emailadres vergeet u toch niet door te geven daar het
vervelend is als wij speurwerk moeten verrichten.
Bestuur Delftse Hout

Peter de Groot
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De kaplaarzen van ......

Margo van Voskuilen op Biesland mag het spits afbijten in deze nieuwe rubriek, ondanks dat ze liever tuiniert op
goede tuinschoenen in plaats van kaplaarzen.
“Fijn dat je er bent”, zegt Margo want nu kan ik even rusten. Margo is namelijk druk in de weer om haar spullen
uit het tuinhuisje naar haar grote kas te sjouwen. “Het is tijd voor een nieuw huisje. Na 3 jaar tuinieren wil ik hier
toch een beter huisje neerzetten met meer ramen en een luifel waar ik dan ’s zomers in de schaduw buiten kan
werken”, zegt Margo blij. Niet voor niets heeft Margo haar bijnaam “Mrs. Buildy” want Margo bouwt van alles op
haar tuin. Van een anti-vogelkooi voor haar aardbeien tot drie soorten bakken om planten te beschermen. Asperges en artisjokken in bak 1, in bak 2 de blauwe bessen en bak 3 de courgettes. Bak 2 is wel heel bijzonder, want
die kan aan beiden kanten open om te plukken. En in iedere bak ligt
een drainage systeem. Echt ingenieus. Maar Margo werkt dan ook
bij een uitgeverij als content coördinator voor Nederlandse
Bouwdocumentatie. Diverse bouwmagazines gaan dus door haar
vingers. Wie weet doet ze daar wel al haar inspiratie op.
“Margo hoe kom je erbij om te gaan tuinieren”, vroeg ik haar.
Enthousiast vertelde ze mij dat ze al een tijd op de wachtlijst bij
Levenslust stond en dus LLH heden in de bus kreeg. Daar stond
een artikel in over de proeftuin achter de Aldi (inmiddels verdwenen)
waar ze vrijwilligers zochten. Daar is ze meteen op af gegaan en
heeft daar 2 jaar getuinierd. “Heerlijk met elkaar tuinieren en daar
heb ik tuinvriendin Lucy ontmoet. In de proeftuin had ik een postzegeltuintje voor mezelf naast de productietuin waar men groentenpakketten kon kopen. Tuurlijk wilde ik nog steeds een tuin bij Levenslust maar ik stond op plek 75 dus dat zou nog wel even duren. Maar
niets was minder waar en kreeg 3 jaar geleden deze tuin. Samen
met tuinvriendin Lucy tuinieren we nu op de 390m2 op Biesland.
Een fijn intiem tuincomplex met 80 tuinen, weg uit de drukte van
de stad, lekker rustig en dicht bij huis”.
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“Hoiiiii”, klinkt het vanaf het tuinpad. Overbuurman Erik komt
aangelopen. “Ik heb de gevulde koeken voor je”, zegt hij.
Waarop Margo hem appelflappen geeft. “Ja, we ruilen vaak
wat lekkers voor bij de koffie. Vanmiddag komt Erik mij met
het tuinhuis helpen. Een fijne overbuurman heb ik aan hem”.
Margo neemt mij mee door de tuin en wijst mij op haar collectie Heuchera, oftewel Purperklokje. De bladeren zijn er in
zoveel varianten en kleuren. De Marmelade heeft zelfs oranje
blad. En bij sommige bloemen denk je, dat kan niet, dat is niet
echt, zo mooi! Het is een van haar lievelingsplanten naast de
Gele Puntwederik.
We lopen verder en Margo zegt lachend dat je soms je definitie van onkruid moet bijstellen. Met Tijmkussens en Kruipend
zenegroen wil ze de tuin onkruid vrij maken. Een uitdaging
voor de komende jaren. Maar eerst het tuinhuis slopen en
een nieuwe bouwen. Margo hoopt hier nog lang te tuinieren
en nog van alles te bouwen.
Dank je wel voor het leuke gesprek “Mrs. Buildy”.
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Zelf composteren: met een beetje geduld…

Als je eenmaal doorhebt hoe eenvoudig het is, gooi je echt niks meer weg in de tuin. Na twee jaar oogst je rijke compost! Jos Fransen van tuin 260 en de Coöp op complex Delftse Hout vertelt in negen stappen hoe je dat aanpakt.
1) Deze compostbak van 80 x 120 x 100 cm hoog is mijn verzamelbak waarin ik het hele jaar afval uit de tuin
kwijt kan. Ik gooi er alle onkruid en plantenresten inclusief wortels in, zelfs het knipsel van de heg.
Zaadstengels en takken niet. Als de bak ’s zomers te droog wordt, gooi ik er emmers water overheen.
Doe je er ook gras van het gazon in, zorg dan wel dat dit gras geen laag vormt, maar meng het een beetje
met de rest.
2) Eenmaal per jaar gooi ik de bovenste, onverteerde laag van de compostbak op een zeil naast de bak,
zodat ik het onderste uit de bak kan uitzeven.
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3) Uitzeven doe ik met een bak met een bodem van 15 mm gaas. Dit door te schudden en de kluiten klein te
maken.
4) Een kruiwagen vol met uitgezeefde grond.
5) Uitgezeefde grond is nog niet helemaal verteerd. Deze is al goed om te gebruiken voor het bemesten boven
op de grond, bijvoorbeeld rond fruitbomen.
6) Deze compost gaat weer voor een jaar in een vat van 250 liter (met gaatjes erin zodat het water weg kan).
7) Het vat is vol. Stamp de inhoud niet aan; zo blijft er lucht in en verteert het beter.
8) Dit is een emmer grond nadat de compost één jaar in het vat van 250 liter heeft gezeten. Prima potgrond.
9) Alle uitgezeefde grove delen en de bovenlaag van de compostbak gaan weer terug in de compostbak en
zullen volgend jaar wel zover verteerd zijn dat ze door de zeef gaan.
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Recepten van Marjon
Het was een lastig seizoen voor de moestuin, heel koud voorjaar, regenachtige koele zomer. Courgettes en
pompoenen moeten, als ik dit schrijf begin augustus, nog heel hard nadenken of ze nog wat gaan doen. Maar de
boontjes groeien en bloeiden uitbundig. En niet te vergeten het onkruid. Toch mag ik niet klagen over de oogst.
Het was weer heerlijk werken op de tuin. Als ik zorgen had en mijn hoofd omliep, knapte ik helemaal op van een
paar uur werken op mijn tuin. En natuurlijk waren we als tuinders bevoorrecht in deze coronatijd, we konden immers altijd veilig buiten zijn.
Dit keer recepten met een exotisch tintje. En een courgette taart voor als de courgettes hebben besloten dat ze
mij nog wat vruchten gaan schenken.

Indische wokschotel (voor 4 personen)
1 of 2 uien, gesnipperd
knoflook, gehakt, naar wens
700 gr gebroken sperzieboontjes
1 flinke winterwortel in fijne plakjes of reepjes gesneden
ruimhartig restjes fijngesneden witte- of spitskool en/of fijngesneden
prei en/of een blikje bamboescheuten en/of wat taugé, kortom
eigenlijk alle restjes groentes zijn wel bruikbaar
2 doosjes boemboe Sajoer Groente of Sajoer Boontjes
1 zakje knapperig gebakken uitjes
vegetarische tahoe/tofu blokjes, kipstukjes of 4 gekookte eieren
woknoedels voor 2 personen (dat is echt genoeg)
scheut neutrale olie of wokolie om in te bakken
Verhit de olie in een wok, hapjespan of grote koekenpan en fruit de uien en knoflook even zachtjes. Doe de sperzieboontjes en wortelstukjes erbij. Fruit ook even aan en zet dan het vuur lager om de groentes te laten stoven.
Na enige tijd, als de boontjes bijna gaar zijn, de rest van de groentes, de vegetarische blokjes en de doosjes
boemboe erbij met 3 dl of wat meer water.
Alles flinke omscheppen en dan tot slot de woknoedels erbij.
De woknoedels moeten al vrijwel gaar zijn als ze er bij gaan, bereiden volgens de verpakking.
Laat alles nog even goed door sudderen, maar niet te lang.
Strooi bij het opdienen de knapperige uitjes er over en doe er de partjes ei bij als je eieren erbij wilt.
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Kweepeermosterd
800 gr kweepeerpuree
100 gram gemalen mosterd / mosterdmeel
handje mosterdzaad (optioneel)
5 dl droge witte wijn
3,5 dl wijnazijn of ciderazijn
330 gr suiker
1 grote liefst biologische sinaasappel (alleen rasp
van de schil)
3,5 theelepel zout
bescheiden theelepel kaneel
bescheiden theelepel pimentpoeder
1 citroenen (sap en rasp)
Mocht je dit recept niet in combinatie met een ander kweeperenrecept maken kook dan eerst kweeperen
zachtjes gaar in een pan met water. Pureer dit en weeg 800 gr af voor de start van de bereiding van dit
recept.
Voeg alle ingrediënten samen in een grote pan en warm alles goed door. Blijf goed roeren om aanbranden
te voorkomen. Kook het geheel tot het een stevige mosterd is. Roer aan het einde het sap van de citroen
door de mosterd. Reinig potten en deksels in kokend water of zet ze een kwartier in een voorverwarmde
oven op 150 graden. Vul de potten af en doe de deksel er meteen op.
Tip: mosterd smaakt lekkerder als ie kan rijpen. Laat de mosterd dus even een maand rusten in de pot.
Liever een wat sterkere mosterd? Voeg gewoon wat meer mosterdmeel toe.

Courgettetaart á la Marjon
●
●
●
●
●
●
●
●

●

2 courgettes, gewassen, in plakjes, niet geschild
3 flinke uien in ringen
Veel knoflook, grof gehakt
Pakje feta
Bladerdeeg (plakjes diepvries of aan één stuk)
Turkse pepervlokken (pull biber) gedroogd of
Spaanse peper, fijn gesneden (zonder pitjes is
wat milder dan met)
wat zout of Aromat
Basilicumpasta (van Knorr, te koop bij de Makro,
zeer smaakvol) of een flinke bos fijngehakte
verse basilicum met een beetje olijfolie gemengd
of goede pesto
Olijfolie

Bak uien en knoflook tot licht bruin in de olijfolie, voeg plakjes courgette toe en bak zodat er veel vocht verdampt. Kruid met zout of Aromat en Turkse gedroogde paprikavlokken of de fijngesneden Spaanse peper.
Bak bladerdeeg blind liefs in een vlaaivorm of anders een grote springvorm. Blind bakken doe je door
bakpapier in de taart te leggen en dan de taart te vullen met droge bonen of speciale blindbak-knikkers. Ik
bekleed ook de bakvorm altijd met bakpapier, dan komt de taart er het mooiste uit. Bak op deze manier de
taart ca 10 minuten blind op 180 graden hete lucht of 200 graden elektrisch, laag in de oven. Haal dan de
bakvorm uit de oven, verwijder het bakpapier met de bonen of knikkers.
Smeer de blindgebakken en iets afgekoelde bladerdeegbodem in met de basilicumpasta of het basilicummengsel of de goede pesto en doe het enigszins afgekoelde courgettemengsel er in en verbrokkel de feta
erover. Bak ca 15 minuten of iets meer op 180 graden C hete lucht of 200 graden C elektrisch. De feta
mag goudgeel worden.
Dit is een vrij pittige taart waar een groene salade goed bij past.
Eet smakelijk

Marjon
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Tuinoverdrachten
De tuinen kijkdag is op zaterdag 16 oktober.
Tuinleden die hun tuin hebben opgezegd
zijn aanwezig zodat je een kijkje kan
nemen op de beschikbare tuinen en
in de tuinhuisjes.

Vijvertuinen:
Geen tuinen te koop

De ontvangst van de kijkdag is in het
vereningsgebouw. Bestuursleden van het
complex zijn aanwezig voor vragen over
het reilen en zeilen op het complex en wijzen
de beschikbare tuinen aan.

Delftse Hout: 16 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur
DH 008 250 m2
DH 013 250m2
DH 034 250m2
DH 044 250m2
DH 164 250m2
DH 245 250m2
DH 264 250m2

Tuinuitgifte is op woensdagavond 27 oktober
om 20.00 uur.
De tuinuitgifte vindt digitaal plaats.
Meer informatie:
Voor foto’s, voorlopige taxaties, overnamebedragen
en overige kosten, zie vanaf 8 oktober de website
www.atv-levenslust.nl

Biesland: 16 oktober tussen 10.00 en 11.00 uur
BL 001 315m2

Kooltuinmolensloot: 16 oktober tussen 12.00 en 13.00 uur
KM 016 300m2
KM 067 220m2
KM 092 240m2
KM 097 330m2
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