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Weten jullie hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die vrijwillig iets doen voor onze 
vereniging? In dit nummer van Levenslust lees je over onze mensen die op de achter-
grond veel werk verrichten. Hartelijk dank daarvoor! Deze leden doen belangrijk werk uit 
zichzelf en ze hebben er nog plezier in ook!

Ik zocht op waar het woord “vrijwillig” eigenlijk vandaan kwam en las dat vrijwillig vroe-
ger (rond 1300) betekende: spontaan, in een opwelling.
Daar hopen we bij Levenslust ook op. Dat alle leden op een ochtend wakker worden met 
een spontane ingeving om: 

We hebben gelukkig veel leden in de vereniging, die spontaan en met veel 
plezier taken op zich nemen: een hele groep trouwe vrijwilligers.

We hebben ook leden die wat rustiger van aard zijn, de dingen niet in een opwelling 
doen. Zij houden meer van structuur, weten graag duidelijk wat er moet gebeuren. Daar 

waarop leden de handen uit de mouwen kunnen steken. Er zijn veel mogelijkheden om 

gedaan kunnen worden. We maken die dagen leuk en gezellig, meld je dus aan voor de 
volgende klusdag!

We hebben alle handen nodig om de vereniging draaiend te houden en zien graag dat 
iedereen naar zijn of haar vermogen een bijdrage levert. Als je geen fysieke bijdrage 

zijn om op een andere manier iets voor de vereniging te doen. We verwachten dat ook 
deze leden in 2022 mee gaan doen!

Heb je na dit nummer inspiratie gekregen en wil je het nieuwe jaar goed beginnen? Meld 

vereniging.

Het hoofdbestuur wenst alle leden, met en zonder tuin, alle ereleden en leden van ver-
dienste goede feestdagen (lees de recepten) en een mooi 2022.

We werken aan een bloeiende vereniging Levenslust!

voorzitter ATV Levenslust
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nummer
Winter 2021

Dit keer een bijdrage Uit de oude doos.
We kijken terug op 50 jaar tuinieren met 
Riek en Ben Hoogendam

-
heid van jewelste tijdens de najaarsmarkt. En wie 
werden er in het zonnetje gezet op DH?

Wat gaat nou vooraf voordat Levenslustigheden bij 
je op de mat ligt? Van de redactie tot de bezorger. 
Allemaal vrijwilligers aan de slag.

en verder….

3 Voorwoord Toos Thoolen

4 Inhoudsopgave

5 Van de redactie

7 Uit de oude doos

12 & 13 Bijdrage Dirk Hulst

16 & 17 Van composthoop tot uitbroedplek

20 & 21 De kaplaarzen van … 

22 & 23 Hoe komt de Levenslustigheden

tot stand

28 t/m 30 Recepten van Marjon

31 Van het hoofdbestuur

35 Tuinoverdracht

25 t/m 27

22 & 23

20 & 21

7 t/m 9
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Dank voor de vele positieve en leuke reacties die we 
hebben ontvangen op het eerste vernieuwde nummer
van de Levenslustigheden. Dit stimuleert ons zeker 
om op de ingeslagen weg door te gaan.

Ook nemen we jullie mee in alle handelingen welke
worden verricht om de LLH uiteindelijk bij iedereen op 
de mat te laten vallen. 
Een leuke blik in de keuken en je krijgt vast bewondering voor
Esta Peeters. Wij in ieder geval wel. Ook voor de bezorgers
die door weer en wind er voor zorgen dat het magazine bij
iedereen thuis wordt bezorgd.
Verder wensen we iedereen een mooi en gezond 2022.

Belangrijke data ATV Levenslust
Tuinenkijkdag : 15 januari 2022
Tuinuitgifte : 26 januari 2022
Deadline kopij: 15 februari 2022
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spleet van het bordes. “Heb je dat nou ook gezien, mooi toch?” Welkom in huize Hoogendam op nummer 8. 

Het is een zoete inval, ook zoon Jacco en zijn vrouw Desirée zijn aangeschoven. En Patricia, de buur-
vrouw van een eindje verderop, die al jaren een handje helpt met de tuin. De reden voor alle aanloop? 
Nou, ze houden hier wel van gezelligheid, da’s één. Maar aan alle goeds komt een keer een eind. En 
dat is reden twee: na 50 jaar nemen de Hoogendammetjes afscheid van hun volkstuin en van Levens-
lust. “De laatste der Mohikanen”, grapt Patricia, maar de sfeer is opperbest. Over levenslust gesproken.

Ben (87) en Riek (86) zijn hier in de jaren zeventig neergestreken. “Deze tuin was vrij en er stond nog 
niks.” Geen wachtlijst, geen overnamekosten, ze konden er zó op. Alles hebben ze hier zelf opgebouwd. 

Tweede leven
Het huisje heeft Ben bij elkaar geklust met materiaal dat hij kreeg van 
‘opa Voogd’, zijn huisbaas, die aannemer was. De fundering bestaat uit 
36 betonpoeren van kassen uit De Lier. Aan de wand een retro-Bruyn-
zeelkeukentje, met granito aanrecht, lóódzwaar. “Maar de vloer kan het 
hebben”, verzekert Ben. En een prachtige potkachel ‘van de zus van 
Ben’, keurig rondom betegeld en een veilige afvoer door het dak. De ra-
men komen ‘van een broer die werkte bij Van der Lee.’ En zo heeft alles 
hier een tweede leven. 

Ook de houten kweekkas is Bens werk. Veel beter dan aluminium, legt 
hij uit, want hout houdt ’s nachts de warmte vast, de groei gaat door en 
de beworteling is beter, daar krijg je gezonde planten van. 
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Als elektricien heeft hij jarenlang de verlichting (van carbid naar stroom!) en verwarmingsplaten in de 
kassen in De Lier aangelegd. Daar komt ook zijn liefde voor tuinieren vandaan. Zijn vrouw Riek is een 
tuindersdochter van de Zuid-Hollandse eilanden. Allebei uit grote gezinnen. Bij Ben waren ze met 16 kin-
deren, bij Riek met z’n 18-en. “Bij de Watersnoodramp zijn er 8 verdronken.” Maar dat zijn weer andere 
verhalen, terug naar Levenslust. 

Andijvie in de badkuip
De tuin is nu een schim van hoe die ooit was, wat hebben ze er veel tijd in gestoken! Links lagen de 
kweekbedden, Bens afdeling. Rechts de bloemen en een grasveldje voor de kinderen, daar ging Riek 
over. Zoon Jacco vertelt dat pa na zijn werk altijd naar de tuin ging. Ook Riek had er haar handen vol 
aan. “Dan kwam Ben zondagavond thuis met tien kroppen andijvie.” Die waste hij in bad en dan stond 
Riek even later te blancheren en ging alles de diepvries in voor de winter. “Jacco draaide altijd de snijbo-
nen”, vertelt Riek. En de eerste keer dat schoondochter Desirée kwam kennismaken op de tuin, kon ze 
meteen meehelpen tuinbonen doppen, émmers vol. “Ik hou helemaal niet van tuinbonen”, bekent ze ach-

bakkie rond om op bestelling water te halen voor tuiniers. Grijnst: “Ik verdiende een aardig kapitaaltje.”

Geen gif

is ‘natuurlijk tuinieren’ al vijftig jaar doodgewoon. Ben vertelt hoe die houding hem bijna zijn baan kostte 
in de kassenbouw. “Aan die kasplantjes is niks natuurlijks aan. Van kleins af aan gaat er kunstmest op. 
En zodra er een blaadje aanzit, wordt er met gif bespoten.” In de kassen zag hij dooie vogeltjes. En kon 
zijn mond niet houden – een vakbondsman in de dop, hij kan er veel over vertellen. “Maar we hebben 
het nou over de tuin pa”, grinnikt Jacco.
Riek herinnert zich de bespoten bietjes van haar broer uit De Lier. “Dat proefde je. Ze smaakten lang zo 
lekker niet.” Gif kwam er bij de Hoogendammetjes dus niet in. Dat was best wel een uitzondering in die 

tijd, ook op Levenslust. Ben: “Iedereen dacht dat er gespoten moest 
worden, je had toen nog veel meer insecten, maar mensen waren te 
beroerd om de rupsen met de hand van de planten te halen.”

Gemeenschapjes
Ben zat ook in het bestuur voor de tuinzaken. Het duurt even voordat 

bestond. Zeg maar wat we nu ‘tuingroep 1 t/m 4’ noemen. Dat waren 
stuk voor stuk kleine gemeenschappen met een eigen ‘bestuurtje’. 
Riek vertelt dat iedereen elkaar kende. Nieuwkomers werden in die 
gemeenschapjes opgenomen. “Mevrouw van Dam, in de tijd ook van 
het bestuur, ging dan met een aardigheidje langs.” Ben: “Iedereen 
hielp elkaar ook.” Aan hoeveel huisjes hij wel niet heeft mee geklust... 
Verplicht vrijwilligerswerk stond nog niet in de statuten, maar dat was 
ook niet nodig. Ben: “Als mensen er samen plezier aan beleven, gaat 
het vanzelf.”  
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hoor, het was altijd gezellig. En je zorgde voor elkaar. Als we 
met een stel vrouwen en kinderen op de tuin waren, was er altijd 
een man bij, voor de veiligheid.” Riek vindt “dat we vroeger veel 
beter met elkaar omgingen.“ Ben: “Dat ben ik niet met je eens, 
we gingen ánders met elkaar om.Het kon gemoedelijk gaan, 
maar je had ook ruziemakers onder de mensen zitten.”

Grote vakantie
In de zomervakantie, als de kinderen zes weken vrij waren van 

het. Op maandag stond Riek dan gewoon de was te koken op 
het gasstel in het tuinhuis. Ze wijst waar vroeger de opklapbed-
den stonden. Met een gordijn ervoor. Als ‘iemand van het be-
stuur’ toevallig langsliep ’s avonds of ’s ochtends, was dat na-

maar werd oogluikend toegestaan, vertelt Ben. 

Er werd ook van alles georganiseerd: lampionnenoptochten 

‘s winters schaatsen, dan stond Riek op de tuin oliebollen te 
bakken. In de zomer trokken de kinderen naar zwembad Het 

de fotoboeken van zolder gehaald: die spreken boekdelen. 

Cash & Carry
“Vroeger had je ook wel de tuin omdat je niet zo veel geld had 
hè”, memoreert Jacco. “Het was een volkstuin, je had er altijd 

plantjes halen. Je had overal adresjes, het kostte bijna niks.” 
Maar Ben kweekte ze ook zelf, hij had zo’n mooie pottenpers. 

Naaldwijk gehaald. Spierballenwerk hoor, maar het scheelt een 
hoop plastic potjes. 

Mooi geweest
Willen de jongens de tuin niet overnemen? Nee, Peter, de 
oudste, woont in Thailand, en Jacco heeft achter zijn huis in 
Wateringen al genoeg groen. Riek: “En op een tuin ben je nooit 
klaar. De boel is nu verwilderd, we hebben er geen groenten 
meer van, vorig jaar ook al niet meer. Patricia heeft nog een 
paar tuinbonen gezet, maar daar zaten de slakken in.” 
Ze kunnen erom lachen. 

Ben: “Het is een godsgeschenk geweest deze tuin. Ik zeg altijd, 
we waren nooit zo oud geworden als we deze tuin niet hadden 
gehad.” Vinden ze het dan niet lastig om afscheid te nemen? 
Ben: “Zie ons er nou eens gelukkig en gezond bij zitten.” En 
Riek:”Het was even moeilijk, maar er is een tijd van komen en 
van gaan.”
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De geschiedenis van het Kabouterpad.

In het vorig nummer van Levenslustigheden stond 
een stukje over het hergebruik van puin.

overtolligheid aan snoeihout en houtsnippers. Door de massa-
le aanvoer van snoeihout kon deze niet, in die ene ochtend dat 
de hakselaar op het terrein was, verwerkt worden.
Zo is het idee ontstaan om van deze takken houtwallen in de 
bosrand op te werpen.
De houtwallen groeiden, in lengte, zover uit dat er een pad 
ontstond om de takken te kunnen transporteren. Deze paden 
werden voorzien van niet gebruikte houtsnippers en ziehier het 
ontstaan van een bospaadje waarop je een avontuurlijk wan-
delingetje kan maken.

Direct naast het pad is ook een plek gecreëerd voor het plaat-
sen van bijenkasten.
Altijd enige voorzichtigheid betrachten bij het passeren van de 
bijenkasten. Op het pad blijven kan een aanvaring met een 
boze bij voorkomen. 

Het pad is verder doorgetrokken en beslaat bijna de helft van 
-

nummer 2020 heeft u kunnen lezen hoe dit pad feestelijk werd 
geopend met zingende kabouters en een kabouter zoektocht.
Door het aanbrengen van de houtwallen zijn er ook beschutte 
plekken ontstaan voor een verscheidenheid aan diersoorten.
En zoals u nu in deze herfsttijd kunt zien is er door een goede 
voedingsbodem, ontstaan door vermolmt snoei- en haksel-

Het aanleggen van dit pad, zoals het er nu bij ligt, heeft jaren 
geduurd en er zal nog veel tijd in gestoken moeten worden om 
het pad als zodanig te behouden.
Maar gezien het resultaat zullen de mensen van de Vijver-
tuinen die er aan gewerkt hebben en de mensen die het nog 
gaan doen er met veel plezier hun energie in steken.

Jan van Os (aspirant) bestuurslid stelt zich voor. 
De ledenvergadering op 21 november moet nog akkoord gaan met 
de benoeming van Jan als bestuurslid.

Ooit begonnen met tuinieren bij Prometheus tuinvereniging 

van Delft naar de andere kant van Delft en weer terug, te zwaar 
wordt ga je toch denken aan iets dichterbij.
In 1995 kregen wij een tip van onze naaste buurvrouw op de 
galerij: er zijn nog tuinen vrij bij de “Vijvertuinen” (deze naam 
moest toen nog verzonnen worden).
Van deze vrije tuinen, zeg maar braakliggende stukken aarde, 
hebben wij er een zo dicht mogelijk bij de ingang gekozen.
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Opnieuw beginnen met het aanleggen van een tuin was voor 
ons 25 jaar geleden een makkie. Het inrichten van een tuin 
op een kaal stuk land geeft, vinden wij, veel voldoening on-
danks de kosten en de vele krachtsinspanningen.

De bouw van het tuinhuisje hebben wij wel uitbesteed, het 
voordeel hiervan was dat wij nog diezelfde dag droog konden 
binnen zitten.
De kleine boompjes en struikjes die we toen hebben geplant, 

snoeien. Niet alleen in de breedte maar vooral in de hoogte.
Soms met zwaar gemoed.

Maar als een struik of boom onderhanden is genomen valt 
direct op hoe het gebladerte heel langzaam veel licht heeft 
weggenomen.
Het gezegde snoeien doet (op)bloeien geldt dus ook voor 
ons. Wij gaan er vanuit dat wij nog lang van onze tuin mogen 
gaan genieten.

Vijvertuin 3
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Wat een weldaad, een tuin vol bloemen en groenten. Ik 
heb nog nooit zo veel mais gegeten. Ik heb de kolven 
gebarbecued, gekookt, er de korrels vanaf gesneden 
voor in de rijst. Handig bij dat barbecueën dat er een 
groene wikkel omheen zit. Als die weggebrand is zijn 
de kolven gaar. Ik heb ook al de eerste artisjok gege-
ten. Een minuscuul dingetje, maar wel een heel lekker 
minuscuul dingetje. Misschien moet ik volgend jaar nog 
wat planten zaaien.

De stamslabonen waren een andere topper. Ik heb een 
vriezer vol. Maar de pompoenoogst slaat echt alles. 
Toegegeven, ik heb dit jaar een vrij groot ras gezaaid: 
de ‘Georgia candy roaster’. Langwerpige oranje pom-
poenen met een groen puntje. Zes stuks heb ik ervan 
geoogst. De grootste is 70 centimeter en 9 kilo zwaar. In 
totaal ligt er nu 36 kilo aan pompoen bij mij thuis achter 
de bank (waar laat je ze anders?). En ze zijn nog lekker 
ook! De naam zegt het natuurlijk al: je moet ze roasten 
en dan worden ze als candy.
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Het vruchtvlees van de ‘Georgia candy roaster’ 
is vrij melig, dus voor hartige taart of zo vind ik 
ze minder geschikt. 
Ik leg ze in ringen gesneden een half uur in de 
oven op 200 graden. Bij het bakken karamelli-
seren ze, en er loopt zelf een soort suikerwater 
uit. Vullen kan natuurlijk ook, lekker met ge-
hakt, of gekruide rijst met maïs bijvoorbeeld. 
Als je een heel erg grote oven hebt zou je ze 
zelfs in hun geheel gevuld kunnen roosteren. 
Dat zou nog eens een mooie en imposante 
kerstmaaltijd zijn.
Bijzondere pompoenen zijn altijd aandacht-
strekkers, dat maakt ze leuk. Wat ligt daar voor 
groot geel ding tussen het groen in de tuin? 
Een courgette? O, nee, een pompoen! Maar 
dat is op de tuin, daar is iedereen wel gewend 
aan de veelvormigheid van de natuur. Als je 

naar huis rijdt, krijg je pas echt vreemde blik-
ken. En dat ritje moest ik toch een aantal keer 
maken, want meer dan twee kreeg ik er niet 
mee.

Nu het half oktober is, begin ik de winter 
contouren van mijn tuin te gaan zien. In mijn 
boomgaard heb ik dit jaar selectief gewied: al-
les wat ik niet wil hebben ging eruit, en de rest 
is blijven staan. De nadrukkelijkst aanwezige 
planten zijn nu niet eens de bomen, maar de 
koningskaarsen met hun lange rechte bloeis-
telen en zilverwitte behaarde bladeren. Het is 
hopen op een lekker pak sneeuw zoals vorig 
jaar, daar steken de verdorde stengels vast 
prachtig bij af.
Voor de rest blijft er weinig over deze winter 
denk ik. Ik heb voor veel eenjarige planten ge-
kozen dit jaar. Snel en makkelijk. Maar de voor-
pret voor volgend jaar begint ook nu al. Nu mijn 
huisje bijna helemaal gerenoveerd is (er moet 
alleen nog hier en daar wat afgewerkt worden), 
kan ik deze winter eens goed nadenken over 
hoe ik de tuin volgende winter interessant kan 
houden. Dat is een van de mooie dingen van 
tuinieren: elk jaar krijg je de kans om het nog 
leuker te maken dan het al was.
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Herfst doet zijn intrede
Terwijl ik dit schrijf heeft de herfst zijn intrede gedaan, alhoewel we een mooi afwisselend 
naseizoen mee maken van zon en regen, met een heerlijke gemiddelde temperatuur.
Het was dit jaar hard werken in de tuin om zowel het gazon als het onkruid de baas te blijven, 
het gras groeit waar je bijstaat en het onkruid kwam hoger als de gladiolen.
Tuinders, mij is gevraagd om een stukje te schrijven in de laatste “Levenslustigheden” van dit jaar 2021. 
Dan denk je, “ja, waar zal dat over moeten gaan”. Het was mij snel duidelijk waar het over moest gaan! 

bestuursleden, klussenclub en onze “toilet mevrouwen”. Al dit soort misschien voor jullie vanzelfspreken-
de zaken waar je misschien niet over nadenkt, omdat ze vanzelfsprekend lijken, maar dat niet zijn. We 
moeten er ook niet al te dramatisch over doen, want deze mensen doen dit graag, maar ik wilde het toch 
onder de aandacht brengen. Niet alleen het tuinseizoen was met “ups en downs” ook op bestuurlijk vlak 

Vrijwilligers
Ik ga hieronder een paar namen noemen. Daarbij zal ik ongetwijfeld een paar mensen vergeten. Neem 
me niet kwalijk daarvoor, maar weet dat onze dank ook bij jullie ligt. 

Veel kennis, geduld, met bijvoorbeeld het opschonen van de oude en nieuwe dossiers, het digitaliseren 
van belangrijke zaken en nog veel meer dan dat zij in het takenpakket tegen komen.

-
nen deze op papier om een duidelijk beeld te krijgen van wat er op de tuin staat. Maken een wekelijkse 
rondgang of tuinders zich aan de regels houden zoals achterstallig onderhoud of illegale bouwactivitei-
ten, Van dat alles brengen ze verslag uit aan het bestuur. Ton valt daarna ook nog in als “interim voor-
zitter ” voor onze Adri, die op dit moment uit de roulatie is ( Adri beterschap! ) Adri keert zeker als onze 
voorzitter  terug. Ton is deze rol op het lijf geschreven weliswaar met een ruw randje, maar altijd correct.
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Jan-Willem, onze penningmeester, een tuinder met veel kennis 
in digitale geldstromen en daarmee een perfecte aanvulling in 

clubgebouw. Zij voorzien op de woensdagmiddag en zaterdagen 
onze tuinders van een hapje en drankje. Houden daarnaast het 
clubgebouw inclusief de toiletten schoon en hebben altijd een 
luisterend oor.
Trudy. In het hoogseizoen maakt zij meerdere malen per dag 
het toiletgebouw P2 schoon; op P1 neemt de familie Hagendoorn 
dit voor hun rekening. Dit moet je maar willen doen, want “ja” 
we willen wel allemaal een schoon toilet . 
En dan als laatste, maar zeker niet de minste, onze klussenclub. 
Deze bestaat uit tuinders die naast een vrijwillige taak nog een 

het ophalen van de groenzakken, het onderhouden van de 
pompen en het bijhouden van de toegang P1 P2 en P3.
Ik kan zo nog wel even doorgaan met complimenten uitreiken, 
maar zonder deze en de hierboven niet genoemde vrijwilligers 
kan ik jullie verzekeren, wordt het een puinhoop.

Korte terugblik
We hebben ook zaken kunnen realiseren zoals camera plaatsing 

enorm bij het opsporen van illegale praktijken zoals het dumpen 
van afval, feesten, poortsluiting na de aangegeven sluitingstijd 
maar ook ongeoorloofde toegang door derden. Zo zijn er een 
aantal zaken waarbij de camera de oplossing op beeld had vast-
gelegd.. We zijn in de afronding van het seizoen 2020-2021. 
Iedereen is druk met het winterklaar maken van de tuin. 
De oogst van die ene tuinder is karig te noemen, bij de andere 
tuinder was het dit seizoen wel een succes te noemen. 
Over het algemeen was het een roerig jaar maar……….
er komt weer een nieuw seizoen! 
Met hopelijk wel een mooie zomer, een bestuur met dezelfde 
passie als dit seizoen en uiteraard een tuinder met weer heel 
veel zin en gevoel voor saamhorigheid.
Wij wensen  alle tuinders, familieleden, en kinderen vanaf deze 
plaats een mooi, gezond, maar vooral een vrolijk 2022 toe.
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ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven samen. Met dank aan het hoofdbestuur, dat in 2020 witte rook 

hadden we niet kunnen dromen…

-
de bomen veilig kwijt. De vroegere afvalplek pal naast clubgebouw de Viersprong werd onbedoeld ook 
gebruikt door tuinders. Die groeiende hoop droog hout en afval vormde ’s zomers een brandgevaar. Dus 
werden er op tuin 254 twee enorme betonnen bakken geïnstalleerd – opgeruimd staat netjes. 

je misschien nog wel contact met je directe tuinburen, maar de rest… 
da’s een ver-van-je-bedshow. Zeker in een tijd waarin mensen het altijd 
druk, druk, druk hebben. En dáár kon deze tuin een mooie rol in gaan 
spelen. Door de verkoop van plantjes en tuinaarde bijvoorbeeld. 

Troostplantjes
Met een enthousiast groepje van zes mensen, het bestuur van Delftse 

-
verd in een ‘levenslustige’ kweektuin. We hebben een kweekkasje ca-
deau gekregen van een mede tuinder, en met sloophout zijn twee grote 

-
lis, die vroeg of hun leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis onder 
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en groot ingekochte zakken tuinaarde gaan grif van de 
hand – in het voorjaar tijdens de plantjesmarkten en op 

om winst maken, de opbrengst is voor de vereniging en 
nieuwe activiteiten. Vanwege corona gaven we de eerste 
plantjes dan ook ‘als troost’ gratis weg, met een donatie-
pot en ideeënboek ernaast. We waren los!

Het gonst

In september gingen we écht open met de eerste markt met kraampjes, zelfgemaakte producten en 
informatie. Het was een feest – op gepaste afstand natuurlijk! Ook voor andere activiteiten vonden we 
oplossingen. De workshop Zonnepanelen zat met coronaproof-maatregelen binnen de kortste keren vol. 

zijn kennis in. 

toch op tijd geïnstrueerd worden. Dit najaar 2021 is Jos alsnog los gegaan met ‘live’-cursussen Gezonde 
grond en Snoeien. Dat smaakt naar meer!
Andere initiatieven zijn de Zadenbieb, waar je zaden haalt en weer inbrengt. Het wormenhotel – ge-

-
beelden aan te reiken. Wie weet kunnen we in de toekomst ook gezamenlijk koeienmest bestellen, een 
tuin-burenhulp opzetten voor wie (tijdelijk) niet in staat is de eigen tuin bij te houden. Plannen te over én 
ruimte voor nieuwe ideeën zat. Het blijft gonzen…

Coöp-nieuwsbrief
Maar hoe breng je mensen met ideeën snel samen? Nou, door ze te betrekken: via de tuin én via de 
nieuwsbrief, die zo’n beetje tegelijkertijd is opgezet. Eerst om te vertellen ‘wat daar allemaal gebeurde 
op tuin 243’. Want mede tuinders zagen aanvankelijk vooral oude bomen omgaan en een grote mod-
derpoel ontstaan. Dan heb je wat uit te leggen als nieuwe club. Maar gaandeweg is de nieuwsbrief een 
kanaal ‘van en voor allemaal’ geworden en leveren tuinders ook zelf foto’s en teksten aan. Met een 
Tuin-talk-rubriek, waarin één tuinder je rondleidt door zijn/haar tuin, een Groene vraagbaak, uitleg over 

scroll naar beneden. Daar vind je álle nieuwsbrieven die zijn 

De coöperatie

is een mooie parallel: want wat ons betreft gaat het echt om 
samen doen, uitwisselen, elkaar helpen en samen genieten. 

-

hard te groeien als onze plantjes. Van de positieve reacties 
groeien we sowieso al, dus dat komt goed. ‘Enne... wat ons 
betreft is ‘samen’ ook met de Levenslustige tuinders van 

ons nu te vinden!’

Meer weten: neem contact op via decoop@atv-levenslust.nl
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Biesland in verbinding met de omgeving 
Vanwege de ligging in de Delftse Hout is er altijd heel 

hebben afgelopen jaar ervaren hoe heerlijk het is om een rond-
-

gen echt in de belangstelling van recreanten die nieuwsgierig 
het middenpad op komen en de tuinen bewonderen. Dat leidt 
nogal eens tot leuke en onverwachte gesprekken zoals met 
een Russische vrouw die graag wilde weten hoe het zat met dit 
soort tuinen en haar jeugdervaringen deelde. 

Een heel mooie functie had de weggeef stal. Een prachtige 
kraam in elkaar gezet op een van de klusdagen, en al snel 
door veel passanten gevonden en gewaardeerd. Soms waren 
20 stekjes binnen een dag meegenomen door enthousiaste 
en dankbare recreanten. Zowel kleine als grote planten zoals 

Echter de stal was ook interessant voor nachtelijke bezoekers: 
overdag gewaardeerd, ’s nachts gemolesteerd. Gesloopt, in 
brand gestoken en omver getrokken.

Toch zijn er tuinders die niet opgeven, getuige onze nieuwe 
weggeef plek: al twee weken in functie en onaangeroerd. En 
niet alleen een weggeef plek maar ook al gezien als een on-
voorziene aanleiding voor een grappige foto: zet er je kind op 
deel het op instagram

Beleef Delftse Hout, het groene gebied midden in De Randstad

Kardoen in de war

echter in de war, zoals meerdere planten die allang uitgebloeid 

Dahlia. Eén nachtvorst is al genoeg om veel bloemen het sig-
naal “wintertijd” te geven. Dat geldt zeker voor Dahlia’s. Hoe-
wel je ze tot heel laat in het najaar ziet bloeien zijn Dahlia’s niet 
winterhard. Ze zijn eigenlijk nooit uitgebloeid totdat de nacht-
vorst ze raakt. Dat is ook de beste tijd om de knollen te rooien, 
te schonen en droog en vorstvrij te bewaren. De knollen wor-
den elk jaar groter dus het is een leuk gewas om met andere 
tuinders te delen. Ik bewaar ze in een plastic krat met turfmolm 
die ik in het voorjaar weer in de kas zet om uit te lopen. Aan-
vullen met potgrond en water geven. Ze maken dan wortels en 
nieuwe scheuten en als de kans op nachtvorst is verdwenen 
kunnen ze de grond in. Nadat ze de slakken hebben getrot-
seerd zijn het weer een heel seizoen dankbare, kleurrijke en 
rijke bloeiers. 

Welke vrucht staat meer voor de herfst als de pompoen? 
Een plant die wat mij betreft pas in het najaar mooi wordt is 

takken, groene bladeren, eigenlijk een beetje saai in de zomer. 
In de late herfst kleur het blad mooi oranje rood en de takken 
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worden dieprood. Die takken zijn bruikbaar om boeketten of 
kerststukjes van een frisse rode kleur injectie te voorzien. Dat 
komt mooi uit, want deze struik blijft veel mooier in vorm als je 
‘m jaarlijks snoeit. 

Wist je dat er een mooie website is over Delftse Hout. www.be-
leefdelftsehout.nl is een website waar je alles kunt  vinden over 
eten, drinken & slapen, kids & familie, sport & avontuur, natuur 

-
besturen kunnen activiteiten die voor meer mensen dan alleen 
onze tuinders toegankelijk zijn via de webmaster van deze site 
laten plaatsen.
Deze website is een initiatief van de Ondernemersvereniging 

bijdrage uit het Ondernemersfonds Delft.

Bestuur Biesland
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er bent, welkom op onze tuin.” We nestelen ons in haar huisje want buiten begint het guur te worden. 
Martine steekt van wal. Door vrienden van haar en haar man Victor kwamen ze in aanraking met het 

en tuinieren ze nu al 5 jaar. Tuurlijk is de tuin op de schop gegaan maar alles is hergebruikt. “Het was 
een strakke border zullen we maar zeggen. Zo’n tuin met zichtbaar aarde tussen de planten,” giechelt 
Martine. Tegenwoordig tuinieren we met zo veel mogelijk planten in de tuin. Dan heeft het onkruid min-
der kans. 
Martine en haar gezin eten ook in en uit de tuin. Ze heeft appel-
bomen staan, pruimen, perziken maar ook uien, wortels, paprika 
en tomaten. Ook haar Turkse buurman heeft allerlei eetbaars in 
zijn tuin en vaak hangt er een zakje met boontjes aan haar hek 
of geeft hij tips hoe je iets moet kweken. De mooie notenboom 
die ze heeft staan heeft ze van hem gekregen. “Ik bof met mijn 
buren, het zijn zulke lieve mensen.”
Op de vraag waar wordt je nou blij van zegt Martine meteen; 
“In je uppie lekker aan lummelen, beetje rotzooien. Wat onkruid 
wieden, genieten van een vlinder die dan voorbij komt en tus-
sendoor even op het bankje zitten kijken naar alles wat groeit 
en bloeit.” Victor en Martine hebben meer dan gemiddeld oog 
voor de natuur vanwege hun opleidingen. Ze houden van kleine 
beestjes kijken, koken met natuurlijke producten en hun huis 
staat vol met planten. En in januari ook nog vol met bakjes want 
dan begint het voorkweken. Van de serre thuis naar het binnen-

en later de volle grond in. 
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En dat kan al heel snel want ze heeft in een hoek van 

Iedere tuinder heeft wel een projectje op het oog voor 
komend seizoen. “Wat is jouw projectje?” vroeg ik haar. 
“In het vorige nummer van LLH las ik over zoete aardap-
pels. Dat ga ik dit jaar ook proberen. En ook droog- en 
snijbloemen komen er dit jaar.”
“Het lijkt wel of we je voor je kaplaarzen hebben uitge-
kozen voor dit artikel.” “Haha, nou hier zie je mijn oude 
staan. Dat kon echt niet meer vond een vriendin. De 
gaten zitten er in. Afgelopen week heb ik deze van haar 
voor mijn verjaardag gekregen.”

de jonge garde werkt nog he en op zaterdag is er de 
rugby club waar ik vrijwilligerswerk doe. Maar ook hier 
hoor, ondanks dat ik niet kan aansluiten bij de klussen-
club op zaterdag en maandag hou ik het invaliden par-
keerterrein schoon. Maar wel op de tijd dat het voor mij 
lukt.” 
Martine heeft nog een mooie nabrander. “Weet je wat 

denkt wat niet af is, is niet af en komt volgende keer. Het 
is uit het zicht.”
Martine bedankt voor de leuke middag.
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Gedurende het hele jaar leggen wij ons oor te luister, altijd op zoek naar nieuwe ideeën en onderwerpen. 
Op basis van de onderwerpen maken wij een voorlopige planning voor de vier uit te komen nummers 
per jaar. De interviews worden ingepland. Bij voorkeur doen wij de interviews op de tuin zodat wij direct 
ook leuke foto’s kunnen maken. 
Direct na het uitkomen van een nummer gaan we als redactie alweer om de tafel om naar nieuwe foto’s 
voor onder meer de omslag, de binnenfoto en de colofon te zoeken. De mappen in de computer worden 
leeggeruimd en de artikelen van het vorige nummer worden gearchiveerd. Alles weer startklaar voor het 
nieuwe nummer.
Een week voor het verstrijken van de deadline voor het aanleveren van kopij bekijken we alle binnenge-
komen kopij. De deadline staat altijd in de LLH vermeld maar niet iedereen denkt elke dag aan de LLH. 

Met de al ontvangen kopij gaan we aan de slag. Eventueel passen we hier en daar nog wat aan om de 
tekst vloeiender te laten lopen en dus makkelijker leesbaar te maken. We maken een grove indeling van 
het magazine en proberen daar zoveel mogelijk afwisseling in te houden, zoals interviews tussen de 

-
nitieve” indeling en sturen alles door naar de vormgever. 

Voor het maken van het afgelopen herfstnummer, de eerste vernieuwde uitgave, hebben wij als redactie 
ons breed georiënteerd op mogelijkheden en wat we nu precies wilde gaan maken! In ieder geval had-
den we voor ogen het magazine meer kleur te geven, leuke verhalen van tuinders, meer rust en vooral 
ook mooie foto’s ter illustratie. Met alle stapels ideeën onder de arm zijn we naar de vormgever getogen 
om samen met hem achter de computer te kruipen en te plakken, knippen en schuiven met teksten en 
foto’s. Op basis van diverse creatieve bezoeken aan de vormgever zijn vaste afspraken gemaakt. Zo is 
het lettertype van alle teksten nu dezelfde en krijgen alle subkopjes een kleurtje. De titels van de me-
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dedelingen zijn bruin en de titels van de interviews en artikelen zijn oranje. Nu zal je misschien zeggen 
“lekker belangrijk” en “is mij niet opgevallen” maar dat maakt wel dat het magazine rustig overkomt en 
plezieriger kijkt. 
De vormgever kan nu voor het volgende nummer op basis van de afspraken en het toegezonden ma-

“blader” pagina’s en bekijkt hoe de tekst en de bijbehorende foto’s het 
best over de pagina’s verdeeld kunnen worden. Gedurende ongeveer 
twee weken gaan verschillende concepten heen en weer totdat we de 
te drukken versie gereed hebben. 
Dan gaan de drukpersen aan!

Tien werkdagen later liggen er dan een aantal dozen vol met LLH 

verspreiding, Esta Peeters te worden gebracht.
Maar…...Esta heeft voordat de daadwerkelijke verspreiding start al 
veel werk verricht. Vanuit het hoofdbestuur ontvangt Esta elke drie 
maanden een aantal lijsten - ledenlijst, wachtlijst en adverteerders. 
Zij voegt deze in de computer samen en sorteert ze op postcode 
Drie weken voordat de dozen vol LLH bij haar worden afgegeven, 
mailt zij de ongeveer 35 bezorgers dat het er aan komt en vraagt 
zij of de bezorger beschikbaar is. Zo niet, kijkt zij op haar reservelijst 

Een week van te voren mailt zij alle bezorgers nog een keertje met het tijdstip waarop “hun pakketje 
LLH” af te halen is in het clubgebouw van de Delftse Hout. Maar zij is ook niet te beroerd om ze een 
keertje bij een bezorger af te geven of de mogelijkheid te bieden om het bij haar thuis op te halen.
Esta sorteert alle bezorgadressen op postcode en maakt voor elke bezorger een pakketje klaar. Gemid-

naar onder andere de AVVN maar ook naar (wachtlijst)leden in Monster, Den Haag of nog verder weg.

van de invullijst voor vrijwilligerswerk voor de vereniging. De eerste keer liep hij de wijk aan de hand van 
een plattegrond. Nu weet hij inmiddels wel alle adressen en anders zijn vrouw wel. Zij doen namelijk 

loopt negen van de tien keer direct zijn wijk, Delfgauw. Bij uitzondering brengt hij de LLH ook weleens 

dan meer bekend met de straten en waar de huisnummers zijn. “Dat kan namelijk nog wel eens zoeken 
zijn”, geeft hij aan. Het is echter ook niet zo dat als een vrijwilliger verhuist hij automatisch ook een ande-

re bezorgwijk krijgt. Dat wordt wel heel erg puzzelen voor Esta. 
Uiteraard doet zij dat wel als het mogelijk is. Tijdens ons gezellig 

herinneringen opgehaald. Zo kwam ik er achter dat de LLH niet 
altijd in het clubhuis van de Delftse Hout werd opgehaald maar 

-

iets toe te voegen heeft geeft hij aan “wij vinden het altijd heel 
leuk om te doen en het is niet meer dan logisch dat je iets voor je 
vereniging doet.”

Misschien voor een aantal van jullie een niet onbekend verhaal 
maar wij vonden het in ieder leuk om uit de doeken te doen. De 
redactie spreekt in ieder geval haar waardering uit voor alle vrij-
willigers die er elke drie maanden weer voor zorgen dat de LLH 
bij iedereen wordt bezorgd.
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Veiligheid Complex.
De dagen worden weer korter. Een reden voor inbre-
kers om weer aan het werk te gaan omdat hun werk 
geen daglicht kan verdragen. Helaas zijn ze ook weer 

om het clubgebouw in te komen! Dat is gelukkig mislukt. Dit mee 
te maken geeft een onprettig gevoel. Wat kunnen we met zijn 
allen doen om inbraak proberen te voorkomen? Sluit de hekken 

heggen? Zorg voor een open tuin. Verdachte mensen gezien? 
Meldt dit in de groepsapp, als u daar deel van uitmaakt. Laat 
geen waardevolle spullen in het huisje achter.
Is er braakschade bij je op de tuin? Maak foto’s van de schade 
en meldt dit altijd aan de politie en aan de secretaris van je com-

-
ding aan het HB. Het HB heeft contact met de verzekering. Op 

-

Dat verdient een bloemetje. 
Jos, een tuinman in hart en nieren met vele hobby’s en tot 2020 
bestuurslid tuinzaken. Door drukke werkzaamheden thuis is hij 

met het opkweken van plantjes, advies en cursussen geven voor 
de leden en is dagelijks te vinden op zijn mooie tuin. Een bloe-
metje met dank voor alles en nog mooie gezonde jaren  
Ruud, de duizendpoot van de vereniging stond voor iedereen 
klaar. Hij is bestuurslid bouwzaken geweest. Stilzitten is niets 

genieten van de mooie tuin samen met Truus. Een bloemetje met 
dank voor alles en nog mooie gezonde jaren  
Nieuwjaarsreceptie Zaterdag 8 januari tussen 12.00 en 14.30 uur 
Het bestuur nodigt iedereen uit om onder het genot van een 
hapje en een drankje elkaar een goed 2022 te wensen in het 
clubgebouw de Viersprong, een mooie gelegenheid om tuinleden 
te ontmoeten.

Ledenvergadering:
Op zaterdag 19 maart om 14.00 uur is iedereen uitgenodigd voor 
onze ledenvergadering in het clubgebouw de Viersprong. De 

verslag ontvang je op de avond zelf. Voor de leden zonder email 
liggen de stukken in het clubgebouw vanaf eind januari  

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zelf zijn

Bestuur Delftse Hout
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Najaarsmarkt op Delftse Hout

Waar we vorig jaar september in de druipende regen de kraampjes opzetten, was het deze zaterdag 25 

(kweektuin) en bestuur, werd in no time de najaarsmarkt opgetuigd met kraampjes voor zelfgemaakte 

speelgoed en de muzikanten installeerden zich voor hun allereerste(!) optreden.

Vanaf 10 uur was het een komen en gaan van tuinders die een bakkie kwamen doen, van de zelfgebak-
ken taart en pizza proefden of een glaasje vers warm druivensap tapten. Peter en Rob zorgden met hun 

publiek mee. Dat was nog eens een gave (koor)ledenwerfactie!

voerde een hele sliert belangstellenden langs de ‘beestenkastjes’ voor hommels, vleermuizen, mezen en 

in zijn eigen kas. En in kantine de Viersprong werd door de imkers ondertussen volop honing geslingerd. 
Deuren en ramen dicht om de bijen binnen te houden! Want buiten zat het terras lekker vol.  

Jos en Peter verkochten hun jam op speciaal recept, er was uitleg over het wormenhotel en de zaden-
bieb werd weer goed gevuld. Rond lunchtijd vormde zich een rij voor de broodjes (groente)hamburger 
en falafel en tomatensoep van eigen oogst. 

wijkagent kwam speciaal op bezoek voor vragen van tuinders over veiligheid en preventie. 

En het leuke is dat zich weer nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld. Helemaal geweldig, want zo kun-
nen we dit vaker doen!

Heb jij nog leuke ideeën voor een activiteit, wil je bijspringen in het bestuur, op de Viersprong of bij de 

decoop@atv-levenslust.nl
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Menu
Marjons paddenstoelen-notenpaté

Knolselderij steaks met blauwe kaas, 
Haricots verts, pommes duchesse 

en Rode kool met port

Eventueel kaasplankje

Zachte taart met pure chocolade

Wat was het een wisselend jaar, koud voorjaar, natte zomer. En corona was nog steeds onder ons, 
waardoor we ons heel behoedzaam moesten gedragen. Gelukkig had de wetenschap heel snel voor een 
vaccin gezorgd. Dat gaf ons wat meer ruimte. En wat waren we bevoorrecht met een tuin. 
Hopelijk kunnen we met kerst weer gezellig bij elkaar komen, zoals we in voorgaande jaren deden.
Een kerstmenu met moestuin-groenten en zonder vlees. Dat serveer ik, omdat een groot deel van mijn 
familie geen vlees of vis eet. De vleeseters vinden het ook lekker zo.

Marjons paddenstoelen-notenpaté

Ingrediënten:

400 gr kastanjechampignons of paddenstoelenmelange 
3 el olijfolie

2 takjes rozemarijn
zout, versgemalen peper
200 gr ongezouten cashewnoten

150 of meer geraspte oude kaas
1 paddenstoelen bouillonblokje,liefst funghi porcini (Makro)
Eventueel scheutje Maggi of schepje Aromat naar smaak

Bereiden:

en in kleine stukjes snijden. In een koekenpan 2 el olie verhitten en ui 1 min. fruiten.
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loskloppen.
Bakvorm invetten met 1 el olie.
De grof gemalen noten, losgeklopte eieren en kaas goed door de reeds gebakken paddenstoelen men-
gen. Op smaak brengen met zout (of Maggi of Aromat) en peper. Paddenstoelen mengsel in de vorm 
scheppen en gladstrijken. Ik leg altijd een op maat geknipt stukje bakpapier onder in de vorm, dat verge-
makkelijkt het storten. Paddenstoelen paté in midden van de oven in ca. 45 minuten gaar bakken.

Paté langs de randen wat lossnijden en storten op schaal of bord. Paté koud serveren, in mooie plakken 
gesneden of in zijn geheel, bestrooid met wat achtergehouden notenkruim .
Geef per persoon een royale plak met wat kleine augurkjes erbij en/of wat rode uienjam

Knolselderij steaks met blauwe kaas

Ingrediënten:
1 grote knolselderij of 2 kleinere
75 gram boter
1 eetlepel (olijf)olie
150 gram ( of meer) romige blauwe kaas

Bereiding: 

Schil de knolselderij en snijd er 4 plakken uit van ca 2,5-3 cm dikte.
Verhit de boter en olie in de koekenpan en bak de schijven aan beide kanten mooi bruin.
Leg de schijven naast elkaar in een passende ovenschaal, bestrooi met peper en zout en schenk het 
bakvet er over. Gaar de knolselderij 20-30 minuten in de oven. Leg de schijven op de borden en leg op 
iedere plak wat blauwe kaas. Eventueel nog wat peper erover malen.

Haricots verts (die dunne sperzieboontjes), pommes duchesse 
(diepvries) erbij en rode kool, zoals in dit recept.

Rode kool met port

Ingrediënten:

2 kleine uien of 1 grote, in dunne halve ringen 
750 g rode kool, in repen
4 jeneverbessen
4 kruidnagels
1 kaneelstokje
Paar takjes tijm, blaadjes gerist 
100 ml rode port 
4-5 el balsamicoazijn
2 el honing

Bereiding:
Smelt de boter in een braadpan en fruit de uien 2-3 min. Voeg de rode kool toe en schep om tot alle kool 

voeg ze samen met het kaneelstokje en de tijm toe aan de kool. 
Schenk de port en balsamicoazijn erbij en meng de honing erdoor. Voeg wat zout en peper toe. 
Laat de kool afgedekt op laag vuur 25-30 min stoven tot hij zacht is, schep hem zo nu en dan om. 

peper.
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Tip: Maak de rode kool enkele uren van tevoren en warm alles op laag vuur op.

Je kunt nu, als er grote eters bij zijn, een kaasplankje tussendoor geven, bijvoorbeeld met verschillende 
Hollandse kazen, zacht, geit, pittig, blauw. Met wat knapperige toastjes.
En tot slot een super eenvoudig, maar spectaculair lekker toetje.

Zachte taart met pure chocolade

200 gr boter 
1 eetlepel bloem (ja, zo weinig)
200 gr pure chocolade 85%
5 eieren
150 gr poedersuiker

Bereiden:

Verdeel de boter in vlokjes. Smelt ze samen met de chocolade au-bain-marie 
of in de magnetron steeds 1 minuut op 500 W, dan omroeren, net zo lang tot 
de chocolade is gesmolten. Let op dat het mengsel niet kookt. Voeg de eieren een voor een toe en 
schep goed om. Zeef er de bloem bij en schep er de poedersuiker door. Meng tot een glad beslag.
 

Doe het chocoladebeslag in de bakvorm en schuif 18 tot 20 minuten in de oven. 
De binnenkant van de taart moet nog smeuïg zijn. Laat de chocolade taart afkoelen en serveer eventu-
eel met lobbig geklopte slagroom of een bolletje roomijs.

Ik wens iedereen gezellige dagen en een goed en vooral gezond 2022. 
En natuurlijk een heerlijk tuin-jaar.

Eet smakelijk
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Bestuursleden gezocht
Zoals jullie in de vorige Levenslustigheden zagen, heeft er in het 
hoofdbestuur een forse gezichtswisseling plaatsgevonden. We vor-
men met z’n vieren een goed team en zijn met veel zaken bezig. 
Omdat we meer uitbreiding kunnen gebruiken, zijn we op zoek naar 
enthousiastelingen die ons willen helpen bij het uitvoeren van nog 
meer bestuurswerkzaamheden. Want ondanks dat er van alles al 
aangepakt is, zijn we er nog niet. Informatie hierover kun je inwinnen 
bij onze voorzitter Toos Thoolen, tel. 06-24 22 18 74.

met hun secretariaat om geïnformeerd te worden over de taken die 
gedaan kunnen worden.
We zien de reacties van nieuwe enthousiastelingen met veel plezier 
tegemoet!!!

Aanpassen verzekering
Indien je de verzekering voor 2022 wilt aanpassen, dan dien je dat 
vóór 31 december 2021 per mail of post te doen. 

en kun je downloaden. Ook liggen deze formulieren in de clubhuizen.

secretaris Hoofdbestuur

en 
een gezond 2022
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De vraag naar tuinen in Delft om te tuinieren is groot. De wachtlijst van Levenslust is nog steeds aan het 
groeien. Om de drie maanden is er een nieuwe verkoopronde, want er zijn ook tuinbezitters op de vier 

gaan bepalen wat de waarde is van de tuin die in andere handen over zal gaan. 

De Taxatie Commissie van Levenslust
-

-

Waarde van de tuinen
-

maal € 7000  mag kosten. Dat is dus de totale tuin, inclusief beplanting, bestrating en opstallen. De 
waarde van een tuin staat in deze tijd echter onder druk omdat de prijzen van bouwmaterialen sterk 
toeneemt.

Beplantingen
Het is in praktijk gebleken dat bepalen van de waarde van de beplantingen moeilijk is omdat er ge-

tuinbeplanting € 1000 is. Bomen en struiken geven hogere waarde dan eenvoudige beplanting. Stenen 
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tuinder mogelijk de overgenomen tuin anders in wil gaan richten. 

De kas
Indien aanwezig is ook de kas een belangrijke factor in de vor-
ming van de totale prijs van de tuin. Nieuwe kassen van hout, 
staal en aluminium zijn duur. De aanschafprijs stijgt elk jaar. We 
hanteren m2 prijzen die elke drie maanden gecontroleerd wor-
den. De nieuwwaarde van kassen wordt door een meting vastge-

Het huisje 
De nieuwwaarde van een eventueel aanwezig huisje wordt door 

huisje is 24 m2. Een meerdere afmeting wordt niet meegeteld. 
We hanteren daarbij verschillende vierkante meter prijzen voor 
betonnen of houten fundering, houten wanden, soorten van dak-
bedekking, betegelde vloeren en afwerking van binnenwanden. 
De eenheidsprijzen zijn eerder bepaald en ook die worden jaar-
lijks zo nodig aangepast.

De berging
-

ting hebben van 2 m2. Grotere afmetingen worden niet voor de 
prijsvorming meegenomen. Meerdere bergingen worden niet mee 

Uitleg van de gehele taxatie 
Nadat alles is ingemeten en de nieuwwaarde per onderdeel is 

bepaald door elk onderdeel een cijfer te geven.

opstallen.

van het onderdeel wat gezamenlijk ingemeten is. In praktijk blijkt 
telkens weer dat die drie afzonderlijke waardering cijfers van elke 

-
lijk op zijn manier naar een tuin en beoordeeld die anders, maar 
doordat een gemiddelde van de drie waarderingen wordt bere-
kend, wordt de waarde van de tuin op een meest eerlijke manier 
vastgesteld.

de waarde 50% van de nieuwwaarde. Dat is dan uiteindelijk de 

-

de verkoopprijzen vast te stellen van een tuin. Ik hoop dat ik 
met deze uitleg eventuele onduidelijkheden weg heb genomen. 

alle leden.
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De tuinen kijkdag is op zaterdag 15 januari.
Tuinleden die hun tuin hebben opgezegd 
zijn aanwezig zodat je een kijkje kan 
nemen op de beschikbare tuinen en
in de tuinhuisjes.

De ontvangst van de kijkdag is in het 
vereningsgebouw. Bestuursleden van het 

de beschikbare tuinen aan.

Tuinuitgifte is op woensdagavond 26 januari 2022
om 20.00 uur. Zie vanaf 4 januari de website.
De tuinuitgifte vindt digitaal plaats.

Meer informatie:

en overige kosten, zie vanaf 8 oktober de website 
www.atv-levenslust.nl

Vijvertuinen:
Geen tuinen te koop

Biesland: 
Geen tuinen te koop

Delftse Hout: 15 januari tussen 11.00 en 12.00 uur
DH 017 250 m2
DH 088 250 m2
DH 213 250 m2
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