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Hoge nood voor Levenslust, de vogels en denk om de buurtjes!

Een vereniging zonder penningmeester is als een vis zonder water! 

Vind je cijfers, balansen, bankrekeningen en overzichten van winst&verlies, grote lijnen 

en besturen leuk? Ben jij dan misschien onze nieuwe penningmeester? Een paar 

uurtjes per week hoef je niet te schoffelen en te wieden, heb je geen hooikoorts, 
geen muggenbeten en geen gebroken rug van het spitten. Maar wel een kloppende 

boekhouding, rekeningen betaald, contributie geïnd, alle cijfers in het groen! Neem je 

contact op voor meer informatie? voorzitter@levenslust.nl  

Een tuin zonder beestjes is een dooie boel.

De zomer komt eraan en dan weet je het wel: benen onder de bulten, een dik oog en 

vliegen op je taartje. We halen alles uit de kast om geen last te hebben van muggen en 

vliegen: klamboe, vliegenvanger, citronella, muggengaas, vliegenmepper. We zullen ze 

klein krijgen en buiten houden, die vliegende en stekende plaaggeesten.  

Ook plaagdieren die niet vliegen, maar lopen of rondhangen of met een slakkengangetje 

voortbewegen, willen we graag kwijt. Zeepsop tegen bladluizen, korrels tegen slakken 

en wat te doen tegen rupsen op de kool? 

Hebben we al die diertjes onder controle, dan mist er ineens iets in ons leven….

Waar is het vogelgezang? Het getjilp, het zingen van de merel en de lijster? Het vrolijke 

riedeltje van de mezen? Het liedje van de winterkoning en roodborst? Niet genoeg te 

eten in onze tuinen….

Wij kunnen een verschil maken door insecten, luis en slak ook een plek te gunnen zodat 

vogels in onze tuinen voedsel vinden en kunnen nestelen. We moeten onze tuinen delen 

met de natuurlijke bewoners. We hebben ze nodig om de rommel op te ruimen en onze 

planten te bevruchten. Hoe worden onze courgettes anders groot? Onze appeltjes, bes-

sen, aardbeien…. 

Een goede buur is beter dan een verre vriend

De zomer komt er echt aan, een mooie tijd om gezellig met vrienden en familie op je tuin 

te zijn. Hou rekening met je mede-tuinders en voorkom overlast, let op de windrichting 

als je je BBQ gebruikt. Zet je tuinburen niet in de rook en hou het geluid binnen de per-

ken. Een goede buur is goud waard, juist op de tuin. De merel zingt vanaf het dak van 

de buren zo jouw tuin in, de vlinder vliegt van tuin naar tuin en de slak die bij de buren 

de sla op eet, komt daarna bij jou van de aardbeien snoepen. Onbegrensd plezier!

Namens het bestuur wens ik u een heerlijke zomer,

Voorzitter ATV-Levenslust

Voorwoord

Toos Thoolen
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Zomer 2022

Bloemetjes en vogeltjes kijken
Dirk Hulst neemt ons weer mee zijn tuin in. 

En wist je dat je veel meer ziet als je eens gaat zitten ook al 

zijn we dat niet gewend.

Lees het op pagina 10 & 11.

Vogels een geschenk
Anna Tromp schreef voor ons een mooi tekst over vogels 

met daarbij prachtige foto’s. 

Wat hebben die beestjes het eigenlijk zwaar te verduren ….

Kijk snel op pagina 14 & 15.

Lepelaars
We zijn in Delft bevoorrecht om in Delftse Hout een kleine 

Lepelaarskolonie te hebben.

Leuke wetenswaardigheden hierover en prachtige foto’s.

Bekijk ze op pagina 28 & 29.

en verder….

3   Voorwoord Toos Thoolen 

4    Inhoudsopgave

5 Van de redactie

6 Haiku

7 & 8 Tuincomplex Kooltuinmolensloot

9  Van het hoofdbestuur

10 & 11  Bloemetjes en Vogeltjes kijken

12 & 13  Tuincomplex Biesland

14 & 15 Vogels, een geschenk op de tuin

16 t/m 19 Tuincomplex Vijvertuinen

20 & 21 Mijn bloeiende tuin

22 t/m 24 Tuincomplex Delftse Hout

25 t/m 27  Recepten van Marjon

28 & 29 Lepelaars

30 & 31 Therapie als bestaansrecht van volkstuin

32 & 33 De kaplaarzen van ….

34 Colofon

35 Tuinoverdrachten

10 & 11

in dit

14 & 15

28 & 29
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Steffie en Sylvia

Van de redactie

Belangrijke data ATV Levenslust
Tuinenkijkdag : 16 juli

Tuinuitgifte : 27 juli

Deadline kopij : 15 augustus 2022

Voor jullie ligt alweer het zomernummer van de Levenslustigheden.

Gelukkig een zomer waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten in allerlei 

verenigingsactiviteiten zoals complex vergaderingen, lentemarkten en andere 

leuke initiatieven. 

Voor de nieuwe terugkerende pagina “Voor & Na” hebben we helaas nog 

niets ontvangen. We gaan ervanuit dat door het harde werken in de tuin door 

het mooie weer dit aan jullie aandacht is ontsnapt. Nog een keertje de uitleg. 

De bedoeling is dat er vooral foto’s geplaatst gaan worden van je complete 

tuin óf tuinhuis óf kas óf een ander stuk van de tuin voorafgaande aan een 

aanpassing/verbouwing en als het klaar is. Beetje begeleidende tekst van een 

of twee regels is voldoende. Meer mag uiteraard. De bijdrage kan gestuurd 

worden aan het mailadres van de redactie redactie@atv-levenslust.nl. 

We zouden het erg leuk vinden om jullie bijdragen te ontvangen.

Verder in dit magazine kunnen we genieten van de jonge vogeltjes op onze 

complexen. Anna Tromp laat ons daarnaast ook kennis maken met de jonge 

lepelaars in Delft. 



- 6 -

Moestuin vol in bloei.

Jonge merels uit het nest.

Zal het zomer zijn?

Arie Pieter Hoogendam
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Sproeien in de tuin
Wat is het heerlijk dat alles weer aan het opkomen is na 

eerst een periode van nattigheid en daarna een flinke 
periode van droogte. Dat laatste vraagt dan meteen weer 

naar de mogelijkheid om te sproeien. De jongens van de 

klussenclub hebben daar dit jaar wat extra werk aan gehad 

omdat veel kranen niet best werkten. Gelukkig is dat nu zo 

goed als verholpen. Het advies is: Sproei met verstand. 

Het hoeft niet regelmatig, maar een keer goed water geven 

is beter voor de planten dan elke dag. Ook hebben we dit 

jaar alle drinkwaterpunten voorzien van nieuwe kranen.

Ondersteuning vanuit het complex
De vaste kern van de klussenclub heeft op verzoek van de tuinder een 

paar tuinen onderhouden daar de oude tuinder er niet meer toe in staat 

was. Dat doen zij totdat de tuinen verkocht worden en overgedragen zijn 

aan de nieuwe tuinder.

Als er tuinders zijn die door ziekte (en geen vervanger hebben) de tuin 

niet zelf bij kunnen houden, kunnen ze altijd overleggen met het complex 

bestuur. Zij kijken dan of er iemand is  die deze taak tijdelijk wil doen.

Voor het periodiek onderhoud en kluswerk op het complex is een 

schema gemaakt zodat elke tuinder twee keer per jaar wat algemene 

klussen verricht. We hebben nu twee keer een aantal mensen aange-

schreven om te komen klussen. Echter daar is niet door iedereen op 

gereageerd of zelfs niet afgemeld. Dat kan beter. 

Mogen wij op u rekenen?
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Welkom nieuwe tuinders
In de corona periode zijn er toch wat tuinen over-

gegaan naar nieuwe tuinders. Zij zijn door het be-

stuur verwelkomt en bijgestaan in hun problemen 

en vragen. 

We heten ze alsnog van harte welkom en hopen 

dat ze veel tuin plezier zullen hebben, ook maken 

we ze er op attent dat als er nog problemen zijn 

deze altijd met het bestuur besproken kunnen 

worden en er zijn mede tuinders die u ook graag 

van dienst willen zijn maar die zijn niet altijd 

op de hoogte van de regels die nu gelden.

Wij wensen jullie allemaal een fijne periode op het 
complex, praat met elkaar en help elkaar en kom 

eens lang in de kantine voor een praatje.

Het bestuur Kooltuinmolensloot 
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Van het hoofdbestuur
Een gaan en komen van nieuwe gezichten.

Zoals eerder door onze voorzitter is aangekondigd, werd in de Algemene Ledenverga-

dering van Levenslust op 1 juni, afscheid genomen van Elvin Kirhan (wegens drukke 

privé-werkzaamheden) en Roel van den Bruele (wegens verhuizing). Zij hebben zich 

beiden een jaar intensief ingezet om hun bijbehorende functies zo goed mogelijk uit 

te voeren: Elvin als bestuurslid Taxaties en Tuinoverdrachten en Roel als bestuurslid 

Penningmeester en Algemene Zaken.

Er zijn veel zaken door hen onder handen genomen en zeer goed tot uitvoer gebracht. 

Gelukkig hebben naar aanleiding van de oproep van de voorzitter enthousiaste tuinders 

zich gemeld voor verschillende bestuursfuncties.

Caroline Spoor is benoemd als bestuurslid Taxaties, Philippe de Wit als bestuurslid 

Tuinoverdrachten en Ted van Eijk als bestuurslid Algemene Zaken. 

We wensen hen veel succes in het uitvoeren van hun taken en zien vol vertrouwen een 

prettige samenwerking met hen tegemoet.

Namens het Hoofdbestuur,

Marry Slee
Secretaris Hoofdbestuur
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De tuin heeft een groeispurt waar de pubers die ik lesgeef wat van kunnen leren. Na een paar dagen is de begroeiing 

haast verdubbeld. En de groeispurt geeft allerlei verrassin-gen prijs. De akeleien die ik vorig jaar al wel had zien op-

komen waar ik de stronken van de meidoorns had uitgegraven hebben nu bloemen. Ze zijn van allerlei soorten. Roze, 

paars, purper, sommige haast blauw. Een bonte verzameling bloemen die ondanks de verschillen toch allemaal op 

narrenmutjes lijken.

Veel van wat vorig jaar al wel te zien was, bloeit dit jaar voor 

het eerst. De irissen die overal opkomen blijken de heldergeel-

ste gele lissen te zijn. Ik groepeer ze op bepaalde plekken in 

de tuin, zodat een stevige herhaling van kleur en vorm ont-

staat. De bloem die als eerste bloeide werd meteen aangeval-

len door een bepaalde kever, de lissnuitkever. 

Snuitkevers zijn volgens mij nooit goed nieuws, en ook deze 

kunnen in grote aantallen een plant compleet vermoorden. 

Ik hou ze in de gaten.

Andere planten die ik gegroepeerd heb, zijn de vlinderstruiken 

die ik vorig jaar ook overal zag opkomen. Inmiddels groeien ze 

stevig en ik ben benieuwd naar de kleur van de bloemen. 

Zijn ze allemaal gewoontjes paars, of zit er nog iets speciaals 

tussen? Als de struiken wat groter zijn, stroomt er een grijs-

groene golf door de tuin waar ik me tussen kan verstoppen om 

de vogels (en de buren) in de gaten te houden. 

En ze zullen zo over-laden zijn van zoete bloemen dat de bijen 

en vlinders wel met buikpijn op de grond moeten vallen.

Voor vlinders heb ik ook nog iets veel belangrijkers in de tuin: 

onkruid voor hun rupsen. Het mes snijdt aan twee kanten. Ik 

hoef niet alles te wieden, want als je dagpauwogen wilt, moet 

je wel wat brandnetels hebben. 

Een tuin met alleen nectarplanten is net zo goed voor het 

Bloemetjes en vogeltjes kijken
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voortbestaan van vlinders als een dieet van uitsluitend 

gebraden ever-zwijn, schalen met patat en bakken ge-

stoofde wortelen goed zou zijn voor het voortbe-staan 

van mensen. Alleen de volwassenen kunnen ervan 

eten, de allerkleinsten schieten er niets mee op want 

die hebben ander voedsel nodig.

Het loont om gewoon te gaan zitten kijken wat er te 

zien is. Mijn vetbollen werden aan-gevallen door de 

parkieten, die verrassend dichtbij durven te komen. 

Ergens in april zat ik op een zonnige avond op mijn 

tuinbank een beetje in het rond te loeren en ineens 

zag ik in mijn kersenboom die groene verschijning 

met zijn rode snavel. Heel kalmpjes heb ik mijn 

telefoon uit mijn zak gehaald om dat beest op de foto 

te zetten, maar hij had me natuurlijk al lang gezien. 

De directe blik van die rare vogel in de camera is 

confronterend en komisch tegelijk.

Voor de mensen die bang zijn dat ik nu niets meer 

aan mijn tuin doe een geruststellend woord. 

Er wordt ook nog gewerkt, maar daar schrijf ik een 

andere keer wel weer over. Nietsdoen is een kunst 

die ook ik maar slecht beheers.

Dirk Hulst
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De vakantie is begonnen……….

We zijn allemaal dol op ons tuintje en brengen er het liefst zo veel mogelijk 

tijd door. De vakantieperiode is dan ook de mooiste tijd op de tuin maar 

wat doen we dan allemaal? We vroegen het eens een paar tuinders van 

Biesland.

“De hele zomer met het gezin op de tuin. Lekker aanrommelen. Maas is 

al handig met de tuinslang en als vriendje Daido op bezoek komt vegen 

ze het hele terras. Op hun manier zijn ze lekker bezig. En dan is moeders 

helemaal gelukkig. Maar zondagochtend is het wel mijn momentje hoor, 

zegt Anna .. want dan zwem ik in Delftse Hout terwijl Ben met de kinderen 

op de tuin is. Heerlijk vanuit de tuin naar de plas lopen en naar de overkant 

zwemmen”.

“In de vakantie probeer ik klussen op te pakken die al een hele poos liggen 

te wachten. Zoals het tuinhek repareren, schilderen van het huisje, wat in 

elkaar knutselen van hout.  Maar… er wordt ook vooral genoten van het 

buiten zijn”, aldus Erik Krens.  

“Het gaat onze eerste zomer op de tuin worden. We weten nog niet zo 

goed wat er allemaal in onze tuin staat aan planten, dus laten we ons 

verrassen door wat er 

groeit en bloeit. Ook 

zijn we nog 3 weken 

op pad met de cam-

per. We vrezen al wel 

een beetje voor het 

opgeschoten onkruid 

waarmee we daarna 

verwelkomd gaan 

worden”, zegt Gijs 

Withagen lachend.
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Vrijwilligers van Biesland
 

Wie zorgt dat jij blij bent?

Je kent het wel dat gevoel dat je je net op de camping voelt als je naar het toiletgebouw loopt met de  wc rol onder je 

arm. Net vakantie maar dan anders. En op de camping is daar altijd een team van schoonmakers die ervoor zorgen dat 

alles spik en span is. Maar ook hier hoor op Biesland. Want vier super vrijwilligsters zorgen tegenwoordig dat je op een 

schone toilet komt te zitten.  Voor het schoonmaken van de toiletten hebben Anna, Janet, Ada en Jolanda zich aange-

meld. De vier dames rouleren zodat de klus niet bij één persoon komt te liggen. 

Mooi teamwork dames en alvast bedankt.
 

Wie zorgt dat jij water kan geven?
Nog een team; is het team dat de waterpomp beheert. Zij maken om beurten het filter schoon van de dompelpomp zo-

dat wij op de tuin allemaal onze plantjes kunnen sproeien. Met elkaar zitten ze in een app groep zodat ze elkaar op de 

hoogte houden over de pomp. 

Ook hier mooi teamwork en zeer hartelijk bedankt alvast. 

We denken aan jullie in droge tijden als we met de tuinslang staan.

Wie helpt jou in de kantine?
We hopen dat de kantine weer meer gebruikt gaat worden door 

activiteiten te organiseren. Greet zorgt dan altijd dat je er een 

drankje en een hapje kan bestellen. Greet dank voor je geweldige 

gastvrijheid.
 

Klussendagen
Op de klussendagen zijn er verschillende soorten klussen te doen, 

van snoeien, wieden en maaien tot lichte schoonmaakklusjes. Ook 

hier steekt menig tuinder van Biesland de handen uit de mouwen. 

Allemaal heel erg bedankt.

Wie nog meer?
Uiteraard kunnen we altijd nog handjes gebruiken. Dus ben je 

geïnteresseerd in vrijwilligerswerk zodat je mede tuinders en jij zelf 

blij wordt als het complex er goed uitziet, of het toilet schoon is of 

de pomp werkt? 

Meld je dan aan bij het bestuur, Margo van Voskuilen, 

secretaris.biesland@gmail.com

“Van werken naar hele-

maal niks doen. De hele 

maand augustus vrij van 

het werk en volop genie-

ten van de tuin. Zien hoe 

alles groeit en bloeit. Hoe 

de vlinders op de vlin-

derstruiken neerdalen en 

geur van de Phloxen mij 

tegemoet komt. En heer-

lijk zomerse avonden 

met vrienden in de tuin. 

Buiten ben ik gewoon op 

mijn best”, zegt Sylvia 

Coenen.
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Vogels, een geschenk op de tuin
Het is eigenlijk een wonder wanneer er vogels overblijven.

Al in het nest staan ze bloot aan allerlei gevaren.

En eenmaal uitgevlogen is het nog steeds super gevaarlijk:

Tijgers/Beren oftewel katten en kraaiachtigen, Sperwer..

er zijn zoveel predatoren om voor op te passen.

 

Aan de andere kant

spinnetjes, torretjes, vliegen en rupsen, wormen: alles gaat hun opengesperde bekkies in.

Niet gek dat de meeste vogelouders er nu overwerkt uitzien!

gbs juvenile 

Een beetje hulp kunnen ze dus 

goed gebruiken, zeker tijdens 

droogte: op verschillende plek-

ken wat waterbakjes is van groot 

belang!

 

De troepjes jonge vogels die ze 

straks gaan vormen en van tuin 

naar tuin gaan, is iets om naar uit 

te kijken. Later met de vele bes-

dragende struiken, uitgebloeide 

bloemen met zaden en zoveel 

meer... is het maar al te goed 

toeven voor hen op onze tuintjes.

 

 Anna Tromp

jonge groene specht jonge roodborst 
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jonge pimpelmezen

koolmees



- 16 -

Nieuw bestuurslid Vijvertuinen stelt zich voor.

Hallo medetuinders,

Mijn naam is Rienke Dekker en sinds kort ben ik algemeen bestuurslid 

van volkstuincomplex Vijvertuinen. Een paar weetjes: ik ben getrouwd, 

heb drie volwassen dochters en woon al bijna dertig jaar in hetzelfde huis 

in Den Hoorn.

Inmiddels tuinier ik voor het derde seizoen met veel plezier op een tuin 

vlakbij ons clubhuis ‘t Gietertje. Ik heb al veel ontdekt en geleerd, zowel 

wat betreft de aanlegwerkzaamheden (straatje betegelen) als het tuinen 

zelf. Denk hierbij aan  kiemplantjes met een goed wortelgestel opkweken 

of het feit dat de frambozen in mijn tuin het niet goed doen. Dat laatste 

biedt dan weer ruimte voor andere planten, zoals wijnbes en rozenbottel. 

Kortom: nog plannen genoeg.

Nu de hoofdstructuur van de tuin op orde 

is en de tuin zelf minder tijd vraagt, wil ik 

graag als bestuurslid bijdragen aan onze 

vereniging. Ik houd ervan om met anderen 

samen te werken aan concrete klussen, 

dus dat komt wel goed. Samen kunnen we 

er voor zorgen dat ons complex er goed 

verzorgd bij ligt. Iedere keer wanneer ik 

een gast meeneem naar de tuin, merk ik 

de ontspanning en een gevoel van ver-

ademing, zodra we het toegangshek ge-

passeerd zijn. Iemand noemde ons park 

zelfs een lusthof. Ik wens dat het nog 

maar lang een fijn lusthof mag blijven, 
waar een ieder het naar zijn zin heeft. 

Tot ziens op de tuin.

Rienke Dekker
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Lentemarkt Vijvertuinen

Op 23 april konden we eindelijk weer onze traditionele lentemarkt 

organiseren. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. 

Het was heerlijk weer, de kraampjes met plantjes, stekjes, 

groenteplantjes en eigengemaakte spulletjes, werden druk be-

zocht. De mensen achter de bar konden de bestellingen nauwelijks 

bijhouden. Kortom het was ontzettend gezellig en geanimeerd. 

De markt heeft bovendien een leuk bedrag opgebracht.

Iedereen die heeft meegeholpen, op wat voor manier 

ook, hartelijk bedankt!

Het bestuur Vijvertuinen



- 18 -

Interview met Leen van Doorn

De heer van Doorn (ik mag Leen zeggen) is 

95 jaar en heeft zijn tuin opgezegd. Dit leek 

ons een goede aanleiding om hem te intervie-

wen.

De heer van Doorn (Leen) vertelt dat hij zijn 

tuin heeft opgezegd omdat hij zijn vrouw niet 

te lang alleen wil laten. Zij heeft ernstige bot-

tontkalking en daarom hebben zij een traplift 

genomen om het gevaar voor vallen te voor-

komen. Nu is het al een paar keer gebeurd 

dat de traplift is blijven steken, waardoor het 

wel heel moeilijk werd om alleen van de traplift 

te komen. Hij wil daarom graag in de buurt 

blijven en niet te lang wegblijven.

Ik dacht dat hij dan wel erg aan huis gebonden 

zou zijn maar dit is niet zo. Hij heeft nog ge-

noeg andere bezigheden, ook buiten de deur, 

waarmee hij zich goed vermaakt. Alleen als 

hij naar de tuin gaat dan blijft hij daar al gauw 

een hele dag: boterhammetje en thermoskan 

met koffie mee en dat duurt nu een beetje te 
lang.

Leen vertelt graag natuurlijk te tuinieren: 

dus wilde plantjes, ook plantjes die anderen 

onkruid vinden maar wel degelijk bloemetjes 

krijgen. Zo verzamelt hij zaad van de wilde 

planten, waar hij die maar tegenkomt, en dan 

kweekt hij met dit zaad weer nieuwe plantjes. 

Zo verzamelde hij zaad van de Bermooie-

vaarsbek (er zijn wel 10 soorten ooievaarsbek, 

zo vertelt hij), Campanula, het ruige klokje. 

Ook als hij in de stad loopt let hij goed op en 

verzamelt zaad waar mogelijk. Het gras maait 

hij pas laat in het jaar zodat de madelieven en 

pinksterbloemen de tijd krijgen om te bloeien en zaad te maken. Pas daarna wordt het gras gemaaid. Ook heeft hij een 

kersenboom in zijn tuin staan waar hij kamperfoelie doorheen laat groeien: zo heb je tweemaal plezier en bloemen van 

een boom. 

Aan de andere kant van de tuin heeft hij een boom staan waar ieder jaar stippelmot in komt. Anderen zien dit als on-

gedierte maar Leen vind het een schitterend gezicht en is er blij mee. Zo zie je maar dat iedereen op zijn eigen wijze 

tuiniert.

Ik vroeg aan Leen of hij al vanaf 

het begin bij Vijvertuinen een tuin 

heeft maar dat is niet zo. Hij had 

eerst een tuin bij de Delftse Hout 

en is later verkast naar Vijvertui-

nen. Op de Delftse Hout had hij 

een vijver met allemaal zeldzame 

soorten planten: Blaasjeskruid, 

Zonnedauw. Ook had hij kikkers 

en salamanders. 

Onder andere in verband met zijn 

verhuizing naar de andere kant 

van de stad is Leen toen ook van 

complex verhuisd. Hij vindt Vijver-

tuinen wel gezelliger: meer contact 

met de mede tuinders, fijne sfeer. 
Hij heeft het hier altijd goed naar 

zijn zin gehad.
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Leen is nog steeds heel actief bij de Papaver en bij het Arboretum-Heempark in Delft. Hij geeft daar ook educatie, zit in 

de tentoonstellingscommissie en is voorzitter van de adviescommissie Arboretum-Heempark. Ook was hij vanaf het be-

gin betrokken bij de aanleg en inrichting van het Arboretum-Heempark. Hij verzorgt nog steeds foto’s voor de educatie 

en heeft honderden digitale foto’s op zijn computer thuis. Hij gaat zo ook een rondje lopen op Vijvertuinen om op zoek 

te gaan naar stinzenplanten die nu bloeien, waar hij dan foto’s van maakt. 

Als kind had zijn vader een moestuin en mocht hij zelf een klein hoekje van de tuin gebruiken. Hij had een leraar die 

natuurliefhebber was en die ook een vijver had met kikkers en allerlei andere beestjes. Hier is zijn liefde voor de natuur 

ontstaan. De leraar vertrok naar Suriname en Leen mocht zijn aquarium hebben. Hier deed hij dan slootwater in en 

zo is het allemaal begonnen. Hij had graag biologie gestudeerd maar door de oorlog is dit er niet van  gekomen. Door 

zelfstudie heeft hij inmiddels wel de nodige kennis vergaard over allerlei soorten planten en insecten en het kweken 

van planten. 

Leen, we wensen je nog veel

plezier met al je bezigheden 

want je gaat nog steeds door 

met plantjes in je tuin bij huis 

en bij de heemtuin en de 

Papaver. En nog bedankt 

voor alle leerzame informatie.

Namens bestuur Vijvertuinen

Trees Moritz
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Soms ben je net te veel bezig met andere dingen. Meivakantie, voltijdbaan, het souterrain verbouwen… En als het dan 

ook nog eens heel veel regent, heb je voor je het weet een vriendelijk doch dringend mailtje van het complex bestuur 

aan je broek. Of je alsjeblieft je tuin op orde wilt brengen en snel een beetje. 

Ik heb Hemelvaart dus maar gebruikt om samen met Stefan, mijn jongste, pad, heg en entree weer op orde te brengen:

Ziet er redelijk uit toch? Het plan was om met Pinksteren (regen, verbouwing) de andere helft van de tuin aan te pak-

ken. En daarna was plan B om dat vandaag te doen (regen, regen, regen). Dus ik moet bekennen dat die andere helft 

er op het moment vooral heel heel groen uitziet:

Ik was van plan om in dit stukje de nadruk te leg-

gen op het opgeruimde stukje tuin. Op de eerste 

oogst kweeperen die zich begint te vormen. Op 

de griekse munt die zich heeft genesteld langs de 

rand van houtsnippers. En zeker op die prachtige 

kardoenen die oprijzen uit de hugelkultur en waar 

ik heel erg trots op ben. In geen geval zou ik aan-

dacht besteden aan de groene wildernis, zoals 

de frambozen die zich inmiddels een weg hebben 

gebaand naar de tuin van de buurvrouw. 

Tot ik vanmiddag wat foto’s wilde maken, voor dit 

stukje. Toen viel me op dat het verwilderde deel 

van de tuin veel boeiender is, veel dynamischer. 

Verrassender. Daarom leg ik deze keer de groei 

en ontwikkeling van onze jonge wildernis vast, de 

schijnbare chaos. Voordat ik er weer met schep, 

schaar en schoffel een einde aan maak.

Mijn bloeiende tuin



- 21 -

Dit peultje trof ik aan tussen de juffertjes in 
het groen en de goudsbloem. De juffertjes 
en de goudsbloem zijn dankbare zelfzaaiers, 

ze vullen met veel groeikracht de gaten die 

anders door ‘on’kruid opgevuld zouden wor-

den. Het peultje heb ik in maart gezaaid, om 

een of andere reden is er maar hier en daar 

eentje opgekomen. Bijzonder detail is dat het 

oer-juffertje uit een AH-moestuintje kwam.

Ik ben mijn - bewust - verwilderde aardbeien 

zo dankbaar! Ze zijn een oersterke bodem-

bedekker, op zevenblad en akkerwinde na 

kunnen ze alles aan. Vooral in bosachtige 

hoekjes van de tuin, onder fruitboompjes 

bijvoorbeeld, heb je er geen omkijken naar. 

En dan krijg je nog heerlijk sappig fruit op de 

koop toe.

Je zou het niet zeggen, maar dit weelderige 

valleitje was een pad van stro. Nu het do-

mein van bieslook en kaardebol. Het wilgje 

op de achtergrond was vorig jaar nog een stok, daar neergezet om een pepertje te ondersteunen. 

Dit micro valleitje laat ik voorlopig zo. Het is veel te mooi om te wieden of onder stro te bedelven.

Zo, genoeg verwildering en verwondering. 

De zon breekt door, ik ga aan de slag.  

En de kardoen? Die houden jullie te goed. 

Volgende Levenslustigheden staat hij vol in bloei.  

Paul Gill
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Opschoondag
10 september is er van 13.00 tot 16.00 uur weer een opschoon dag. Vanaf 

12.30 uur kun je je melden bij Corrie Kaptein en staat er in de kantine een 

kopje koffie of thee klaar. De start is om 13.00 uur om rond 16.00 uur af te 
sluiten met een hapje en een drankje. Opschoon dag, gezellig, nuttig en je 

leert veel van de natuur en de mede-tuinders. Wij zien jullie graag die middag.

Oogstmarkt
Op 17 september wordt er gezamenlijk met de Coop en de kantine een 

oogstmarkt georganiseerd. Hoe de dag er precies uit gaat zien weten we 

nog niet. Heb je ideeën of tips of wil je komen helpen die dag? Laat het ons 

weten. Verdere informatie komt via de nieuwsbrief en informatie kastjes. 

Spiegel geplaatst
Tijdens de ledenvergadering werd het verzoek gedaan een spiegel te plaatsen 

om de veiligheid te verhogen bij het verlaten of oprijden naar het parkeerter-

rein. Een goede vraag. Intussen is de spiegel geplaatst, maar rustig fietsen 
en autorijden zorgt voor nog meer veiligheid.

Helpende handjes
We hebben een aantal reacties ontvangen op onze mail waarin we jullie 

vroegen om aan te geven wat je eventueel voor de vereniging kan betekenen. 

Dank daarvoor. 

We hebben echter nog steeds geen compleet bestuur. Wie helpt ons aan 

een penningmeester, bestuurslid algemene zaken en een secretaris. Corrie 

Kaptein - onze huidige secretaris - stopt definitief in 2026. Ben je vergeten de 
“helpende handjes” in te vullen, dan kan dat uiteraard alsnog. Graag zelfs.
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Peter en ik hebben afgesproken met de zoon van de heer en mevrouw De Vreede-Smit . 

De gezondheid van zijn ouders laten het helaas niet toe bij het gesprek aanwezig te zijn.

Aangekomen op tuin 50 worden wij verwelkomd door Roland en zijn vrouw Svetlana en krijgen we binnen een lekker 

kopje koffie met koek. Het zelfgebouwde huisje ademt een knusse sfeer uit. De meubels en alle spullen brengen ons 
terug naar de zestiger jaren. Blikvanger is de grote houtkachel. Het lekkende dak is gerepareerd, een stellage om te 

voorkomen dat je tijdens de reparatie door het dak zakte staat nog in het huisje.

Roland heeft met zijn vader gesproken over de tuin en doet zijn verhaal soms aangevuld door Svetlana.

“Mijn ouders begonnen in 1967 met tuinieren aan de Brasserskade (Hertenkamp) waar mijn vader een mooi huisje had 

gebouwd. Helaas in 1968 moesten zij daar weg en kwamen zij op Delftse Hout terecht. Het terrein was waarschijnlijk al 

met vakken ingedeeld, maar was een kale, koude, winderige, blubberige vlakte. Samen met Henk van der Velde is het 

huisje van de Brasserskade uit elkaar gehaald en op deze tuin opgebouwd. Later is een stukje aangebouwd en is het 

geworden zoals het er nu nog staat.

De appelbomen en pruimenboom die pa toen heeft geplant, dragen nog steeds vruchten en er staat een kas voor de 

druiven. Nadat het huisje en de tuin in orde waren kwam er een vijver.

Pa, een handige instrumentmaker, was elke dag op zijn tuin. Hij sloeg nooit een dag over, er was altijd wat te doen. 

Voor klussen werden materialen hergebruikt. Er waren geen toiletten ook geen clubgebouw dus pa bouwde zelf een 

toiletruimte die nu niet meer gebruikt wordt. 

Onze tuin grenst aan de slootkant, dus pa maakte een waterpompput om de tuin te besproeien. Zoals je kunt zien staat 

de waterpompput nog op de tuin.

Nieuwe terrasmeubelen
We zijn gestart met het opknappen van ons terras. Nieuwe meubels, nieuwe  plantenbakken met fleurige planten en er 
is een oprit gemaakt zodat ook degenen die wat moeilijker ter been zijn de kantine kan bezoeken. Nu gaan we aan de 

slag met de binnenkant. 

Met dank aan allen die ons helpen en nog steeds helpen om plannen te bedenken en 

te realiseren. Het wordt alleen maar leuker! 

Kom eens zitten, bestel een drankje en geniet.

Het bestuur Delftse Hout

Historie van het complex Delftse Hout
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Pa plantte waterlelies in de sloten en alle kinderen werden gewaarschuwd als ze met een bootje in de sloot gingen 

varen of vissen dat ze wel op de lelies moesten passen. De gemeente plantte bomen in de groenstrook waar niet ieder-

een blij mee was. Dit geeft schaduw maar ja, geen inspraak.

Saamhorigheid was er. Was er koffie, blies een medetuinders op een hoorn en zag je bordjes hangen ik ben koffie aan 
het drinken.

De sinterklaasfeesten en de ijsboer die ‘s avonds met zijn kar kwam zijn mooie herinneringen.

Tot hoge leeftijd kwam pa op de tuin om er te werken, maar nu heeft hij geen behoefte meer om op de tuin te komen en 

onderhouden wij de tuin.”

Dank je wel Roland en Svetlana voor het mooie gesprek en de hartelijke ontvangst. 

“Pa de Vreede leest in ieder geval dit stukje en dat zal hem 

goed doen”, vertelt Roland nog.

Corrie Kaptein
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Recepten van Marjon
Tijdens het prachtig zonnige, maar wel droge voorjaar kon ik de moestuin al vroeg vol zetten met stekjes die ik in de 

kas had voorgetrokken. Het geeft ieder jaar weer een heel gelukkig en beetje trots gevoel als alle kleine plantjes er fris 

en vrolijk bij staan en de tuin ten volle wordt benut. Nu gaat het erom te zorgen dat er gewied, geschoffeld en op tijd 
water gegeven wordt. En kritisch blijven opletten of er geen ziektes of ongewenste diertjes in de groentes zitten. Uiter-

aard gebruik ik geen chemische bestrijdingsmiddelen en met wat geduld en volharding zijn plagen goed onder de duim 

te houden zonder het milieu aan te tasten.

In mijn tuin heb ik ook veel bloemen die zeer gewaardeerd worden door hommels, bijen en andere insecten die voor 

een goede bestuiving zorgen. Dat is niet alleen belangrijk voor de planten, maar ziet er ook geweldig uit.

Voor dit nummer wat zomerse gerechten die je prima kunt maken met de oogst uit de tuin.

Bosuitjessoep

Ingrediënten

1 el boter 

250 g aardappelen, kruimig, in blokjes 

12 bosuitjes , in ringetjes 

1 liter kippenbouillon 

125 ml slagroom 

1 tl gemalen nootmuskaat  

2 el verse peterselie, fijngesneden
peper en zout

Bereiding

Smelt de boter in een soeppan en bak de aardappelblokjes met het wit van de bosui en de helft van het groen van de 

bosui 3-4 minuten op zacht vuur. Voeg de bouillon toe en kook de soep in 10-15 minuten gaar. Pureer het geheel met 

een staafmixer tot een gladde, lichtgebonden soep. Roer de slagroom erdoor en breng op smaak met zout, (versgema-

len) peper en de nootmuskaat. Serveer de soep in kommen en bestrooi met het groen van de bosui en de peterselie.
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Aardappel, ui en brietaart

Ingrediënten

375 gr bladerdeeg

750 gr vastkokende aardappels, in blokjes van 3 cm

60 ml olijfolie

4 uien, in dunne ringen

2 of meer tenen knoflook, geperst
4 eetlepels verse tijmblaadjes

2,5 eetlepel grove mosterd

200 gr brie, in stukken

2 eieren

200 ml crème fraîche

peper en zout

Bereiding

Bekleed een bakvorm (bv 25x30 cm, maar een pizzavorm kan ook) met bakpapier en dan met bladerdeeg. prik met een 

vork gaatjes in de bodem en zet 15 minuten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 200 graden C.

Kook de aardappels 3-4 minuten voor. Giet af en laat afkoelen.

Bak de uien in de olijfolie 2-3 minuten tot ze glazig zijn. Dan de knoflook en de helft van de tijm erbij en nog eens 1 
minuut laten bakken op matig vuur. Iets laten afkoelen.

Bestrijk het bladerdeeg met de mosterd, leg het uienmengsel erop en verdeel de aardappels en brie erover. Klop de 

eieren met de crème fraîche en breng op smaak met peper en zout. Schenk over de taart. Bestrooi de taart met de rest 

van de tijm en bak 20-25 minuten tot de taart goudbruin en stevig is.

Een groene salade erbij is heerlijk

Voor de dressing: 1 deel witte wijnazijn, 4 delen neutrale olie (bv zonnebloem- of druivenpitolie), flinke scheut maggi, 
flink zout en wat peper naar smaak. 
Ik doe alles in een leeg jampotje, deksel erop en dan schud ik het dan stevig door elkaar. Even proeven of er nog iets 

bij moet. Te zuur, dan nog wat olie, te weinig zuur dan nog wat azijn. Te flauw, dan nog wat zout, maggi of peper er bij.

Voor de salade gebruik ik bijvoorbeeld: rucola, veldsla, eikenbladsla, botersla, krulandijvie, wat dunne plakjes of klei-

ne blokjes komkommer, wat verse kruiden, rode uien in heel dunne schijfjes even een kwartiertje in azijn met suiker 

ingelegd, avocado in mooie schijfjes, heel dun geschaafde plakjes koolrabi, beetgaar gekookte en afgekoelde sperzie-

boontjes, verse erwtjes even ondergedompeld in heet water en snel afgekoeld. Ook kun je er nootjes, zonnebloem-of 

pijnboompitten bij doen. 

Kortom meng wat je lekker vindt. En niet alles hoeft tegelijk, ik geef alleen een voorbeeld van wat je in een lekkere 

groene salade zoal kunt toevoegen. 

Hou het simpel. Doe er tot slot de dressing over die je nog even goed geschud hebt. 

Je kunt de salade versieren met madeliefjes, bloemblaadjes van goudsbloemen, bloemetjes van campanula, bloemen 

van Oost-Indische kers, bloemen van komkommerkruid (borage), bloemen van pronkbonen, viooltjes, bloemblaadjes 

van korenbloemen en vlierbloesem. Natuurlijk moeten deze bloemen onbespoten zijn.

Ze maken van een eenvoudige salade een waar genot voor het oog en de mond.
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Plaatpizza van Marjon

Ingrediënten

500 gr patent tarwebloem

1 zakje gedroogde gist

2 potjes goede pesto (of een paar scheppen basilicumpasta van Knorr)

2 potjes tapenade zongedroogde tomaten

3-4 uien, in dunne halve ringen

2 blikjes artisjokharten, de harten in kwarten

500 gr tomaten, in plakken

2 blikken tomatenstukjes op sap

300 gr (of meer als je dat lekker vindt) geraspte oude kaas

2 zakjes ontpitte olijven, de olijven gehalveerd, (maar ze heel laten kost minder tijd en is ook goed)

zout en wat peper

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200-220 graden C.

Doe bloem en gist in een ruime kom en voeg ca 250 ml lauw water toe (te droog: nog wat water, te klef: nog wat 

bloem). Meng en kneed tot een soepel deeg.

Dek de kom af met plasticfolie en zet weg op een warme plaats (niet heet, kamertemperatuur is prima). Laat het deeg 

zeker een uur rijzen.

Bekleed een bakplaat met bakpapier. Ik doe er altijd eerst nog een laag alufolie onder, dan is de plaat makkelijke 

schoon te maken.

Als het deeg gerezen is nog even doorkneden en uitrollen tot een lap die goed op de bakplaat past. Smeer pesto en 

tomaten-tapenade egaal over de deegbodem. Verdeel hier de tomatenblokjes, zonder al te veel vocht, over. 

Leg hierop de uienringen, daarop de plakken tomaat. Bestrooi met wat zout en peper ( niet teveel zout, kaas is al zout).

Verdeel dan de kwarten artisjokharten over de pizza en leg er de halve olijven op/tussen.

Dan de plakjes salami en bestrooi tot slot de pizza met de geraspte kaas.

Zet de plaat onder het midden in de oven en bak ca 35-45 minuten. Het deeg moet een kleurtje hebben, de kaas moet 

gesmolten zijn en niet donkerder dan goudbruin.

Deze pizza is (ruim) voldoende voor 4 personen en kan warm of koud gegeten worden.

Kruisbes-amandeltaartjes

Ingrediënten

250 gram kruisbessen 

85 gram amandelmeel 

85 gram amandelspijs 

85 gram poedersuiker

5 gram aardappelmeel

1 ei

1 eetlepel ricotta

Bereiding

Warm de oven voor op 175 °C. 

Verkruimel de amandelspijs met de hand. 

Meng in een kom de verkruimelde amandelspijs, aardappelmeel, 

suiker en het amandelmeel. 

Voeg de eetlepel ricotta en het ei toe en roer het geheel door. 

Meng nu voorzichtig de kruisbessen erdoor.

Doe het mengsel in 6 kleine flexibele bakvormpjes. Het handigste 
zijn van die blauwe siliconen vormpjes. Als je die niet hebt kan het 

ook in muffinvormpjes. Vet de vormpjes van te voren dan wel goed in, 
anders krijg je de taartjes er niet mooi uit.

Bak het geheel in 15 minuten en haal de vormpjes daarna uit de oven. 

Laat ze 5 minuten afkoelen en bestrooi ze mooi met poedersuiker.

Eet smakelijk

Marjon
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Het zijn zulke mooie vogels met hun pracht zomerkleed, een kuif van lange afhangende veren op het achterhoofd.Maar 

ook wanneer je ze boven je langs ziet vliegen met die bijzondere snavelvorm!

Ze ‘lepelen’ hun voedsel uit het water:

“bij het zoeken naar eten opent hij zijn snavel een stukje en beweegt het uiteinde nee-schuddend, langzaam lopend 

door het water. Zodra hij garnaal of stekelbaarsje voelt (of de amerik. rode rivierkreeft!) klapt hij zijn snavel even dicht” 

(bron ‘Roots’)

In 1962 waren er 5 kolonies in Nederland... in 2019 

al 71 lepelaarskolonies!

Lepelaars broeden in moerassige gebieden, dichte 

rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, 

maar ook op kwelders.

“De Lepelaars die in ons land broeden, overwinteren 

langs de Atlantische kust tussen Frankrijk en Senegal. 

Dit houdt in dat sommige Lepelaars maar 2.000 km 

per jaar hoeven te vliegen van- en naar hun overwin-

teringsgebied, terwijl anderen meer dan 10.000 km 

afleggen”. (bron Sovon)
De tocht duurt ongeveer één tot twee maanden.

“Tijdens de trek gaat ongeveer 60% van de jongen 

dood door jacht, roof, uitputting, windturbines en 

vooral hoogspanningskabels”. (bron Ecomare.nl)
 

We zijn in Delft bevoorrecht om in de omgeving een 

kleine Lepelaarskolonie te hebben.

Tussen het Heempark en de Ikea bevindt zich het 

Vogeleiland, waar de Lepelaars zich langzaam 

gevoegd hebben bij de eerder in het jaar broedende 

blauwe Reigers.

Lepelaars
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Ze hebben hulp van 

de Delftse (Jeugd)Na-

tuurwacht gekregen, 

die in 2020 stalen rek-

ken als bodem voor 

de nesten hebben ge-

plaatst. Inmiddels zijn 

er zo’n 10 broedende 

paren, sommige be-

ginnen al kort na aan-

komst begin maart, 

met aanhalen van de 

onderlinge band en 

met de paring.(dit jaar 

leverde dat rond 1 mei 

een nest met 4 jongen 

op!)

(vandaag, 1 juni 2022 

nog een nest met 

2 piepjonge jongen 

gezien.)

(eerder in 2020 was 

een nest met 3 jongen 

goed zichtbaar.)
 

Lepelaars bevinden zich van februari tot september, oktober in Nederland.

Bij de komst van de eerste in het vroege voorjaar staat hun trouwe fanclub op het fietspad klaar.
Gelukkig storen ze zich er niet aan, er zit een sloot tussen en met hun roodbruine amberkleurige ogen houden ze ons 

nauwlettend in de gaten, vogel eigen...
 

Anna Tromp
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Hm, hoor ik je nou denken, ‘de volkstuin als therapie, is dat niet wat overdreven, of misschien wel te zweverig?’. Ja dat 

kan zijn, maar toch wil ik je eens meenemen in mijn belevingswereld van de volkstuin.

Ik schrijf graag, mede om die reden heb ik mij als vrijwilliger gemeld voor de nieuwsbrief van de Coöp Delftse Hout. 

Ik mag daarvoor af en toe een stukje schrijven en mensen interviewen, het leukste wat er is. Inmiddels al een paar 

mensen mogen spreken en wat mij opvalt is niet alleen het enthousiasme wat men voor de volkstuin heeft, maar vooral 

de diversiteit van de beleving. Nu denk je misschien dat het gaat over de 

verschillende manieren van tuinieren. Zo is de één meer geïnteresseerd 

in een moestuin, de ander gaat voor een siertuin en weer een ander voor 

een speelplaats voor de kinderen. Maar dat bedoel ik niet, in mijn ogen 

gaat het verder. 

Een ieder zoekt zijn eigen ontspanning op de volkstuin. Soms elke dag en 

soms zo af en toe, soms om lekker bezig te zijn en soms voor wat rust. 

Als je met mensen gaat praten hierover, blijkt vaak dat niet alleen persoon-

lijkheid hierin een rol speelt, maar ook levenservaring. Zo sprak ik iemand 

die haar hele -werkbare- leven heeft gezorgd voor anderen en nu zij is 

gestopt met werken is het tijd voor haarzelf. Op haar volkstuin, doet zij wat 

zij wil en waar zij blij van wordt, in dit geval vooral van de vogels. Het geeft 

haar zoveel ontspanning en rust. Een ander wil midden in het leven blijven 

staan, kan door omstandigheden helaas niet meer werken, maar als 

vrijwilligster blijft zij onder de mensen en heeft het gevoel nog steeds te 

kunnen bijdragen aan de maatschappij. Weer een ander geeft aan dat de 

gedachten in haar hoofd nooit stil staan, alleen tijdens het tuinieren is het 

rustig in haar hoofd. Uren kan zij op de knieën zitten om onkruid te verwij-

deren.

 

Zelf heb ik 30 jaar vier bloemenzaken gerund, inclusief tuinaanleg. Nooit 

heb ik hierin ontspanning kunnen vinden, het was zwaar werk, met lange 

Therapie als bestaansrecht 
van volkstuin
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dagen en fouten mochten niet 

worden gemaakt. Alle weers-

omstandigheden waren nega-

tief. Of het was te koud, of het 

stormde te hard, of het was te 

warm of het regende te hard. 

Nu beleef ik eindelijk de natuur 

en het weer als positief. Kan ik 

genieten van een tapijtje van 

sneeuw, in mijzelf grinniken 

als mijn bloemkool maar geen 

echte bloemkool wil worden. 

De volkstuin is mijn winkeltje, 

iedereen kan naar binnen, 

maar ik hoef niets te verkopen. 

Er is geen druk en ik mag lek-

ker imperfect bezig zijn.  

Natuurlijk zijn er ook wel min-

der leuke dingen. Zo kan je je 

misschien wel eens ergeren 

aan die struik bij je buurtjes, 

is deze net te hoog waardoor 

jij geen zon meer hebt op die 

plek, of word je nerveus van 

de spelende kinderen naast je, of kan je gewoon niet zo goed overweg met je buurman of -vrouw. Ook dat hoort er 

bij, zo’n volkstuincomplex is net de gewone maatschappij. Toch hebben we allen één gezamenlijk belang en dat is het 

bestaansrecht, we willen niet weg van ons complex. Als je dit voor ogen houdt, reageer je wellicht toch iets anders op 

negatieve zaken. 

Terug naar de therapie. Er is dus een heel belangrijke factor wat ons volkstuinders verbindt, ons bestaansrecht. Wij 

huren als vereniging de grond van de gemeente. De gemeente kan altijd beslissen dat de grond een andere bestem-

ming krijgt. Niet voor niets zijn onze besturen (respect overigens voor alle bestuursleden) altijd bezig te kijken hoe wij 

van onderscheidend belang kunnen zijn, zodat ons bestaansrecht wordt gewaarborgd. Waar vinden wij aansluiting op 

de wensen en ideeën van de gemeente? Denk hierbij aan de toegankelijkheid van burgers op de volkstuincomplexen 

en het open karakter hiervan, aan buurtbetrokkenheid, of een natuurvriendelijk/biologisch beheer, en zijn er vogels en/

of dieren die wij kunnen aantrekken of is er behoefte aan bijvoorbeeld een voedselbos en niet te vergeten de diver-

siteit van mensen? Ideeën en initiatieven te over dus. En daar wil ik graag de volkstuin-therapie aan toevoegen. Het 

welbehagen van de inwoners is voor de gemeente Delft belangrijk. Het drukt zorgkosten, want minder stress en meer 

ontspanning is een goed medicijn. Daarnaast staat ‘tevredenheid leefomgeving’ hoog op de agenda. Letterlijk stelt de 

gemeente Delft hierin: ‘Een gezonde leefomgeving is een omgeving die als prettig wordt ervaren, die bijdraagt aan de 

ervaren gezondheid en uitnodigt tot gezond gedrag’ en ‘de gemeente heeft een belangrijke rol in het verzorgen van een 

prettige leefomgeving’. 

Opvallend is ook het hoge aantal volkstuinders van hoge leeftijd, ja zelfs ruim boven de 80. Je ziet dit niet aan hen af, 

ik zie vooral fitte en gezonde mensen, zowel mentaal als fysiek. Ook voor hen is tuinieren een therapie om in beweging 
én onder de mensen te blijven. 

Van eenzaamheid is er onder deze 

groep veel minder sprake. 

Ook eenzaamheid is een belangrijk 

onderwerp van de gemeente, niet voor 

niets heeft zij zich gecommitteerd aan 

het landelijke actieprogramma ‘Eén 

tegen eenzaamheid’.

Dus wat denk jij, wordt het geen tijd dat 

ATV Levenslust hierin als toegevoegde 

waarde wordt opgenomen? Een betere 

therapie kan ik niet bedenken…

Marion Kremer
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De kaplaarzen van ......
Dit keer in de rubriek De Kaplaarzen van Bernadette van Rooijen.

De mooie oprijlaan van het complex Delftse Hout maakt mij blij als ik met mijn fiets het complex op rij en zoek het 
meest linker hoekje van het complex op want daar is de tuin van Bernadette. Een heerlijk verscholen plekje waar je 

alleen langs loopt als je er moet zijn. Na een warm onthaal zitten we tegenover elkaar en vraag ik haar hoe lang ze de 

tuin al heeft. “Het was januari, 12 jaar geleden toen ik aanwezig was bij de tuinuitgifte-avond. Op de lijst was ik nummer 

88 en dus erg verbaasd dat ik de tuin toegewezen kreeg”. 

“Wat was het dat je aantrok in de tuin”? “Hahaha ik was verliefd ge-

worden op de openslaande deuren van het tuinhuisje. De tuin was 

verder behoorlijk leeg want mijn voorgangster had er een moestuin 

van gemaakt. Nadat ik de tuin had ben ik 7 weken gaan fietsen naar 
Spanje. Dat stond al gepland dus moest ik de tuin even laten voor 

wat het was. Toen ik terugkwam en de tuin opliep stond ie vol bloe-

men, wat een verrassing. Dit was precies zoals ik ooit gedroomd 

had. Vingerhoedskruid en overal Papavers. Prachtig”.

“Maar als ik nu om mij heen kijk zie ik geen Vingerhoedskruid en 

Papavers meer? Waar zijn ze gebleven“? “Het zijn tweejarige plan-

ten en ik heb het zaad niet goed bewaard en weer gekweekt. Dat 

ben ik nu wel weer aan het doen. De tuin groeide destijds zo hard 

en er zat helemaal geen vorm meer in. Toen heb ik besloten om de 

tuin  helemaal om te gooien en nu zit er weer vorm in. Hier ben ik 

eigenlijk wel heel trots op dat dat gelukt is”.

Ik vroeg Bernadette wat ze het leukst vindt aan een tuin hebben. 

“Lekker buiten zijn, rommelen in de buitenlucht. Je ziet steeds wat 

nieuws en dat maakt het verrassend. Hoe een plant, zoals de Dah-

lia nu groeit uit een knol. Super om te zien. En dat de tuin ieder jaar 

anders is, de tuin veranderd steeds”.
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“Heb je een mooie herinnering aan je tuin”? Bernadette begint te glunderen en met passie 

vertelt ze mij dat ze een mooie herinnering heeft aan een zomerse avond met haar moeder 

in de tuin.  “Ze was toen 86 en ze zat zo te genieten onder de boom in het zonnetje. Ze 

was altijd zo blij als ze hier op de tuin was. Het liefste had ze hier een week willen verblij-

ven”. 

In de tuin hangt een keramiek vogelhuisje, tenminste dat dacht ik maar wat blijkt het is een 

soort hooischuurtje voor vogels. Bernadette doet er strodraad in van Vivara. De vogels 

kunnen dat eruit halen en daarmee in de bomen nestjes bouwen. Ik vond het zo’n mooi 

gebaar dat ik het toch even wilde noemen. En er wordt gretig gebruik van gemaakt. 

Ik zie in de tuin ook een pruimen-, appel- en kersenboom. “Och ja dat is een verhaal zegt 

Bernadette. De schoonvader van mijn broer kwam met een kersenboom. Hij was er hele-

maal vol van dat er goede kersen aan zouden komen. En inderdaad de vruchtjes werden 

zichtbaar. Ik vond de vruchtjes wel te groot worden en wat bleek een pruimenboom. 

Later heb ik uiteraard nog een kersenboom gekocht. En de appel heb ik zelf geënt”. 

“Wat is er anders aan je tuin als ik volgend jaar hier kom?” 

“Dan is de veranda er. Ik zou heel graag voor het huisje een kleine 

veranda bouwen”. 

Met die droom sluiten we het leuke gesprek af en bedank ik 

Bernadette voor haar gastvrijheid.

Steffie en Sylvia
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De tuinenkijkdag is op 16 juli. De 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 verenigingsge-

bouw. Bestuursleden van het complex zijn aanwezig 

voor vragen over het reilen en zeilen op het complex 

en wijzen de beschikbare tuinen aan.

De volgende tuinenverkoop zal gehouden worden 

op woensdag 27 juli om 20.00 uur in het clubgebouw 

Delftse Hout.  Wil je een tuin huren, dan dien je aan-

wezig te zijn. Op deze avond is ook meteen bekend 

wie op de bewuste tuin mag gaan tuinieren.

Voor foto’s, voorlopige taxaties, overnamebedragen 

en overige kosten, zie vanaf 1 juli op de website van 

www.atv-levenslust.nl

Vijvertuinen

VT043   245m2

Kijkdag 16 juli tussen 10:00 en 11:00 uur

Delftse hout

DH026  250m2

DH067  250m2

DH073  250m2

DH099  300m2

DH120A   200m2

DH157  250m2

DH257  250m2

Kijkdag 16 juli van 11:00 en 12:00 uur

Kooltuinmolensloot

KM034  294m2

KM121  237m2

Kijkdag 16 juli van 12:00 en 13:00 uur

Biesland

BL040   210m2

Kijkdag 16 juli van 13:00 en 14:00 uur

Tuinoverdrachten
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