
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-08 

Komende zaterdag is het najaarsfeest – kom je ook? En er zit nog meer in het vat. Van 

workshops tot lampionnentocht. En een actie met de voedselbank: lees gauw door. 

 

Agenda: voor elk wat wils… 

17 september najaarsfeest (van 13 tot 16 uur) 

24 september Viersprong extra open (15-18 uur) met optreden van zangkoor Faria 

15 oktober  workshop snoeien (14.30-16 uur) 

29 oktober  lampionnentocht (16-19 uur) 

19 november versnipperaar (vroeg in de ochtend) 

21 november afsluiting sproeileiding en sanitair, wintertoilet open 

10 december kerststukjes maken (14.30-16 uur) 

 

Swingtime!  

Eind augustus, op zaterdag om drie uur ’s middags, was het 

swingtime op de Viersprong. Robbert, Pete en John speelden songs 

uit de good old sixties and seventies, van Crosby, Stills, Nash & 

Young tot Beach Boys en Simon & Garfunkel. Zó swingend dat je niet 

stil kon blijven zitten. En ze komen heel snel terug: op het 

najaarsfeest van 17 september a.s. Verderop lees je daar meer over. 

Op 24 september is de 

Viersprong weer extra open. 

Deze middag treedt zangkoor 

Faria op, dat al vaker mooie 

liedjes ten gehore heeft 

gebracht. Meezingen mag, 

kom je ook?  

 

Najaarsfeest met de Wereldwachter 

Het is bijna zover: komende zaterdag, 17 september, van 

13 tot 16 uur, bouwen de Viersprong en de Coöp een feestje 

op het Cor Komenplein. De Coöp zwaait voor het laatst dit jaar 

de hekken open en verkoopt tuinaarde en potgrond, vijgen- en 

hibiscusboompjes, jonge rabarber- en aardbeienplantjes en 

siergrassen. Jonge tuiniertjes mogen meehelpen bloembollen 

planten langs de oprijlaan van ons complex.  

 

En om 14 uur en 15.30 uur komt De Wereldwachter langs op 

zijn knorrende Vespa: hij moet op de wereld passen, maar is 

https://ruutvanhooft.nl/de-wereldwachter/


nou ja, nogal onhandig. Hulp uit het publiek gevraagd! Een voorstelling voor jong en oud om niet 

missen...  

 

Bij de Viersprong serveren we de hele middag soep van zelf gekweekte tomaten en courgettes, met 

stokbrood. En tussendoor swingt onze ‘huisband’ met Robbert, Pete en Jim de pan uit op het terras en 

heb je alle tijd voor een gezellig praatje én een dansje bij de Viersprong. Het bestuur biedt er een 

gratis hapje bij. Kom je ook? Tot 17 september! 

 

Groene vraag – tijd om te oogsten 

In deze rubriek beantwoordt Jos van tuin 260 vragen over een 

gezonde tuin. Deze keer: Wanneer kan ik de appels uit mijn 

boom plukken? 

 

Jos: ‘Meestal zijn de eerste appels die van de boom vallen, 

beschadigd door vogels of er zit een wormpje in. Die appels 

rijpen het snelst en vallen als eerste van de boom. Je kunt nu al 

appels plukken, maar proef ze eerst voordat je alles eraf haalt. 

De appels groeien nu best nog wel en worden zeker nog zoeter. 

Als de goede appels gaan vallen, moet je snel alles plukken. 

 

Tomaten moet je oogsten als ze iets beginnen te verkleuren. Als 

je wacht tot ze op kleur zijn, komen er vaak scheuren in de 

schil, waardoor de tomaat snel bederft. Dat scheuren komt door 

onregelmatig water geven, zeker bij warm weer. Als de plant water krijgt, neemt hij dit snel op en 

zwellen de tomaten. Het rijpe schilletje kan die snelle groei niet aan en knapt dan.’ 

 

 

Delen in overvloed   

Een maaltje bonen en nog een maaltje en nog een en 

nog een… Tomatensap, tomatensoep, tomatenquiche. 

Het is geweldig uit eigen tuin te kunnen eten. Maar als 

de vriezer vol zit en je buren verzadigd zijn, wat dan? 

 

Nou, er is een plek waar ze heel blij zouden zijn met 

onze overvloed. We hebben de voedselbank in Delft 

gepolst en écht, die was zeer enthousiast over het idee 

dat wij misschien wel willen delen in onze rijke oogst.  

 

Maar hoe organiseer je dat? De Viersprong wil wel 

fungeren als verzamelpunt – bijvoorbeeld in een kist 

buiten onder het afdakje. En er is dus al contact met de 

voedselbank Delft. Maar is er genoeg aanbod vanuit de 

tuiniers? En hoe komt het bij de voedselbank en hoe 

vaak? Kortom: wie wil meehelpen om dit op poten te 

zetten? Een paar mensen die het coördineren. En 

natuurlijk tuiniers die – zonder verplichtingen – bereid 

zijn hun over-oogst te doneren.  

 



Eerst maar beginnen met een regelgroepje. Wie kan en wil mee helpen regelen? Voor meer informatie 

en/of aanmelding: mail naar decoop@atv-levenslust.nl. Op het najaarsfeest kun je ook Gemmeke 

van de Coöp aanschieten. Wat zou het mooi zijn als we dit voor elkaar gaan krijgen! 

 

Lichtjes in de duisternis 

Vind je het ook zo jammer dat de avond steeds eerder invalt? Tijd 

voor wat licht in de duisternis!  

Zaterdag 29 oktober om 16 uur kun je in de Viersprong een 

lampion versieren. Er zijn helpers en spulletjes (lampionnen, stiften) 

om aan de slag te kunnen. Je krijgt limonade en daarna gaan we 

boterhammen eten met pompoensoep. En als het donker begint te 

worden, tegen 18.30 uur, gaan we met de lampionnen door 

tuingroep 2 lopen, om te zien of mensen de tuin hebben versierd met 

lichtjes. Voor de kleintjes geldt: neem je een volwassene mee om te 

begeleiden? 

 

Wil je ook meedoen? Dan kun je je tot 10 oktober opgeven bij ckapteinmeyer@gmail.com 

met je naam en leeftijd en tuinnummer van papa, mama, opa, oma. Het kost 5 euro. 

 

Tuingroep 2 (tuin 49 tot 124): we zoeken nog pompoenen voor de soep en de versiering. Wie ze heeft, 

kan een mail sturen naar ckapteinmeyer@gmail.com  

Corrie/bestuur 

 

Workshop Snoeien 

Vanwege de blijvende belangstelling geeft Jos ‘van de Coöp’ de komende tijd weer workshops. Om te 

beginnen de cursus Snoeien op zaterdag 15 oktober. Jos vertelt over het snoeien van fruitbomen en 

leibomen. Het eerste deel in de Viersprong en dan met de groep naar buiten om ‘live’ te zien hoe je 

een boom aanpakt. Hij begint om 14.30 uur. Deelname kost €2,50. Daarvoor krijg je een drankje van 

de Viersprong. Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je snel op via decoop@atv-levenslust.nl   

 

 

Bloemenweelde  

Ineens stonden daar twee prachtige bloemstukken bij de 

Viersprong. En allemaal uit eigen tuin van Loes en Harrie. 

Zij zijn een kei op dit gebied en hebben heel wat jaren 

cursussen bloemschikken gegeven aan medetuiniers. 

Speciaal voor de kerst komen ze weer in actie: op 

zaterdag 10 december van 14.30-16 uur staan ze klaar 

om je te helpen zélf een mooie compositie te maken van 

dennetakken en andere groen. Wil je graag meedoen? 

Laat het dan weten via decoop@atv-levenslust.nl 
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Geen woorden maar daden  

Steeds stonden er oproepjes op de mail. Hulp gevraagd voor 

zus, voor zo. Als je een drukke baan hebt, valt het al niet 

mee je eigen tuin bij te houden. Laat staan dat je ook nog 

wat voor de vereniging doet. Hedy schoof het vooruit, maar 

bij de zoveelste noodkreet, voor de schoonmaak van het 

sanitair op de Viersprong, besloot ze: ik pak de schrobber en 

toe maar. Ze is niet de enige ‘witte tornado’.  

 

Ook Willy poetst erop los, zomers twee keer in de week, 

onder het motto: vele handen maken licht werk. Zij is dan 

wel met pensioen, maar heeft een volle agenda. Ze heeft 

dan ook met het bestuur goede afspraken gemaakt over wat 

wel en niet kan. Ze staat er hetzelfde in als Marijke, die 

inspringt. ‘Sinds mijn pensionering geniet ik enorm van mijn 

tuin. Ik vond dat ik wel wat terug kon doen.’ Net als Hedy en 

Willy heeft ze jaren in de zorg gewerkt. ‘Dan heb je het wel 

een beetje gehad met poep en pies’, grapt ze. ‘Maar dit werk 

moet ook gebeuren, dus vandaar.’  

 

Gelukkig maken de tuiniers/gebruikers er de laatste jaren geen vies potje van. Laten we dat vooral zo 

houden! Wil heeft nog wel een verzoek: gooi geen zakjes met hondenpoep in de emmers bij het toilet, 

want dat wordt een stinkboel. En kijk even achterom als je de wc verlaat en pak een toiletborstel om 

de boel schoon te houden. Da’s fijn voor de volgende bezoeker én voor ons dappere trio. Want witte 

tornado’s zijn zeldzaam! 

 

Bijendrama  

In de winter is het altijd stil rond de bijenkasten naast de Viersprong. 

De bijen kruipen dan bij elkaar en vormen een bol rondom de 

koningin. De buitenste bijen houden de boel warm door met hun 

vleugels te bewegen, en na een tijdje nemen de warme bijen van 

binnen het stokje over. Zo komen ze de winter door.  

 

Maar afgelopen januari ontdekten imker Hans en Erik dat alle vijf de 

volken dood waren, dat zijn zo’n 200 duizend bijen... Die massale 

sterfte komt door de varroamijt, die parasiteert op de bijenlarve. De 

mijt laat zich opsluiten in de cel van de larve en zuigt diens vet op. 

Als de bij dan geboren wordt, is die ernstig verzwakt en vatbaar voor 

allerlei ziekten. De mijt is dus vorig jaar al verwoestend bezig 

geweest. Nu komt wintersterfte altijd wel voor (zo’n 15% is 

acceptabel), maar in Zuid-Holland stierf de afgelopen winter een 

derde van de volken. Gelukkig hebben andere imkers in het land zwermende bijenvolken gedoneerd. 

Dat zijn bijen die met hun koningin hun kast verlaten, wanneer die overbevolkt raakt. Vijf 

zwermvolken hebben nu een plekje gekregen in de kasten van Hans en Erik. Daar worden ze 

gekoesterd met bijvoeding, een soort suikerwater met mineralen en andere voedingsstoffen. Nu maar 

hopen dat de volkjes het naar hun zin hebben… 

Gemmeke/Hans 

 



Kijk ’s naar het vogeltje (18) 

 

Tjiftjaf 

 

Op de foto lijkt het een behoorlijk geelgekleurd vogeltje,  

maar zo duidelijk geel is de voorzijde van de tjiftjaf 

meestal niet.  

Deze heeft me daardoor flink aan het twijfelen gebracht  

of ik zijn tweelingbroer de fitis niet voor me had op het 

tuinpad.  

Die zijn namelijk nauwelijks uit mekaar te houden,  

tenminste… zolang je ze niet hoort,  

het verschil in zang is veel makkelijker te plaatsen! 

 

Vanwege de donkere pootjes en  

zijn frequente tuinbezoek 

houd ik het voorlopig op de tjiftjaf. 

Hij staat overwegend te boek als een zomergast,  

maar regelmatig blijft een klein aantal hier in de winter 

rondhangen. 

In zachte winters zullen er insecten te vinden zijn,  

de tjiftjaf is niet te verleiden met vet of zaden. 

Het zijn beweeglijke vogeltjes en eigenlijk niet zo heel schuw. 

In het voorjaar is het wachten op hun eentonige zang 

en wat heerlijk om dat dan weer te horen! 

Na een tijdje valt de eentonigheid van het tjif/tjaf op,  

soms nét iets ‘too much’, maar…  

het is ze vergeven. 

 

Dit keer maak ik gebruik van deze ruimte om te waarschuwen voor de plastic netjes met vetbollen, die 

straks als extra wintervoer opgehangen worden: verwijder dan alsjeblieft het netje en gebruik hiervoor 

iets anders. Wat er te koop is of bijvoorbeeld een oude garde. Vooral de meesjes raken nogal eens in 

zo’n netje verstrikt en dat kost ze minimaal een poot! Vetbollen zouden zo niet verkocht moeten 

worden. 

 

Anna, tuin 262 

 

Ideeën voor activiteiten van de Coöp, en stukjes voor de nieuwsbrief? Laat 

het weten via: decoop@atv-levenslust.nl   
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