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Iedereen maakt kans: De tuinuitgifte.
De tuinuitgifte vond altijd in levende lijve plaats, totdat corona ons dwong om “online” 
te gaan. Het leek het bestuur een goed idee om weer terug te gaan naar de oude manier.  
Lekker met zijn allen in een clubhuis, spannende momenten, bekende en onbekende gezichten…. 
Gelukkig regende  het niet op 27 juli, want het was zo druk dat alleen de wachtlijstleden binnen konden zitten. 
Hun familie, vrienden en huisdieren moesten buiten de uitkomst afwachten. Het was een ouderwets leuke en 
spannende avond op de Delftse Hout. Er waren 11 tuinen beschikbaar. De wachtlijstleden wisten bijna allemaal 
precies wat ze wilden: die ene tuin! De kans op precies die tuin is niet zo groot. Wie verder keek dan alleen die 
ene tuin, kon verrast worden. Pas in 2021 ingeschreven en toch een tuin, dat is deze avond gebeurd! Het kan dus 
echt: plotseling een tuin terwijl je helemaal niet bovenaan de wachtlijst staat. 
Iedereen zoekt: Waar is de Penningmeester? 
Ik word gebeld door leden die bang zijn dat Levenslust de rekeningen niet meer kan betalen omdat we geen pen-
ningmeester hebben. Het bestuur maakt zich ook zorgen. Er moet begin december een begroting zijn voor 2023, 
we hebben echt een penningmeester nodig. Bent u diep in uw hart er toch van overtuigd dat u onze penningmees-
ter bent maar durft u er niet voor uit te komen? Heeft u een kennis, familielid, buurman/buurvrouw die de zin en de 
kennis heeft om penningmeester te worden? Bel dan de voorzitter: 06-24221874. 
Iedereen groent: Tegels-wippen!
Op school leerde ik als kind dat Nederland een zeeklimaat heeft: koele zomers, milde winters en veel neerslag. 
Klopt het nog wel? Onze zomers zijn heet, het land is droog. Sommige van onze tuinders zijn dat gewend, wie 
bijvoorbeeld ooit in Italië of Turkije woonde, weet hoe met hitte en droogte om te gaan. Maar of het echt fijn is, die 
hitte en droogte? Het is voor mensen gezonder om in een gematigd klimaat te leven. Op onze tuincomplexen is 
het ietsje koeler dan in de stad. In de stad helpt het als er zoveel mogelijk groen is. Woont u in de stad en heeft 
u een tuin of stoep? Haal er tegels uit en zet er een plant voor in de plaats! Heeft u veel tegels in uw volkstuin op 
het complex? Haal er een paar uit en plant een boom of struik! Fijn voor de vogels, vlinders en voor ons allemaal! 
Minder tegels, minder kans op wateroverlast als er weer een hoosbui valt!
Iedereen ademt: Frisse lucht!
We stookten kolen in mijn jeugd. Uit elke schoorsteen kwam een donkergrijs rookpluimpje. De lucht was slecht. 
Aardgas kwam, de lucht klaarde op. Mensen vonden het gas een beetje al te clean, niet zo gezellig. Daardoor 
kwam de open haard. De lucht werd ’s winters minder fris, maar ruikt naar verbrand hout. Niet alleen uit open 
haarden, maar ook van houtkachels en vuurkorven.  
Gas is nu heel duur en we weten dat we er niet altijd meer op kunnen rekenen. Het zou heel jammer zijn als men-
sen meer en vaker hout gaan stoken om hun huizen te verwarmen. De kwaliteit van de lucht gaat dan erg achter-
uit. Dat is ook een zorg op onze tuincomplexen. Een aantal van onze leden heeft een tuin juist om frisse lucht te 
krijgen. Zij hebben veel last van houtrook en bbq’s. Uw medetuinders (en buurtgenoten) zijn dankbaar als u niet 
stookt.
Iedereen hoopt. Op een mooie herfst en plannen maken voor volgend jaar, weet u al waar u uw bolletjes plant? 
Tuinieren houd ons bezig!  

Voorzitter ATV-Levenslust

Voorwoord

Toos Thoolen
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nummer
Herfst 2022

Bollen pellen
Je zal toch maar op de heetste dag van de zomer zo’n 
1.000 bollen aan het pellen zijn. Wat beweegt deze 
bollenpelster om dit te doen? Blader snel naar pagina 19.

Turkse herinneringen
De redactie haalde met een groep Turkse ‘Levenslust’ 
tuinders herinneringen op. Wat die zijn lees je op 
pagina 28 t/m 31.

De kaplaarzen van ....
Dit keer weer een hele leuke tuinder die de kaplaarzen 
voor ons aantrekt en ons meeneemt door de tuin. 
En een tipje van de sluier optilt wat de tuin brengt. 
Lees het in dit nummer op pagina 36 & 37.

en verder….

3  Voorwoord Toos Thoolen
4  Inhoudsopgave
5  Van de redactie
6  Haiku
7 & 8  Tuincomplex Vijvertuinen 
9   Van het hoofdbestuur
10 & 11  Bijdrage Paul Gill
12 t/m 15  Tuincomplex Delftse Hout
16 t/m 18 Bijdrage Anna Tromp 
19  Bollen pellen
20 & 21  Tuincomplex Kooltuinmolensloot
22 & 23 Bijdrage Dirk Hulst
24 & 25 Tuincomplex Biesland
26 & 27 Bijdrage Marion Kremer
28 t/m 31 Turkse herinneringen 
32 t/m 34  Recepten van Marjon 
35  Voor - Na
36 & 37 De kaplaarzen van …
38  Colofon
39   Tuinoverdrachten

28 t/m 31

in dit

19

36 & 37
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Steffie en Sylvia

Van de redactie

Belangrijke data ATV Levenslust
Tuinenkijkdag : 15 oktober 2022
Tuinuitgifte : 26 oktober 2022
Deadline kopij : 31 oktober 2022

In deze editie blikken we terug met een aantal tuinders vanuit de 
Turkse gemeenschap op onze tuincomplexen zoals we dat eerder 
hebben gedaan met de Italiaanse gemeenschap. Ook de Turkse recepten-
pagina ontbreekt niet. Zij halen veel herinneringen op, maar ook de oudere 
tuinders onder ons verrassen ons met hun verhalen. 
Erg leuk dat een tweetal tuinders heeft gereageerd op onze oproep voor de 
nieuwe rubriek “Voor & Na”. Wij hopen dat dit ook andere inspireert om foto’s 
en een kleine beschrijving mee te sturen. Leuk om bij elkaar te kijken 
en van elkaar ideeën te krijgen.
In het verlengde hiervan ligt de vraag van Marjon Kremer in de laatste 
alinea van haar bijdrage. Hoe kom je eigenlijk aan de naam van je tuin? 
Ook ons lijkt het leuk om daar antwoord op te krijgen. 
Wellicht zien we in het Winternummer allerlei suggesties?
Wij willen iedereen weer bedanken voor zijn/haar persoonlijk inbreng 
in dit nummer. 

Tuincomplex
Vijvertuinen

Tuincomplex
Kooltuinmolensloot

Tuincomplex
Delftse Hout

Tuincomplex
Biesland
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Rustig najaarsweer,
spinnenwebben hangen stil.
Een kist vol appels!

Arie Pieter Hoogendam
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Het bestuur en de vrijwilligers zijn ook tijdens 
de warme zomermaanden actief geweest..

De nodige nieuwe spullen zijn aangeschaft, zoals een koelkast 
(ter vervanging van een oud beestje) en mooie nieuwe stoelen en tafels 
voor op ons terras (een aantal van de oude stoelen stond op instorten). 
Deze nieuwe spullen zijn al fijn gebruikt tijdens het zeer geslaagde 
jubileumfeest.

Voorts heeft Frans zich verdiept in de ‘zettle’ voor de bar verkopen. 
We hebben nu een mobiele (bestuurs) telefoon en een SumUp. Leuk 
speelgoed en we gaan zien of het allemaal naar tevredenheid werkt.

De stortbakken in de toiletten zijn vervangen, met dank aan Jan en 
Frans.

Vandalen hebben onze brievenbus aan gruzels geslagen. Deze bus 
heeft ruim 25 jaar dienst gedaan en verdiende dit afscheid niet. Inmid-
dels heeft een nieuwe brievenbus zijn plaats ingenomen.

Onze werkochtenden worden nog steeds goed bezocht. Vooral op de 
augustus-werkbeurt waren veel leden aanwezig. Er is hard gewerkt en er 
zijn daardoor ook veel klussen geklaard.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers: de jubileumcommissie en de vrijwil-
ligers die het feest tot een succes hebben gemaakt en aan alle andere 
leden die zich inzetten om ons complex
zo mooi te houden.

Het bestuur Vijvertuinen

Tot ziens op de tuin.

Rienke Dekker

Evenals vorig jaar heeft de specht zijn eieren weer 
uitgebroed bij de Boshut op Vijvertuinen.
Blijft bijzonder zo’n mooie vogel op het complex te 
hebben.
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Jubileumfeest 25 jaar Vijvertuinen

Op 25 juni was het zover. Het 25-jarig jubileumfeest van de Vijvertuinen.
Na ‘n jaar uitstel kon dit jubileum eindelijk worden gevierd.

De weersvoorspellingen waren niet zo goed. ’s Morgens hebben vrijwilligers daarom een tent opgezet. Dit bleek later 
op de dag geen overbodige luxe.

Om 15.00 uur werd iedereen ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. Wat leuk dat de opkomst zo groot was. Na de 
koffie was er een quiz over de Vijvertuinen waarbij de antwoorden op de vragen te vinden waren op het complex. De 
deelnemers wandelden fanatiek over het complex om de antwoorden te achterhalen. Tijdens de prijsuitreiking werden 
de winnaars Dick en Gerda, van tuin 46, bekend gemaakt.

Na een woordje van de voorzitter met een proost op het jubileum, ging de  barbecue aan. Helaas begon het toen te 
regenen maar gelukkig was er genoeg ruimte in de tent en zat de sfeer er goed in. De regen had geen kans om de pret 
te drukken. Tijdens de barbecue zorgde Wammes voor gezellige muziek door middel van langspeelplaten.

Het was een zeer geslaagde dag. Wat fijn dat wij dit konden vieren met 
zoveel tuinders. En ook heel fijn dat er zoveel tuinders wilden helpen om 
van deze dag een onvergetelijke dag te maken.

In het Gietertje wordt een fotocollage opgehangen die herinnert aan deze 
mooie dag.

De jubileumcommissie

Jean, Ria en Edith

Tuinieren is hard werken
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 Van het hoofdbestuur
De leden zijn, van links naar rechts, Jan van Os, aspirant bestuurslid Ledenadministratie / 
Toos Thoolen, Voorzitter / Philippe de Wit, bestuurslid Tuinoverdrachten / Ted van Eijk, 
bestuurslid Algemene zaken / Marry Slee, Secretaris / Caroline Spoor, bestuurslid Taxaties.

Op de website www.atv-levenslust.nl kunt u de reglementen en statuten van onze vereniging 
vinden. In het groene boekje, dat alle leden bij het aangaan van een tuin gekregen hebben is 
het huishoudelijk reglement voor het laatst aangepast op 29 november 2010. Omdat er een 
aanpassing en aanvullingen op dit huishoudelijk reglement in Algemene Ledenvergaderingen 
zijn vastgesteld, vind je deze hierbij. Zo kunnen deze niet aan de aandacht ontsnappen.

Besloten op 6 april 2022 in de Algemene Ledenvergadering van ATV Levenslust:
Aanpassing op artikel 1 van het huishoudelijk reglement:
Algemeen: Art. 2. a. Tot lid van de vereniging kunnen slechts worden toegelaten meerderjarige 
natuurlijke personen die wonen in de gemeente Delft of in een straal tot max. 10 km. vanaf de 
Markt in Delft.
Aanvulling op artikel 6. 2. van het huishoudelijk reglement:
Gebruiken van tuinen: f. Per woonadres kan er 1 tuin gehuurd worden. 

Besloten op 24 november 2021 in de Algemene Ledenvergadering van ATV Levenslust:
Aanvulling op artikel 7 van het huishoudelijk reglement:
Verplichtingen: 2.a.1. De gebruiker zorgt er bij de inrichting en onderhoud van de tuin voor dat 
er voldoende zicht op de tuin en de opstallen is vanaf de openbare hoofdpaden op het tuin-
complex. Dit kan worden bereikt door onderbroken begroeiing en/of beperking van de hoogte 
van de achtergelegen begroeiing tot 1,5 mtr.
Aanvulling op artikel 8 van het huishoudelijk reglement:
Het is verboden om op de tuincomplexen: z. Het vullen met drinkwater en gebruik van een 
(zwem)badje met een inhoud van meer dan 300 liter (kleuterbadje).

Namens het Hoofdbestuur,

Marry Slee
Secretaris Hoofdbestuur
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Toen ik de tuin op Biesland een jaar of zeven geleden rooide, mocht het stekelige boompje blijven staan omdat het net 
sterk genoeg was om er een hangmat aan te spannen. Nu pruttelen de wilde pruimen gezellig in een pannetje op het 
fornuis. Zo zie je maar weer, wie wat bewaart die heeft jam.
Voor dit stukje had ik de foto van de kardoen op onze hugelkultur bewaard. Zijn foto pronkt hier parmantig naast die van 
zijn gedroogde zusje, de bloem van een wilde artisjok. Haar plukte ik een paar dagen geleden net buiten Ierápetra, het 
mediterrane havenstadje waar ik de meeste zomers verblijf. Ieder jaar ontdek ik vanaf mijn mountainbike weer nieuwe 
eetbare planten langs de berm van de lokale wegen en paden van ons eiland. 
Vandaag fiets ik met jullie langs enkele mediterrane biotopen waar eetbare planten te vinden zijn.

Vochtige en schaduwrijk
Je zou het niet verwachten, maar 
zelfs in de verzengend hete maan-
den juli, augustus en september kent 
ons zeer zuidelijke eiland vochtige, 
schaduwrijke plekken. Bijvoorbeeld 
de oevers van diep in smalle berg-
valleien verborgen stroompjes (wilde 
knoflook, waterkers) maar ook de 
terracotta potten waarin de mensen 
in de binnenstad hun kruiden kweken 
(eeuwige basilicum, munt). De wilde 
knoflook en de munt hebben we in 
afgelopen jaren in Biesland gezet. 
de knoflook is mettertijd verdwenen  
maar met de munt ben ik eeuwig in 
gevecht over wiens territorium het 
tuinpad is. Het mooie is dat als je 
deze planten naar Nederland mee-
neemt, ze als vanzelf groter blad krij-
gen. Dat is bij de munt goed te zien.

Eetbare mediterrane planten
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In de wegberm
Anders dan Noordwest Europa kent Zuidoost Europa gelukkig geen beleid om de bermen kaal te maaien. 
De soortenrijkdom is dan ook enorm, zeker daar waar de irrigatieslangen van de olijfboomgaarden druppelen en lek 
zijn. Waar ik heel blij van word zijn de wilde venkel, die in de nazomer volop in bloei staat; de Charoupi, die we in Ne-
derland Johannesbroodboom plegen te noemen maar die eigenlijk beter energy bar boom zou moeten heten; en tot slot 
de kappertjesplant, die vast ook een officiële naam heeft maar waarvan zowel het blad als de peervormige kappertjes 
eetbaar en sappig zijn. En een beetje bitter. De kappertjesplanten zijn vooral te vinden op de overgang van bebouwde 
kom naar platteland: zouden het cultuurvolgers zijn of zijn het gewoon zelf zaaiende moestuinplanten? In ieder geval 
wordt ik altijd blij al ze me met hun mooi gevormde bloemen verwelkomen als ik na een verhitte tocht een dorpje bin-
nenrijd. Dan weet ik dat de ‘gazoza’ dichtbij is. 

Aan de branding
De meest speciale biotoop vind ik de smalle strook tussen zee en land. Soms kiezels, soms rotsen, maar voor wie goed 
kijkt ook de biotoop van de echte doorzetters. Hier vind je bijvoorbeeld krithamo, of zeevenkel. Een soort opgeblazen 
bladvenkel. 
Opgeblazen, want deze venkel gedraagt zich als een vetplantje. De bladeren, bloemen en zaden smaken zoals te ver-
wachten naar zoute drop. Ook heel leuk is de zomerpostelein, een echte cultuurvolger: als je ergens op het strand een 
douche ziet staan voor de badgasten, kan je er gif op innemen dat ze  zonder het te merken tussen de postelein staan. 
In Nederland kiezen ze vergelijkbare biotopen, heb er gisteren nog ééntje gered van het grindpad van Biesland. Tot slot 
de grootste doorbijten van allemaal: zygophyllum. Dit plantje vond ik in een kale rots spleet waar ‘s winters de golven 
tegen aanspatten. Het zag er eetbaar uit, dus ik heb het maar geproefd, lekker zilt. 
Wie weet hoe het bij ons heet?

Paul Gill
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Nieuwe mogelijkheid tot betalen van uw consumptie 
of gasflessen 
In de kantine is wifi beschikbaar; de inlogcode vind je links tegen de wand 
van de bar. Consumpties of gasflessen kunnen nu contactloos of per pin 
worden afgerekend. Contant betalen blijft natuurlijk ook altijd mogelijk.

Versnipperaar 
Zaterdag 19 november komt de versnipperaar. Vrijdag 18 november 
kan het  snoeihout voor de linten op het parkeerterrein neergelegd worden. 
Het parkeerterrein is afgesloten.

Afsluiten sproeileiding en zomer toiletten
Vanaf maandag 21 November worden de sproeileiding en de zomer toiletten 
afgesloten. De oranje handgrepen van de sproeileiding kun je het beste eraf 
halen en in je huisje achterlaten. Daarna niet meer aan de kranen draaien.

Prachtig hekwerk tuin 254
Dankzij een paar vrijwilligers is de ingang van de Coöp voorzien van een 
prachtig zelf ontworpen en gebouwd sierlijk en stevig toegangshek. Een inge-
wikkeld klus waar veel vakmanschap aan te pas kwam. Hulde en dank voor 
dit prachtig hek. 

Lampion versieren en lampionoptocht.
Zaterdag 29 oktober om 16.00 uur kan je in de kantine een lampion versie-
ren, krijg je limonade te drinken en daarna gaan we boterhammen eten met 
pompoensoep. Om ongeveer 18.30, als het donker wordt, gaan wij lopen 
over tuingroep 2 om te zien of iemand de tuin heeft versierd met lampjes. Wil 
je meedoen? Dan kun je je opgeven tot 10 oktober bij ckapteinmeyer@gmail.
com met de naam en leeftijd van het kind en tuinnummer van papa, mama, 
opa of oma. Kosten zijn €5 per kind voor een paar leuke uurtjes.
Oproep aan Tuingroep 2 tuin 49 tot 124 - Wij zoeken nog pompoenen voor 
de soep en versiering. Wie ze heeft kan een mail sturen naar bovenstaande 
adres. Er zijn helpers. Is het kind te klein graag iemand mee om te begelei-
den.
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Penningmeester gezocht
Het bestuur van ons tuincomplex bestaat op dit moment uit vijf leden; een voorzitter (Peter), een secretaris (Corrie), 
iemand voor algemene zaken (Jeannette), voor bouwzaken (Albert) en voor tuinzaken (Fee). Helaas ontbreekt een 
penningmeester. En een bestuur kan echt niet zonder penningmeester! 
Je hoeft niet per se ervaring te hebben in financiële zaken. Met gewoon gezond verstand kom je al een heel eind. 
Het Hoofdbestuur heeft een boekhoudster. Zij doet het meeste werk. 

Wat zijn dan je taken?
Je verzamelt het contante geld en soms stort je dit bij de bank. Daarnaast betaal je facturen en je verzamelt de bonnen 
(inkomsten en uitgaven). De bonnen mail je naar de boekhoudster. Het fooiengeld van onze vrijwilligers zet je apart. 
Een penningmeester is ook bestuurslid. We vergaderen eens in de zes weken. Die vergaderingen zijn altijd op een 
maandagmiddag (ongeveer twee uur per keer). 
Totale tijdsbesteding is 10 uur per maand. 

Ben jij die betrouwbare man/vrouw die ons geld kan beheren? Neem dan contact op met Peter de Groot. 
Hij is sinds 2017 onze penningmeester en hij kan jou heel snel inwerken. 
Peter de Groot (voorzitter/penningmeester) 06-51037583 / peter@degrootdelft.nl

Kandidaat-bestuurslid Algemene Zaken  
Jeanet Kullberg is lid zonder tuin en stelde zich beschikbaar voor vrijwilligerswerk.
Wij hebben contact met haar opgenomen en direct met de deur in huis gevallen dat het complex bestuur dringend op 
zoek is naar een bestuurslid Algemene Zaken of een Penningmeester en of zij daar interesse in had. Daar moest even 
over nagedacht worden en na een goed gesprek heeft Jeanet zich kandidaat gesteld voor de functie bestuurslid Alge-
mene Zaken.
Jeanet is vele jaren werkzaam geweest als onderzoeker van onderwerpen rond wonen en de gebouwde omgeving, 
is vertrouwd met vergaderen, agenderen, notuleren en met schrijven van verhalen en rapporten. Het boekje ‘Tussen 
groen en grijs’ over de maatschappelijke betekenis van tuinen en tuinieren is door haar geschreven. Jeanet op voor-
hand welkom in ons bestuur. Wij hopen op een fijne samenwerking en hebben er alle vertrouwen in.
In het magazine van december een uitgebreid beeld van Jeanet.  
 
Bestuur Delftse Hout

Kennismaking met Peter de Groot, de nieuwe voorzitter op tuincomplex Delftse Hout.
Sinds mei 2015 heb ik samen met mijn vrouw Rita een tuin op ons complex. We hebben zowel een moestuin als een 
siertuin. De siertuin is meer de hobby van Rita en de moestuin die van mij. Daarnaast hebben we een kas met zeven 
verschillende soorten druiven. Dat telen van druiven zit bij ons in de familie. Mijn opa was een echte druiventuinder in 
Poeldijk. In de moestuin teel ik verschillende soorten groente en fruit. Ik vind het heerlijk om te tuinieren en het is nog 
fijner om onze eigen producten te eten. 

In december 2016 werd ik gebeld met de vraag of ik penningmeester wilde worden. Ik heb toen eerst contact opgeno-
men met Wim de Kuiper, de penningmeester die op dat moment dit werk deed. Wim hield de boekhouding bij in een 
mooi kasboek. Ik zei tegen hem dat ik dit werk wel wilde overnemen, maar dan zou ik in Excel een eigen programma 
voor de boekhouding maken. Zo gezegd zo gedaan. We hebben drie maanden op proef ieder onze eigen boekhouding 
bijgehouden. Per 1 april 2017 nam ik dit werk definitief van hem over. 
Het was voor mij wel even wennen om een boekhouding bij te houden. In mijn 
werkzame leven heb ik dit nooit gedaan. Ik heb heel veel jaren als leraar Neder-
lands en geschiedenis voor de klas gestaan. Boekhouden kende ik alleen van 
de middelbare school. Maar ik heb dit met veel plezier gedaan. 
Nu heeft Levenslust een boekhoudster die de gehele boekhouding bijhoudt, 
ook die van de vier tuincomplexen. Mijn taak is daardoor veel kleiner geworden. 

Sinds 1 juni 2020 heeft ons bestuur geen voorzitter meer. Ik heb deze taak er 
toen bijgenomen. In onze ledenvergadering van 19 maart jl. ben ik officieel tot 
voorzitter gekozen. 
Ik vind het belangrijk dat alle leden zich gekend voelen. Ik wil dan ook graag 
een voorzitter zijn voor alle tuinders. Ik wil proberen met zoveel mogelijk leden 
in gesprek te gaan en te luisteren naar hun noden. Natuurlijk kunnen we niet 
aan alle wensen voldoen, maar met elkaar in gesprek zijn en blijven vind ik 
heel belangrijk! Daarbij is eerlijkheid en openheid belangrijk en elkaar wat 
gunnen en steunen waar dat kan. 

Peter de Groot
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Ons Rustpunt
Via een houtsnipperpaadje komen wij (Peter de Groot) en ik aan op de tuin van Nico en Marijke en worden verwelkomd 
met thee en wat lekkers.  Zij nemen ons mee in het bijzondere verhaal over de jeugdjaren op de tuin en hoe voor hun 
beiden de liefde is ontstaan op het complex Delftse Hout

Nico vertelt
Mijn moeder wilde graag een tuin. “Prima”, zei mijn vader. “Als wij 
een prijs winnen, dan nemen wij een tuin.” De prijs werd gewonnen 
en mijn ouders begonnen aan de Brasserskade met tuinieren Ik was 
toen 6 jaar. Wij hadden als eerste een nieuw tuinhuisje, wat een sen-
satie was in die tijd, je had daar helemaal niets. Mijn vader had het 
huisje in delen gemaakt in de kelder van ons woonhuis. Mijn oom had 
een groentetuin naast ons, wij hadden een siertuin en een klein beet-
je groenten. Op een gegeven ogenblik moesten wij daar weg omdat 
Joris (psychiatrische inrichting) de grond nodig had, Wij konden op 
Delftse Hout een tuin uitzoeken, dat werd op nummer 113. Mijn broer 
zit nu nog op tuin 113 en heeft het huisje meerdere keren verbouwd.
Het tuinhuisje wat mijn vader samen met mijn oom op de Brassers-
kade had opgebouwd verhuisde, in stukken gezaagd mee op de bakfiets door Delft, door het weiland over de sloot 
werden planken gelegd mee naar tuin 113. Een sensatie. Daar werd het huisje weer opgebouwd. Intussen was ik een 
stoere tiener met lang haar en genoot van de tuin en mijn brommer een Puch waarmee ik over het complex reed, ook 
langs tuin 49 en zag daar een leuke tiener. Ik kocht een vishengel en ging daar vissen, de vlam sloeg over wij werden 
verliefd en zijn getrouwd en tuinieren nog met veel plezier op het complex Delftse Hout waar veel jeugdherinneringen 
tijdens dit gesprek naar boven komen.

Marijke vertelt
Mijn ouders zijn ook op de Brasserskade met tuinieren begonnen Zij kenden de ouders van Nico niet, maar mijn moe-
der en tante hebben wel een keer op het pad naar het huisje gekeken wat zo mooi was. Mijn vader heeft er nog een 
foto van genomen. Onze ouders hadden ieder een tuin aan de andere kant van het complex zodoende hebben wij 
elkaar nooit ontmoet. Ik speelde vroeger wel met Peter Knotsenburg, zijn ouders hadden ook een tuin. Wij deden alles 
wat we niet mochten! Oude kleren aan en fikkie stoken. Dat kon omdat aan de overkant een groenstrook was van het 
Hertenkamp. Wij hadden aan de voorkant bloemen en voornamelijk groenten, aardbeien en bietjes waar mijn oma gek 
op was, bramen en wat fruitbomen. Die werden in de winter ingesmeerd omdat de konijnen aan de stammen knaagde.
Ook wij moesten weg van de Brasserskade en mijn ouders kregen tuin 49  op de Delftse Hout. Er kwam een huisje wat 
mijn vader als bouwpakket heeft gekocht. Het verhaal gaat dat mijn vader deze tuin heeft genomen om te voorkomen 
dat hij iedere zaterdag mee moest naar de stad. Ha ha. Ik vond het heerlijk op de tuin en hielp mijn vader heel vaak en 
kreeg later de tuin van mijn vader.Mijn broer en zussen waren het er mee eens.

Het verhaal van Marijke en Nico samen
Mijn moeder had niet veel interesse in de tuin, ik liep met de kinderwagen naar de tuin om vader te helpen. Nico deed 
de zwaardere klussen. Nu tuinieren wij samen op deze tuin.
Nico zat in dienst en wij zouden gaan schaatsen op de sloten in Delftse Hout. Dat kon echt! Het was berekoud. Eerst 
even het net van binnen geverfde huisje voorwarmen met het nieuw gaskacheltje dat mijn vader had gekocht, naar huis 
gegaan om spullen te pakken, komen wij terug was het kacheltje gaan walmen. Alles zwart! Vader was niet boos maar 
we moesten alles zelf schoonmaken en er is niet geschaatst. En er is opnieuw geverfd.
Nico heeft het oude huisje gerenoveerd en 70 cm langer gemaakt. Fundering eruit gebikt, huisje opgekrikt, bekisting 
gemaakt, nieuwe vloer erin wanden en dak vernieuwd. De balken zijn origineel. Het oude kasje is afgebroken een nieu-
we kasje geplaatst waar nu wat groenten in gekweekt worden.
De twee dochters vermaakte zich prima op de tuin Bij heel warm weer sliepen wij af en toe op de tuin; de kinderen in 
een koepeltentje en wij op een slaapbankje in het huisje met de deuren open.  Toen de kinderen groter waren, mochten 
zij een keer een slaapfeestje geven.  Met vakanties naar het strand, thuis douchen en hier slapen, een geweldige tijd. 
Voor de kinderen was de lampionnenoptocht onvergetelijk waarbij ook de tuinen versierd waren met lampjes. 
Een sproeileiding zoals nu was er nog niet. Slootwater werd opgepompt met een zwengelpomp. Dit werkt als volgt. Een 
oude wasmachine trommel in de sloot zorgde ervoor dat geen bagger werd opge-
pompt. Een dikke slang erin, deze werd gedeeltelijk ingegraven en zwengelen maar. 
De slang moest wel gevuld zijn met water anders zuig je lucht op. Een aantal men-
sen om ons heen hadden gezamenlijk één pomp wat zorgde voor een dag herrie en 
ergernis. 
Nico houdt zich bezig met de inrichting van de tuin en Marijke voor de groenten 
kweek, een dochter heeft hier ook een tuin de andere dochter woont niet in de buurt 
maar komt regelmatig op de tuin. 
Een enorme grote conifeer geeft heerlijke schaduw als het heel erg warm is. Het 
nadeel is wel dat als je op de tuin komt het ook donker en koud kan zijn. Je zou er 
depressief van worden. Er zijn nu meerdere schaduwplekken op de tuin gecreëerd 
en de boom is eigenlijk te groot om te handhaven. De kapvergunning is inmiddels 
afgegeven maar of hij dit najaar nog gekapt wordt is onzeker.
Wij lopen nog even door de goed verzorgde tuin met veel gezellige hoekjes en ma-
ken nog een foto. Bedankt voor de gezellige verhalen.

Corrie Kaptein
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Natuurlijk tuinieren op Delftse Hout

Heb je bij binnenkomst op ons complex Delftse Hout ook het gevoel in een vakantiepa-
radijsje te belanden, vol fluitende vogels? Onze droom is het complex nog vriendelijker 
te maken voor insecten en vogels en daarmee natuurlijk ook voor mensen.

Wat doen we al
Via de Coöp-nieuwsbrief hebben we een groepje enthousiaste tuiniers gevonden, die 
samen het natuurlijk tuinieren wil bevorderen: tuinieren met en voor de natuur.
Daar zijn vast nog veel meer tuinders mee bezig! Andere vrijwilligers op Delftse Hout 
hebben al heel wat gedaan. Zo zijn de stroken langs de hoofdpaden mooi beplant en 
hangen er overal vogel- en insectenhuisjes. Op de gemeenschappelijke Coöp-tuin 
vind je een insectenhotel en een kruidentuin en een veldje met bijenplanten. We willen 
in de Coöp-tuin ook gaan werken met biologisch zaad en zo biologisch gekweekte 
plantjes verkopen. Chris van de Klussenclub gaat op zoek naar plekjes op het complex 
waar we bijen- en vlinderplanten kunnen zaaien! Het bestuur DH is hier ook vóór.

Waarom?
Naast het genot van een diervriendelijk complex hebben we twee belangrijke redenen 
om te werken aan natuurlijker tuinieren. Ten eerste is het niet goed gesteld met de natuur. Zelf ben ik erg geschrokken 
van een onderzoek door Greenpeace waaruit blijkt dat de planten die je in tuincentra koopt, veel gifstoffen bevatten. 
Zelfs de planten die worden aangeprezen als bij-vriendelijk, zitten vol gif. Bijen halen hier nectar uit, het gif hoopt zich 
op in hun lijf en uiteindelijk gaan ze eraan dood. Vogels die de insecten eten, sterven er op den duur ook aan. Het gif 
komt via de wortels van de planten ook terecht in de bodem en het grondwater, met alle gevolgen van dien. Dit onder-
zoek is onlangs in het tv-programma Radar behandeld.

Wellicht denk je dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar...de ouderen onder ons herinneren zich vast wel dat vroeger je 
autoruit na een ritje vol zat met dode insecten. Bij elk pompstation had je speciale sponsjes om die weg te vegen. Maar 
dit is al jaren niet meer nodig, omdat er bijna geen insecten meer zijn. En al zijn die beestjes soms lastig voor de mens, 
ze zijn hard nodig: voor de bestuiving van bloemen en als voedsel voor vogels en egels en dergelijke. Het is een schok 
te beseffen dat we proberen mooie tuinen te maken en dan eigenlijk vergif aan het spreiden zijn.

De AVVN, de landelijke vereniging van volkstuinen, maakt zich sterk voor behoud en uitbreiding van tuinen. Zij doet 
dit via de politiek en in de media. De AVVN ziet dat de afgelopen twintig jaar, de oppervlakte aan volkstuinen is afge-
nomen. Dat is erg jammer, niet alleen omdat minder mensen tuinplezier hebben, maar ook omdat groen verloren gaat 
en diversiteit aan planten, dieren en insecten. Als volkstuincomplexen aantoonbaar van belang zijn voor een gezonde 
en diverse natuur, hebben ze meer bestaansrecht. De AVVN helpt tuinverenigingen met advies en begeleiding om de 
ecologische waarde van groen te vergroten. Ze werken daarbij samen met erkende partners als KNNV en IVN. Een 
uitgebreid traject met adviserende gesprekken en beoordelingen. Als het complex of de hele vereniging daarvoor gaat 
kiezen, zullen we er tijd en geld in moeten steken. Ons groepje hoopt dat complex Delftse Hout daar in de toekomst 
ook aan mee kan doen, maar we gaan eerst klein beginnen.

Ons groepje gebruikt geen kunstmest of giftige bestrijdingsmiddelen. 
In onze eigen volkstuinen en die van de Coöp kun je zien dat dit niet tot 
een hoop onkruid hoeft te leiden. Zo hopen we anderen te inspireren.

Vanuit de Coöp zijn we net gestart met de verkoop van biologische 
potgrond, tuinaarde en bemeste grond. Hierin is geen gft-afval ver-
werkt, omdat dit dikwijls resten van pesticiden bevat. Evenmin wordt 
maaisel uit bermen gebruikt, die blootstaan aan uitlaatgassen. De 
grond is afkomstig van gecertificeerd biologisch dynamische bedrij-
ven. In de bemeste grond zit mest van biologisch dynamisch vee. 
Deze aarde is wel duurder dan de reguliere grond, die we ook nog 
verkopen. Echter omdat we geen winstbejag hebben, kunnen we 
de biologische grond wel iets onder de normale winkelprijs verkopen 
en  de dieren zullen er blij mee zijn. De Coöp is elke zaterdag van 
10-12 uur open. Kom eens een kijkje nemen! We hopen dat 
iedereen enthousiast wordt en vooral (meer) biologisch gaat kopen.

Liesbeth Godijn (tuin 162, ook lid van de Coöp) 

namens de andere leden van het werkgroep:

AnneKlaar (tuin 56), Gemmeke (tuin 71), Ina (tuin 123), 

Liesbeth H (tuin 42), Marijke (tuin 192), Monique (tuin 121), 

Myrthe (tuin 193).
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Vlinders, vrolijk in de tuin
Wat is vrolijker dan zo’n vlinder in je tuin..
Er zijn nogal wat dagvlinders (maar zeker ook nacht- en microvlinders), die ik afgelopen twee zomers in de tuin heb 
gezien, een kleine selectie: Atalanta’s en Dagpauwogen zijn dol op rottend fruit.
Bij mij zijn de fruitbomen nog niet zo ver, dus een schaaltje met overgebleven fruit wordt druk bezocht door o.a. vlinders 
en wespen.

Atalanta Dagpauwoog

Gehakkelde Aurelia Citroenvlinder
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Veel rupsen zijn erg kieskeurig. De meeste vlinders leggen hun eitjes dan ook op planten die later door de rups gegeten 
zullen worden: de waardplant van de vlinder.
Zo eten de rupsen van de Kleine Vos, Dagpauwoog, Landkaartje en Atalanta alleen Brandnetel. Pinksterbloem en het 
Look-zonder-look voor o.a. het Oranjetipje.
Andere rupsen eten alleen planten uit één familie, zoals de rupsen van de Kleine Vuurvlinder, die verschillende soorten 
Zuring eten. De rupsen van het Groot en Klein Koolwitje leven van koolplanten, alhoewel dát totaal overbodig is hier te 
vermelden…..
Het Boomblauwtje heeft weer een andere smaak: de rupsen houden van Klimop, Heide en Hulst. De Citroenvlinder 
heeft het Sporkehout nodig en de gehakkelde Aurelia de mooie Hopplant over een schutting.
Net als vogels kunnen trekvlinders vele duizenden kilometers vliegen! Trekvlinders die we hier op de tuinen zien zijn 
bijvoorbeeld de Atalanta, de Distelvlinder en overdag actieve nachtvlinders zoals de Kolibrievlinder.

Oranjetipje Landkaartje voorjaarsgeneratie

Boomblauwtje  Klein Koolwitje
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Als het in september en oktober weer kouder wordt, gaan de vlinders in winterrust. Sommige soorten doen dat als vlin-
der, andere als pop, rups of eitje. In de tuin moeten dus ook plekken zijn waar de vlinders zich kunnen verschuilen. Dit 
doen ze bijvoorbeeld tussen snoeihout of dode, droge plantenresten.
Vlinders hebben er dus belang bij als dode planten in de winter gewoon in de tuin blijven staan. En hetzelfde geldt voor 
dode bladeren. Ook andere dieren, zoals vogels en egels, verstoppen zich vaak in dergelijke hoekjes van de tuin. In 
een kale, schoon geharkte tuin kan geen vlinder overwinteren. Laat daarom (als het kan!) ook geschikte overwinterings-
plekjes over voor de vlinders?
“Infomatiebron de Vlinderstichting”!

  Anna Tromp
Kleine Vuurvlinder 

Kolibrievlinder 

Distelvlinder Kleine Vos
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Tulpen, narcissen, hyacinten, alliums,  wat zijn de bloeitijden, tijd om te planten en ... 
Het sneeuwklokje laat als eerste in het jaar haar mooie bloemen zien
Als de winter voorbij is en enkele zonnestralen zich weer durven te laten zien is daar het sneeuwklokje. Maar wat 
ontwaakt dan ook? Dat is de lente! Zodra de sneeuwklokjes er zijn wordt het bijna lente en komen er nog meer soorten 
bloemen uit hun bol tevoorschijn. Waaronder de krokus. En wat dacht je van het blauwe druifje. Van maart tot en met 
mei komen ook de narcissen om de hoek kijken alsook de hyacinten en de tulpen. De allium komt wat later en blijft 
lekker bij ons tot juli. 
De bollen op de foto heb ik op een prachtige zomerse dag uit mijn schuurtje gehaald om te pellen. Ieder jaar haal ik ze 
uit de potten zodra het loof is uitgedroogd. Dan laat ik ze drogen in mijn schuurtje en pel ze op een gegeven moment 
zodat ze er weer prachtig uitzien om in oktober te planten. 
Tijdens het pellen hoor je mij af en toe brabbelen “Wat ben ik benieuwd hoe jullie er volgend jaar weer uitzien. 
Gaan jullie wel mooi 
bloeien?”
En dat tegen zo’n 1.000 
bollen, want tja ik kan het 
niet laten om ieder jaar 
wat nieuwe bollen erbij
te kopen ….. 

Ach…. het is vakantie 
dus alle tijd. 

Een bollen pelster

Bollen pellen
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Herinneringen van Jan Schuurman-Hess

Mijn naam is Jan Schuurman-Hess en ik ben begonnen met tuinieren op 18 
jarige leeftijd in het jaar 1961. Hieronder krijgt u een idee hoe het toen toe-
ging op Kooltuinmolensloot.

3 Januari 1955 kwam ik in dienst als leerling straatmaker bij de gemeente. 
Na ruim 3 jaar kreeg ik een vaste opperman. We pasten goed bij elkaar, want 
onze hobby was tuinieren en per toeval konden we een tuin krijgen op “Het 
Land van Poot”. Dit waren vrije tuinen, dus konden we doen wat we wilden. 
Mijn maat wilde varkens gaan houden, en ik besloot om kippen te gaan fok-
ken.
Na een verloop van 3 jaar kregen we een brief van de vereniging dat de tui-
nen moesten wijken voor een openlucht zwembad, genaamd “Het Korft”. Bij 
U wellicht bekend. Zo waar kreeg Levenslust een nieuw stuk grond toege-
wezen aan de Kooltuin. Daar heb ik mij toen voor ingeschreven, helaas mijn 
maat stopte er mee, dus ging ik alleen verder.
Toen aannemer Visser klaar was met het egaliseren van de grond werd mij 
een tuin toegewezen op het laagste gedeelte van het complex. Ik wilde ei-
genlijk achterin zitten (dus tegen de begraafplaats) maar moest toch genoe-
gen nemen als 18 jarige met het aangewezen stuk, waar ik nu nog zit.
In 1963 was de huur 18 gulden per jaar en de contributie iets van 10 gulden 
per jaar.

Denk in oplossingen
Toen er nog strenge winters beston-
den regende het veelal dagen aan 
achtereen, zodat als ik op de tuin 
kwam al het water van het parkeerter-
rein P3 direct mijn tuin in stroomde.
Ik had al snel door dat dit niet de 
oplossing zou worden dus heb ik 8 
lengtes van 25 meter drainagebuisjes 
ingegraven, alles handmatig verwerkt. 

Later kocht ik bij de gemeente “kantplanken” voor over de gehele breedte 
van de tuin en kreeg ook nog eens gratis oude tegels. Daar heb ik dan weer 
een verhoogd pad van gemaakt zodat het regenwater niet meer op mijn tuin 
kwam. Ja, de Gemeente was inderdaad een goede werkgever!!

Goed spul 
Er moest natuurlijk ook een tuinhuisje op gebouwd worden, maar veel geld 
had ik niet. Mijn zwager had beloofd om het te bouwen dus zijn wij samen 
naar Lispet aan de Westlandseweg en bij aannemer Boxmeer aan de Bras-
serskade 2e hands vloerdelen gaan kopen. 
Het is een leuk en mooi tuinhuisje geworden en heeft het 10 jaar overleefd 
totdat het verrot was.
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Zo ging het ook met de houten kas. Jawel!! u leest het goed een houten kas! En deze heeft erg lang gestaan. In 2006 is 
er een stalen kas geplaatst. Zo ook heeft het tuinhuis circa 47 jaar overleefd en is er een nieuw tuinhuis gebouwd door 
Kerklaan uit Delfgauw.

Nog even een anekdote over de werkzaamheden bij de gemeente Delft. 
Ik werd als jonge jongen naar de Van der Dussenweg gestuurd om daar 
enige sportvelden te ruimen. Er kwamen veel tegels en stenen uit. 
Aan mijn werkgever heb ik toen gevraagd of ik deze mocht hebben voor 
ons tuincomplex Levenslust. Dat mocht. Alleen moesten alle materialen wel 
in de avonduren vervoerd worden en de vervoerskosten moesten we zelf 
betalen. Ik ben toen naar het bestuur gegaan en onze plannen voorgelegd. 
Zij hebben toen de vervoerskosten betaald.
Later heeft van der Lee met een sjofel het parkeervak P2 voor het clubhuis 
geëgaliseerd en glad gemaakt zodat ik daar samen met Dirk Koster een 
mooi terras kon maken. Wat  overigens nog steeds goed dienst doet.

Mijn tuin heb ik opgedeeld in 2 gedeelten. De ene helft voor groente en de 
ander voor bloemen en planten. Alle bloemsoorten zaai ik zelf en als het 
tuin seizoen is afgelopen, gaat alles op de mesthoop zodat daar weer mooie 
zwarte grond uitkomt.
Deze zwarte grond gebruik ik dan weer voor het bemesten van de nieuwe 
oogst. Best wel veel werk maar dan heb je ook wat.
Ik ben nu op de leeftijd van 83 jaar en doe dit nog met heel veel plezier, 
maar aan alles komt een eind. Als het echt niet meer gaat, neem ik met pijn 
in mijn hart afscheid na een prachtige mooie tijd.

Met vriendelijke tuin-groeten, 

Jan Schuurman-Hess - tuinnummer 40

Leendert Pietjouw - bestuur Kooltuinmolensloot
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Het muizenparadijs
Mijn tuin is een paradijs voor muizen. Begin dit jaar heb ik enthousiast verhoogde groentebedden aangelegd en beplant 
met bieten, broccoli, mais, pompoen, aardappels, tuinbonen, wortelpeterselie en pastinaak.
Net als de muizen vind ik broccoli het minst lekker, dus daar kon ik meer dan genoeg van eten. Een heel bed met 
bietjes heeft me één maaltijd opgeleverd, want de muizen vinden die net zo lekker als ik. En net als de muizen vind ik 
wortelpeterselie het lekkerst, dus daar is voor mij niets van overgebleven.

Ik ben best tolerant naar de wilde natuur in de tuin, maar zo’n slagveld onder de groenten was toch wel een teleurstel-
ling. Ik heb overwogen mijn tuin vol te zetten met klemmen, maar nadat ik in een half uur al drie rosse woelmuizen had 
gevangen, besefte ik dat het weinig zin heeft. Het zijn er te veel, en ze komen natuurlijk overal vandaan.
Bovendien loop ik het risico dat ik naast die woelmuis, en de dwergmuizen en huismuizen die ik ook al heb zien rondlo-
pen, ook spitsmuizen vang. Die zijn beschermd en ze zijn nuttig, dus dat wil ik niet. De verscheidenheid aan muizen in 
mijn tuin verbaast me, maar ik ben toch vooral 
blij dat ik nog geen rat gezien heb.

Over de oplossing hoefde ik niet lang na te 
denken: in de herfst gaat de groentetuin eruit 
en leg ik op die plek een boomgaard aan. Ik kan 
dan in het gras onder de bomen liggen als het 
warm is, in de herfst fruit plukken en eten en 
in de lente genieten van de bloesems. De tuin 
zal dan misschien een merelparadijs worden 
waardoor ik er nog altijd niet heel veel kan eten, 
maar het frustrerendst aan de hele muizensitu-
atie is toch dat groenten kweken vreselijk veel 
werk kost. Een fruitboom kun je bijna het hele 
jaar zijn gang laten gaan. En een netje over de 
boom gooien is makkelijker dan voorkomen dat 
de muizen ooit nog een pootje in je tuin zetten.
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Ik ben van plan een paar luxe groenten over te 
houden: asperges en artisjokken. Op vakantie 
naar Terschelling heb ik zeekoolzaadjes geplukt. 
Ook die ga ik proberen. Ik moet ook eerlijk zijn: 
als ik de keuze had (en die heb ik), at ik liever 
asperges en artisjokken dan boontjes en broc-
coli.
Je zou bijna denken dat het alleen maar ver-
schrikkelijk is in de tuin deze zomer, maar het 
is echt mijn toevluchtsoord. In juli was de bloe-
menpracht overweldigend, Overal was het geel, 
paars en roze van vlinderstruiken, majoraan, 
boerenwormkruid, kattenstaart en jakobskruis-
kruid (met de bijpassende knaloranje zebrarup-
sen). En ik heb een mooie ontmoeting gehad 
met een jonge koolmees die graag op mijn hand 
wilde zitten.

Nu ik anderhalf jaar met de tuin bezig ben, merk 
ik wat er nodig is om hem nog comfortabeler te 
maken. Iets meer bomen voor iets meer scha-
duw, wat bredere paden, iets minder werk en wat 
meer plekken om te zitten, te liggen en te luie-
ren. Want boven alles ben ik een luie tuinier. 

Dirk Hulst
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Leestijd

In het groeiseizoen kom ik nauwelijks toe aan lezen doordat veel vrije tijd 
opgaat aan de tuin. En ook als ik op vakantie ben ga ik liever aan de wan-
del dan dat ik lees. Tijdens de reis in de auto en op een rustdag lukt het wel 
om op te gaan in een boek. Het is wel zo aardig als je laat zien dat je leest 
als je boeken voor je verjaardag vraagt. 

Daarom hier twee leestips die verband 
houden met volkstuinen en bewust 
tuinieren. Boek 1 leest makkelijk weg en 
gaat over de belevenissen op een volk-
stuincomplex. Typische ervaringen van 
een verzameling mensen die niet voor 
elkaar gekozen heeft en verschillende 
doelen nastreeft. Vond ik het boek in het 
begin nogal flauw en te veel karikaturen 
van een aantal typetjes, wat verder op in 
het boek ga je toch wel meeleven met de 
hoofdpersonen en moest ik regelmatig 
lachen om de gekke situaties, ideeën en 
uitspraken. De moraal van het verhaal is 
dat je er altijd wat van kan maken met elkaar als mensen van goede wil zijn 
en wat voor elkaar over hebben. Ook al gaat het pad niet altijd over rozen. 
Een bekende schrijver: Hendrik Groen, Rust en Vreugd.      

Boek 2 gaat diep in op het leven 
onder de grond. Het is een indruk-
wekkend boek over het leven van 
schimmels. De schrijver is een 
schimmelonderzoeker en hij vertelt 
over resultaten van zijn en andere 
onderzoeken, en wel op een heel 
begrijpelijke manier. Weet je dat een 
paddenstoel bestaat uit duizenden 
schimmeldraden die gaan samen-
werken als de omstan-
digheden goed zijn? De schrijver, 
Merlin Sheldrake, maakt het boek 
erg levendig door het delen van al-
lerlei persoonlijke ervaringen, zoals 
de zoektochten naar truffels met 
truffelzoekers. Welke neus zoekt het 
best, die van een hond of van een 
varken? 
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Al vroeg in het boek laat hij weten dat schimmels over een soort 
slimheid lijken te beschikken. Schimmeldraden hebben geen 
ogen, geen neus, geen oren of voelsprieten en toch gaan ze 
heel bewust ergens heen of vermijden ze juist een bepaalde 
richting. En opeens werken ze samen en duwt een paddenstoel 
het asfalt omhoog…. Terwijl ik al best wat van schimmels weet 
bleef ik mij bij elk nieuw verschijnsel weer verwonderen.

En dan nog dit: 
Ons Bieslandse complex, om precies te zijn een bepaalde tuin, 
werd meermaals door de politie gecontroleerd op de aanwezig-
heid van bepaalde planten naar aanleiding van een welbekende 
geur. De politie rook regelmatig wiet bij het langsfietsen en vond 
dat toch wel erg verdacht. En dat bij een kersverse opa en oma 
die bepaald niet als genotzoekers bekend staan. Na meerdere 
inspecties moest worden vastgesteld dat de geur afkomstig was 
van een bodembedekker, Phuopsis Stylosa. Mooi plantje wel. 
De kersverse ouders hebben opa en oma er natuurlijk wel op 
aangesproken, wel het goede voorbeeld geven! Maar wisten zij 
veel.

Namens het bestuur Biesland

Ellen K lein

Op zaterdag 16 juli heeft mijn oudste dochter Tess haar vriendin Randi na 3,5 jaar ‘verkering’ ten huwelijk gevraagd. 
Mijn jongste dochter Malou zat in het complot en heeft geholpen de tuin te versieren en vanuit de struiken het aanzoek 
gefilmd. De ringen heeft Tess zelf ontworpen. Voor Randi was het een complete verrassing maar gelukkig zei ze ‘ja’! 
De bruiloft zal nog wel even op zich laten wachten maar een verloving is natuurlijk ook al een feestje. Helemaal als 
dat plaatsvindt in onze tuin op Biesland, een plek die ons zo dierbaar is. Waar we aan alle mooie herinneringen deze 
bijzondere gebeurtenis toe kunnen voegen. 

Een trotse moeder Lizzy
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What’s in a name?
Huisje weltevreden, Groen geluk, Ons geluk, Ons nestje, Ons hoekje, Klein geluk, Ons hutje, het klinkt goed allemaal, 
maar we vinden deze namen toch net iets te simpel.
‘Buitengewoon’ dan? Of ‘de groene weelde’, ‘Groenrust’ misschien? Pfff, het zoeken naar een leuke naam voor ons 
tuinhuisje blijkt toch niet zo makkelijk. Het moet wel bij ons passen en echt iets zeggen over het gevoel wat we bij onze 
tuin hebben. We gaan nog even door: Carpe diem, Bonheur, Groot geluk, De balans, De harmonie, Buitenlust. Ook 
mooie namen, maar toch zijn ze het niet. 
Misschien iets wat slaat op de plek zelf? Het is in Delft, 
aan het Laantje van Levenslust, wat kunnen we daar 
mee?  Delftse parel, Delftse glorie, Ons laantje? Nee, 
deze dekken de lading ook niet echt.

Wat is er nou echt specifiek aan onze tuin? 
Achterin onze tuin hebben we een verborgen plekje 
gecreëerd voor de kleinkinderen, er staan twee oude 
kale fruitbomen (lekker spooky), een kinderstoeltje en 
-bankje en hier en daar wat kleine beeldjes. We heb-
ben er zelfs een deur neergezet om de verborgenheid 
te benadrukken en als je goed kijkt zie je op de deur 
een beeldje van Harry Potter en Hagrid op een vlie-
gend tapijt. De hangmat maakt het plaatje af. Ik noem 
dit plekje altijd het Elfenbosje, is dat dan niet leuk als 
naam voor onze tuin? Hm, toch ook niet, het behelst 
maar een klein stukje van de tuin. 

Verder brainstormen dan maar. ‘De lichtjestuin’ dan? 
Overal in de tuin hebben we namelijk lichtjes en lamp-
jes hangen. Er zijn mensen die onze tuin zelfs deze 
naam geven. Het past wel bij de tuin. Maar toch is het 
nog geen ja. 
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We brabbelen nog even door, Bloemetjes en 
bijtjes, of Bloemenpracht? We hebben zelfs 
gedacht aan Marktplaats omdat we vaak 
Marktplaats afstruinen voor (vooral gratis) 
spulletjes voor in de tuin, maar ook voor 
stenen, hout en alles wat je maar op een tuin 
kunt gebruiken. Maar ook deze naam vinden 
we toch niet echt passend. Nou, dat wordt het 
maar ‘Huisje zonder naam’. We weten het niet 
meer.

Als je het bovenstaande zo leest lijkt het 
misschien dat we pas kort bezig zijn met het 
bedenken van een leuke naam voor ons huis-
je, maar het tegendeel is waar. 
Al het bovengenoemde is voorbij gekomen in 
een tijdsspanne van drie jaar. En elke keer als 
we inzien dat we weer geen leuke naam heb-
ben bedacht, roep ik, ach het is hier gewoon 
gezellig. Gewoon gezellig komt zo vaak terug, 
bijvoorbeeld als we weer eens genieten aan 
het einde van een dag met een kopje koffie of 
een glaasje wijn. Zo vaak zeggen we tegen 
elkaar, wat is het hier toch gezellig. 

In de herfst en winter in het huisje met de 
kachel aan. In de zomer als we verhit aan 
het uitpuffen zijn van het harde werken. In de 
lente als alle bloembollen weer beginnen te 
groeien en bloeien. Als het weer een drukte 
van belang wordt als de vogels in het vroege 
voorjaar een partner en een geschikt huisje 
zoeken. Wat is dat toch gezellig. Ja het is hier 
Gewoon gezellig!

Ik zoek een geschikt stuk hout en leg hem 
vast klaar. De verf is ook al aangeschaft. De 
laatste stap moet nog worden gemaakt. Het 
ontwerpen van de letters en kleuren van ons 
nieuwe naambordje, waarop komt te staan 
‘Gewoon gezellig’. 

Ik vraag mij trouwens iets af, heeft iedereen 
die een naam voor zijn huisje heeft hier ook 
zo lang over gedaan? Of was het meteen al 
duidelijk? Als René en ik een rondje doen 
over het complex en we zien een naam op 
een huisje staan, vragen wij ons altijd af, waar 
komt die naam vandaan? Wat is het verhaal 
erachter? Het lijkt mij zo leuk als we daar een 
antwoord op zouden krijgen. 

Marion Kremer
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Turkse herinneringen
Eerder dit jaar hebben we herinneringen opgehaald met een aantal Italiaanse tuinders. Dit keer zijn we bij een aantal 
Turkse tuinders op de tuin langsgegaan. Het blijkt dat er op vooral Kooltuinmolensloot maar ook op de Delftse Hout 
diverse tuinders zijn met de Turkse nationaliteit. Laten we eens wat nader kennis met een aantal van hen maken.
Mijn overbuurman Ahmet brak het spits af. Mede omdat hij voorzitter is geweest van de Turkse vereniging in Delft kent 
hij veel mensen en kon hij mij met meerdere tuinders in contact brengen. 

De vader van Ahmet is een van de eerste Turkse gastarbeiders in ons 
land. Via België kwam hij uiteindelijk in 1964 naar Nederland om te 
gaan werken in de Porceleyne Fles. In 1973, toen hij goed gesetteld 
was in Nederland, heeft hij zijn vrouw en 3 zonen waaronder dus Ah-
met naar Nederland laten komen. Ahmet kon ook direct aan de slag bij 
de Porceleyne Fles maar zag meer in het werken bij een Chrysanten-
kwekerij (3 jaar) en vervolgens in een carrière bij Brouwer Offset. 
Inmiddels was Ahmet gelukkig getrouwd en papa geworden. Om zijn 
kinderen de Turkse taal en de Turkse cultuur mee te geven is hij een 
aantal jaar naar Turkije teruggekeerd om vervolgens later definitief naar 
Delft terug te komen, wederom voor de kinderen. De kinderen konden 
hier studeren en Ahmet kon hen daardoor een goede toekomst bieden. 
Zelf ging hij weer hard aan het werk om uiteindelijk als huismeester 
te eindigen bij de Cornelus Musiusschool. Sinds een paar maanden 
geniet hij van zijn pensioen. 
Hoe en waarom hij een tuin heeft is wel een leuk verhaal. Zijn vrouw 
vond namelijk dat hij na het werk maar iets om handen moest hebben 
en vond een volkstuin wel een goed idee. Mede omdat Ahmet’s vader 
van origine boer was en hij als kind zijnde op het land had meegewerkt. 
Hilal (zijn vrouw dus) wist via via dat op Kooltuinmolensloot mooie 
tuinen waren. Zij hebben zich via Kees ingeschreven. Ahmet wilde wel 
een volkstuin maar alleen als Hilal op de tuin zou meewerken! 
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En zo is het gebeurd. Een paar maanden na 
inschrijving kregen zij tuin 33 om daar nooit meer 
weg te gaan. 
Elk jaar keert Ahmet terug naar Turkije op vakan-
tie naar zijn geboortedorp in de provincie Kayseri. 
Uiteraard gaat hij dan op familiebezoek maar 
bovenal struint hij de rondliggende dorpen af op 
zoek naar biologische zaadjes. Het volgend jaar 
zie je dan de kas weer vol staan met de mooiste 
tomaten, aubergines, pepers en zo meer. Zoals 
afgesproken werkt zijn vrouw ook hard mee in de 
tuin. De kweeperen, appels en ander fruit worden 
geplukt en door Hilal direct verwerkt tot allerlei 
lekkere dingen voor de winterperiode. 
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Van Ahmet gaan we door naar Cengiz op tuin 25 (ook 
KTM). Ook de vader van Cengiz behoorde tot de eerste 
generatie Turkse gastarbeiders in Nederland nl. 1966. 
Zijn vader werd tewerkgesteld bij de Nederlandse 
Kabelfabriek. Cengiz is enig kind en werd als 15-jarig 
jongetje in 1981 naar Nederland gehaald om hem een 
betere toekomst te bieden. Oorspronkelijk komt hij uit de 
streek Konya.
Cengiz heeft veel verschillende banen gehad maar een-
tje is leuk om er uit te lichten. In 1984 werd hij door het 
uitzendbureau Tempo Team uitgezonden naar Zandvliet 
Vleeswaren voor één dag! Dat verliep echter anders. 
Aan het einde van de werkdag vroeg de chef inpakken 
of Cengiz maandagochtend weer terug wilde komen 
maar dan niet via het uitzendbureau. Hij heeft daar ver-
volgens 10 jaar tot volle tevredenheid gewerkt.
Uiteindelijk is Cengiz door het zware werk bij de gelati-
nefabriek geblesseerd geraakt aan rug en nek waardoor 
hij niet meer kan werken. 
Hoe en waarom heeft Cengiz zijn tuin. Simpel. Cengiz 
kwam regelmatig op de tuin bij  het oud bestuurslid van 
Kooltuinmolensloot Mehmet. Mehmet vond het verve-
lend voor hem dat na zijn afkeuring voor werk Cengiz nu 

niets meer om handen had. Hij vroeg “Waarom schrijf je 
je niet in voor een tuin”? Ik hoor je nu denken dat hij door 
zijn hernia vast niet veel op een volkstuin kan doen. En 
dat klopt. Ook hier helpt de rest van het gezin op de tuin. 
Tuin 25 kwam beschikbaar precies in de vakantieperio-
de van 2016. Gelukkig was Cengiz zo slim geweest om 
Ahmet te machtigen een tuin voor hem te kopen!
Cengiz en zijn vrouw hebben nog niet zo veel ervaring 
met tuinieren. Hij concentreert zich op de groenten in 
de tuin en zijn vrouw heeft meer met bloemen. Ervaring 
doen zij op in contact met buren op de tuin en uiter-
aard van Ahmet. De tomatenzaadjes komen dan ook bij 
laatste vandaan. Cengiz staat open voor allerlei tips en 
iedereen is dan ook van harte welkom op zijn tuin.
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Tot slot heb ik een afspraak met Ibrahim op tuin 5 (ook KTM) . En ja hoor, 
ook de vader van Ibrahim kwam als gastarbeider in 1968 naar Nederland en 
ook hij werd tewerkgesteld bij de Nederlandse Kabelfabriek. Ibrahim weet 
nog wat meer over de huisvesting van zijn vader toentertijd. Deze heeft eerst 
in een pension gewoond in Waddinxveen om pas na 6 jaar een woning te 
vinden aan de Bagijnhof nummer 13. Toen papa eindelijk een woning had in 
Delft, vlakbij zijn nieuwe werkgever Calvé, volgde de gezinshereniging. Eerst 
moeder, toen Ibrahim en 6 maanden later zijn oudere broer.
Ibrahim werkte lange tijd bij een komkommerteler. Als je nu denkt dat er veel 
komkommers op zijn tuin te vinden zijn heb je het mis. Maar daarover straks. 
Eigenlijk wilde Ibrahim chauffeur worden. Daarvoor heeft hij eerst zijn groot 
rijbewijs gehaald. Bij sollicitaties werd gevraagd naar zijn chauffeursdiploma. 
Ja dat had hij niet. Dat heeft hij toen ook maar gehaald. Toen werd er naar 
ervaring gevraagd……toch is het hem uiteindelijk gelukt. Hij vertelt mij een 
leuk verhaal over het voor de eerste keer achteruitrijden met een trailer vol 
met veevoer in het boerenland onder Tilburg. Daar moet je echt zelf een 
keer naar gaan luisteren.

Zowel Ibra-
him als zijn 
vrouw vinden 
de roots in 
het boerenleven. Beide ouders waren boer. Ibrahim is 
opgegroeid met de natuur en zit graag met zijn handen 
in de grond. Lekker bezig zijn na het werk. Hij is begon-
nen rond 1999 met een volkstuin in Berkel en Rodenrijs 
en heeft sinds 2010 zijn tuin op het complex Kooltuin-
molensloot. De tuin is een natuurlijke tuin, goed voor 
bijen, insecten en allerlei andere dieren. Op zijn tuin vind 
je diverse druiven – geen Turkse want die blijken het 
in Nederland niet zo goed te doen. Ook vind je er een 
kakiboom en een olijfboom. De conifeer op de tuin is 
misschien niet de mooiste maar doet Ibrahim herinneren 
aan zijn geboortedorp. Daar staat er net zo eentje. Ver-
der staat de tuin vol met allerlei fruitbomen. Waarbij het 
bijzondere is dat er diverse appels of pruimen aan één 

boom groeien. En nu komen we bij de specialiteit van Ibra-
him! Hij ent zelf allerlei bomen. Naast de kas staan diverse 
potten met allerlei geënte boompjes en in zijn tuin wijst hij 
me overal aan waar hij geënt heeft. Ibrahim kan daar heel 
goed over vertellen dus als je wat meer wilt weten over 
enten ben je van harte welkom.
Helaas is zijn vrouw een paar jaar geleden ernstig ziek ge-
worden en is hij mantelzorger voor haar in de ochtend. 
Na 12 uur komt hij dan lekker naar de tuin om te relaxen en 
van de natuur te genieten. 
Ik vond het erg leuk om met onze Turkse medetuinders te 
praten en heb weer volop genoten van de leuke verhalen 
en ’s avonds van het lekkere eten wat ik heb meegekregen. 
Overal waar ik kwam werd ik gastvrij ontvangen met drinken, 
eten en een uitgebreide rondleiding over de tuin. Ook verliet 
ik de tuin met volle handen zoals zoete appels, pruimen, to-
maten, pepers en aubergines. Heerlijk! Dank jullie wel.

                                       Steffie en Sylvia
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Recepten van Marjon
Deze keer een beetje Turkse Levenslustigheden. Daarom ook Turkse recepten. Ik heb heel veel gehad aan de advie-
zen en het recept van mijn buurvrouw Hilal. Dank daarvoor, Hilal en ook omdat je samen met je man Ahmet zulke fijne 
buren bent. We wisselen regelmatig zaden, groenten en handige tips uit. En natuurlijk vaak een gezellig praatje.
Deze zomer was uitzonderlijk droog en warm met geweldige oogsten, tenminste als je op tijd water gaf. Ook het fruit, 
zoals bessen, pruimen en appels kon niet op. 
Ik heb een eikenboom op mijn tuin, die flink gegroeid is. De eik is een aandenken aan mijn overleden moeder, die de 
boom als piek klein stekje in haar tuintje vond. Een vogel had blijkbaar een eikel in de grond gestopt voor de winter en 
vergeten hem op te eten. Toen ik mijn tuin 15 jaar geleden kreeg is dit miniboompje van ruim een meter naar mijn tuin 
verhuisd. En altijd denk ik aan mijn moeder als ik geniet van de koelte in de schaduw van haar boom. 
En dan nu de recepten. Vegetarisch zoals altijd.

Menemen (ei, tomaat en ui)

Ingrediënten: 4 personen
½ Turks brood
2 middelgrote uien, gesnipperd
1 groene peper (eventueel een rode als je geen groene kunt krijgen)
8 tomaten
15 gr platte peterselie
6 el extra vierge olijfolie 
4 tl gedroogde oregano
2 tl chili vlokken
8 middelgrote eieren
½ tl zout
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Snijd het steeltje van de (rode) peper. Halveer de peper in de lengte en verwijder met een scherp mesje de zaadlijsten. 
Snijd het vruchtvlees fijn. Snijd de tomaten in blokjes van ca. 2 cm. Snijd de peterselie fijn.
Verhit de olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur en bak de ui en peper 3 min. Roer regelmatig. Voeg de 
tomaat, oregano en chilivlokken toe en laat 5 min. fruiten.
Klop ondertussen de eieren los en breng op smaak met het zout.
Schuif het tomatenmengsel naar een kant van de pan en schenk de eieren in de andere kant van de pan. Roer voor-
zichtig en bak de eieren in ca. 4 min. gaar. Meng met de groente en breng op smaak met peper. Haal de pan van het 
vuur, bestrooi de menemen met de peterselie en serveer met het brood.
Menemen is een Turks gerecht op basis van ei, tomaat en ui. Meestal gaat er ook groene peper in, maar die is niet 
altijd te krijgen. Dan voldoet ook rode peper, maar die is wel wat scherper. Meestal wordt menemen als ontbijt gegeten, 
maar soms ook als lunch of avondmaaltijd.

Turkse Snijbonen (of knipbonen of spekbonen)
Recept van Hilal Özkuzugüdenli

Ingrediënten: voor 4 personen
500 gr snijbonen, knipbonen of spekbonen, in ruiten of stukken
1 flinke ui, gesnipperd
1 teentje knoflook gesnipperd
2 grote tomaten, in stukjes
1 groene peper in ringetjes, eventueel met pitjes voor meer pit
1 rode of groene paprika in stukjes
125 ml water

Verhit de olijfolie in een pan en fruit hierin de ui aan. Voeg dan de knoflook toe en bak kort mee. Voeg 
vervolgens de tomaten, bonen, groene peper, water en de paprika erbij. Voeg de twee theelepels suiker 
toe. En breng op smaak met wat zout.
Schep alles goed om en doe dan de deksel op de pan, zet het vuur klein en stoof in 30 minuten gaar.

Als je dit gerecht koud eet, sprenkel er dan wat olijfolie overheen.
Wil je het warm eten, bak dan met de uien en knoflook 300 gr (lams)gehakt mee voordat je de rest van 
de ingrediënten toevoegt.

Linzensoep

Ingrediënten: voor 4 personen
1 middelgrote ui, gesnipperd
2 of meer tenen knoflook, gesnipperd
1 wortel, geschild en in blokjes
2 tomaten in blokjes
2 el olijfolie
1 tl zout of meer
1 tl of meer harissa

Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit de ui en knoflook 2-3 min. Schep de blokjes tomaat en wortel erbij en voeg het 
zout, de harissa, gemberpoeder, kurkuma en paprikapoeder toe. Bak de groenten al omscheppend 4-5 min. op half-
hoog vuur.
Spoel de linzen in een zeef onder koud water en laat ze goed uitlekken. Doe de linzen samen met de tomatenpuree in 
de pan, verkruimel het bouillonblokje erover en meng goed. Giet het kokende water al roerend in de pan en breng de 
soep aan de kook. Laat 8-10 min. doorkoken of tot de linzen zacht zijn.
Haal de pan van het vuur en pureer de soep glad met de staafmixer. Breng de soep extra op smaak met peper en 
eventueel nog wat zout.

½ tl of meer gemberpoeder
½ tl gemalen kurkuma (ook wel geelwortel 
of koenjit genoemd)
1 tl paprikapoeder
150 gr gedroogde rode linzen
1 el tomatenpuree
1 groentebouillontablet
1 liter kokend water
Peper en zout
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Gözleme (hartige, gevulde pannenkoekjes)

Ingrediënten: voor 8 porties
1 zakje (7gr)  gedroogde gist
200-250 ml lauwwarm water
500 gr bloem
400 g verse spinazie 
200 g feta
1 tl zout

Doe de bloem, het zout, de suiker en 2 el olie in de mengkom en schenk er langzaam het water bij. Kneed in 10-15  
min. tot een soepel deeg. Dek af met vershoudfolie en laat 45 min. rijzen op een warme plek. Verhit 1 el olie op middel-
hoog vuur in een koekenpan en bak hierin de ui in 5 min. glazig. Voeg na 3 min. de knoflook toe.
Snijd de spinazie grof. Verkruimel de feta. Meng in een grote kom de spinazie met de feta, chilivlokken, het citroensap, 
de zwarte peper en de warme ui en knoflook. Kneed daar met je handen doorheen zodat de spinazie iets slinkt.
Verdeel het deeg in 8 delen van ca. 90 g en rol hier balletjes van. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat, dek 
af met vershoudfolie en laat ze nog 15 min. rijzen op een warme plek.
Rol een deegbal uit op een met bloem bestoven werkblad tot een dunne lap van 25 tot 30 cm. Verdeel ⅛ van de vulling 
over het deeg. Laat rondom 1 cm vrij. Bestrijk de rand van het deeg met een beetje olie en vouw het deeg dubbel. Druk 
de randen goed dicht. Ga zo door met de rest van het deeg en de vulling.
Verwarm 2 grote koekenpannen zonder boter of olie op middelhoog vuur. Bak hierin de gözleme’s in 7 min. goudbruin 
en gaar. Keer halverwege en bestrijk de gebakken kant met de rest van de olie. Er kunnen twee gözleme’s in een pan 
gebakken worden. Serveer warm.

Imam bayildi (aubergine met tomaat)

Ingrediënten: voor 4 personen
2 aubergines
snuf komijn
1 ui
1 rode paprika
1 teen knoflook
2 tomaten

Verwarm de oven op 200 graden. Halveer de aubergines en snijd met de een mes kruislings in. Bestrijk de snijzijde met 
een beetje olie en bestrooi met een snuf komijn. Bak de aubergines 30 minuten in de oven.
Maak ondertussen de vulling. Hak de ui en knoflook fijn en bak met een beetje olie aan in een pan. Hak ook de paprika, 
chilivlokken of peper en tomaten in blokjes en bak een paar minuutjes mee. Voeg de tomatenpuree, kaneel, oregano en 
peper en zout toe. Hak de peterselie fijn en voeg ook toe aan het mengsel.
Haal de aubergines uit de oven en schraap met een lepel het vruchtvlees eruit, laat nog wat aan de randen zitten zodat 
de aubergines stevig blijven. Hak het vruchtvlees fijn en voeg ook toe aan het tomatenprutje. Besprenkel de aubergines 
met een beetje citroensap. Vul ze vervolgens met het tomatenmengsel. Bak ze daarna nog 15 minuten in de oven.
Besprenkel de Imam bayildi met een beetje olijfolie en garneer met wat geroosterde pijnboompitten en wat extra peter-
selie. Serveer de Imam bayildi lauwwarm eventueel met een salade, rijst en/of wat brood. 

Helva (amandel-griesmeel lekkers om te snoepen of voor dessert)

Ingrediënten: 8 personen
300 gr amandelmeel
12 garneer amandelen
100 gr boter

In pan boter verhitten (niet bruin laten kleuren), griesmeel en amandelen toevoegen en al roerend ca. 15 minuten 
zachtjes lichtbruin roosteren. In pan melk met suiker al roerend aan de kook brengen. Melk met 1 theelepel kaneel-
poeder door griesmeel mengsel roeren en 1 à 2 minuten zachtjes laten koken tot mengsel dikker is geworden. Schaal 
omspoelen met koud water en mengsel erin scheppen, met lepel bovenkant gladstrijken. Laten afkoelen en ca. 2 uur in 
koelkast zetten.
Helva op snijplank storten. Met mes ruit- of vierkant patroon maken. In elk ruitje 1 amandel steken. Bestrooien met rest 
van kaneelpoeder. Serveren met geklopte slagroom als je helva als toetje gebruikt.

Afiyet olsun, eet smakelijk.  
Marjon 

1 tl suiker
5 el zonnebloemolie of andere neutrale olie
1 of 2 middelgrote uien, gesnipperd
3 tenen knoflook, gesnipperd
½ tl chilivlokken of meer als je van pittig houdt
1 el citroensap
1 tl zwarte peper

2 eetlepels tomatenpuree
verse peterselie
snuf oregano
1 of 2 tl chilivlokken of 1 rode peper in ringetjes
½ theelepel kaneel
1 eetlepel citroensap
Handje pijnboompitten (geroosterd)
Olijfolie

200 gr tarwegriesmeel
500 ml halfvolle melk
200 gr suiker
2 tl kaneelpoeder
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In mei 2020 zijn wij gestart met onze tuin. De tuin 
was erg achterstallig met onderhoud en na 2 jaar 
hard werken hebben wij het huis en de tuin weer 
grotendeels ontgonnen.
Er is een kas gebouwd, veel struiken en bomen 
zijn gesnoeid  en volgend jaar hopen wij iets meer 
toe te komen aan de groenteteelt.
Afgelopen maand hebben wij een borrel met ons 
laantje gehad, erg leuk om dan iedereen eens te 
spreken en te leren kennen.  

Ted van Eijk - Delftse Hout

Deze foto’s zijn van mijn tuinhuisje. De bovenste is gemaakt toen ik net de tuin had gekregen. De vorige eigenaar had 
daar een slaapkamer gerealiseerd en bij verkoop moest dat afgebroken worden. Na enige tijd heb ik er tuindeuren in 
laten zetten en een gezellig zitje gemaakt.
 

Marijke v. Wingerde - Biesland 18

“Voor - Na”
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De kaplaarzen van ......
Wat een geluk voor Adrie Steenbeek. Tuinnummer 120a op de Delftse Hout is voor haar.
Adrie staat nog maar 3 jaar op de wachtlijst voor een tuin, is nog nooit naar een kijkdag en uitgifteavond geweest en nu 
heeft ze de geliefde tuin nummer 120a.

“Ja dat was wel heel bijzonder verhaal”, zegt Adrie. “Nog 
maar 3 jaar op de wachtlijst en al die tijd paste er geen tuin 
in mijn leven tot onlangs. Ik ging eens een rondje lopen 
langs de tuinen die te koop stonden en was op slag verliefd 
op tuin 120a. Nu maar gokken dat ik de enige was. Delft 
is natuurlijk net een dorp dus van menigeen hoorde ik dat 
andere Delftenaren deze tuin ook op het oog hadden. Met 
ingehouden adem zat ik bij de tuinuitgifte avond. En ja hoor 
mijn naam werd genoemd en ik mocht mijn voorkeur van 
tuin aangeven. Volmondig zei ik “Tuin 120a wil ik graag”, 
gelukkig hadden de vijf kopers voor mij andere keuzes. De 
ochh en acch gingen door de zaal. 
Sorry andere gegadigden volgende keer zit er vast een tuin 
voor jullie bij”.
 
Juffertje in ‘t Groen
Op mijn vraag waarom deze tuin stak Adrie meteen van wal: 
“Nou de ligging, kijk eens om je heen. Allemaal bomen. 
Alsof ik in een heel groot park zit en die rust”. Inderdaad ze 
heeft helemaal gelijk. Enorme hazelnootbomen om haar 
tuin heen en die rust. Je hoort hier de weg helemaal niet. 
Bij KTM en Biesland zeggen ze dat is het ruisen van de zee 
maar nu hoor ik hoe fijn het is om die weg niet te horen. 
Een oase van rust hier.
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Stad - natuur
“En Adrie waarom wil je een tuin”? “Ik ben een paar jaar geleden in 
de stad gaan wonen zonder buiten ruimte. Mijn huis is een woonboot. 
Dan heb je natuurlijk wel het water als je je raam openzet en ik had 
een beschut plekje onder een boom op de kade. Helaas is die boom 
ziek geworden en acuut gekapt. En zie wat ik nu hier heb. GEWELDIG”. 
Terwijl Adrie dit zegt tippelt er een Merel voorbij. Het lijkt wel of hij/zij 
hier hoort zo op het gemak blijft ie zitten. 
 
Tuinontwerp
Even over de tuin. “Moet je er veel aandoen”? “Gelukkig is de tuin goed 
ontworpen. Er zijn veel verrassingshoekjes en paadjes. Dat maakt het 
zo leuk aan deze tuin. Tuurlijk moet ik flink aan de slag want er zit 
Heermoes en Weegbree in. Dat ga ik deze vakantie aanpakken. Ik heb 
nu 3 weken vrij (vandaag 4 september) en heb er helemaal zin in om 
hier te zijn. Niet alleen de hoekjes zijn hier een verrassing, ook wat er 
straks opkomt in het voorjaar en in de zomer. Ik heb echt geen idee en 
laat mij verrassen. Flink spitten ga ik dus nog niet doen”.
Op mijn vraag of ze ook groenten gaat kweken roept ze dol enthousiast 
“Ja tuurlijk. Zelfs deze vakantie nog. Ik ga kweekbakken maken en kan 
nog net veldsla zetten”.

Wat is wat
We maken een rondje door de tuin en zien flinke appels aan de bomen. 
Een pruimenboom, bessen struiken en een hele hoek met Herfstane-
monen. “Herfstanemonen, wat zijn dat?” vraagt Adrie. “Nou die je daar 
hebt staan”, en ik wijs naar de roze bloemen. We moesten hier samen 
flink om lachen. Om kennis op te doen houdt Adrie een dagboek bij wat 
ze iedere dag op de tuin doet en wat ze leert over de tuin. Zoals vandaag. 
“Internet en al mijn tweedehands tuinboeken zijn een uitkomst hoor maar 
ook menig tuinder die even een praatje maakt bevraag ik”. 
 
Vorige eigenaar
“Adrie weet je iets over de vorige eigenaar”? “De vorige eigenaar heeft 
de tuin 15 jaar gehad. Met veel liefde heeft hij daar met zijn gezin genoten 
en gewerkt. Toen dat minder werd heeft hij met pijn in zijn hart de tuin van 
de hand gedaan. Maar ik volg het met liefde op hoor en laat de tuin zoals 
hij hem heeft gemaakt want het is een top tuinontwerp. Ik hoop er veel te 
verblijven. Ook met het thuiswerken is dit een ideale plek. En in de winter 
lekker met een boek bij een gaskacheltje. Ik kan mij er nu al op verheu-
gen. Op den duur wil ik ook graag zonnepanelen op het dak leggen. Wel 
zo handig als je hier achter je laptop zit. Al met al ik ga hier een heerlijke 
tijd hebben”.
 

Sylvia en Steffie 
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De tuinenkijkdag is op 15 oktober 2022.

De Tuinleden die hun tuin hebben opgezegd zijn 
aanwezig zodat je een kijkje kan nemen op de be-
schikbare 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 tuinuitgifte is op woensdagavond 26 oktober om 
20:00 uur. Het streven is om de tuinuitgifte live te 
doen. De locatie volgt. (zie actuele informatie op de 
website).

Voor foto’s, voorlopige taxaties, overnamebedragen 
en overige kosten, zie vanaf 1 oktober op de website 
van www.atv-levenslust.nl

Tuinoverdrachten
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Delftse hout
Kijkdag 15 oktober van 11:00 tot 12:00 uur

DH 241  250m2
DH 032  250m2
DH 229  250m2
DH 214  300m2

Kooltuinmolensloot
Kijkdag 15 oktober van 12:00 tot 13:00 uur

KM 032  300m2

Woensdag 23 november 2022 is de Algemene Ledenvergadering, om 20.00 uur. 
Locatie en agenda incl. de stukken worden nog bekend gemaakt door 
het Hoofdbestuur (via mail en in de informatie kastjes op de complexen).

Save The Date
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