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Voorwoord

Toos Thoolen

Beste tuinders en wachtlijstleden,
Steeds meer mensen worden 100 jaar of  ouder. Wat is hun geheim om zo oud te worden? De tips die we 
kregen: : plezier houden in de dingen, sociale contacten onderhouden, gezond leven, niet te veel eten, ro-
ken en alcohol vermijden, bezig blijven en bewegen. 
Zou het toeval zijn dat onze vereniging Levenslust ook al meer dan 100 jaar oud is? De vereniging geeft ple-
zier in tuinieren, bevordert sociale contacten, tuinders blijven bezig.  Kan onze vereniging ook gezond leven 
bevorderen? Een mooie vraag voor het nieuwe jaar!
Onze vereniging is ook zo oud geworden omdat we ons steeds aanpassen  aan nieuwe ontwikkelingen. We 
staan in 2023 wederom voor veranderingen. Als Levenslust vitaal en fit wil blijven, dan moeten  we net als 
de 100-jarigen, mee  gaan met de tijd en onze plek weten te behouden.

Welke veranderingen zien we
Een nieuwe overeenkomst met de gemeente met duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden over het 
onderhoud op de complexen. Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet duidelijk wat de overeenkomst 
precies inhoudt, maar er wordt meer van ons gevraagd. De huurprijs gaat omhoog en meer onderhoud komt 
voor onze rekening. Dat maakt dat de kosten voor de tuinders stijgen, met zo’n 50% en dat we met elkaar 
die onderhoudsklussen moeten  klaren.  
We hebben met de wethouder, ambtenaren,  de taxateur en met de AVVN gesproken en onze complexen 
bezocht. We keken door al die “vreemde” ogen naar onze eigen complexen, hoorden over ontwikkelingen bij 
andere tuinverenigingen, over toegankelijkheid van tuincomplexen, biodiversiteit, natuurlijk tuinieren en het 
belang van tuincomplexen voor de stad.. Als we goed inspelen op deze opvattingen en ontwikkelingen, dan 
biedt dat perspectief voor de toekomst.  Veel uitdagingen dus waarbij we  uw inzet en kennis nodig hebben 
voor onze toekomst als groene en vitale vereniging. Het hoofdbestuur stimuleert dan ook dat we met elkaar 
een plan opstellen  waarmee we deze belangrijke omslag gaan maken. 
Ook moeten wen  onze statuten en reglementen aanpassen. Ze passen niet meer bij de huidige wetgeving 
en ook niet meer bij onze veranderde inzichten. Er is hier in  2018  al deels aan gewerkt. Dat voorwerk ne-
men we uiteraard mee.  We streven eind 2023 naar  nieuwe statuten en actuele reglementen, die passen bij 
onze nieuwe toekomst. 
Veel werk aan de winkel dus in 2023! Het motto van Levenslust is: “Tuinieren geeft de hand werk en de 
geest rust”. Daarom vertrouw ik er op dat er voldoende energie bij de leden is om samen de schouders er 
onder te zetten. Ligt uw talent bij werken met de handen of met de geest, we hebben u allemaal nodig!
Namens het hoofdbestuur wens ik u fijne feestdagen en een gezond en vredig 2023! 

Voorzitter ATV-Levenslust
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Steffie en Sylvia

Van de redactie

Belangrijke data ATV Levenslust
Tuinenkijkdag : 14 januari 2023
Tuinuitgifte : 25 januari 2023
Deadline kopij : 13 februari 2023

Tuincomplex
Vijvertuinen

Tuincomplex
Kooltuinmolensloot

Tuincomplex
Delftse Hout

Tuincomplex
Biesland

Wat vliegt de tijd… alweer een jaar rond met het magazine. En ook al iets 
meer dan een jaar maken we nu Levenslustigheden in deze stijl. We willen 
iedereen bedanken voor alle mooie bijdragen in tekst en met de fleurige 
foto’s. En begin volgend jaar? Dan zijn we er natuurlijk weer met een prachtig 
voorjaarsnummer. Heerlijk weer de bollen, de bijtjes en de eerste blaadjes die 
aan de bomen verschijnen. We kunnen niet wachten! Maar hoe fijn is het om 
in dit seizoen bij de kachel te kruipen met een tuinblad, pen en papier en je 
plannen voor het voorjaar al te smeden. 

Wij wensen iedereen een fijne winter en een mooi gezond 2023.
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Op de tuin stilte,
de egel is diep in slaap.
Het is winter!

Arie Pieter Hoogendam
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Hallo collega tuinders,

Na een lange tijd van afwezigheid, mag ik mij sinds 1 november weer 
voorzitter noemen van het Kooltuinmolensloot bestuur.
Ik heb veel om dankbaar voor te zijn, Ton van Haren die mij al die tijd 
vervangen heeft als interim-voorzitter, Kees Spiero die mijn tuin heeft bij-
gehouden, Arie Pieter die mijn pad heeft schoongehouden en zo nog wat 
mensen die zich met mijn tuin bemoeid hebben: Hartelijk dank hiervoor.
We zijn al plannen aan het maken voor de Kerst kadootjes voor de vrijwil-
ligers, voor de Nieuwjaarsreceptie en de Bingo aansluitend. Met bij voor-
baat dank aan Els Holtjer voor het maken van appelflappen, oliebollen 
en erwten-
soep. Op 
verzoek van 
een aantal 
mensen 
gaan we 
voor het 
eerst een 
bingo orga-
niseren. We 
hopen dat  
veel men-
sen zich 
inschrijven 
want het 
wordt hart-
stikke leuk.

In het afgelopen jaar, waarin ik veel thuis zat, had ik de tijd gehad om 
weer eens te lezen. 
Een van de boeken die ik jullie wil aanraden is ‘Rust en Vreugd’ van Hen-
drik Groen. Het gaat over het reilen en zeilen op een volkstuincomplex. 
Veel herkenbare situatie en veel hilariteit. Een leuk en super ontspannend 
boek.

Vaak wordt dit Kerstnummer gebruikt voor een terugblik, helaas heb ik 
wat betreft de tuin niet veel terug te blikken. Ik heb gehoord van een 
hele gezellige workshop van Marjan en een barbecue. Gelukkig zijn er 
altijd mensen die foto’s maken dus kan ik ook nog een beetje genieten. 
De Klussenclub heeft weer veel goed werk gedaan en een heel handig 
graafmachientje aangeschaft, wat het werk een stuk lichter maakt, het zij 
ze van harte gegund!
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Ik hoop er komend jaar weer goed tegenaan te kunnen en meer  mensen te ontmoeten in de kantine waar het be-
stuur spreekuur houdt op zaterdag van half elf tot half twaalf. Heeft u niets met ons te bespreken? Wees er van over-
tuigd dat het ook heel gezellig is.
Ik wil iedereen een fijne Kerst wensen en alvast een Gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar!

Bestuur Kooltuinmolensloot
Adri van Velsen 

Nieuwjaarsreceptie. Je komt toch ook?

Op zaterdag 7 januari 2023 verwelkomen we je graag op de nieuwjaarsreceptie van 11.00 tot 13.00 uur in de kantine. 
Fijn dat we elkaar live een mooi en gezond jaar kunnen wensen. Uiteraard zijn er oliebollen en appelflappen en 
erwtensoep met brood. Laat wel even weten of je komt zodat we genoeg lekkers kunnen maken.

Na 13.00 uur gaat het feest nog even door want van 14.00 
tot 16.00 uur houden we een bingo. Wie weet ga je meteen 
al goed het nieuwe  jaar in met een leuke prijs. Inschrijven is 
nodig en de kosten zijn 2,50 euro per persoon. Hiervoor ont-
vang je 1 bingokaart en 2 consumpties. Aan 1 bingokaart niet 
genoeg? Geen paniek want bingokaarten zijn ook nog los te 
koop. Neem wel zelf even een viltstift of pen meenemen. 
Aanmelden kan via ktmsloot@hotmail.com. Graag aangeven 
of u bij de receptie bent met x aantal personen en of of u bij 
de bingo bent met x aantal personen. Per post aanmelden 
kan ook: secretariaat Kooltuinmolensloot, Hoflaan 12, 
2616 AA Delft of de brief afgeven voor 20 december in het 
verenigingsgebouw van Kooltuinmolensloot.
Tot de 7e januari.
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 Van het hoofdbestuur
De leden zijn van links naar rechts staand, Marry Slee, Ted van Eijk, Caroline Spoor, Jan van Os. 
Zittend links Toos Thoolen, rechts Philippe de Wit. 

Mailadres juist of onjuist? Mis geen belangrijke informatie van ATV-Levenslust!
Wij hebben gehoord dat niet iedere tuinder (met een e-mailadres) onze e-mails ontvangt. 
Dit is erg vervelend en wij willen dit graag oplossen.
Daarom gaat begin januari 2023 het hoofdbestuur iedere tuinder en ieder wachtlijst lid een 
testmail sturen. Heeft u deze niet voor 10 januari 2023 in de mailbox ontvangen, stuur dan een 
bericht met uw mailadres naar ledenadministratie@atv-levenslust.nl.
Wij hopen op deze manier in het vervolg iedereen weer te kunnen bereiken met onze berich-
ten.

Voor 2023 wensen we alle tuinders en wachtlijst leden een prachtig tuinjaar. Hopelijk met een 
goede opbrengst van de groentetuin en vreugdevolle momenten bij het zien van de eerste 
sneeuwklokjes, narcissen, tulpen e.d. in de siertuin. Samen bouwen we aan nog meer groen 
en biodiversiteit in de tuinen.

Namens het Hoofdbestuur,

Marry Slee
Secretaris Hoofdbestuur

P.s. We missen nog een penningmeester in ons goed samenwerkende bestuur.
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Herfst-blues
Het miezert, te weinig regen om echt nat van te worden. Voor het eerst daalt de temperatuur enigszins. Doordat de 
wintertijd weer is ingegaan is het eerder donker. Ondanks dat de tuin er nog kleurig uitziet en o.a. de dahlia’s, asters 
en zelfs wat rozenstruiken nog volop bloeien, heeft de herfst nu toch echt zijn intrede gedaan. Veel struiken ondergaan 
een ware metamorfose. Zo is bijvoorbeeld de kardinaalsmuts van groen naar cerise rood gegaan. Het is echt een plaat-
je! 

De blaadjes vallen in groten getale van de bomen en liggen verspreid door 
de tuin. Het is tijd om alles winterklaar te maken. Niet alleen de tuin zelf, 
maar ook al het tuingereedschap moet onder handen worden genomen. 
Het tuinhuisje krijgt van binnen een schoonmaakbeurt en uit de moestuin 
oogst ik de laatste rode bietjes. 
Herfst, voor mij toch altijd weer een tijd waarin ik wat last krijg van de herfst-
blues. Een beetje onbestendig gevoel waar je de vinger niet echt op kan 
leggen. Een tijd waarin ik wat mijmer, over vroeger, over wat gaat komen, 
of over de onrustige tijd waarin we zitten. Het is dan ook prettig om ieder 
uurtje wat ik ‘over’ heb, te vertoeven op de tuin. Hier kan ik in alle rust mijn 
gedachten laten gaan. 

In de vorige editie van Levenslustigheden stond een tip van Ellen Klein over 
twee boeken. Het toeval wilde dat een vriendin van mij één van aanbevo-
len boeken ‘Hendrik Groen, Rust en Vreugd’ voor mij te leen had. Ik zit het 
in het tuinhuisje te lezen, het kacheltje en de kaarsjes zijn aan. Het boek 
leest makkelijk weg en inderdaad, precies zoals Ellen ook al aangaf, moet ik 
regelmatig glimlachen. En al zijn ze wat overdreven beschreven in het boek, 
veel situaties zijn ook wel herkenbaar. En ja hoor, tijdens het lezen begint 
mijn mijmering weer.

Ruim drie jaar geleden overleed onze vriend Ronald, de vorige eigenaar van 
de tuin waar mijn man René en ik nu zoveel plezier van mogen beleven. 
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Ronald zelf heeft maar kort van de tuin mogen genieten. 
Al is de tuin in de loop van de jaren veranderd, alles 
herinnert ons aan hem. Vooral de (inmiddels afgekap-
te) lariks heeft voor ons grote betekenis. Nadat Ronald 
overleed, gaf de lariks het langzaam op. De boom moest 
op een gegeven moment dan ook worden gekapt. Op 
ons verzoek is er een stam van zo’n drie meter hoog 
blijven staan. Hij staat prominent in het midden van ons 
gecreëerde elfenbosje. In en om de stam is er volop le-
ven. Een verscheidenheid aan vogels (inclusief de bonte 
specht), insecten en torren kunnen de stam zeer waar-
deren. Ook de paddenstoelen vinden er hun weg. En in 
de avond houden de kaboutertjes (geen echte natuurlijk) 
in het schijnsel van de opgehangen lichtjes er de wacht. 

Ik sla het boek dat ik nog steeds in mijn handen had 
dicht, het is tijd om naar huis te gaan. Ik blaas de kaars-
jes uit en de kachel is inmiddels zelf al uitgegaan. Ik 
had het niet eens gemerkt. Soms is het hebben van 
de herfst-blues helemaal niet zo erg. Het doet je weer 
beseffen wat je hebt, en dat er veel is om dankbaar voor 
te zijn. Dank je wel Ronald, zeg ik in gedachte terwijl ik 
langs de boomstam loop, voor mij nog steeds de Ro-
naldboom, vol met leven en mooie herinneringen.

Marion Kremer
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Lampionnenoptocht 
Jammer dat de lampionnenoptocht niet is doorgegaan vanwege te 
weinig aanmeldingen. Dit hadden wij niet verwacht. Heb je leuke idee-
en en wil je helpen activiteiten te organiseren voor groot en klein? Wij 
horen dit graag.

Opschoondag
Voor het eerst werd deze in de middag gehouden en de opkomst was 
boven verwachting Er werd geschoffeld, gesnoeid en volle kruiwa-
gens werden geleegd bij de Coöp. De compostbakken zijn weer goed 
gevuld. 
Dank aan het tuinlid voor de heerlijke Turkse hapjes. De schaal was 
snel leeg. We zijn vaker verrast met heerlijke Turkse hapjes, een ge-
baar dat gewaardeerd wordt.
Voor degene die niet konden komen of het vergeten waren, in het 
voorjaar is de opschoondag in de ochtend. Datum volgt.

Oogstmarkt
Het weer zag er niet zo geweldig 
uit maar gelukkig klaarde het toch 
nog op. Het was een gezellige 
ontmoetingsmiddag waar van alles 
te beleven viel. De Wereldwachter 
kwam twee keer langs op zijn Ves-
pa voor een geweldige voordracht 
met een duidelijke boodschap. 
Dank aan de makers van de (zon-
der op te scheppen) heerlijke soep. 
Al heel snel waren de pannen leeg. 
Lekkere hapjes en drankjes en live 
muziek. Kortom een geweldige 
middag! Dank aan allen die heb-
ben geholpen.

Zomerborrel
De Viersprong is op drie zaterdagmiddagen extra open geweest. Wat 
was dat gezellig!  Elkaar  ontmoeten, bijpraten, een hapje en een 
drankje gebruiken en genieten van een prachtig live optreden (los van 
elkaar). Al snel werd er gedanst en werd het steeds drukker.  
Met dank aan het team van de bar, het koor Faria en de band van 
Robbert, Pete en John (de Snijbonen) voor een paar uur aangenaam 
plezier.
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Ledenvergadering
Op zaterdag 25 maart 2023, aanvang 14.00 uur, ben je welkom op onze ledenvergadering van tuincomplex Delftse 
Hout in het clubgebouw De Viersprong. Tijdens de vergadering kun je meestemmen en vragen stellen over onderwer-
pen waar je meer van wilt weten.
De vergaderstukken worden op 11 maart per e-mail verstuurd. Het financieel verslag is op de avond zelf 
beschikbaar. Voor de leden zonder e-mail zijn de stukken vanaf 11 maart in het clubgebouw beschikbaar. 

Vrijwilligers bedankt 
In welke vorm je ons geholpen hebt om de vereniging draaiende te houden, wij danken jullie heel hartelijke dank voor 
de inspanning. Wij hebben jullie heel hard nodig, dat hebben jullie weer bewezen dit jaar.
Ben je nog geen vrijwilliger en heb je wel interesse? Meld je aan! Er is vast iets waar je interesse naar uitgaat of be-
denk zelf een activiteit. Wij staan ervoor open.

Er zit een vogeltje op een hekje
Met een briefje in zijn bekje
Ik wens je voorspoed
- geen regen, maar zonneschijn
- geen verdriet, maar vreugd
- goede gezondheid
- vriendschap
In het kort gezegd; een goed 2023 wenst het bestuur u toe.

Bestuur Delftse Hout

Kennismaken met Jeanet Kullberg 
- kandidaat-bestuurslid Delftse Hout - 
 
In het Herfstnummer van Levenslustigheden stond al een kleine kennis-
making met mij.
 
Van huis uit ben ik opgegroeid met aandacht voor tuinen. Mijn vader 
beheerde stukjes openbaar groen en zorgde, ook als vrijwilliger, voor de 
moestuin van een landgoed in de buurt van Nijkerk (Gld). Voor mijn werk, 
eerst bij TU Delft, daarna bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, verhuis-
de ik naar hier. Ik heb ruim 35 jaar onderzoek gedaan naar volkshuisves-
ting en de leefomgeving. Nu ik gestopt ben met dat werk is er meer tijd 
voor andere dingen, zoals tuinieren en vrijwilligerswerk.
 
Al vele jaren wandel ik langs de volkstuinen van Delftse Hout, genietend 
van de verschillende tuinen en mijmerend hoe ik zelf een moestuin zou 
inrichten. Ik zou graag groenten, fruit en bloemen willen telen en dan afkij-
ken bij tuinders die dat goed kunnen. Als ik thuis in de tuin een egeltje zie, 
desnoods alleen de drollen, dan kan mijn dag niet meer stuk. Dit seizoen 
help ik buren die een tuin op Delftse Hout hebben en dat smaakt naar 
meer! Zodoende schreef ik me in bij Levenslust, gaf aan dat ik nu alle tijd 
heb om hier of daar te helpen en werd pardoes gevraagd voor het bestuur 
van DH, als lid zonder tuin. Het sluit eigenlijk wel leuk aan bij het werk dat 
ik gedaan heb. Op de ledenvergadering Delftse Hout zal ik mij voorstellen 
aan de leden en hoop ik gekozen te worden.  
 
Als bestuurslid algemene zaken wil ik graag bijdragen aan een tuinenpark 
waar de tuinders en mensen die er wandelen kunnen blijven genieten van 
de rust, de natuur en inspirerende tuinen. Afgelopen maanden maakte ik 
kennis met het bestuur en met heel veel mensen die zich daarbuiten inzet-
ten. Daar had ik niet eerder bij stilgestaan, hoeveel enthousiaste en ook 
vakkundige mensen deze vereniging laten draaien en bruisen, zoals bij de 
klussendienst, de kantine en de coöp! Daarin meedoen lijkt me mooi.
 
Jeanet Jullberg
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De reis van Salvatore
Toen ik in februari aan Salvatore vroeg of hij 
geïnterviewd wilde worden zei hij direct ja. 
Maar wel in de zomer als de tuin en het weer 
mooi is. 
Het is heet in augustus, maar heerlijk zittend in 
de schaduw van de boom luisteren wij naar het 
verhaal van de in Sicilië geboren Salvatore. 

“Voor ik naar Nederland kwam, werd ik in Sicilië
opgehaald, in Milaan gekeurd, naar Utrecht ge-
bracht om daar te worden opgehaald door de 
Kabelfabriek (NKF) om te werken in Delft. Zij 
zorgde voor kost en inwoning. Ik heb daar 35 jaar 
afwisselend in de ochtend of middag in de buiten 
ploegendienst gewerkt. Alle diploma’s gehaald en 
Nederlands leren spreken. De bedoeling was hier 
tijdelijk te wonen (ik was toen 24 jaar oud) maar 
dit is altijd geworden. Nu al 62 jaar! 

Ontmoeten
Op de Bieslandsekade was een clubgebouw te-
genover een patatzaak waar Latino’s, Italianen en 
Spanjolen elkaar konden ontmoeten. In Den Hoorn 
huurde wij met veel landgenoten een stuk grond. 
Dit werd een ontmoetingsplaats waar het gezellig 
vertoeven was. In 2000 had een potgrondbedrijf 
de grond nodig en kwam ik terecht op het complex 
DH met de fam. Cara en Garau, ook Italianen.” 
(Zie ook het Lentenummer van de Levenslustighe-
den “Italiaanse herinneringen”)
“Behalve een grote boom en het L-vormig huisje 
stond er niets op de tuin. Wel een oude schuur met 
glas en veel rotzooi. De vorige gebruiker moest 
dit zelf opruimen of mij 100 gulden betalen, wat hij 
beiden niet deed. Ik wilde de tuin graag hebben 
en heb zelf geruimd met behulp van mijn buurman 
Joop.

Flinke oogst
Een grote kas werd er geplaatst waar kruiden, tomaten, Muskaat-
druiven en Frankenthalers groeien. Buiten heb ik de Boskoops 
glorie druif, vijgenbomen en wat fruit bomen. Ik kweek wat doperw-
ten, Chinese kool, Courgette en Paksoi. Wat ik niet opeet, gaat na 
de oogst in de vriezer.

Kleine genieten
Bijna iedere middag vind je mij op de tuin, binnen zitten is niets 
voor mij. Als in de winter een klein zonnetje schijnt, zit ik in de kas 
te genieten. Bij erg heet weer in de schaduw bij de kas. Wat buur-
ten, of buren komen bij mij. Ik heb de tijd aan mijzelf.
Italiaans of Nederlands koken doe ik graag, eten met een lekker 
glaasje wijn erbij is genieten. Goed koken en rustig eten daar moet 
je de tijd voor nemen. Ik ben tevreden met mijn leven. ‘s Morgens 
met een groepje kennissen koffiedrinken in de stad, naar huis een 
hapje eten en daarna naar de tuin. 
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Familie
Via whatsapp heb ik dagelijks contact met 
mijn twee zussen die in Frankfort wonen en 
een à twee keer per week met een zus in 
Sicilië. Wij praten dan in onze moedertaal. 
Contacten zijn voor mij heel belangrijk.”

Bedankt
Nadat wij de kas van binnen hebben gezien 
en heerlijke druiven hebben gegeten, krijg ik 
het recept mee om zelf pesto te maken. 

Wij nemen afscheid van Salvatore die zulke 
mooie verhalen verteld met een heerlijke 
lach tussendoor. Hopelijk geniet hij nog lang 
van de tuin en geniet hij nog lang van het 
leven. Want dat doet hij wel.

Corrie Kaptein
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Herfstwerk
Van de vier seizoenen vind ik de herfst toch wel het 
beste om te tuinieren. Het is koel, het regent en al die 
stervende planten confronteren je met je eigen eindig-
heid. Het seizoen nodigt uit tot werken.

Mensen die wel eens langs mijn tuin komen zien alleen 
de voorkant, en die is nogal woest. Maar ik werk van 
achter naar voren. Dat is nodig, want toen ik twee jaar 
terug vol goede moed het oerbos ging ontginnen, ben 
ik aan de voorkant gestart en de achterkant van de tuin 
heb ik er maar een beetje bij laten zitten.

Een flinke strook grond naast mijn kas was nog in origi-
nele staat. Dat wil zeggen: overwoekerd door brandne-
tels, kleefkruid en hop. Ik heb het stuk opgemeten. 15 
vierkante meter. Ik doe er al twee jaar niets mee. Wat 
een onvoorstelbare luxe. Sommige achtertuinen zijn 
kleiner. Naast de kas moet mijn verkleinde groentetuin 
komen. Twee verhoogde bedden voor pompoenen, 
komkommers en boontjes.

Tijdens het opruimen van de bende kwamen wat mooie 
vondsten boven. Achter de kas vond ik onder een laag 
van tien centimeter grond een pad dat haast wel door 
de Romeinen moet zijn aangelegd. En om het hoekje 
trok ik met de brandnetelwortels een hommelnest mee 
omhoog. Gelukkig zijn dat vriendelijke beesten, want 
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mijn vluchtreactie was zo traag dat ik, als het 
wespen geweest waren, vast en zeker het zie-
kenhuis in geprikt was. Zo’n hommelnest kun je 
trouwens gewoon laten zitten, ook als je grootse 
plannen hebt. In de winter sterft het hele volk 
uit, op de koningin na. Die verschanst zich op 
een goede plek om in de lente weer opnieuw te 
beginnen.

Die hommels zijn ook nog steeds actief. Voor 
hen dus van levensbelang om nog wat bloeiends 
in de tuin te hebben. In mijn tuin zijn het de exo-
ten die nog bloeien. Rudbeckia natuurlijk, en een 
knalrode fuchsia (‘Riccartonii’) waar ik heel erg 
van gecharmeerd ben. Ik heb er 24 geplant dit 
voorjaar, en als het goed is worden ze ongeveer 
twee meter hoog. Dit jaar zijn ze tot een halve 
meter gekomen, en dat allemaal sinds septem-
ber. In de droogte groeiden ze niet. Op Texel heb 
ik ze gezien in een haag. Ze knallen eruit met de 
felle kleuren.

Ik heb de meerderheid tegen de heg aangeplant, 
want mijn plan is om ze hier en daar door mijn 
heg heen te laten groeien. Op die manier door-
breek je de saaie groene regelmatigheid van de 
ligusterhaag. En omdat het zulke enthousiaste 
groeiers zijn, kun je ze gewoon met de rest mee 
snoeien: ze groeien toch wel weer aan.

Dirk Hulst
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Op dit moment hebben we vanuit de Vijvertuinen niet veel te vertellen.
Wel willen we onze trots met jullie delen; onze geweldige vijver. Daarom 
wat prachtige foto’s van onze vijver in herfsttooi. 

Op de laatste zondag van de maand komt een groep Vijvertuinders bij 
elkaar voor een drankje en hapje. Altijd een zeer geslaagde maandelijk-
se zondagmiddagborrel vandaar ook hier wat foto’s van om nog meer 
tuinders te enthousiasmeren om te komen.
Met dank aan de inzet van de altijd vrolijke en enthousiaste dames van 
de bar: Lisette en Trudy.

Bestuur Vijvertuinen
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De kaplaarzen van ......
Het tuinseizoen is bijna over als ik de tuin op loop bij Gijs 
en Myra. Maar einde tuinseizoen is bij hen nog geen sprake 
van hoor, want terwijl ik hoi zeg, plukt Myra nog wat spruiten 
en Gijs maait het gras.
Gijs en Myra stonden zo’n 4 jaar op de wachtlijst tot ze afge-
lopen mei dit droomplekje kregen, nummer 27 op Biesland. 
“Nou droomplekje”, zegt Gijs. “Voordat het is zoals het nu is 
moest er behoorlijk wat gedaan worden.” 

De vorige eigenaar, Maarten, was plots overleden, dus het 
liep allemaal wat anders dan anders deze overname. Overal 
hingen haakjes, lagen schroeven, ijzer etc. etc. In het begin 
voelde de tuin helemaal niet van ons, maar doordat we alles 
eraf schroeven wordt het steeds meer eigen. Een gouden 
tip: gooi niet te snel iets weg. “Er lag hier een heel raar ijzer 
voorwerp. Iedereen gevraagd wat het zou kunnen zijn maar 
niemand wist het. Tot er op facebook een filmpje voorbij 
kwam van een hele vernuftige handig houtklover.. helaas 
dus”. 

Myra vertelt over hun dochter Pien. “Die heeft het hier zo 
naar haar zin. Pien is de jongste van de vier kinderen met 
haar 11 jaar. Ze verzamelt bloemetjes, die ze laat drogen 
en bewerkt met epoxy en tot oorbelletjes maakt. Of van 
houtschijven onderzetters maakt of bladeren droogt en daar 
kleine kunstwerkjes van maakt en in het tuinhuisje ophangt. 
Ook met buurman Piet kan ze het goed vinden. Mooi hoe 
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jong en oud op de tuin met elkaar omgaan en beiden 
er blij van worden. “Piet is ook onze steun en toeverlaat 
hoor. Hij weet zo veel en we mogen altijd alles lenen, 
echt een goede buurman.” 
“Niet alleen Piet kennen we maar ook Nienke & Arjan, de 
ouders van Pien’s vriendin, en Ada & Rein die bij ons in 
de straat wonen. Delft is immers een ‘dorp’ dus kom je 
ook  hier bekenden tegen. Haha ook als we een rugybal 
weer eens opvangen van de rugbyclub achter ons. Te-
rugbrengen duurt meestal langer dan 5 minuten. Super 
leuk. En och wat was de pizza/pannenkoeken middag 
leuk op het complex. Een perfect event om als nieuwe 
tuinders andere tuinders te ontmoeten”.
 
Gijs en Myra hebben in plaats van alleen de siertuin nu 
ook een groot deel groenten staan. “Van de witte kool 
hebben we zuurkool gemaakt. We eten regelmatig van 
alles dat op de tuin groeit. En dit is nog maar het begin 
want volgend jaar komt er nog meer groenten. We hebben de enorme Lariks eruit gehaald en een Vijg voor teruggezet. 
Boom eruit, boom erin. En we hebben meteen zonnepanelen op het dak gelegd”, zegt Gijs. 

Op mijn vraag wat ze nog op de tuin willen aanpassen zeggen ze tegelijk “een afdak”. “Hoe fijn zou het zijn om ook bij 
wat minder weer onder een afdak te kunnen zitten, dus die komt er. En achter het huisje willen we de paadjes herstel-
len, de kas echt gaan gebruiken en nog meer groenten gaan verbouwen. En het huisje nog gezelliger maken. Het duurt 
echt even voor je als nieuwe tuinder kan beginnen met opbouwen. Volgend jaar zijn we meer op de tuin en kunnen dan 
alles aanpakken. Dit jaar was het met name een basis neerzetten en dat is ons goed gelukt”, zeggen ze tevreden. 
Na een uur gezellig te hebben gekletst wens ik Gijs en Myra heel veel plezier en succes met hun tuin en ga met volle 
energie weer naar mijn eigen tuin om bollen te poten. 
 
Sylvia en Steffie 
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“Voor - Na”
Halverwege deze zomer belde Jacqueline mij op. 
Vorig jaar oktober hadden Rob, haar man, en zij een tuin gekocht. Er was gewoon zoveel te doen, het was bijna niet te 
overzien. Zij wist dat wij ons ondertussen ook in hadden geschreven voor een tuin en toen kwam de vraag: ‘Val, wil je 
mee meedoen met onze tuin?’. 
Daar hoefden wij niet heel lang over na te denken. Zo delen wij de vele lusten, maar ook zeker de lasten. Wij zijn al 
bijna 30 jaar vriendinnen, dus wij durfden dat ook wel aan.
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Wij deden een oproep voor een hovenier, want wat wij als basis toch zeker moesten doen, ging onszelf niet alleen 
lukken. Wij vonden Stan, wat een fijne gast! Hij kwam al binnen een paar weken met grof geschut, en wat extra hulp, 
en heeft de hele boel letterlijk en figuurlijk op zijn kop gezet. Natuurlijk zijn er ook struiken en bomen blijven staan, maar 
het grootste gedeelte van de tuin is wel op de schop gegaan. Er lag namelijk ook een terras, maar die was zo goed 
als onzichtbaar door al het onkruid. Dus…bakken met onkruid verwijderd, terras eruit, hekken verplaatst enz. Het was 
bloedheet, dus zorgde wij voor de catering en vooral veel vocht voor de mannen.

Daarna kwam er een vrachtwagen, die Stan regelt het wel, met een paar kuub zand. Zo kwam er weer een basis voor 
een nieuw terras. Wat werden wij hier alweer onwijs blij van!
Vervolgens werden er 3 pallets met gras bezorgt en zo werd de tuin weer één oase van groen. Op ons nieuwe picknick-
set hebben wij deze zomer al een aantal weken onwijs van de tuin kunnen genieten, incl. borrelplanken en wijntjes 

Nu worden er bolletjes geplant, zodat wij volgend jaar ook gezellig kleur in de tuin hebben!
De binnenkant van het huisje pakken we nog aan, met wat leuke gordijnen, kleedjes en andere accessoires. De kas 
gaan wij deze winter nog aanpakken, een lekker plekje om in de winter ook te kunnen relaxen.

Een volkstuin heeft bij veel mensen nog wel een stoffig imago, maar dat is zo 1980….met zijn allen op naar een groen, 
kleurrijk en gezellig 2023!

Valerie & Jacqueline
Tuincomplex Biesland
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Tja. Het is 1 november, bijna 18 graden en aan de vroege frambozen verschijnen alweer trosjes bloesem. Het lijkt wel 
Australie hier. En dan moet je een stukje over tuinieren in de winter schrijven... 
Enfin, laten we het van de positieve kant bekijken. Waarschijnlijk 
is het als u dit stukje leest het nog aangenaam mild op de tuin. 
En kunt u er daardoor des te meer van genieten - sneeuw is 
mooi en leuk, maar toch ook wel erg koud, vindt u niet?. 

De kers en de vorst
Omdat ook de natuur in zo’n milde winter niet echt tot stilstand 
komt, is de tuin waarschijnlijk nog (of alweer) aardig groen. Met 
een beetje geluk kunt u nu zelfs nog genieten van bloeiende 
Oostindische kers, in mooi rood, geel en oranje. Al is een half 
graadje nachtvorst genoeg om daar resoluut een eind te maken. 
De bladeren en bloemen van deze woekeraar storten dan spon-
taan in elkaar. Precies dat feitje maakt de Oostindische kers 
een perfecte signaalplant. 

Wil je weten welke stukken van de tuin het koudst zijn, en welke 
het warmst? Kijk dan eens na de eerste nachten waarop de 
temperatuur net het vriespunt haalt hoe de Oostindische kers 
erbij staat. Waarschijnlijk is die niet overal even erg aangetast 
door de vorst. Sommige plantjes staan er nog fier bij, andere 
zijn volledig ineen gezegen. 
Zo kwam ik er achter dat de hogere delen van mijn tuin, zoals
de hugelkultur (houtheuvel) warmer zijn dan de diepere delen 
rond het gazon. Maar ook de strook langs de coniferenhaag 
van de buurvrouw blijkt aangenaam van temperatuur. En mijn 

Een groene winter
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Bornholm Vig (een bruine vijg) bleek ik precies op de allerkoudste plek gezet te heb-
ben - geen wonder dat deze zuidvrucht maar niet wilde groeien. Nu staat-ie dichtbij 
de warme composthoop en word ik beloond met heerlijk zoete vijgen. 
Het luisteren naar signaalplanten is een belangrijk onderdeel van de permacultuur 
visie op tuinieren. Eigenlijk zijn in deze tuinfilosofie je belangrijkste tuingereedschap-
pen niet de spade en de hark, maar je ogen en je oren. Observeren wat je tuin doet, 
waar de wind vandaan komt, hoe lang er op iedere plek zon staat, voordat je ook 
maar een schop in de grond steekt. En dat laatste liefst zo min mogelijk, want vol-
gens dezelfde filosofie is het bodemleven niet je vijand maar je beste vriend. 
Daar ga je geen spade in steken.

Wilde winterse pluksla
Al dat observeren brengt in de 
winter nog wat anders moois met 
zich mee. 
Ik schreef al dat in onze moderne 
milde winters de tuin vaak snel 
weer groen wordt. Ieder kaal stukje 
grond wordt algauw bedekt met 
kleine jonge plantjes. Dat kan je 
voorkomen door te mulchen - niets 
op tegen - maar dan mis je wel 
wat kleine lekkernijen. Als je die 
winterse plantjes goed observeert, 
kom je er achter dat veel wat wij 
als bermplanten of onkruid zien, 
nauwe familie zijn van groenten die 
je in de supermarkt koopt. En net 
zo eetbaar.
Veldkers bijvoorbeeld, dat nietige 
rosetje, is het kleine zusje van 
waterkers en heeft net zo’n super-
frisse smaak. Heerlijk als alternatief 
voor tuinkers of rucola op je 

boterham. En net ontkiemd fluitenkruid (ziet er uit 
als peterselie) smaakt als wortel. Kijk wel uit voor z’n 
giftige broertje dolle kervel! Kleefkruid, dat iedereen 
als kind wel eens aan iemands rug heeft gehangen, 
smaakt voordat het taai en vezelig wordt als sappige 
komkommer. 

En klaverzuring? Da’s een eetbaar wondertje in de 
voegen van het terras. Citroen in bladvorm. 
Ja, de wilde winterse pluksla is een stuk spannender 
van smaak dan de zomerse uit de moestuin. 

De witte tuin
En toch. Er is een kleine kans dat u nu niet in een 
dun truitje op het terras van uw tuinhuisje van de 
winterzon geniet. Misschien is het toch een witte 
kerst geworden en warmt u uw verkleumde handen 
aan een beker dampende chocolademelk of gluh-
wijn. Buiten striemende kou, een dikke laag sneeuw, 
en zoveel ijs in de sloot dat je kan oversteken naar 
de Delftse Hout. Stiekem hoop ik daar op. U ook?

Paul Gill
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Wintergasten:
Eters en badgasten in de tuinen
Gedurende de herfst en de winter krijgen we andere vogels op bezoek, de wintergasten: op doortocht of tijdelijk verblijf. 
De onderstaande selectie heb ik de afgelopen 2 winters in de tuin kunnen fotograferen. Het zijn niet allemaal wintergas-
ten, sommige zijn gedeeltelijke trekvogels: ze houden hun eigen checklist van voor- en nadelen erop na. Zeker wan-
neer er sneeuw ligt is een voederplaats een magneet, het gaat immers om erop of eronder! Wanneer het vriest is ook 
drinkwater van levensbelang, geen zout eerder wat suiker tegen het snelle bevriezen. Ge-crushed ijs is ook een moge-
lijkheid, dan bijten ze er wat van af. Wanneer het sneeuwt hebben ze voldoende te ‘drinken’. 
Let er alstublieft op een alternatief in plaats van de plastic groen of rode netjes, die om de vetbollen zitten, te gebruiken. 
Zoals er in de verkoop vethouders, korfjes bestaan of gewoon een oude garde. Veel te regelmatig zie ik meesjes met 
een hangend pootje op m’n foto’s, het kán daardoor gekomen zijn. Voorkomen is makkelijker dan genezen!

De Zwarte mees
Deze kleinste mees was voor mij een verrassing, hij broedt bij ons vooral in naaldbossen op de hogere zandgronden. 
De zwarte mezen uit Oost- en Noord-Europa komen om de paar jaar massaal doortrekken. Het gaat dan om duizenden 
vogeltjes. Bezoekt ook voedertafels, met name voor zonnebloempitten, noten en zaden. Hij valt niet direct op tussen de 
koolmezen, verleden jaar had ik er twee!

De Sijs
Sijzen zijn in Nederland het hele jaar wel te zien, meestal als doortrekker of wintergast uit Noord- en Oost-Europa. 
Sinds de tweede helft van de 20ste eeuw broedt hij ook in Nederland. In polders doen sijzen zich vaak tegoed aan 
elzenzaad waarbij ze aan de ‘proppen’ hangen. Ze trekken bijna altijd in kleine tot grotere groepjes rond, daarbij luid 
kwetterend en fluitend. Lijkt daarmee op de distelvink of putter, die een ‘gedeeltelijke’ korte afstandstrekker is, die krijgt 
nog wel eens een apart verhaal, zij zijn zó mooi met hun rode koppies... Sijzen eten zaden en pinda’s maar zijn ook 
te vinden op vetbollen. Bij mij hebben ze de meeste interesse in het vijvertje, voor vogels is drinken en badderen een 
dagelijkse noodzaak.

zwarte mees
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De Zanglijster
De zanglijster is van oorsprong een trekvogel maar door de zachte winters van de laatste jaren zien we ook veel lijsters 
in ons land overwinteren. In de loop van februari/maart, een beetje afhankelijk van het zachte weer, keren de trekvo-
gels terug. Ze keren dikwijls naar een eenmaal gekozen broedgebied terug. Het voedsel van de zanglijster bestaat uit 
regenwormen, insecten, duizendpoten, pissebedden en slakken. De huisjes van slakken breken ze op vaste plekken 
open, de ‘smidse’. Eet graag fruit zoals appels en bessen. Tijdens sneeuwdagen heb ik hem ook van de zonnebloem-
pitten zien eten. (De merel op de achtergrond kan óók van ver zijn gekomen. In de winter van 2020 had ik een geringde 
merel uit Helsinki op bezoek).

koperwiek 

 sijs  geringde zanglijster

De Koperwiek
Nederland is voor de ko-
perwiek een goed overwin-
teringsgebied. Ze waren 
afgelopen weken veelvuldig 
aanwezig, maar zijn wel 
erg schuw. Te herkennen 
in de vlucht aan de koper-
rode oksels. De koperwiek 
(formaat zanglijster) eet 
vooral bessen van struiken 
die vanaf de herfst voorradig 
zijn. De vruchten zitten boor-
devol suiker en leveren dus 
snel energie. Belangrijk voor 
trekvogels zoals de koper-
wiek en de kramsvogel, een 
andere lijsterachtige die ik 
nog niet gezien heb op het 
tuincomplex.
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De Keep
Deze vink uit Scandinavië komt 
vanaf oktober/november naar 
ons land. Ook in tuinen laat hij 
zich zien, maar dan moeten er 
wel boomzaden, liefst die van 
een beuk, te vinden zijn. De ke-
pen die in Nederland overwinte-
ren, zijn korte tijd verhuisd van 
bos naar tuin (ook houtsnippen 
voelen zich gedwongen dit te 
doen, wanneer een sneeuwlaag 
en de vorst het bemoeilijken om 
voedsel te vinden. Die schiet 
echter telkens direct uit beeld, 
wanneer hij door mijn aanwe-
zigheid opgeschrikt wordt). Ke-
pen komen af op zonnebloem-
zaden en eten met andere 
vinken het liefst van de grond. 
Ze zijn prachtig om te zien!

Het Vuurgoudhaantje
Samen met het goudhaantje 
(nog kleiner!) rekenen we het 
vuurgoudhaantje met 9 á 10 
cm tot de kleinste vogeltjes. 
Het hoge geluid is eerder te 
herkennen dan het zien van dit 
vogeltje: zeer lastig te volgen of 
te fotograferen. Het is een tem-
peramentvol ADHD-vogeltje dat 
niet van koude winters houdt. 
Een relatieve nieuwkomer, een 
exoot die inmiddels de inburge-
ringscursus met succes heeft 
afgelegd.
Is een ‘korte afstandstrekker’, 
in de winter willen ze nog wel 
eens een vogelvoederplaats 
aandoen, bij mij inspecteren ze 
alles, behalve het aangeboden 
voer. Het vuurgoudhaantje is 
een blijvertje, zolang er maar 
genoeg insecten zijn en vrien-
delijke reuzensparren om in te 
schuilen.

vuurgoudhaantje

keep vrouw
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Het Roodborstje
Verrassend het roodborstje in 
deze selectie aan te treffen? De 
roodborst is een typisch voor-
beeld van een deeltrekker:
Alleen als je tuin aan alle eisen 
van de roodborst voldoet, blijft het 
vogeltje gedurende het hele jaar 
ter plaatse. In september hoor je 
plotseling weer overal roodbor-
sten zingen. Dat zijn de manne-
tjes die door de rui zijn en hier 
blijven om te overwinteren. De 
vrouwtjes en jonge vogels trek-
ken meestal weg naar Spanje of 
Zuid-Engeland. Tijdens de koude 
heldere herfstnachten komen 
er honderdduizenden roodbor-
sten uit oostelijke en noordelijke 
streken op ons milde zeeklimaat 
af en beginnen de gevechten om 
een goed en rijk winterterritorium. 
Ze komen zeker af op het vet, 
de zonnebloempitten, ongekookt 
havermout.
Deze zomer waren er minstens 
3 jonge roodborsten in de tuin en 
bijna handtam.. zó benieuwd of 
ze terug zullen keren!

Anna Tromp

roodborst  

keep man
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Kerstverhaal: Gelijkgestemden
Pieters gedachten dwalen alle kanten op terwijl de alten en 
sopranen lustig verder zingen onder de bezielende leiding 
van de dirigent. Hun ‘Stille nacht’ schalt ietwat vals door de 
oefenruimte.
Stiekem grinnikt hij. De tekst van het bekende kerstlied staat 
ook in zo’n schril contrast met de onstuimige avond buiten. 
Zeg maar gerust dat het daar spookt. Het is al uren donker 
en zelfs boven de hoge stemmen uit hoort hij hoe de almaar 
aanwakkerende wind de regen tegen de ramen van het 
gebouw striemt. Een echte Hollandse winter met een dik pak 
sneeuw – vredig en stil – lijkt verder weg dan ooit, hoewel 
het al begin december is. Wat een geluk dat het nog even 
duurt voordat het Kerst is …

Niet alleen vanwege het weer, maar ook wat de repetities 
betreft, mijmert hij verder. De kerstliederen zitten er nog niet 
helemaal lekker in, of eigenlijk helemaal niet.
Het valt ook niet mee om deel uit te maken van een koor. 
Dat heeft hij zwaar onderschat. Zingen heeft hij zijn leven 
lang al graag gedaan, maar eigenlijk alleen onder de dou-
che, bij wijze van spreken. Het zingen in een koor blijkt toch 
echt van een ander kaliber.

‘Pap, doe het nou, u zit maar thuis en ontmoet geen mens. 
U lijkt wel een kluizenaar. Ik heb gehoord dat het een heel 
aardig koor is met allemaal mensen van uw leeftijd.’
Na nog meer van dit soort aansporingen, had hij de stoute 
schoenen uiteindelijk maar aangetrokken. 
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Zijn dochter had gelijk, na het overlijden van Ansje had hij eigenlijk nergens zin meer in. De eerste maanden kwam er 
nog genoeg aanloop en waren er uitnodigingen te over, maar dat werd geleidelijk aan steeds minder. Ach, dat begrijpt 
hij ook wel. Het leven gaat verder en hoe clichématig het ook klinkt, het klopt gewoon. Voor iedereen gaat het leven 
verder … behalve voor hem. Zijn leven lijkt wel stil te staan, al is het dan al bijna vier jaar geleden dat hij afscheid 
moest nemen van zijn geliefde vrouw. Nog elke dag mist hij haar lieve aandacht, haar vrolijke wezen.

De dirigent reageerde enthousiast toen hij zich aanmeldde als nieuw lid van het koor. En toen bij een kleine auditie 
bleek dat hij zich tot de bassen mocht scharen, kon de dirigent zijn geluk helemaal niet meer op. In het koor bleken 
de bassen dun gezaaid en het feit dat hij verder niet veel ervaring had, nam de dirigent op de koop toe. Er werd hem 
verzekerd dat hij als geroepen kwam. Tijdens de kerstnachtdienst in de grote kerk van het dorp stond een groots op-
treden gepland van het koor. De repetities moesten nog starten en zo kon hij meteen van het begin af aan de oefen-
avonden bijwonen.

De wekelijkse repetities waren geen overbodige luxe, want er moest hard worden gewerkt om het kerstrepetoir harmo-
nieus te laten klinken. Er waren nogal wat koorleden die ook niet veel ervaring bleken te hebben of misschien gewoon 
geen talent …

Nog een week of drie en dan is het zover, dan gaat het veelbesproken optreden van ‘De Hoge Noot’ in de grote kerk 
plaatsvinden. De naam van het koor bezorgt hem steeds weer lachkriebels en regelmatig moet hij op zijn lip bijten als 
één van de dames zich tijdens de repetities naar het toilet begeeft. Hij waagt het toch maar niet om daar hardop zinspe-
lingen over te maken. De leden nemen zichzelf bloedserieus en spannen zich tot het uiterste in om maar in een goed 
blaadje te komen bij de dirigent. Degene die goed kunnen zingen net zo goed als degene die dat wat minder goed 
kunnen. Maar die weten dat natuurlijk ook niet van zichzelf, relativeert hij, terwijl hij de koorleden nog eens opneemt en 
een glimlach onderdrukt. Ze laten zich nergens door afleiden. Een grapje heeft hij nog nooit horen maken. Een lachje 
heeft hij slechts sporadisch kunnen bespeuren. Laat staan dat hij iemand ontdekt heeft met een tikje zelfspot. Je weet 
dus maar nooit hoe een woordgrapje over ‘hoge nood’ valt. Hij, als nieuweling, kan zich dus beter voorlopig maar wat 
op de achtergrond houden.

Nee, hij heeft niet veel gemeen met deze ambitieuze en wat gedistingeerde dames en heren. Enkel de liefde voor het 
zingen en de leeftijd lijken overeen te komen, gezien het veelvuldige grijs. Wonderlijk genoeg heeft hij het toch opper-
best naar zijn zin. Hij durft het bijna niet toe te geven, maar hij kijkt steeds meer naar de donderdagavond uit, de avond 
waarop het koor repeteert. Diep in zijn hart weet hij best waar ‘m dat in zit. Het komt door haar. De leuke alt.
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Een momentopname slechts was het, die gebeurtenis een paar repetities terug. Zijn aandacht werd getriggerd door wat 
gerucht aan de kant van de dames. Het was de sopraansoliste die zich, met haar neus in de lucht, voor de alt langs, 
uit de rij wrong om zich richting het toilet te begeven. Aan het even van pijn vertrokken gezicht van de alt zag hij dat de 
nuffige sopraansoliste haar daarbij bezeerde. Misschien had de sopraansoliste met haar hooggehakte schoentje op 
haar teen gestaan? Toen de leuke alt zich herpakt had en haar gezicht weer ophief, ontmoette haar ogen die van hem 
en plots verscheen er een twinkeling in die van haar. Even trokken haar mondhoeken lichtjes omhoog. Bijna niet zicht-
baar, maar hem ontging het niet. Hij wist genoeg. Zijn mond vertrok in een brede grijns: De leuke alt was een gelijkge-
stemde.
‘Pieter! Waar zit jij met je gedachten?’ De dirigent zwaait vervaarlijk met zijn stok vlak voor zijn neus. ‘Je had al in moe-
ten vallen, man!’ Driftig gebaart hij naar de pianiste en maant haar opnieuw in te zetten. Met een kleur als vuur buigt ze 
zich over de piano, die hoognodig gestemd moet worden. Haar handen trillen licht.
Hoewel Pieter medelijden met haar heeft, maakt hij toch dankbaar gebruik van de afleiding van zijn persoontje en bla-
dert driftig door zijn partituur. Hij kan geen noot lezen, maar dat durft hij niet te bekennen. Slinks spiekt hij bij buurman 
tenor en vindt tot zijn grote opluchting het betreffende gedeelte. Was hij even ver weg met zijn gedachten.

Gelukkig heeft hij thuis geoefend en al snel mengt zich zijn warme, donkere stem met de andere stemmen van het 
koor. Het ‘Stille Nacht’ overstemt nu zelfs het geluid van de storm en de regen.
Maar ondanks de uitbrander van de dirigent en ondanks het feit dat hij weet dat het niet slim is, kan hij het niet laten. 
Subtiel blikt hij in de richting van de alten. De leuke alt is er vanavond ook weer en zij kijkt op haar beurt naar hem. 
Weer glimmen haar ogen van onbedwongen pret. Dit keer om hem, weet hij instinctief.
‘Nou, beste mensen, dat was het voor vanavond.’ De dirigent legt zijn stok neer. ‘We hebben zeker wel vorderingen ge-
maakt, maar we zijn er nog lang niet. Ik stel voor dat iedereen thuis nog eens goed zijn of haar partij oefent en dat we 
hier vooral ook bij de les blijven.’ Hij kijkt Pieter daarbij nog eens extra indringend aan. Zo’n dertig stuks witte en grijze 
hoofden knikken instemmend.
‘Dan wens ik u allen wél thuis en tot volgende week.’
In de hal hoort Pieter de regen weer duidelijk tegen het raam kletteren. Hij wrijft met zijn mouw het beslagen glas 
schoon en tuurt naar buiten. De lantaarnpaal werpt een zacht licht op de wind die de laatste bladeren opzwiept en daar-
na bruut neergooit. Er hebben zich overal grote plassen gevormd. Hij draait zich om, zoekt bij de kapstok zijn jas op en 
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hoort een mooie, diepe altstem: ‘Huh, wat een weer… het is maar te hopen dat ik inderdaad wél thuis kom!’
‘Nou Elsbeth, dat hoop ik ook voor je,’ antwoordt de vrouw die bij haar staat. ‘Ik bof maar dat ik hier bijna naast woon.’
Pieter aarzelt nog wat, maar pakt dan kordaat zijn paraplu en vraagt het haar zomaar, de leuke alt: ‘Zal ik je even bren-
gen? Mijn paraplu is groot genoeg…’
Verrast kijkt Elsbeth hem aan. ‘Meen je dat nou? Dat zou fantastisch zijn!’
Even later lopen ze naast elkaar onder de plu. Eerst in een ontspannen stilte, dan fluit Pieter zomaar het bekende en o 
zo toepasselijke wijsje uit de musical ‘Singin’ in the rain’ terwijl hij er nog wat hilarische danspasjes bij opvoert, zoveel 
mogelijk de plassen ontwijkend.
Elsbeth lacht hartelijk.
‘Eigenlijk heb ik veel liever een dik pak sneeuw,’ geeft Pieter ruiterlijk toe, nog wat nahijgend van zijn rare capriolen.
‘Misschien wel. Maar … luister eens goed naar de mooie melodie die de regen tikt op de paraplu.’
Hij kijkt haar niet begrijpend aan.
‘Stille nacht! En nog zuiver ook!’
En dan lachen ze samen. Twee gelijkgestemden op een spookachtige winteravond.

Steffie en Sylvia
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Recepten van Marjon
Binnenkort is het weer Kerst. Net als bij het Suikerfeest komen we bij elkaar om onze verbondenheid met familie en 
vrienden te vieren en lekker te eten. We denken aan het afgelopen jaar, aan alle verdrietige, maar ook alle vrolijke 
gebeurtenissen. En ik verbaas me over de fantastische oogst uit mijn moestuin. In de 15 jaar dat ik die nu heb, is de 
overvloed nog nooit zo groot geweest. Dus weer ruimhartig uitdelen, enorme hoeveelheden jam en appelmoes maken 
en ook weggeven. 

Zoals jullie van mij gewend zijn is het menu zonder vlees of vis. Eerst twee hapjes bij ontvangst en dan een soepje, ver-
volgens een hoofdgerecht en als toetje een nogal machtige, maar overheerlijke chocolade taart, reden waarom er geen 
aardappelen of dergelijke bij het hoofdgerecht zijn. Veel kan van te voren al (gedeeltelijk) voorbereid worden en/of in de 
oven klaargemaakt.

Bietje met geitenkaasroom en appelstroop

1 flinke of 2 kleine gekookte bieten in plakken van ca 5 mm (reken op 2 plakjes per persoon bij kleine en 1 plakje bij 
grote bietjes)
50-75 gr verse, zachte geitenkaas
wat (slank)room
peper en zout
appelstroop

Meng de geitenkaas met de room, peper en zout tot een 
mengsel dat goed smeerbaar maar nog wel stevig is. 
Leg op iedere plakje biet een bergje geitenkaasmengsel en 
druppel er appelstroop overheen.

Menu
Hapjes vooraf: bietje met geitenkaasroom en appelstroop, 

  witlof met truffelmayonaise

Soep:   pompoensoep

Hoofdgerecht:  quiche met knolselderij en blauwe schimmelkaas, 

  gebakken witlof met druiven en pijnboompitten, 

  pastinaak met rode ui

Nagerecht:  chocoladetaart
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Witlof met truffelmayonaise

2 kleine struiken witlof
1 potje truffelmayonaise

Gebruik alleen de kleinste blaadjes van de witlof, de rest in het 
volgende gerecht.
Doe de truffelmayonaise in kleine (borrel)glaasjes en zet er de 
blaadjes witlof in.
In plaats van truffelmayonaise kun je ook flink wat bieslook en 
iets zout door mayonaise roeren, dan krijg je bieslookmayonaise. 
Ook lekker.

Pompoensoep

Pompoen (liefst die diep oranje uchiki kuri, bv van de natuurwinkel 
of AH)
Bouillonblokjes (groente) voor een sterke bouillon
2 dl room of meer als je veel soep hebt, wees er niet zuinig mee
Peper en zo nodig wat zout
eventueel een ietsepietsie geraspte gember of gembersiroop 
(scheutje)

Snijd de pompoen in hanteerbare stukken. Pitten en draden eruit, 
schillen en in blokjes snijden. Dan  met water ( tot ca 1 cm onder 

de pompoenblokjes) en bouillonblokjes gaar koken in ongeveer 20-25 minuten (even prikken, als de blokjes zacht zijn, 
is het goed). Redelijk sterke bouillon, want pompoen is nogal flauw. Peper en eventueel een heel klein beetje gember of 
gembersiroop erbij, flink wat room toevoegen en met de staafmixer pureren. Als de soep te dik is nog wat bouillon erbij 
doen. Als de soep te flauw is nog wat zout erbij. De soep kan 2 dagen van te voren gemaakt worden en in de koelkast 
bewaard. Voor het opdienen opwarmen.

Quiche met knolselderij en blauwe schimmelkaas

1 knolselderij, geschild en geraspt
200 gr blauwe schimmelkaas
4 eieren
1 dl melk
1,5 dl room
1 mespunt nootmuskaat
Kruimeldeeg of bladerdeeg
Zout, scheut maggi en peper

Leg de selderij 5 minuten in kokend water en laat daarna uitlekken. 
Prak de kaas en voeg melk, room, eieren, peper, zout en nootmuskaat 
toe. Goed mengen. Doe er de uitgelekte selderij bij en roer goed om. 
Bekleed de bakvorm met het deeg, giet er het selderij mengsel in en 
bak 35 tot 45  minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden C.
Lekker met een groene salade met walnoten.

Pastinaak met rode ui

800 g pastinaak
2 rode uien
2 tenen knoflook
4 takjes verse tijm
3 el traditionele olijfolie
1 el balsamicoazijn
1 tl vloeibare honing
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Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de pastinaak en snijd in parten. Snijd de uien in parten en de knoflook fijn. Ris 
de blaadjes van de takjes tijm. Meng de pastinaak, ui, knoflook en tijm met de olie, azijn, honing, peper en wat zout. 
Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat en rooster in het midden van de oven in ca. 25 min. gaar.

Gebakken witlof met balsamico, druiven 
en pijnboompitten

50 g pijnboompitten
5 stronken witlof
20 g ongezouten roomboter
2 tl rietsuiker
200 g pitloze rode druiven
2 el balsamicoazijn

Rooster de pijnboompitten in een koekenpan zonder olie of boter in 3 min. goudbruin. Snijd 1 cm van de onderkant van 
het witlof en haal de blaadjes los. Verhit de boter in een wok en voeg de suiker toe. Voeg het witlof toe als de suiker 
is gesmolten en roerbak 3 min. op middelhoog vuur. Voeg de druiven en azijn toe en verwarm nog 1 min. Doe in een 

schaal en bestrooi met de pijnboompitten.
Chocolade taart van Marjon

Ingrediënten voor de taart
200 gr pure chocolade, met een cacaopercentage van 70 %, 
grof gehakt
200 gr boter
300 gr fijne suiker
6 eieren
¼ tl zout
1 tl vanille-extract (geen essence, dat is echt niet lekker)
100 gr bloem

Ingrediënten voor de ganache
200 ml slagroom
200 gr pure chocolade, grof gehakt
40 gr boter, op kamertemperatuur

Bereiding van de taart
Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een ronde springvorm van 24 centimeter in met boter en bekleed de bodem met 
bakpapier.
Doe de gehakte chocolade en de boter in een hittebestendige kom en zet deze op een pan met een laagje kokend 
water. Zorg ervoor dat de onderkant van de kom het water niet raakt. Smelt de boter en de chocolade au bain-marie en 
roer het daarbij regelmatig door.
Of smelt de boter in de magnetron en roer er dan de chocoladestukjes door. Verwarm nog zo nodig 10 seconden, 
weer even doorroeren. Herhaal dit tot alle chocola gesmolten is in de boter. Doe de eieren met de suiker, het zout en 
vanille-extract in een kom en klop deze kort door. Roer hier vervolgens het chocolade-botermengsel door en meng tot 
slot de (gezeefde) bloem erdoor. Schep het beslag in de vorm en bak de chocoladetaart in ongeveer 40 minuten gaar. 
Tijdens het afkoelen zakt de taart nog iets in, dat is normaal.

Bereiding van de ganache
Breng voor de ganache de slagroom aan de kook. Giet de warme room op de chocolade en laat deze smelten. 
Voeg de boter toe en roer alles goed door tot een glad en glanzende ganache. 
Laat de ganache op kamertemperatuur afkoelen en bestrijk daarna de taart.
Je kunt de taart versieren met chocolade staafjes, zilveren pillen, sterretjes of wat je maar mooi vindt. 
Maar zonder is ie ook mooi.

Een goed, gezond en vreedzaam 2023 met allen die je lief zijn.

Marjon 
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“Beelden van een goed tuin-
jaar 2022 voor mens en dier”
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De tuinenkijkdag is op 14 januari 2023.

De Tuinleden die hun tuin hebben opgezegd zijn 
aanwezig zodat je een kijkje kunt nemen op de be-
schikbare tuinen en in de tuinhuisjes.

De ontvangst op de kijkdag is in het verenigingsge-
bouw. Bestuursleden van het complex zijn dan aan-
wezig om vragen te beantwoorden over het reilen 
en zeilen op het complex en wijzen de beschikbare 
tuinen aan.

De tuinuitgifte is op woensdagavond 25 januari 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 3 januari de website 
van www.atv-levenslust.nl

Tuinoverdrachten
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Vijvertuinen
VT 001 330 m2
Kijkdag 14 januari tussen 10:00 en 11:00 uur.

Delftse hout
DH 001  250 m2
DH 002  250 m2
DH 022   250 m2
DH 235  250 m2
DH 239  250m2
DH 054  250m2
Kijkdag 14 januari van 11:00 en 12:00 uur.

Kooltuinmolensloot
Geen tuinen deze ronde.

Biesland
BL 038 190 m2
Kijkdag 14 januari van 13:00 en 14:00 uur.
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