
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-11 

 

Het is stil op het complex – veel werk is er nu niet te doen. Zaaien heeft nog geen zin. En de 

boel de boel laten is goed voor de vogels en ander leven. Met deze nieuwsbrief leggen we 

nog even contact. Met een impressie van de afgelopen ALV, de laatste bedrijvigheid dit jaar 

én een agenda voor 2023 die zich voorzichtig weer vult...   

 

Agenda: noteer alvast… 

7 januari  nieuwjaarsreceptie op de Viersprong (13-15 uur) 

28 januari  workshop gezonde grond (14.30-16 uur) 

25 maart  ledenvergadering tuincomplex Delftse Hout (14.00 uur) 

maart/april  gezamenlijke inkoop biologische grond 

15 april  vogelworkshop (14-16 uur) 

 

120 kruiwagens biologische 

mest… 

Op 26 november om half tien in de ochtend 

arriveerde de boer met 10 kuub mest, die 

voor de Viersprong werd uitgestort. De eerste 

tuiniers stonden al klaar met hun kruiwagen. 

Berenzwaar werk, dat scheppen en kruien 

met volle lading. Gelukkig werd her en der 

een vrachtje meegeholpen.  

 

Het was een zeer geslaagde actie, met meer 

dan 120 kruiwagens vol, dus die houden we 

erin. Bedankt Lau voor het geweldige 

initiatief! 

 

Zadenbieb gevuld  

Terwijl het buiten een komen en gaan was van kruiers, werd er binnen aan een 

tafeltje lustig gevouwen en zaad en pitjes in enveloppen gedaan. Dankjewel 

Marijke en Sep voor het vullen van de zadenbieb. Die zit weer boordevol, met 

pronkbonen, lathyrus, afrikaantjes, stokrozen enzovoort uit eigen tuinen. Én 

met zakjes overjarig zaad van Ranzijn, voor wie wil uitproberen of daar nog 

leven in zit. We zijn benieuwd naar de ervaringen. Enne, de bieb is om te 

delen: breng je ook weer zaadjes uit jouw tuin terug, dan blijft hij gevuld.  

 

 



Blijvertje!  

Al was het gevaarlijk glad buiten, op 

zaterdagmiddag 17 december stroomde de 

Viersprong vol voor de workshop kerststukjes 

maken. De tafels verdwenen onder bergen takjes 

en ander groen en er was nauwelijks meer een 

plekje om aan te schuiven. Loes en Harrie liepen 

rond en gaven waar het kon aanwijzingen. Het 

was bijna té druk, vond Loes, omdat je zo niet 

iedereen de aandacht kunt geven die je wil. 

Maar… het zag er reuze gezellig uit, iedereen 

ging helemaal op in het werk en wát een mooie 

resultaten.  

 

Het is heel bijzonder dat deze traditie van meer 

dan tien jaar terug nu weer nieuw leven is 

ingeblazen. En hoe: met zo veel enthousiaste 

deelnemers is het hopelijk weer een blijvertje!   

 

ALV: alle hens aan dek 

Voor de algemene ledenvergadering in de 

Viersprong was zó veel belangstelling, dat de late 

binnenkomers moesten blijven staan of op een 

tafelpunt of doos met brandblusser konden steunen. 

Geen wonder, er was veel te doen over het contract 

met de gemeente en de verhoogde huurprijzen. Het 

goede nieuws is in ieder geval dat het bestuur van 

ATV Levenslust met veel doorzettingsvermogen 

voor elkaar heeft gekregen dat er nu een 

doorlopend contract komt met een opzegtermijn 

van drie jaar (dat zou eerst één jaar worden).  

 

De pachtprijs gaat wel fors omhoog, maar dat is na 

vele jaren zónder prijsverhoging wel reëel en 

volgens AVVN (het landelijke netwerk van 

volkstuinverenigingen, met veel expertise) is de 

prijs heel schappelijk voor dit deel van het land. Met 

het nieuwe contract komt er ook een hoop extra 

werk op ons af voor het onderhoud. En het is 

belangrijk na te denken over onze plek in het 

Delftse, qua toegankelijkheid, biodiversiteit en  

natuurlijk tuinieren. In het winternummer van Levenslustigheden schreef voorzitter Toos Tholen al dat 

er heel veel extra schouders nodig zijn om dit met z’n allen voor elkaar te krijgen.  

 

Is dat geen mooi voornemen voor 2023? Dus: als er een oproep komt van het bestuur, groot of klein, 

laat je dan van je horen? Echt waar, met de contacten die je maakt en het steentje dat je bijdraagt, ga 

je nóg meer plezier beleven aan ons complex. 

Gemmeke-Coöp/Peter-bestuur 



Coöps ‘schoffeluurtje’  

We zouden bij elkaar komen voor ons laatste 

‘schoffeloverleg’ dit jaar. Nog wat rommelen in de Coöp-

tuin, het tuinhuisje aan kant, de laatste bladeren op de 

composthoop. Maar de Wintervorst bepaalde anders: je 

kreeg geen schop in de grond en nou ja, het was toch 

ook veel gezelliger om bij elkaar te kruipen voor 

Kimberly’s warme soep bij de snorrende kachel van 

Peter. En zo sloten we ‘ons’ Coöp-jaar samen af. Heel 

fijn om terug te kijken op de vele leuke momenten 

samen, de geslaagde acties en… om nieuwe plannen te 

maken. Die gaan we in het nieuwe jaar graag met 

iedereen delen. En heb jij zin om mee te doen met ons 

cluppie? Er is altijd plek, alle handjes en leuke mensen 

welkom, ieder met zijn/haar eigen inbreng, veel mag, 

niets moet, voor nóg meer ‘samen’ op ons complex 

Delftse Hout. Heb je daar zin in, twijfel je nog, wil je 

meer weten, neem dan contact op via decoop@atv-

levenslust.nl of bel Gemmeke (06 147 844 08). 

 

Swingend het nieuwe jaar in: 7 januari 

De nieuwjaarsreceptie is terug van weggeweest! U bent van harte welkom 

op zaterdag 7 januari tussen 13.00 en 15.00 uur in de Viersprong, om 

samen met het bestuur het glas te heffen. Dé gelegenheid om bij te praten 

en kennis te maken met andere tuinleden. De Snijbonen maken het 

compleet: dat wordt vast weer swingen! 

Corrie Kaptein/bestuur 

 

Workshop Gezonde grond op 28 

januari  

Heb je je al ingeschreven voor de workshop 

Gezonde grond? Jos legt dan uit hoe je zonder 

‘kunstgrepen’ toewerkt naar gezonde grond in je 

tuin. De workshop is op zaterdag 28 januari in 

de Viersprong en begint om 14.30 uur. Deelname 

kost €2,50. Daarvoor krijg je een drankje van de 

Viersprong en tuurlijk weer een plak 

eigengebakken koek! Geef je snel op via 

decoop@atv-levenslust.nl   

 

 

Groene vraag: popel-de-popel 

Het is wel een beetje afzien hoor, in de winter helemaal niks doen buiten in de 

tuin. Kan ik niet tóch alvast wat inzaaien, voorpoten, voorbereiden?  

 

Jos (tuin 260): ‘Je kunt nu echt nog geen bloemen of groenten zaaien. De 

dagen zijn te kort, waardoor het resultaat slecht is. Eind januari mag je als 
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eerste tuinbonen in de grond stoppen. Je kunt nu alvast wel de grond waarin je de groente gaat 

zetten, klaarmaken voor het nieuwe jaar. De grond moet lekker los zijn en vrij van onkruid. 

 

Heb je een platte bak buiten, dan kun je begin februari de eerste de pootaardappeltjes in de grond 

stoppen. Eerst moeten er kleine uitlopertjes aan de aardappeltjes komen. Bij een temperatuur van 15 

tot 18 graden, in het donker, gaat dat snel. Als die uitlopers 1 tot 2 cm lang zijn, begin je de 

aardappeltjes af te harden. Dat doe je in een koele ruimte van 5 tot 10 graden, in het licht. Als de 

uitlopers donker verkleuren (na zo’n twee tot drie weken) kun je de pootaardappeltjes in de platte bak 

zetten, onder het glas. Dan heb je begin juni heerlijke vroege aardappeltjes.’ 

 

 

Kijk ’s naar het vogeltje (21) 

 

Het winterkoninkje 

 

Dit 10 centimeter bruine bolletje  

vliegt van struik naar struik als een grote hommel. 

Te herkennen aan zijn rechtop staande staartje. 

 

Zijn zang is helder en explosief,  

tot wel 90 decibel heb ik gelezen! 

Stoer staat hij zo nu en dan 

op een paaltje om van zich te laten horen. 

 

Anders dan z’n naam doet vermoeden  

kan de winterkoning heel slecht tegen koude winters.  

Dan is een overlevingsstrategie  

om de nacht door te brengen met meerdere winterkoninkjes,  

bijvoorbeeld in een nestkastje. 

 

We kunnen de winterkoning een groot plezier doen  

door takkenbossen, wallen en gevallen bladeren te laten liggen.  

Daar vindt hij minuscule insecten, rupsjes en spinnetjes.  

 

In het voorjaar laat hij zich veelvuldiger zien in de tuin,  

zoekend naar mos  

voor de bekleding van de meerdere nestjes die hij bouwt.  

Vrouw winterkoning kan dan kiezen.  

En misschien worden de andere nestjes  

ook gebruikt door een volgende vrouw winterkoning... 

in deze gedraagt hij zich als een vorst. 

 

Anna, tuin 262 

 

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

het weten via: decoop@atv-levenslust.nl   
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