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     “Ik ben blij 
dat ik er weer bij hoor!”
          “Tja, ik geef toe dat ik een tijd lang tot die mensen behoorde 

die volhield dat het nog wel ging met mijn gehoor. Totdat ik bij 
mijn dochter in de tuin zat en zei dat ik helemaal geen vogels 

hoorde. Nou ma, dan zou ik toch maar eens na gaan denken over 
een hoorapparaat, want je hoort hier niet anders dan vogels, 
merkte zij op. Nou dat heb ik dus gedaan. En... ik ben zo blij. 

Want ik hoor er gewoon weer bij”.

Wat zij er niet bij zegt, is dat de enige échte diagnose “gehoorverlies” alleen kan wor-
den vastgesteld door de specialist. Dat kan zijn een KNO-arts of de StAr-geregistreer-
de triage-audicien. Rotterdam kent slechts één zelfstandig audicienbedrijf, niet be-
horend tot een bedrijfsketen of gelinkt aan de optiekbranche: Minerva Hoortechniek 
met eigenaar Leon van der Meer als triage-audicien. Hij is een gedreven specialist en 
al ruim 10 jaar werkzaam als audicien. Hij is bovendien StAr-geregistreerd en aange-
sloten bij de Hoorprofs. Hij heeft altijd al iets gehad met geluid en rondde al eerder 
een studie af voor audio engineer aan het SAE. Hij blijft ook bij zijn principes, levert 
A-merk toestellen, legt geen tijdsdruk op de gratis proefperiode en rekent niets extra’s 

op de 5 jaar garantie. Ondanks het strakke protocol denkt hij mee met de klant en 
biedt hij toekomstgerichte en upgradable hoortoestellen. Zijn Partner Shirley van der 
Meer biedt een extra expertise en is na haar studie toegepaste psychologie gericht 
en met succes actief met de aanpak van tinnitus (oorsuizen). Tevens houdt zij zich 
als mindfullness-trainer bezig met stressbeheersing, dat een belangrijk onderdeel 
vormt van tinnitusmanagement. De persoonlijke aandacht, kwaliteit en service en 
samenwerking met de KNO-arts maken dat Minerva Hoortechniek hoorproblemen 
naar tevredenheid oplost. 
Misschien moet u eens een afspraak maken met deze specialist.

Hectorstraat 11A
3054 PC Rotterdam
T  010 – 418 49 95
E  info@miner vahoor techniek .nl  
I  www.miner vahoor techniek .nl

Adres- en emailwijziging
Dringend verzoek vanuit het bestuur:
 
Als u verhuist, uw telefoonnummer of uw emailadres
wijzigt, vergeet dit dan svp ook niet door te geven aan
het secretariaat zodat alle informatie van de VtV
Lusthof ook bij u terecht komt op het juiste (email)
adres.
U kunt dit doorgeven via het bekende emailadres:
volkstuin@lusthofrotterdam.nl of een briefje depone
ren in de groene brievenbus aan het toegangshek.
 
Het Bestuur

2



In dit tweede nummer geeft de voorzitter een terugblik op
een geslaagde  Algemene Ledenvergadering.  Daarnaast
nieuws over het groenbeleid op de tuin. Daar hebben we
allemaal al het een en ander van gemerkt, nu we na de
winter onze tuin weer op orde brengen. Opeens staan daar
de vertrouwde containers niet meer en moeten we zorgvul
dig zijn in welke bak we ons afval kwijt kunnen. Vooral geen
aarde!  Dat is echt even wennen. Voor iedereen. Op pagi
na 17 leest u hoe in de cursus Leren Composteren met dat
afval omgegaan zal worden. De natuurspeeltuin komt uit
gebreid aan de orde. 
 
Verschillende tuinleden komen aan het woord in dit num
mer. Mevrouw van Kerkwijk vertelt hoe zij  door de natuur
lijke vormen in haar tuin geinspireerd wordt. Henny Reinders
die hier nog niet zo lang is, bekent dat zij ooit misschien
boerin had willen worden, maar dat dat toen voor meisjes
ondenkbaar was. Trees en Frank Ackerman hebben hun
tuin van de grond af opgebouwd.  De redactie volgt hun
dit jaar in hun pogingen er iets moois van te maken.  Ruben
(10) en Maya(6) van der Zaken geven hun visie op de tuin
waarbij duidelijk wordt  dat ze van bomen houden.  Wilma
Kruger organiseert in de stad groenwandelingen. Ze nodigt
alle tuinleden uit een keertje mee te wandelen. Zo leer je
de stad van een andere kant kennen.  In de kweekkas 
wordt ondertussen keihard gewerkt in voorbereiding op
deplantjesmarkt van 7 mei. Ook leest u in dit nummer over
hoe de vrolijke vogelverschrikker bij de kweekkas na een
lang leven in de stad hier op Lusthof belandt om zijn laatste
jaren te slijten.
 
De redactie is versterkt met Sijmen Aleman. Hij heeft veel
kennis van zaken met het maken van bladen zoals de
Lusthofbode. Dat kunnen we goed gebruiken.  Verder willen
we iedereen die een suggestie heeft gedaan of een bericht
heeft doorgegeven voor de Lusthofbode hartelijk danken.
 
De redactie
 
Inleveren kopij augustusnummer 9 augustus 2016
Aan dit nummer werkten mee:
Foto's en teksten: Mary Aleman, Sijmen Aleman, Cok en
Marian van Beek, Peter van Dalen, David de Glint, Wilma
Kruger, Pieter de Kubber, Christine de Kubber, Olla Noor
man, Albert Stolk, Ruben en Maya van der Zaken en de
redactieleden.
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Algemene Ledenvergade
ring 2 april 2016
 
Met een verrassend grote opkomst kwamen we bij
elkaar in de vernieuwde kantine. We staan eerst stil
bij het overlijden van twee tuinleden afgelopen tuin
jaar: Erica van der Meer en Ruub Visser. Bij het lustrum
van de vereniging besloten we dat Ruub Visser op de
ALV van 2016 benoemd zou worden tot erelid. Door
zijn overlijden is dat niet mogelijk. Om die reden besluit
de vergadering op voorstel van het bestuur het
laantje waar Ruub zijn tuin had te vernoemen naar
hem. Aspirant-tuinlid Arnold Klapwijk is zeer onlangs
op 60 jarige leeftijd overleden aan hartfalen. Arnold
kwam vaak op de tuin. Hij had het tuinvirus echt te
pakken, maar helaas heeft hij er niet van kunnen
genieten. Inmiddels is hij begraven.
 
Zei ik in het vorige nummer van de Lusthofbode nog
dat er weinig te merken viel van wat er in de afgelopen
maanden was gebeurd, nu hebben we allemaal
kunnen zien hoeveel werk er is verzet door de zware
jongens, maar ook door de technische commissie,
de kantinecommissie, het bestuur en vele anderen.
Via een rode loper komen we nu binnen. Meteen
rechts de grondig opgeknapte commissiekamer, en
dan achter de bar de blinkend witte keuken. De be
stuurskamer is nog niet klaar, maar het geheel oogt
fris. We verheugen ons nu al op de heerlijke hapjes
die in de nieuwe keuken klaar gemaakt zullen worden
 
Investeren in de toekomst, dat vinden we als bestuur
belangrijk. Door gelden te reserveren voor projecten,
bijvoorbeeld voor het dak van de loods waar asbest
in blijkt te zitten, kunnen we dat vervangen en zelf
betalen. Of door te investeren in zonnepanelen zullen
op termijn gelden terugvloeien in de kas. Dat willen
we allemaal in goed overleg en op verantwoorde
wijze aanpakken. Niet alles in een keer maar gespreid
over de jaren. Er is veel gezegd over de waterleiding
die niet goed zou zijn. Hoe precies weten we niet.
Daarom vindt er eerst een pilot plaats met de vervan
ging van de hoofdkranen. Eerst ervaring opdoen om
volgend jaar te komen met een meerjarenplan.
 
Afgelopen jaar heeft onze penningmeester het finan
cieel beleid ter hand genomen. Er heeft een herijking
plaatsgevonden. De administratie is opnieuw inge
richt om transparantie en overdracht te vergemakke
lijken. Op die manier zijn we minder afhankelijk van
personen en kan het systeem indien nodig zonder
veel problemen overgedragen worden aan een
ander.
 
Duurzaamheid is ook speerpunt. Op dit moment be
reiden we ons voor op het zoveel mogelijk zelf verwer
ken van ons tuinafval. Dat houdt in dat tuinleden ook
zelf aan de slag gaan met hun afval. Elders in dit
nummer leest u daar meer over. Dat geldt ook voor

de speeltuin die deze zomer aangepakt gaat worden
met behulp van een grote subsidie van de gemeente.
 
Tenslotte is het besluit genomen om het Algemeen
Werk uit te breiden tot 18 uur per jaar, maar de leef
tijdgrens blijft bij 70. Overigens betekent dat niet dat
er geen beroep op u wordt gedaan bij andere klusjes
die minder lichamelijke inspanning kosten. We gaan
wel het boetebeleid actief per 2016 wanneer nodig
toepassen, waarbij we ons vertrouwen uitspreken in
het overgrote deel van de tuinleden die wel aan hun
verplichtingen voldoen.
 
Al met al kijken we terug op een lange, maar goede
vergadering en kijken we uit naar mooi bloeiend
tuinseizoen. Op 7 mei is de plantjes markt!
 
Namens her bestuur van VtV Lusthof
 
David de Glint
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Laminaat 

verkrijgbaar in 3 

kleuren 

Nu voor € 14,95 

per M² 
Gratis gelegd 

 

Hubo Peek & de Jonge  

Meidoornhof 7  

3053 BJ  Rotterdam 

010-4188489 

www.peekdoehetzelf.nl             
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Groenwandelingen in Rotterdam
Rotterdam wordt steeds groener
Rotterdam heeft het imago van een drukke grote stad met verkeerslawaai en mensenmassa’s. Toch heeft in
de afgelopen jaren een ware groene revolutie plaatsgevonden. Op allerlei plekken zijn wijktuinen, buurt
moestuinen, stadslandbouwprojecten, postzegelparkjes, natuurtuinen etc. ontstaan. Sommige hebben al
behoorlijke bekendheid gekregen, maar andere zijn voor veel mensen nog  “verborgen geheimen”.
Nieuwsgierig? Vanaf april kan je meewandelen met een aantal vrijdagmiddagenwandelingen naar deze
pareltjes.
De wandelingen starten steeds in de Wijktuin in Wijkpark Oude Westen, achter in het Wijkpark aan de West-
Kruiskade.
Wanneer:          vrijdag 15 en 29 april, 20 mei, 3  en 17 juni, 1 juli, 26 augustus, 9 en 23 september en 7 oktober
Tijd:                     13.00 uur verzamelen;             13.30 uur vertrek
Waar:                 Wijktuin Oude Westen (achter in het Wijkpark aan de West-Kruiskade)
Kosten:              2 euro inclusief koffie/thee bij vertrek. (neem ov-chipkaart mee voor de terugreis)
Er wordt ongeveer twee uur gewandeld. De terugreis gaat per Openbaar Vervoer
 
Bestemmingen:
Rotterdamse Munt en Afrikaandertuin
Schat van Schoonderloo
Luchtsingel en Dakakker
Gandhi-tuin
Pluktuin Essenburgsingel en Speeldernis
Dakpark en Voedseltuin
Willemstuin en Tuin Schoonoord
Centrum buurttuinen (Bajonet, Jacobustuin, Eendrachtstraat)
Park Pompenburg en Avonturentuin Meidoorn
Oude Plantage en de Esch
 
Informatie:
Wilma Kruger, Lusthof: tuin 19.
Telefoon 010-4364640
Email: wilma.kruger@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 

Verborgen Tuinen 2016
De groene ontdekkingsreis door Rotterdam zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 11 en zondag 12 juni,
wanneer eigenaren van zo’n 80 Verborgen Tuinen hun tuin openstellen voor publiek. Tuin- en groenliefhebbers
krijgen een unieke kans om eens áchter heggen en schuttingen te kijken en een onbekende, verrassende
en groene kant van Rotterdam te ontdekken.
Voorverkoop begint 7 mei 2016

Nationale Vogelweek
Vogelbescherming Nederland organiseert van 14 tot en met 22 mei 2016 de Nationale Vogelweek. Ook de
Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand doet hieraan mee met een vogelexcursie per fiets op
zondag 15 mei. Deze excursie is vooral bestemd voor beginnende vogelaars.
I.v.m. het beperkt aantal deelnemers dat wordt toegelaten kan uitsluitend worden aangemeld via: www.
vogelweek.nl

Toelichting:
We gaan per fiets op zoek naar de vogels van de Noordrand van Rotterdam. We doen dat bij de Wilgenplas
en het vliegveld,  in de polder Schieveen en in de Ackerdijkse Plassen. Buizerd, witte kwikstaart, kievit en
kleine karekiet zien we zeker. Maar misschien ook wel een ijsvogel, een groene specht, een zomertaling of
een groenpootruiter? Laat je verrassen!
 
Informatie vooraf bij Peter van Dalen:  Petertje.vleermuis@gmail.com
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Groenbeleid op Lusthof
 
TUINAFVAL? MET ELKAAR KRIJGEN WE HET WEL klein!
 
LET OP HET NIEUWE AFVALBELEID
Een tuinlid gooit geen tuinafval in de vuilcontainer
De vuilcontainers zijn alleen bedoeld voor huisvuil en restafval
Meubels, bouwafval, etc vallen niet onder huisvuil en dienen apart afgevoerd te worden!
 HEEFT U HULP NODIG BIJ HET AFVOEREN? LAAT HET WETEN!
 
WAAR LAAT IK MIJN TUINAFVAL?
In uw eigen tuin, kleingeknipt als mulch onder uw heg en struiken, grotere takken als takkenwal.
In uw eigen compostbak op uw eigen tuin, kleingeknipt.
In de compostbak die u samen met uw buren bijhoudt.
Op de inzamelplek bij de parkeerplaats en de kweekkas.

HOE BIED IK TUINAFVAL AAN BIJ DE INZAMELPLEKKEN?
Groen APART en klein geknipt
Bruin APART en klein geknipt
Takken  APART en groot gelaten
Aardkluiten AFGEKNIPT en apart.
 
Groen  is alle planten, gemaaid gras, bladeren uit de tuin, zonder de kluit erbij en goed uitgeschud, dus
zonder aarde!  Alles klein geknipt
 
Bruin  is al het verdorde, droge spul dat u in herfst en winter in uw tuin hebt, alles klein geknipt.
 
Takken  zijn  alle takken (hout), ook als er groene bladeren aanzitten, ook de takken van de groene conife
ren, zo GROOT mogelijk laten.
 
BUITEN HET SEIZOEN: 
Hebt u veel takken op uw tuin die gehakseld moeten worden?
Maak dan een afspraak met hakselen@vtvlusthof.nl
De hakselaar komt bij uw op de tuin hakselen. U betaalt dan een vergoeding voor de brandstof.
 
TUINAFVAL? MET ELKAAR KRIJGEN WE HET WEL klein!
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN
WAAROM zou ik tuinafval klein knippen?
Omdat het materiaal dan veel minder ruimte inneemt.
Omdat het composteren dan veel sneller gaat.
Omdat als iedereen zelf knipt, anderen dat niet voor u hoeven te doen
 
WAAROM kan ik takken beter heel laten?
Omdat het hakselen dan beter gaat.
 
WAAROM  moeten aardkluiten en aarde apart?
Omdat aarde het warm composteren vertraagt en niet op onze compost mag.
 
Het Bestuur
 
 
 
 
Over de paden ...
Weet u het nog?  Ieder tuinlid heeft de taak om tenminste de helft van het openbaar pad langs zijn/haar
heg vrij te houden van bladeren, takken en groeisels. De overburen doen de andere helft. Dus gewoon af
en toe met de hark erover. Zo klaar, vooral als u de bladeren, klein geknipte takjes, groen en aarde direct
langs de binnenkant van uw heg verdeelt. Goede voeding voor de heg (je ziet er al snel niets meer van) en
de paden zien er verzorgd uit. Twee vliegen in één klap. Goed geregeld toch?
 
Het bestuur
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Bezoek aan Fort Hoofddijk
Even buiten Utrecht in de Uithof is een prachtige tuin
aangelegd rond en op het Fort Hoofddijk. Fort?? In
derdaad, dat fort was ooit onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, gebouwd in 1877-1879 ter ver
dediging van Nederland. De waterlinie kon onder
water gezet worden en zo de vijand tegenhouden.
Met de komst van de vliegtuigen was in WW2 de
waterlinie overbodig geworden. 
 
Op die plek is nu een gigantische rotstuin gebouwd
door gebruik te maken van oud en gebruikt materiaal
zoals stoepranden, keien en tegels. Van die tegels zijn
kogels gevormd van zo’n twee meter doorsnede,
gevuld met grond en beplant met diverse alpine
planten. Rond het fort is een waterpartij aangelegd
met flinke borders vaste planten en bamboebossen
van verschillende soorten van geel tot zwart, van klein
tot hoog (6-8 meter).
In het park is een kassencomplex met exotische ge
wassen: bananen, orchideeën, ook de vanille orchi
dee die langs bomen om hoog klimt en pas gaat
bloeien als die meer dan tien meter lang is. In de
kassen zorgt een fraaie waterpartij voor een vochtig
klimaat zodat de mango’s, avocado’s, bananen, fi
cussen goed kunnen groeien. Verder een mooi ge
deelte met cactussen, vleesetende planten en Til
landsia’s, bromelia-achtige gewassen die aan de
lucht groeien, zonder aarde.
Wij gingen er zaterdag 5 maart heen. In Rotterdam
was het rond het vriespunt, maar in Utrecht leek het
wel kerstmis, alles was wit. We werden weer warm met
lekkere broodjes, koffie en thee.
Toegang 7,50 p.p, Houders van een museumjaar
kaart gratis. Goed bereikbaar met het openbaar
vervoer.
http://www.uu.nl/botanischetuinen/bezoekers/
openingstijden-prijzen
 
Arnold
 

De man en het hout 
Boekbespreking
Tijdens de werkzaamheden van de „zware Jongens”
is mij gebleken dat het zagen, hakken en versnippe
ren van hout echt een bezigheid is die mannen van
alle leeftijden leuk vinden.
 
De schrijver Lars Mytting heeft een leuk en zeer inte
ressant boek geschreven over alles wat te maken
heeft met deze bezigheden. Niet alleen in Noorwe
gen, waar hij vandaan komt, maar in meerdere lan
den is houtkappen een noodzakelijke manier om je
huis in de wintermaanden te verwarmen. In dit boek
wordt het hele ritueel van hakken, splijten en stapelen
maar ook het stoken van het hout liefdevol besproken.
 
Zeker het stoken van een vuurtje, iets wat een aantal
leden van onze vereniging regelmatig doen, blijkt
toch ingewikkelder te zijn dan gedacht. Het soort
kachel maar ook de juiste vochtigheid van het hout
zijn bepalend voor de mate van luchtverontreiniging,
dus van belang voor onze gezondheid.
 
Pieter de Kubber
 
Uitgeverij: Atlas Contact  isbn:9789025446123  €19,95

Vleesetende plant
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De gebroken spiegel ...
Daar staat hij op Lusthof, een zwarte plastic bloempot
met daarin de scherven van een gebroken spiegel.
Hij staat op een hoekje tegen een betonnen paal
geleund, half verscholen alsof hij wil zeggen: “ Nou
ja, ik weet natuurlijk wel dat ik hier niet mag staan,
maar zo’n beetje achter deze paal gedrukt zien de
mensen me toch niet. Of misschien toch wel en brengt
iemand me dan netjes weg. Want mijn baasje had
daar zelf geen zin in en daarom sta ik hier, heel ge
vaarlijk zo met die scherpe scherven die uitsteken! Ik
hoop maar dat mijn baasje inmiddels een nieuwe
spiegel heeft gekocht om daar eens goed in te kijken”.
 

De resten van een gebrolen spiegel in de zwarte bak

Instant slagroom in de bosje van Lusthof

GEMENGDE BERICHTEN

Campina Slagroom
Tussen de boomstammetjes vlakbij de kweekkas en
langs het pad van het Slagveld lag deze Campina
slagroomfles. Zacht en romig staat erop. Muizen en
ratten zijn er dol op. Jammer, hij is praktisch leeg.
Achtergelaten na een gezellige maaltijd. Wat denkt
de Campina fles? Hier hoor ik niet, ik wil in de bak. Dat
deden we dus! 

Email-reactie van tuinlid
 
12 maart en al drie dagen een stralend zonnetje. Toen
ik op de tuin kwam lag daar een prachtig clubblad.
Wat is het mooi verzorgd en heerlijk zomers met die
prachtige kleuren. Het lichte en schone clubhuis is
bijna klaar voor een nieuwe zomerstart en nodigt uit
om een lekker hapje en drankje te halen. En dat alles
is niet vanzelf gegaan, de kaboutertjes zijn nog in
winterslaap, ik wil maar zeggen, dank je wel aan allen
die heel hard gewerkt hebben om ons weer te laten
genieten van Lusthof.

Groetjes,

Tineke Waterreus (tuin 4)

Klaverjassen in de kantine
In juni gaat Loes van Dijk op vrijdagavond weer kla
verjasavonden organiseren in de kantine. Wanneer
ze precies start, hoort u nog. Het is ook afhankelijk van
de beschikbaarheid van mensen die achter de bar
willen staan. Ook moeten er voldoende aanmeldin
gen zijn om de avond door te laten gaan.
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Op weg naar een lustoord
Trees en Frank Ackermans kochten tuin 105 in 2015.
Het huisje was gammel, het dak lekte, er was geen
water en geen toilet.  Waar begonnen ze aan? Han
den uit de mouwen dus. 
 
Gelukkig heeft Trees een stel handige broers. Met hun
hulp werd het oude huisje weggebracht naar de
vuilstort en begonnen ze met het storten van beton
voor een nieuw huisje. Ook legden ze riolering en
waterleiding aan. Toen dat klaar was kwam er een
nieuwe blokhut, een schuurtje, platte bakken voor de
groenten en een klein kasje.
 
Heermoes
Tussen alle bedrijven door voerden ze een hevige
strijd met Heermoes. Die stond er al zo lang en was
echt niet van plan om zo maar te vertrekken. Frank in
het bijzonder is vastbesloten om hier verandering in
te brengen. Regelmatig zit hij op het terras te kijken
of er ergens Heermoes durft op te komen.
Na een jaar van hard werken is het resultaat goed te
zien. De tuin ziet er fris uit en het bouwen is voltooid.
Er staat een keurig huisje in frisse tinten geschilderd. Er
komen veel mensen op bezoek, familie en kennissen
om de nieuwe tuin te bewonderen en naar de zelfge
maakte overkapping van de platte bakken te kijken.
Trees en Frank zijn geen onbekenden van Lusthof.
Vijfentwintig jaar geleden hebben ze ook een tuin
gehad op Lusthof. Ze hebben toen de bouw van de
kantine meegemaakt onder de vakkundige begelei
ding van de onlangs overleden Ruub Visser. 
 
De plannen?
Nu het bouwen klaar is, gaat het tuinieren beginnen.
Binnenkort zullen er kroten groeien, peen en aardbei
en, maar ook sla, kruiden en bonen. Het is een tuin
om gezellig in te zitten. Ook een tuin voor de kleinkin
deren met lekker fruit. En met extra brede paden. Je
weet maar nooit. Ze willen geen chemische bestrij
dingsmiddelen gebruiken, desnoods brandnetelgier
of zo.
In de volgende Lusthofbode kijken we wat er verder
van de tuin is geworden.
 
Arnold
 

Mollen
Mollen zijn de schrik van iedere  tuinliefhebber.Vooral
als ze opduiken in je gazon, word je daar niet blij van.
Ook de tuinen van onze vtv Lusthof zijn moeilijk molvrij
te houden en velen van ons zweren bij allerlei afweer
middelen. De een gelooft in mottenballen, de ander
in knoflook, weer een ander graaft flesjes in die met
de hals net boven de grond uitsteken, zodat de wind
zorgt voor mooie fluittonen die de mollen zou verdrij
ven.  Van oudsher zijn er natuurlijk de bekende mol
lenklemmen. Het is de goedkoopste oplossing maar
is wel dieronvriendelijk. Bovendien kan een andere
mol het territorium van de gedode mol overnemen.
 Anti mollengaas onder je gazon biedt ook een op
lossing. 
 
Waar ik zelf kortgeleden achter ben gekomen is, dat
op vtv Lusthof een straat naar deze ondergrondse
tuinterroristjes is vernoemd. De hoektuin die is gelegen
aan deze Molstraat getuigde  onlangs van de aan
wezigheid van mollen gezien de grote hoeveelheid
molshopen in het daar aanwezige gazon. Een bijzon
dere bijkomstigheid is dat deze tuin van de bij ieder
van ons bekende Linda is. Het is alsof alle mollen zich
in haar tuin hadden genesteld. Voor de mol misschien
logisch om  in deze straat te gaan wonen. Dat vond
Linda misschien ook. Want dan krijgt haar naam
plotseling een heel andere betekenis. Linda de Mol
straat. Leuk toch? Enfin u weet nu waar u met uw
mollen terecht kunt
 Sijmen Aleman, tuin 81
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Structuren waarin natuur
de boventoon voert
 
Alles heeft een herinnering in haar huis. Stenen op
haar balkon die zij samen met haar man ooit in En
geland verzamelde. Nu brengt ze af en toe zo’n steen
naar zijn graf. Op een tafeltje in de gang heeft ze al
lerlei vondsten gerangschikt. Elk zo verrassend van
vorm, wanneer je er lang genoeg naar kijkt, ontstaat
vanzelf een verhaal. Toch denk ik dat Corrie van
Kerkwijk in een oogopslag het bijzondere kan ontdek
ken in iets. Door de jaren heen ontwikkelde zij deze
manier van kijken en ontdekken. Hoeveel moois ligt
er niet voor het oprapen, als je maar goed kijkt.
Wanneer je een tijdje met Corrie hebt doorgebracht,
veranderen de ogenschijnlijk zo gewone voorwerpen
tot een wereld waarin nog zoveel te ontdekken valt.
En te genieten, want dat typeert haar: het vermogen
om te genieten van vorm, kleur, textuur.
 
Corrie (87) werd op 27 februari 1930 geboren in Rot
terdam West. Ze houdt van lezen, verdiept zich in al

Corrie van Kerkwijk (tuin 102)
 

lerlei actuele wereldse kwesties. ‘Als je over iets hebt
nagedacht en een oplossing hebt gevonden, zou het
leuk zijn om dat op te schrijven maar ik heb zoveel
andere bezigheiden, ik kom er niet aan toe.  Ik ben
nu in mijn laatste levensfase en misschien heb ik nog
tien jaar maar dan doe ik toch wat ik het leukst vind.
’ Een enorm weefgetouw staat midden in haar kamer.
Veel planten. Banken en stoelen overtrokken in
zachte tinten van zelf ontworpen en geweven mate
riaal. Van bamboe en wol kan zij prachtige schilderij
en maken.  
 
Dertig jaar geleden zag zij een tentoonstelling in Hil
legersberg van een weefster en dacht meteen: dat
wil ik ook! Ze maakte wel eens jurkjes voor haar twee
dochters maar echt belangstelling voor naaiwerk had
ze niet. Op de Vrije Academie volgde zij toen lessen
van Marijke Dekkers. Eerst in Rotterdam en later in

Vlaardingen. Bij haar leerde ze diverse weeftechnie
ken kennen. Corrie toont doeken waarin de verschil
lende technieken zijn toegepast, maar ik zie alleen
betoverende kleuren en patronen. Dat zij enorm ge
talenteerd is, spreekt uit alles wat ik zie. Fijne structuren
waarin de natuur de boventoon voert. Riet, gedroog
de bladeren, bamboe, stengels worden verwerkt tot
kwetsbare landschappen. Plastic doppen gevuld met
restanten wol, heeft ze omgetoverd tot schilderijen.
Op een staat een levensgroot vraagteken, waar gaan
we naar toe in deze wereld van verspilling en over
daad? Hergebruik van materiaal vormt ook de basis
van alles wat ze maakt. Zo vaak als kan, loopt Corrie
naar haar tuintje op Lusthof en neemt dan altijd de
bewaarde groenteafval mee voor haar compost.
 
Zo’n dertig jaar geleden kwam haar man toevallig
een keer op Lusthof toen hij een vriend hielp met het
versjouwen van iets, en van het een kwam het ander.
Dicht bij huis lekker buiten zijn, sprak beiden enorm
aan. Het huisje was hoognodig aan vervanging toe
en daarom kostte de tuin niet veel. Inmiddels is het
zelfde huisje enkele keren geschuurd en geverfd en
het staat er nog. ‘Mijn schoonzus heeft het over “je
schuurtje,” ik vind het is meer dan een schuurtje maar
het is ook niet mijn villa. Sommige mensen zetten er
een villa op, voor mij doet dat er niet toe. Voor mij is
de tuin belangrijk. Ik wil uitrusten als ik moe ben en
ergens liggen, ik wil water hebben dat ik mijn handen
kan wassen. De eerste jaren heb ik nog flink lopen
sproeien maar op een gegeven moment ben ik
daarmee opgehouden. Ik vond dat de tuin het zelf
moet doen. De planten moeten maar met hun wortels
dieper de grond in op zoek naar water. Redden ze
het niet, dan blijven ze maar weg! Sommige planten
hebben het niet gered. Ik geef dus principieel geen
water meer. Een wilde tuin is te veel gezegd maar ik
wil alleen planten in de tuin die kunnen overleven door
de regen. En datr geldt zelfs voor de grasmat. Een
paar jaar heeft de tuin er vreselijk misantropisch bij
gestaan. Ik sproei niet!’
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De geschiedenis van de
vogelverschrikker
Vorig jaar werd mij gevraagd of ik een vogelverschrik
ker kon ontwerpen. Het enige wat echt belangrijk was,
was dat de vogelverschrikker zijn eigen broek moest
ophouden. Voor de plantjesmarkt van vorig jaar
hebben we een getekende versie gebruikt. Verder
heb ik zitten verzinnen hoe ik een grote kon maken.
 
Etalagepoppen
Toen werden er bij mij op het werk etalagepoppen in
de verkoop gezet. Weliswaar zonder hoofd maar dat
gaf niet. Voor een schappelijk prijsje mocht ik dit
model meenemen. Heb direct Pieter gebeld dat hij
mij en het model kon ophalen. Heb de hele winter na
kunnen denken over het maken van een hoofd.

Twee weken geleden kwam Pieter met een afbeelding
van een vogelverschrikker, gemaakt van alleen
bloempotten. Was heel leuk. Ik kwam toen op het idee
om van een emmer een hoofd te maken. Gat in de
bodem, over de hals zetten en het kale hoofd is er.
Van anti-schuifstickertjes een gezicht erop geplakt.
Met viltstiften wat kleur aangebracht en het gezicht is
klaar. Bij de Schiebroekse plantenhal een leuke plant
gekocht die als haar kan dienen. Op dinsdag de 12de
heb ik haar op een steekwagen vastgebonden en
ben lopend naar de tuin gekomen. Onderweg kwa
men we Olla tegen. Arnold was al bij de kweekkas en
met z'n drieën hebben we een leuk plekje voor haar
uitgezocht.
 
Christine de Kubber
 

Het vinden van iets bijzonders in de natuur, heeft
Corrie al van jongsaf aan gehad. Ze kwam altijd thuis
met “rommel” zoals haar moeder dat toen noemde.
‘Thuis was er een kastje dat ik deelde met mijn zussen.
Ik bewaarde toen ook van alles, een stukje hout, een
steen dat ik mooi vond. En dat heb ik nog. Ik loop
buiten altijd met ‘zoekogen’ zeg ik weleens. Niet heel
bewust maar toch wel van …ooh. Ik ben altijd gefas
cineerd. De kleur, de vorm, de pracht. Waarom raap
ik het op?
 
‘Vroeger als kind kreeg ik telkens te horen, wat doe je
met al die rommel? Ik was een moeilijk kind. Mijn
moeder wist zich geen raad mee met mij. Ik werd vaak
weggestuurd naar tante Truus. Mijn moeder luisterde
veel naar de radio en ze had op een gegeven mo
ment een boek van professor Waterink besteld. Op
de schoorsteen stond naast de Bijbel, professor Wa
terink. Daardoor kon ze begrijpen waarom ik moeilijk
was. Ik heb een moeilijke puberteit gehad, ik had een
sterke wil. Later gaf mijn moeder toe dat ze mij niet de
ruimte had gegeven om te zijn wie ik was. Ik wilde
praten maar dat mocht toen niet, je moest gehoor
zamen.’
 
Tijdens ons gesprek bij haar thuis kan Corrie het niet
laten om een kartonnen doos tevoorschijn te halen:
gedroogde hortensia stengels, papaver zaadbollen,
zaadjes van lis en judaspenning, steranijs. ‘Ik geniet
van al die mooie vormpjes en dan bewaar ik het. Soms
doe je er iets mee en soms niet en verteert het. Kijk
hier mooie stukjes hout. Wat voor een ander maar
een takje is, kan voor mij het begin zijn van iets moois.
Er zijn zoveel dingen om ons heen waar wij niets van
afweten. Dieren voelen het, planten voelen het, en wij
niet.’
 
Chitra Gajadin
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De droomtuin van Maya van der Zaken (tuin 15)

De zomer komt er aan 
Het water op het complex is weer aangesloten en dat
betekent dat de meeste tuinbezitters weer ten volle
kunnen gaan genieten van het voorjaar en de ko
mende zomer. En alsof het geen winter is geweest
gaat ook het leven in de tuin zijn gewone gang.
Vroege vogels zien we alweer naar hartenlust spitten
tussen de oude herfstbladeren op zoek naar voedsel.
Het is een lust voor het oog. De natuur is prachtig en
vrijwel iedere tuin kan rekenen op grote aantallen
gevleugelde vriendjes die alweer bezig zijn met het
verzamelen van bouwmateriaal voor hun nestjes. Ook
de vissers onder hen, zoals de aalscholver, hebben
hun plekje op de Lusthof gevonden en bekijken van
grote hoogte of er iets te ontdekken valt onder het
wateroppervlak. Kortom, het zomerseizoen kan begin
nen.
 
Sijmen Aleman

Merel op zoek naar wormen

Maya's tekening
Maya (6 jaar)  heeft een perenboom en een mandarijnenboom  getekend met ertussen een salamander.
Rechtsonder heeft ze één bloemenstruik getekend. Daarboven wordt een vlieger opgelaten. Boven inhet
midden een lieveheersbeestje.
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De natuurspeeltuin in
wording
Als u kijkt naar de foto bij dit stukje, genomen begin
april, denkt u vast: gaat hier echt iets moois verrijzen
in de komende weken?  Het antwoord is ja, zeker
weten! Afgelopen tijd is er weer druk overlegd door
de speeltuingroep.
 
Positief nieuws
Tijdens de speeltuinvergadering van 12 maart jl.
hebben we kunnen kiezen uit 2 offertes en de keuze
is unaniem gevallen op die van Thijs Coers van de
Wood Company. Thijs heeft een klein bedrijfje op het
terrein van Natuurtalent, gelegen achter ons com
plex. Hij maakt daar o.a. massief houten speeltoestel
len, hij gebruikt daarvoor Rotterdams hardhout, zo
krijgt dit hout nog een waardevol tweede leven.
 
Een tipje van de sluier
Er komt in ieder geval een dubbele schommel, een
duikelrek, een klimhuisje. Met ondersteuning van de
Gemeente Rotterdam wordt er een glijbaanheuvel
met kruipbuis gerealiseerd. Ook heel belangrijk: het
kostenplaatje van dit alles blijft binnen de hiervoor
vastgestelde begroting!
 
Uitvoering van de werkzaamheden
In april komen er gedurende twee dagen twee uit
voerders  van de Gemeente met een sjofel om het
terrein bouwrijp te maken.  
Er is  op 10 maart jl. een bestuursgesprek geweest met
drie uitvoerders van de Gemeente om hier goede
afspraken over te maken. De Gemeente gaat o.a.
grond, zand, boomschors leveren voor de invulling
van het terrein. Over dit alles is eveneens overleg
geweest met de RBvV, zij zijn de contactpersoon naar
Stadsontwikkeling, die ook van alles op de hoogte
moet worden gesteld.
Op 7 april  staat een afspraak met de Gebiedscom
missie gepland. Zij zijn de subsidieverstrekker en willen
graag een kijkje komen nemen.
 
Keuring van de speeltoestellen
Na het plaatsen van de speeltoestellen worden deze
door een gecertificeerd bedrijf gekeurd. Er vinden
regelmatige herkeuringen plaats en er moet een
logboek worden bijgehouden.

 
De komende weken wordt er ook gestart door Rutger
Henneman, Joost Verlaan en Femke Wenzel met de
verdere aanleg van het terrein. Hopelijk met onder
steuning van veel leden, zodat dit alles binnen een
niet al te lange periode gerealiseerd kan worden.
 
Officiële opening 
Als afsluiting van dit overzicht nog een heugelijke
aankondiging: de officiële feestelijke opening staat
gepland voor de zomervakantie op 2 juli, onder
voorbehoud dat alles gaat zoals wij hopen!!

Namens de Speeltuingroep
 
Marian van Beek
 

 Adopteer een weidevogel
Het gaat niet goed met de weidevogels. Ze dreigen
zelfs uit het boerenland te verdwijnen. Sinds de jaren
90 zijn belangrijke weidevogels zoals de grutto, de
kievit, de slobeend, de scholekster en de tureluur met
ongeveer de helft afgenomen! De kleiner wordende
populaties verliezen hun vitaliteit en worden kwets
baar. Zonder een helpende hand wordt het stil in onze
polders.
 
Geef de weidevogels weer een toekomst
Weidevogels leven het liefst in een open en vochtig
grasland met een bloemrijke en insectenrijke vegeta
tie. Hierin kunnen de jongen veilig opgroeien en vol
doende voedsel vinden. Door de intensivering van de
landbouw biedt het boerenland de weidevogels nu
niet meer genoeg veiligheid en voedsel om hun jon
gen groot te kunnen brengen. Samen kunnen wij dat
veranderen!
 
Help mee!
Met de campagne Weidoptie wil de Natuur en Mili
eufederatie Zuid-Holland zorgen voor meer bloemrijk
en vochtig grasland in Zuid-Holland. Adopteer ook
symbolisch een weidevogel en draag bij aan de
aanschaf van zonnepompen en kruidenmengsels.
www.weidoptie.nl.
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In afgelopen weken is er op twee tijdstippen een bij
zonder interessante lezing door Caroline de Vlaam
gegeven over hoe we ons plantaardig afval op Lust
hof kunnen composteren.   Daarna is er een begin
gemaakt met een praktijkcursus  op 30 april en op 10
mei.  Tuinleden van Lusthof samen met tuinleden van
Drroomland doen aan deze praktijkcursus mee.
Daarna worden deze tuinleden nog op vier momen
ten (zaterdagochtend of woensdagmiddag) in de
praktijk begeleid bij het inrichten van de compostbak
ken. Daarna zes maanden lang een keer maand
verder begeleid. Er is lesmateriaal ontwikkeld. Alle
deelnemers van de cursus ontvangen een exemplaar
van Goud voor Grond.
 
10 - 12 deelnemers van de VtV Lusthof en Drroomland
verbinden zich duurzaam aan het project en zijn
bereid en in staat om de opgedane kennis uit te
dragen aan de andere tuinders op het complex en
in de buurt.
 
Per tuin doen 5 - 7 deelnemers van buiten de vereni
ging mee aan de cursus en de begeleiding van het
composteren gedurende het seizoen. Deze deelne
mers worden geworven door de initiatiefnemers van

Renee en Olla maken de compostbakken in orde!

het project of de deelnemende tuinen. Het is de be
doeling dat deze externe deelnemers hun opgedane
ervaring eveneens uitdragen in een project bij hen in
de buurt.
 
De deelnemende tuinen stellen ruimte, en toegang
tot die ruimte, beschikbaar om GFT uit hoogbouw in
te zamelen, dit deel van het project wordt met een
sociale partner in de buurt ontwikkeld. Mocht het in
gezamelde materiaal geschikt zijn om te composte
ren dan gaat het mee op de composthoop, mocht
dit niet het geval zijn, dan wordt het afgevoerd door
de Gemeente Rotterdam.
 
Voor informatie: Caroline@compostclub.nl
 
Het Bestuur

Cursus Composteren kun je leren op VtV Lusthof en
Drroomland
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Composteren op de Tuinen van HiS

Introductielezingen 

dinsdag 29 maart   20:00 lezing Drroomland 
woensdag 6 april   20:00  lezing Drroomland 

donderdag 14 april  20:00  lezing VTV Lusthof
woensdag 20 april   20:00  lezing VTV Lusthof 

Cursus Composteren 

De cursus bestaat uit twee dagdelen theorie en begeleiding bij het composteren. 

De theorie bestaat uit een les over bodemkennis en een les over de kunst van het composteren. 
Aansluitend aan de theorie gaan we met het team van compostmedewerkers de composthoop 
opbouwen en daarna het composteerproces begeleiden door gedurende het seizoen het team 
te begeleiden. 

Jan Hendrik Bos  - bureau Volhoudbaar 
Caroline de Vlaam  - de Compostclub 

Meer weten? Stuur een mail aan caroline@compostclub.nl 17



Puzzel 2
H A V E R M O U T V L A F L I P G H S

Y L E E M S E I R G H A N G O P O U T

O K C U S T A R D G R I E K S E Y R R

G R V C R U S L I A L V L H T E M T O

H A A N E T T U R G V L A O N I N G O

U W N B L O E M P A P E M A R A C IJ P

R K I C H I P O L A T A P U D D I N G

T G L I E S S U O M N E I E B D R A A

P O L L W O L K E N T O E T J E B O S

A R E S M O O R G A L S S N E S S E B

P T V E B E S S E N S A P P E R Z I K

E E L U S O O K I R B A O L O C I R T

T P A M K R U I S B E S R E G N I D D

S A H O P J E S V L A T I R A M I S U

IJ P A L V N E O R T I C J E K A A S P

R C H O C O L A D E V L A E J K N A L

Welk toetje blijft er over?
Na de oplossing blijven er letters over die ook een toetje vormen.
 
Havermout - chipolatapudding - bloempap - aardbeienmousse
Yoghurt - wolkentoetje - vlaflip - hangop
Griesmeel - slagroom - griekse yoghurt met honing
Kwark - caramelvla - vla - hopjesvla - bessensap
Custard - crusli - muesli - stroop
Rijstepap - bosbessen - perzik
Gortepap - grutten - abrikoos
Vanillevla - tiramisu - kruisbes
Chocoladevla - pudding - tricolore
Citroenvla - kaasplankje

Oplossing vorige puzzel namen kinderen Lusthof
De oplossing van de puzzel in de vorige Lusthofbode is : Jan.
De letters van Koosje en Jesse staan als essejsook.
Luuk staat in een vierkantje.
Elise staat in twee lagen van links naar rechts.
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Nu zou ik boerin worden 
Op een bedekte, koude lentemorgen tref ik Henny
Reinders (tuin 88) met de fiets bij de kantine. Er zit iets
in haar fietstas. Ze doet er een beetje geheimzinnig
over. Pas later wordt duidelijk wat het is en waarvoor.
Dus eerst maar haar verhaal.
 
Henny groeide op in Wagenborgen, Groningen. Haar
ouders runden daar een kleine agrarische boerderij.
Als boer was je toen heel vrij in je doen en laten. Dat
trok Henny. Haar veel oudere broer ging het huis uit
en dus was Henny jarenlang als het ware enig kind.
Haar vader nam haar overal mee naar toe. Ze wist al
vroeg alles over het bedrijf. Machines fascineerden
haar, maar ook het wonder van één aardappel die
veel aardappels voorbracht. Terwijl haar broer nog
even had overwogen om het bedrijf van zijn ouders
voort te zetten, kwam die gedachte bij Henny toen
niet op. Veertig jaar geleden was zoiets voor een
meisje ondenkbaar. Was ze nu twintig geweest, was
ze misschien wel boerin geworden.
 
Bij bouwkunde lag haar hart
Toen wilde ze iets met bouwkunde. In die tijd was er
alleen totaal geen werk in die branche. Dus ging ze
Informatica studeren in Groningen. Ze volgde het
advies van anderen, maar haar hart bleek daar niet
te liggen. Later toen ze al in de informatica werkte in
Breda, kwam er weer schot in de bouw. Ze ging alsnog
in deeltijd bouwkunde doen in Rotterdam. Terwijl ze
nog volop aan het studeren was, kreeg ze een baan
bij een bouwbedrijf. Er was weer veel vraag naar
bouwkundigen. Haar kennis van de informatica kon
ze goed gebruiken. Tot de crisis van 2008 heeft Henny
in de bouw gewerkt. Met heel veel plezier. Zoals ze
ook met plezier de bouwtekeningen heeft gemaakt
voor de nieuwe keuken van de kantine van Lusthof!
Toen ging het kriebelen. Ze had altijd waar ze ook
woonde een balkon vol plantjes gehad. Eerst is ze een
tijd mantelzorger geweest voor haar ouders die niet
langer boerden, maar verhuisd waren naar een huis
met een flink stuk grond. Tot de dood van haar ouders
en de verkoop van hun huis heeft ze daar veel in de
tuin gewerkt. Daarna - Henny woonde inmiddels in
Rotterdam - ging ze op zoek naar haar mini-mini
boerderij. Ze vond hem op Lusthof. Als een ware
bouwkundige pakt Henny het ontwerp van haar tuin
aan. Ze heeft alles precies in haar hoofd: huisje, kas,
en een schuurtje. Binnenkort gaat haar bouwteke
ning ter goedkeuring naar de RBVV.
 
Ondertussen heeft ze haar tuin opgeschoond. Grote
zakken met haksel staan klaar om gebruikt te worden
als het moment daar is. Coniferen zijn omgehakt en
zo heeft ze ruimte gecreëerd voor een flink stuk
moestuin, met aan het pad een rand met heesters.
Die staan al klaar om geplant te worden net al de
talloze plantjes die ze aantrof in de oude tuin of hier
en daar gekregen heeft. Ze staan te trappelen om
geplant te worden.

 
Wormenbak
Dan opent Henny eindelijk haar fietstas. Ze tilt er een
klein plastic emmertje uit. Eigenlijk bedoeld voor vieze
luiers, zegt ze. Ik zie dat er groente en fruitafval in zit.
Henny is namelijk begonnen aan een bijzonder pro
ject: een wormenbak. Achter haar huisje in de scha
duw staat een kleine zwarte vierkante toren. Elke paar
dagen deponeert ze bovenin de toren haar groente-
en fruitafval. De wormen die ervoor moeten zorgen
dat al dat afval omgezet wordt in compost heeft ze
niet gekocht, maar zelf gezocht in haar tuin. Nu lijkt
de wormenkolonie te floreren. De bakken worden
gestapeld op elkaar. Je kunt zien als de inhoud van
een bak gecomposteerd is want dan zakt die een
beetje in op de vorige bak. Wel moet ze opletten dat
er genoeg vocht in zit, maar ook niet te veel. Dus tapt
ze met een kraantje het teveel aan vocht af. Ze gooit
het bovenin de toren weer terug. Alleen als er te veel
vocht is, dan gooit ze niet alles terug. Nu maar
wachten tot het moment dat alles gecomposteerd is
en ze weer opnieuw kan beginnen. De cyclus is rond.
 
Anne Marie Uhlenbeck

Henny voert haar wormen met keukenafval
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Padden, kikkers en
salamanders
Ik vind het leuk op de tuin omdat er veel natuur is en
ik hou van de natuur en je kan er dieren zoeken. Ik
zoek vaak padden en kikkers en ook salamanders.
Later word ik met twee vrienden bioloog. Ik wil niet dat
er zoveel bomen worden gekapt. Ik vind dat zonde
van de natuur. Ik vind de tuin cool met de natuur.
 
Ruben van der Zaken (10 jaar), tuin 015
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Reductie regeling grond
huur 2015
 
Spelregels voor de aanvraag reductie grondhuur
over het jaar 2015   

Ook dit jaar is het tot 1 juli 2016 voor leden met een
jaarinkomen minder dan  € 17.300,=  bruto per jaar,
mogelijk een aanvraag in te dienen voor het verkrij
gen van een reductie op de door hen betaalde
grondhuur van hun tuin over het jaar 2015.  
Alleen leden, op wiens naam de tuin geregistreerd
staat kunnen een aanvraag indienen.  
Indien u meent voor deze reductieregeling in aanmer
king te komen verzoeken wij u het aanvraagformulier
te downloaden op de www.rotterdamsebondvan
volkstuinders.nl.
 
RBvV Reductieregeling Strevelsweg 700-308 ,  
 3083 AS  Rotterdam  
Ook bij uw vereniging kunt u een aanvraagformulier
ophalen.  
Als blijkt dat u recht heeft op de reductie kunt u er op
rekenen dat de uitbetaling zal plaatsvinden in de
maand december 2016.   
Let op:
1. U heeft tot 1 juli 2016 de tijd om uw aanvraag re
ductie grondhuur in te dienen.
2. Van aanvragen die na 1 juli 2016 worden ontvan
gen vervalt het recht op reductie.
3. Dit recht vervalt ook voor onjuist ingevulde en on
volledige aanvragen of zonder de vereiste bijlagen. 
4. U dient het volledige kalenderjaar 2015 lid te zijn
van de RBvV.   

Tuinbegeleidingscommissie
Beste tuinders,
Het seizoen is al begonnen. De meeste tuinders zijn al
druk bezig.                                
Hier en daar zult u een van ons voorbij zien lopen, met
de vraag aan u of alles goed gaat.
 
Maar wat hebben wij als tuinbegeleidingcommisie
zoal gedaan in 2015?
Wij hebben in overleg met het bestuur bepaald dat
de heghoogte niet hoger dan 1 meter mag zijn en
uiterlijk 40cm breed.
Wij hebben nieuwe tuinders gesproken en hen weg
wijs gemaakt.
Wij hebben de zittende tuinders gesproken en soms
aangegeven dat het van belang is dat er een goed
zicht op de tuin moet zijn.  Uw privacy is een ding maar
Lusthof heeft ook een parkfunctie. Het is niet de be
doeling dat bezoekers tegen hoge hekken aankijken
of een veel te dichte begroeiing. Verder zijn wij be
gonnen via posters aandacht te vragen voor een
aantal belangrijke regels. Ook is er een folder ge
maakt die aan nieuwe leden wordt uitgereikt en
waarin deze regels worden uitgelegd.
 
Wat gaan wij dit jaar doen!!    
Wij blijven, als het nodig is, nieuwe tuinders begelei
den. En...wij blijven mensen aanspreken of attende
ren op onze tuinregels, die zij misschien even vergeten
waren.
 
Wij wensen ieder een fijn tuin jaar  
 
De tuinbegeleidingscommissie
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De kweekkas draait op
volle toeren
In de winter begint het al. Catalogus bekijken en
zoeken naar de mooiste en de lekkerste plantjes. Dan,
een paar weken verder, komt het bestelde zaad
binnen. Het is gedaan met de rust. Het voorjaar komt
er aan, tenminste als je naar de kalender kijkt. De boel
moet de grond in. Liefs ook snel eruit.
 
Op de zakjes zaad staat hoe lang het duurt eer een
plantje kiemt. Volgens mij wordt dat niet door de
zaadjes gelezen. Ze houden zich niet aan de aange
geven tijden. Sommige komen te vroeg op. Dat is niet
erg. De meeste later dan op het zakje staat. Dat brengt
een hoop geregel met zich mee en het risico dat de
plantjes pas laat beschikbaar zijn.
Oorzaken?  De wisselvallige temperatuur in de kas.
Het kan zomaar 20 graden Celsius per dag schelen
afhankelijk van de zonneschijn. Eigenwijze zaadjes?
Zou ook best nog eens kunnen….

Zaailingen in de kweekkas

Problemen? Ja, beetje wel. Tomaten moeten warm
(20 gr ) opgekweekt worden. Door ze in kweekbakjes
te plaatsen worden de temperatuurverschillen enigs
zins opgevangen. We denken nog na over een
doelmatige en betaalbare verwarming.
Allemaal kommer en kwel? Nee hoor, we hebben
kapucijners en aardbeienplantjes te koop.
Wat kunt u nog meer verwachten op de plantjes
markt van 7 mei? Allerlei soorten sla: botersla, lollo
rosso, lollo bianco, eikenbladsla, romaanse sla, tijm,
komkommer, courgette, pompoen, slangenradijs,
mosterdkool, maggi, basilicum.  Het weer moet wel
een beetje meewerken.
 
Alles in onze zelfgemaakte compost ? Ja, natuurlijk!
 
Arnold
 
 
 Mary Aleman en Ellen Maas in de kweekkas
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Fieke en haar dochter werken bij de kweekkas

Plantjesmarkt 2016
Op 7 Mei 2016 is onze jaarlijkse plantjesmarkt.
Op de zaterdag voor Moederdag.
Het begint om 11 uur op het grote veld bij de
kweekkas.
 
Einde: rond twee uur of eerder als alles op is.
 
Aanbod: potjes met kruiden, veel verschillende
muntsoorten, lavas, basilicum, koriander, dille
en peterselie (platte natuurlijk).
Courgettes, komkommers en verschillende soor
ten pompoen. Leuke sla soorten, maar ook een
jarigen, zoals afrikaantjes en cosmea en natuur
lijk allerlei soorten vaste planten.
 
De kantine is open vanaf elf uur voor koffie en
andere verversingen.
 

Japanse raapsteel

Doperwtjes uit de kweekkas

Indien onbestelbaar:  
Kemperpad 9, 3052 VR Rotterdam


