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	 ”Wat	nou	als	u	binnen	het	hoorprotocol	
	 	 	 	 geen	goed	gehoor	vindt?”

          “De voor vergoeding in aanmerking komende hoortoestellen zijn namelijk verdeeld in vijf 
categoriën. En dan hebben we het over een hoortoestel, waarmee je in principe goed zou 

moeten kunnen functioneren. Het hoorprotocol bepaalt vervolgens tot welke categorie het 
hoortoestel behoort waar u recht op heeft. (Gemiddeld is dit categorie 2 = techniek uit 2003).

Tegelijkertijd geeft het aan wat de vergoeding is die daar volgens uw zorgverzekeraar bij hoort. 
Maar stel dat u met die uitkomst niet tevreden bent of, erger nog, helemaal geen 

goed gehoor vindt? Dan heeft u een probleem. Stapt u dan eens binnen bij mijn praktijk.“

Als enige zelfstandige en onafhankelijke triage 
audicien in Rotterdam ben ik bevoegd tot het 
testen van uw gehoororganen. Ik doe dat gedegen 
met behulp van een professionele hoorcabine en 
in nauwe samenwerking met KNO artsen, waarbij 
aan de kwaliteit van producten en service geen 
concessies worden gedaan. 
Op basis van de testresultaten van uw unieke 
hoorverlies geef ik u een onafhankelijk advies en 

vertel ik u precies wat u wel en niet mag en kan 
verwachten van het aan te meten hoortoestel. 
Mocht echter na een proefperiode blijken dat 
een meer geavanceerde techniek noodzakelijk is 
dan het “functiegericht verstrekte toestel” u laat 
horen, dan is dat mogelijk. Vaak zelfs met behoud 
van uw vergoeding. 
Maak eens vrijbijvend een afspraak of loop 
binnen tijdens een van mijn ‘happy hours’.

H o o r k l i n i e k

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

“EXPERIENCE” UNIEK VOOR NEDERLAND 
Ervaar zelf hoe verschillende hoortoestellen 
in levensechte geluidssituaties functioneren. 
Ook uw eigen proeftoestel kunt u testen en 

vergelijken tijdens de EXP-sessie.

HOORTEST IN PROfESSIONELE HOORCAbINE

Een en al oor voor het speeltuinbeest
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Van de Redactie
Dit nummer staat bijna helemaal in het teken van de
feesteljke opening van de speeltuin. Voor wie ze nog
niet kent: op pagina 4 staan de ontwerpers Joost
Verlaan en Rutger Henneman samen met Thijs Coers,
de ontwerper van de speeltoestellen. Veel foto’s ge
tuigen van deze prachtige dag. Alles werkte mee: de
zon, een lekkere temparatuur, veel blije kinderen,
feestelijke hapjes, een grappige act van de Speel
goedbeest-expert. En natuurlijk een goede organisa
tie en hulp van tuinleden die alles soepel lieten verlo
pen.
 
Toch is dit niet het enige dat er plaats vond de afge
lopen tijd. De zware jongens hebben een enorme klus
geklaard in de tuin van Rinus en Marianne van der
Zaken. Een indrukwekkende foto laat dat zien. En dan
kunt U ook nog lezen over het huwelijk van Shiva en
Kostas dat op Lusthof plaats vond. Verder vertellen
Joost en Joy Verlaan wat zij zo fijn vinden aan het
hebben van een tuin.
 
Er staat een belangrijk bericht in van het bestuur over
de gang van zaken rondom het tracé van de A13/
A16.  Als u vragen hebt, geef ze door aan het bestuur,
zodat zij uw zorgen kunnen inbrengen in het gesprek
met de gemeente.
 
Heuglijk nieuws dat u eindelijk kunt profiteren  van de
compost die geproduceerd is door de compostmees
ters op basis van wat u inbracht aan groen. Zie het
bericht op de achterpagina hoe u zich moet opge
ven. Tenslotte, kunt u lezen waarom ik mijn tuin heb
opgezegd en me dus ook niet langer met de Lusthof
bode zal bezig houden. Jammer, want ik heb het met
plezier en liefde gedaan.
 
Inleveren kopij maartnummer 14 februari 2017
 Aan dit nummer werkten mee: Cok en Marian van
Beek, Linda Kok, Christine de Kubber, Pieter de Kub
ber, David de Glint, Olla Noorman, Chantal Oomen,
Carolien de Vlaam, Peter van Dalen, Michel Koreman,
Mary Aleman en de redactieleden
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Cok tracteert op speeltuintompoezen

Einde Seizoen 2016, het
was een feestje
Het is al weer voorbij, voorbij die mooie (na)zomer.
Wat hebben we geboft met het weer. Veel langer dan
normaal bleven de temperaturen hoog. Het was
goed toeven op Lusthof. Inmiddels is de herfst echt
gestart, al lijkt het erop dat ook de herfst zich tot nu
toe van haar beste kant laat zien. Echt een feestje!
 
In september was er ook een echt feest op Lusthof.
Shiva en Kostas zijn op de tuin getrouwd, hoe mooi is
dat?! Alle leden waren bovendien ook voor het feest
uitgenodigd. Een mooi gebaar, en er zijn aardig wat
leden op afgekomen. Normaal gesproken zijn dit
soort feesten niet toegestaan, maar voor een bruiloft
is, zoals al eens eerder, een echte uitzondering ge
maakt.
 
Een ander feestje was de opening van de speeltuin
'Tuimeltuin', tjonge jonge, wat boffen we toch met
zo’n mooie speeltuin. En uiteraard met de inzet van
alle vrijwilligers. Dankzij hen is het immers een gaaf
eindresultaat geworden, en het gaat nog mooier
worden heb ik begrepen. Dat belooft nog wat! De
opening was met recht ook een feestje voor alle kin
deren van Lusthof, en stiekem ook voor de volwasse
nen. De aanwezigheid van enthousiaste leden jong
en oud, en een echt 'speeltuinbeest' heeft daar uiter
aard voor gezorgd natuurlijk. En de indrukwekkende
catering heeft daar ongetwijfeld ook aan bijgedra
gen. Nou zijn we inmiddels natuurlijk ook wel een
beetje verwend met zo’n haast permanente keuken
brigade. 
 
Over ‘mooi eindresultaat’ gesproken. Wat is er een
werk verzet in de realisatie van het nieuwe format en
vulling van de Lusthofbode. Hulde voor alle vrijwilligers
die daar een bijdrage aan leveren.  Zo zie je maar, er
wordt samen hard aan gewerkt. Niet alleen daar
overigens, ook in de andere commissies wordt veel,
vaak ook niet altijd zichtbaar, werk verricht. Wat te
denken van de (tuin)taxatiecommissie, tuinbegelei
dingscommissie, welkomstcommissie, loods commis
sie, schoonmaakploeg, technische commissie,
compostgroep, kweekkasploeg, zware jongens, etc.
Dank voor al die inzet. Samen werken we hard aan
een bloeiend Lusthof. In het najaar gaan we weer
evalueren. Want we werken immers ook samen aan
verbetering.
 
De vorige keer was het thema samenwerken. Ik had
in de vorige uitgave een kritische toon richting leden
die weinig tot niks doen voor de vereniging en daar
geen acceptabele reden voor hebben. Dat heb ik
bewust zo gedaan. De achtergrond is dat de verant
woordelijke huurders van 42 van de 142 tuinen, ieder
op z’n eigen niet nader te noemen wijze, niet de
verantwoordelijkheid neemt die hoort bij het hebben
van een tuin op Lusthof. We zijn geen recreatiepark

maar een tuinvereniging en dat schept verplichtin
gen. Dus helaas niet alleen de lusten maar ook de
lasten  die daarbij horen. En eigenlijk vallen die ‘las
ten’ best wel mee. Gelukkig zien we ook daar zij het
voorzichtig een positieve ontwikkeling ontstaan.
 
Rest mij een ieder succes te wensen met het winter
klaar krijgen van Lusthof!  Op naar een nieuw feestje
met een nieuw bloeiend seizoen.
 
Namens het 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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Foto: Gerda Nelissen

Een Egel op pad in de
nacht
 
Met egels heb ik een speciale verhouding. Door
jarenlange vleermuisinventarisatie in de nachtelij
ke uren heb ik ook egels aardig leren kennen. Soms
kunnen egels je laten schrikken. 
 
Jaren geleden was dat het geval toen ik in het
nachtelijke duister een gekraak hoorde alsof er ie
mand aankwam dwars door het bos. Ondanks dat ik
wel wat gewend ben schoot de adrenaline door mijn
lijf want zoiets verwacht je niet. Ik richtte mijn lamp op
de plaats waar het geluid vandaan kwam maar er
was niets te zien. Wel hield het geluid van krakende
takken op, dat was opvallend. Na enige tijd wachten
deed ik mijn lamp weer uit en niet lang erna begon
het geluid weer. Nu wilde ik het persé weten en de
lamp werd weer aangezet. En wat zag ik daar? Een
prachtige egel die dwars door het bos op weg was.
Nadat ik de egel had toegesproken dat hij me niet zo
moest laten schrikken, vervolgden we beiden onze
weg.
 
Zittend op een stoeltje
Een andere ontmoeting met een egel was ook bijzon
der. Want het zal je maar gebeuren dat je zittend op
een stoeltje bij een boom om de uitvliegende vleer
muizen te tellen, er in de schemer een egel komt
aangeschuifeld, luid smakkend en zuchtend, die
nota bene over je schoen heen loopt. Uiteraard be
woog ik me niet anders zou de egel dat vast niet
gedaan hebben. Na enig onderzoek van mijn schoen
vervolgde de egel zijn weg. Zoiets vergeet je van je
leven niet!

Lusthof, een duurzame tuin
vereniging in ontwikkeling
 
Tien oktober is landelijk de Dag van de Duurzaam
heid. Ook in Rotterdam wordt daar aandacht aan
besteed. De noodzaak van energiezuinig leven, het
belang van groen in de omgeving en van schone
lucht, we lezen en horen er steeds meer over. En
steeds meer mensen doen er iets aan.
 
Een tuinvereniging kan niet anders dan ook haar taak
hierin zien. Zorg voor de bijen bijvoorbeeld. Op ons
park hebben twee imkers hun kasten staan. Logisch
dat we geen bestrijdingsmiddelen moeten gebrui
ken!  Ook geen Round Up!
 
Op het dak van onze loods komen zonnepanelen De
voorbereidingen zijn in volle gang.
 
Het composteren van organisch materiaal is bij uitstek
een bijdrage die iedereen met een tuin kan leveren.
Wat zou het mooi zijn, iedereen houdt het zogenaam
de groenafval op eigen tuin, maakt het klein en pro
duceert, met hulp van de takkenversnipperaar z’n
eigen compost. Wauw!
 
Het Bestuur
 

 

Telweekend egels
Op 17 en 18 september was het landelijke telweekend
van egels, georganiseerd door de Zoogdiervereni
ging. Mijn “vaste” egel werd ook meegeteld. Dat is de
egel die regelmatig bij mij voor de flat op de grasmat
foerageert. Je moet er wel ‘s nachts even voor uit je
bed om hem te zien natuurlijk. Soms ben ik bang dat
hij de straat oversteekt en door een hard rijdende auto
wordt doodgereden. Gelukkig gaat het tot nu toe
goed.
 
Beschermde zoogdieren
Egels zijn beschermde zoogdieren. Jaarlijks worden
er duizenden doodgereden door het verkeer. Hier
door gaat de stand achteruit.
 
Kijk voor meer informatie op de website van de
Zoogdiervereniging. Heeft u een egel gezien? Geef
die door via telmee.nl of de Zoogdiervereniging
(www.zoogdiervereniging.nl/egel).
O ja, geef nooit melk aan een egel, maar water.
 
Peter van Dalen.
Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand.
Petertje.vleermuis@gmail.c
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Verdwijnt ook de venster
bank van Schiebroek?
 
Onlangs was er een informatiebijeenkomst in Hil
legersberg over de aanleg van de nieuwe snelweg.
Een afvaardiging van het bestuur van onze vereni
ging is ook aanwezig geweest.
 
In het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) wordt een snelweg
uitgewerkt die de A13 (bij Rotterdam The Hague Air
port) verbindt met de A16 (Terbregseplein). Vanaf de
A13 tot de Ankie Verbeek-Ohrlaan volgt het tracé het
verloop van de bestaande Doenkade. Deze weg
wordt met de A13/A16 samengevoegd tot één nieu
we snelweg. De weg buigt bij het Lage Bergse Bos af
naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbreg
seplein. Geïnteresseerde leden hebben de mogelijk
heid voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Via
https://abonneren.rijksoverheid.nl/ kan ingeschre
ven worden voor het ontvangen van een nieuwsbrief
over de aanleg van de A16
 
De omgeving van Lusthof zal aan de achterkant
(Schiebroekse Park) wijzigen door de aanleg van de
nieuwe snelweg en door bijvoorbeeld de wijziging van
de ontsluitingsweg van het industriepark. Deze komt
tussen de nieuwe snelweg en onze vereniging te lig
gen. Ook komt er een recreaduct over de snelweg.
Deze komt ongeveer uit op de rechterachterkant van
Lusthof. Een niet eerder gepubliceerde impressie was
op de bijeenkomst te zien. Zie de afbeelding hier
naast.
 
Binnenkort is er op verzoek van Lusthof een overleg
met de gemeente gepland waarin het bestuur van
Lusthof, op eigen verzoek nader geïnformeerd wordt.
Het overleg vindt met de gemeente plaats aangezien
deze gaat over de inrichting van dit gebied ten
aanzien van het recreaduct. Leden worden opgeroe
pen eventuele vragen kenbaar te maken zodat we
die mee kunnen nemen in het overleg dat met de
gemeente plaats vindt. Na dit overleg komt er uiter
aard een terugkoppeling richting de leden.
 
Het Bestuur

Herfst tip: Maak je eigen
bladaarde
Verzamel afgevallen blad en zet het op een hoop
of prop het in een vuilniszak met wat gaatjes en
hou het uit de zon. Zorg dat het blad aangedrukt
en overal vochtig is. Gebruik liefst blad van ver
schillende bomen en struiken. Ze verteren niet al
lemaal even snel en er zitten wat verschillende
voedingsresten en vooral vezels in. De boom heeft
de meeste voedingsstoffen uit het blad terugge
haald voordat het afviel, het is dus redelijk voed
selarm materiaal, “bruin” in composttermen.
 
Het duurt een jaar of twee voordat het blad mooie,
fijne bladaarde, of bladcompost, is geworden. Tus
sentijds een keer omzetten en dikke koeken een
beetje losmaken is gewenst Je kunt meteen zien of
het overal nog vochtig is en of wormen er al goed in
bezig zijn. Het is super geschikt als basis voor zaai-,
stek-  en potplantmengsels. Afhankelijk van gebruik
bijmengen met bijvoorbeeld gewone compost en
zandig materiaal. Half verteerd is het goede mulch
en een warmhouder voor half winterharde planten in
je tuin. Het is ook een voorraadje bruin materiaal voor
je composthoop, als je daar even een gebrek aan
hebt.
 
Haal het blad niet uit bos of park, maar veeg het van
je terras en grasveld en haal eens een hoopje op uit
een waaihoek in je straat. Bladaarde is een uitsteken
de vervanger van turf, en beter, want het komt van
dichtbij, er wordt geen natuur voor vernield en er komt
geen CO2 bij vrij.
 
Caroline de Vlaam
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Kinderen van Lusthof heb
ben hun "TUIMELTUIN"
Zaterdag 1 oktober was voor de kinderen van
Lusthof een feestelijke dag. Want ’s middags om
klokslag 15.00 uur werd hun nieuwe speeltuin echt
geopend. De tuin kreeg de naam “TUIMELTUIN”.
Een naam die bij toeval naar voren kwam uit twee
verschillende gezinnen op het complex en was
ingezonden door Lina, Myron, Ruben en Maya.
 
Tuinleden van  Lusthof ijveren al jaren voor een nieu
we speeltuin. Het hoekje op het grote speelveld, dat
tot dan toe voor dat doel was ingericht, was eigenlijk
de naam “speeltuin” niet waard. Onder leiding van
het nieuw bestuur werd vorige jaar een speeltuincom
missie opgericht onder leiding van Marian Van Beek 
 
Subsidie van de gemeente.
Door een van de tuinleden werd de speeltuincommis
sie gewezen op een speciale subsidiepot voor bewo
nersinitiatieven. Dit gegeven leidde tot het uitschrijven
van de prijsvraag: “Hoe zou jouw speeltuin er uit
moeten zien?” onder de kinderen van Lusthof. De
uitslag ervan leverde een flink aantal ideeën op.
Onder andere welke speeltoestellen er zouden moe
ten komen. Bovendien bleek er onder de leden van
de vereniging meer kennis schuil te gaan dan men
had durven dromen. Zo traden Joost Verlaan, land
schapsarchitect, en Rutger Henneman, sociaal hove
nier, naar voren om hun diensten aan te bieden. Later
kwam Thijs Coers erbij toen zijn speeltoestellen de
voorkeur kregen van de speeltuincommissie.  Groot
was de vreugde dan ook toen tijdens het 60-jarige
jubileum, uit handen van de gebiedscommissie, een
bedrag van € 10.000,- beschikbaar werd gesteld om
het speeltuinplan mede tot stand te brengen.
 
Veel hergebruik van materialen.
Binnen het ontwerpplan voor de speeltuin is veel
ruimte gelaten voor een hergebruik van materialen.
Zo is de grote hoeveelheid straattegels, die vrijkwam
bij het opruimen van de oude speelplaats, opnieuw
gebruikt voor het aanleggen van grote vrij gevormde
plantenbakken. Deze zijn opgevuld met compost die
afkomstig is van onze eigen compostbakken. In deze
plantenbakken groeien straks wilde bloemen en
eetbare plantjes, maar ook kunnen de kinderen straks
laten zien wie de grootste zonnebloem kan laten
groeien.
 
Spelen rond de amberboom.
Openbare werken zorgde voor de aanvoer van grote
rioolbuizen. Afgedekt met grond en graszoden, om
geven door “val-demp-zand”, vormen ze een heuvel
achtig speelterrein met tunnels en een glijbaan.
Verder is er een klimhuisje, een trampoline en ook zijn
er duikel- of tuimelrekken. Natuurlijk twee schommels.
Later komen er nog een wilgentunnel en houtrillen. In
het midden ervan de prachtig groene amberboom,

Hulde, Hoera, Dank jullie
wel
Het speeltuinproject was niet mogelijk geweest zon
der al deze mensen.
 
Joost Verlaan
Rutger Henneman
Maartje Hoevenaars
Cor Janson
Jan vd Westen
Annelie vd Heeren
Maurits Janmaat
Anouschka Hoen
Michel vd Zaken
Femke Wenzel
Chantal Oomen
Chris Oomen
Linda Kok
Rene Waardenburg
Rinus vd Zaken
Ondersteuning van het voltallige bestuur bij de
praktische uitvoer en regelmatig overleg
Keukenbrigade voor de catering
Cok en Marian van Beek
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Ademloos volgen de kinderen de woorden van het
Speelgoedbeest

geschonken aan de vereniging ter gelegenheid van
het 60-jarg jubileum.
 
Tuimeltuin in gebruik.
Zaterdag 1 oktober jl. werd de speeltuin officieel ge
opend door Marian van Beek. Op het feestelijk ver
sierde speelveld hadden zich een groot aantal bewo
ners en kinderen verzameld. Voor de inwendige mens
was goed gezorgd. Lekkere hapjes en drankjes, be
reid door de leden van de kantinecommissie en uit
gestald op tafels in een gezellige feesttent, maakten
het feest compleet.  Natuurlijk kwamen de meeste
kinderen om lekker ongestoord van de speeltuin ge
bruik te maken. Maar ook konden zij hun eigen mo
zaïektegels maken die later zullen worden toegepast
in de bestrating van de speeltuin.
 

Prijswinnaars en optreden van de Speeltuinbeest-
expert
Hoogtepunt vormde de bekendmaking van de prijs
winnaars van de naamwedstrijd. Gekozen werd de
naam “TUIMELTUIN”, die was ingezonden door de
kleinkinderen Lina en Myron van Clemy en Frans de
Koning en Ruben en Maya van der Zaken. Ze kregen
een mooie vlieger. Daarna was er nog een optreden
van de Speeltuinbeest-expert, een beetje griezelig
donkergroen beest. Dit vreemde beest deed een
conditietraining met alle kinderen om hun fit te maken
voor de speeltuin. De grote kinderen sprongen met
een enthousiast op en neer en deden alles wat de
groene expert vroeg. De allerkleinsten keken eerst
vanaf de zijlijn de kat uit de boom, enigszins verschrikt
door dit eigenaardige beest, maar durfden later toch

ook voorzichtig mee te doen. Alle kinderen kregen
nog de opdracht te zoeken naar speeltuinmonsters
die zich verstopt hadden in de speeltuin en ze te
vangen en om hun vingers te winden. Daarna sloeg
de Speelgoedbeest-expert haar vleugels uit en ver
dween tussen de tuinhuisjes achtervolgd door de
dappersten van de kinderen. 
 
Kortom, de speeltuincommissie kan tevreden zijn,
want ondanks de voorspelde regenbuien bleef het
droog en scheen tot laat in de middag de zon. Het
werd een geslaagde middag. Niet alleen voor tuinle
den en kinderen van Lusthof, maar ook voor kinderen
van de omwonenden . Ook zij zijn natuurlijk welkom
in de “TUIMELTUIN”. 
 
Sijmen Aleman
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De tuin gaat in je hart
zitten
Een jaar lang heeft  Joost Verlaan (tuin 64) zich
ingezet voor de komst van een natuur speeltuin op
Lusthof: de begin oktober geopende ‘Tuimeltuin’.
Zijn buurman Rutger (tuin 63) vroeg een jaar gele
den of Joost mee wilde helpen bij de inrichting van
een nieuwe speeltuin.
 
Er werd een speeltuingroep opgezet van zo’n negen
vrijwilligers die zich actief inzetten. ‘Er moest een ont
werp gemaakt worden en uitgevoerd. In eerste instan
tie heeft Rutger de eerste schets gemaakt. Ik heb
vanuit mijn achtergrond als landschapsarchitect nog
kunnen bijdragen met een professionele tekening,
die hadden we  nodig om bij de gebiedscommissie
subsidie aan te vragen.’ De oude speeltuin met steen
en roestige speeltoestellen, heeft nu plaatsgemaakt
voor een speelplek waar kinderen de natuur actief
kunnen beleven.
 
Kinderen uitdagen
'We zijn begonnen met alle tegels eruit halen. Deze
tegels zijn hergebruikt. Daarvan zijn plantenbakken
gemaakt waar kinderen zelf wat in kunnen planten of
zaaien. We hebben een heuvel aangelegd in samen
werking met de gemeente die geholpen heeft de
grond te verplaatsen en de basis van de heuvel te
vormen. Daar hebben we rioleringsbuizen in gelegd.
Een glijbaan van de heuvel af. Paadjes van natuurlijk
materiaal door de hele speeltuin. Houtwalletjes van
snoeiafval. Een klimhuisje.’ Kinderen uitnodigen tot
natuurlijker spel is een heel ander concept dan het
passieve gebeuren op bijvoorbeeld een wipkip. 

 
Gefronste wenkbrauwen
Tijdens de fase waarin de natuurspeeltuin nog moest
groeien, riep het wel wat gefronste wenkbrauwen op.
“Wat gaan jullie nou doen?! Waarom halen jullie alle
tegels weg?” Joost: ‘Want in het begin waren wij
vooral grond aan het verplaatsen. Gras aan het uit
steken die op de heuvel moest komen. Dus ja dat ziet
er dan nog erg rommelig uit. Maar toen alles vorm
begon te krijgen, hebben we ook veel positieve reac
ties gekregen. En soms ook hulp want er was vooral
in het begin best heel wat te doen. We hebben in het
voorjaar om de week hier een ochtend gewerkt:
Rutger, Femke en ik. Naarmate het vorderde en het
weer ook verbeterde, werden steeds meer mensen
enthousiast. De laatste maanden hebben we met
grote groepen daar gewerkt. Dat was ook de afspraak
met de deelgemeente dat de Lusthoftuinders er zelf
aan zouden werken. En ook al is de speeltuin nu ge
opend, er zal altijd nog genoeg te doen zijn. Het moet
worden bij gehouden’
 
Dat Joost een jaar veel tijd heeft besteed aan de
speeltuin ging in de praktijk ook een beetje ten koste
van zijn eigen tuin. ‘Maar dat heb ik graag gedaan,
mijn dochter Polly hoeft maar de tuin uit te lopen en
ze staat in de speeltuin! Daar kan ze zelf van alles
ontdekken, rond sjouwen met een tak, in het zand
graven. Een natuur speeltuin biedt een kind zoveel
meer prikkels dan een met specifieke functies.’
 
Behoefte met beide benen op de grond te staan
Joost en zijn vrouw Joy hebben samen twee kinderen:
Polly (3) en Melle (9 maanden). Joost werkt als land
schapsarchitect in Delft en Joy als modeontwerpster.
Ze wonen tweehoog in het Oude Noorden.
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De behoefte om met beide benen letterlijk op de
grond te staan in deze ‘vluchtige’ wereld van vooral
virtuele contacten, leidde tot een zoektocht naar een
tuin. Vijf jaar geleden kozen ze voor een tuin op
Lusthof. ‘De sfeer en de ligging sprak ons erg aan. Ik
wilde buiten zijn en ook zelf biologische groente ver
bouwen. Met het werk wat ik doe, op kantoor, veel
binnen achter een computer, achter een tekentafel,
verlang je enorm naar iets praktisch met je handen
doen.’ Joost probeert zoveel mogelijk (afval) materi
aal op de tuin te houden en hergebruiken: mulchen,
composteren.
 
 
Contrast met het snelle leven in de stad
Door de houtkachel in hun huisje kunnen Joost en zijn
gezin al vroeg en tot zolang mogelijk op de tuin
doorbrengen. Door hun werk en de kinderen is dat
alleen mogelijk in de weekenden. ‘Ik heb toch het
gevoel alsof ik hier op vakantie ben. ’s Ochtends
wakker worden, het is stil en je hoort vogels fluiten vind
ik heerlijk. In de aarde bezig zijn, de grond, de dingen
die langzaam aan het groeien zijn, dat geeft mij rust.
Het is ook een groot contrast met het snelle leven van
de grote stad, contacten, sociale media. Hier zie je
een langzame ontwikkeling, de seizoenen en dat vind
ik wel mooi.’
 
‘We zijn nu ook op zoek naar een andere woning want
het wordt nu hier veel te klein om met twee kindjes te
wonen. Ik hoop dat we iets vinden in de buurt van de
tuin, Schiebroek of Kleiwegkwartier, niet te ver weg.
Dan zie je dat zo’n tuin toch in je hart gaat zitten, daar
wil je geen afscheid van nemen.’
 
Chitra Gajadin
 
 

13



Tuin 105: Nu is het een
waar lustoord!
 
In het meinummer stond de eerste aflevering van
de geschiedenis van tuin 105. Er stond een prach
tig huisje, je zou kunnen zeggen een kleine villa op
een kaal stukje land. In het augustusnummer zag
het er al heel anders uit: een grasveldje, een
pickniktafel en zeker zes bakken met groenten die
er goed bijstonden. Veel struiken, maar nog pril.
Het uitgroeien moest nog komen.
 
Nu in oktober is het een heel ander verhaal. Hun tuin
heeft verschillende plekken waar je lekker kan zitten.
In de schaduw of in de zon. Wat je maar wilt. Langs
het pad een hekwerk waar klimplanten staan. Maar
ook staan de struiken er fantastisch bij. De hortensia's
in alle kleuren, wit, roze, blauw. Bij het hek schitteren
de canna’s. Aan de achterkant bij het water staan
de groentenbakken er ook prachtig bij: prei, snijbiet
en veel meer.

 
Nog plannen
Frank en Trees hebben nog steeds plannen voor
verbetering. Ze zouden nog wel een klein kasje erbij
willen hebben. Daar is precies nog een plekje voor
vrij. Ondertussen is en blijft Frank inspecteur Heer
moes. Want die kan dit plekje zomaar verwoesten als
je hem z'n gang laat gaan.
 
Het is niet goed meer voor te stellen hoe het er eens
uitzag. Voor degenen die een vergelijking willen
trekken moeten maar eens kijken naar tuin 97. Zo zag
tuin 105 er in 2015 ongeveer uit. U begrijpt dat er
verschrikkelijk veel werk is verzet voordat het zo’n
lustoord werd.
 
Anne Marie Uhlenbeck
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Zitten deed ik zelden
 
Het is zover. Onverwacht, ook voor mezelf, besloot
ik eind deze zomer mijn tuin op te zeggen. Het wordt
me te zwaar. Ik woon nu te ver van de tuin.  Ik
raakte achter met het onderhoud, vooral na al die
regen in de eerste helft van het jaar. Het groeide
en groeide. Dit jaar kreeg ik het er niet meer onder. 
Dat stemt tot nadenken: ga ik wel zo door?
 
Toen ik mijn tuin overnam van de familie de Brabander
vond ik de bijbehorende kas misschien wel het leukst.
Nu kon ik echt alles zaaien en vanaf het begin het
hele proces meemaken. En vooral konden de toma
ten binnenstaan, niet meer verregenen. Een wonder
om dat mee te maken, vooral dat gepriegel met het
steeds overplanten van die piepkleine plantjes en
dan uiteindelijk het resultaat zien. Het meest onder de
indruk was ik van mijn tomaten van het ras Cœur de
Bœuf. Grote tomaten waarbij het hart eerst kleurt en
dan langzaam ook de buitenkant. Het hart bloedrood
van kleur. Als van een rund. De smaak goddelijk.
 
Zelf mest maken
Het zelf mest (gier) maken van de bladeren van de
smeerwortel was ook een leuk karwij. Arnold gaf me
de eerste plantjes en bij Vreeken kocht ik Russische

smeerwortel die zich niet uitzaait. Vooral tomaten en
courgettes varen er wel bij. Ook de compost boeide
me mateloos. Ik leerde het steeds beter doen en nam
altijd al mijn fruit en groentenafval van huis mee. Ik
maakte bladaarde van mijn beukenboom. Wachtte
met ongeduld op het moment dat de bladeren ver
teerd waren. Jammer dat er nu op de tuin pas echt
ervaring wordt opgedaan met composteren. Ik had
die kennis goed kunnen gebruiken.
 
Onkruid
Wat me ook boeit is het onkruid. Ik ken mijn tuin. Ik
weet precies waar het zevenblad altijd weer opduikt. 
Hoe ze zich vermeerderen en hoe je het het beste
aanpakt. Nieuw is de heermoes. Daar had ik nooit last
van, maar nu kom ik hem steeds weer tegen. Een
troost is dat droge heermoes zonder wortel prima is
voor de composthoop. Waar ik echt de pest in heb is
winde. Ik probeer het elk jaar vroeg aan te pakken,
maar er is altijd een moment waarop ik hem hoog in
de struiken zie bloeien.  Dan weet ik wie er gewonnen
heeft. 
 
Lusthof een maatschappij in het klein
Tenslotte vind ik de sociale kant van Lusthof leuk.  Ze
zeggen wel eens: het is net een dorp. Onze maat
schappij in het klein met alle prettige en minder
prettige dingen. Het moeten samenleven met elkaar
terwijl je soms totaal andere opvattingen hebt, is een
uitdaging. Dat blijft het ook, want er is altijd wel wat.
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Toen ik voor het eerst op de Lusthof kwam was er
crisis en stapte ik meteen in een denktank, die als doel
had de boel weer op orde te krijgen. Dat lukte. Toen
ging het een heel aantal jaren goed. Problemen
werden opgelost. Verbeteringen aangebracht. Toen
kwam er weer een crisis met opnieuw een denktank.
Daar deed ik ook aan mee. Ook dat is goed gekomen.
Er is een nieuw bestuur. Opnieuw zijn er belangrijke
zaken aangepakt: Een compost beleid, een nieuwe
speeltuin, de kantine opgeknapt en nog veel meer.
Jarenlang heb ik in de Welkomstcommissie gezeten,
één van de leukste dingen die er zijn. Ik kan het ieder
een aanraden een tijdje te doen. Maar ook de Lust
hofbode  in zijn nieuwe vorm- al was het maar voor
korte tijd-  was een hele klus, maar dankbaar werk. Je
kreeg er ook iets moois voor terug. 
 
Blij met wat er bereikt is
Ik moet steeds denken aan Lusthof alsof het de stad
Rotterdam is met zijn problemen om goed met elkaar
samen te leven, maar ook aan de mooie dingen.  Wie
is er niet trots op onze speeltuin ook als je geen kin
deren hebt? Of dat er een begin is gemaakt met
composteren op de tuin om Lusthof duurzamer te
maken, ook al vind je het er rommelig uitzien? Of op
onze zware jongens, ook al hakken ze er soms een tak
teveel af? 
 
Vlinders, bijen en vogels
De titel boven dit stukje geeft aan dat ik weinig heb
gezeten in mijn tuin. Nooit in alle rust een boek zitten
lezen. Ik kon gewoon niét blijven zitten. Altijd zag ik
iets wat héél dringend gedaan moest worden. Wel
enorm genoten, ook deze zomer nog.  Niets heerlijker
dan op je hurken tussen de planten zitten en om je
heen kijken. Een wilde boel, maar wel met vlinders,
bijen, insecten en vogels. Een gonzend, levend ge
heel. Dat zal ik heel erg missen.
 
Anne Marie Uhlenbeck (tuin 68)

Ploegbaas en tuinbeleiding
 
Nooit had ik gedacht ploegbaas te worden. Met
heel veel plezier heb ik het gedaan
 
Er zijn heel leuke anekdotes te vertellen over fijne,
hardwerkende mensen. Vooral een lekker gevoel als
het klaar was. De meesten vonden mij wel streng. Die
gingen dan ook gelijk bij een andere ploegbaas.
Maar er waren ook mensen die vonden het prettig
om gewoon aan te pakken. Mijn slogan was dan ook:
als je klaar bent, geniet je ervan als je langs loopt.
 
Ik zal ook niet gauw vergeten dat er tuinleden waren
die in de container gingen staan om het groen aan
te stampen,des te meer ging er in. Dat was altijd weer
een heel spectaculaire gebeurtenis. De koffie pauze
was ook altijd erg gezellig: je hoorde allerlei leuke
verhalen. 
 

Ik hoop dan ook dat er iemand opstaat om mijn taak
over te nemen. Die in ieder geval goed in z’n velletje
zit en geen pijnklachten heeft. Helaas heeft dat bij mij
de overhand gekregen en wanneer ik iets doe of te
veel doe, wordt ik afgestraft met pijnklachten. Na 15
jaar jullie ploegbaas te zijn geweest zit het erop. Ik
bedank alle tuinleden in mijn ploeg zaten. 
 
Hierbij meld ik ook dat er iemand wordt gezocht voor
de tuinbegeleiding dat heb ik ook acht jaar gedaan,
met volle overgave en veel plezier. De meeste tuinders
luisterden naar mijn opmerkingen en deden wat er
gezegd werd, zoals een tuinhek plaatsen, tuinnum
mer aanbrengen. Heg op de juiste hoogte, overhan
gende takken weghalen. Deze mensen bedank ik
ook, omdat het allemaal werd uitgevoerd.
 
Maar wij zien elkaar zeker nog op de tuin 
Vriendelijke groet,
 
Mary Aleman(tuin 81) 
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Zware jongens en een meisje
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● Barbecue-artikelen
● Bloemsierkunst 
● (Buiten)potterie
● Cadeau-artikelen
● Gewasbeschermingsproducten
● Kamerplanten
● Plantenbakken en schalen

Adres  
Pijnacker
Reesloot 10
Ingang Boezem 
Katwijkerlaan
015 - 369 85 89

Adres 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
Albert van ’t Hartweg 59 
Nieuwerkerk a/d IJssel
0180 - 31 41 25

E-mail
info@uwtuincentrum.nl

www.uwtuincentrum.nl

● Tuinbeplanting
● Tuinbemestingsproducten
● Tuingereedschap
● Woon- en tuindecoratie 
   (PTMD Collection)
● Vijverartikelen en 
   waterornamenten

Uw tuincentrum voor elk seizoen

 
Soms tijdens winterslaap wakker
De normale lichaamstemperatuur van de egel is 36
graden Celsius. In de winterslaap daalt de tempera
tuur tot 4 graden Celsius. De hartslag gaat van 190
naar 20 slagen per minuut en de ademhaling ge
schiedt maar eens in de drie minuten. Vaak wordt de
egel tijdens de winterslaap nog wel heel even wakker
om wat te eten, maar in de winter is er erg weinig
voedsel te vinden.

 
Wat eet een egel?
Een egel is een insecteneter en zoekt zijn voedsel bij
de grond. Bijvoorbeeld in losse bladeren, tussen gras
en struiken, maar ook woelt hij in de grond om voed
sel te zoeken. Een egel is vraatzuchtig, als hij de kans
krijgt dan eet hij met gemak 70 gram aan insecten.
Wormen, rupsen en slakken zijn het favoriete maal
van de egel, maar hij lust ook kevers, pissebedden en
huisjesslakken. De egel eet ook spinnen en kleine
knaagdieren zoals muisjes. Ook eieren en jonge vo
geltjes staan op zijn menu. Naast al dit dierlijke
voedsel lust hij ook graag paddenstoelen, bessen en
vruchten. 

Wil je een egel in de tuin?
 
Als je een rommelige tuin hebt is de kans groot dat
je een egel tegen komt. Wil je graag egels in je
tuin? Zorg dan dat je in de herfst een grote hoop
takken en bladeren hebt liggen. Grote kans dat er
een egel onder kruipt om te overwinteren.
 
Een composthoop vinden egels ook erg fijn om onder
te overwinteren. Je kan ook een egelhuis kopen op
internet of de wat grotere dierenwinkels, je kan ook
zelf een mooie hut bouwen. Bedek deze met een dikke
laag bladeren.
 
Winterslaap
De egel houdt een winterslaap. Hij kan heel slecht
tegen kou, dit komt doordat zijn stekels niet isoleren
en temperaturen van onder de twaalf graden Celsius
zijn al gevaarlijk voor een egel. De winterslaap duurt
van oktober tot en met april. In de zomer bouwt de
egel zijn vetreserves flink op, dit vet verbruikt hij in de
winter om zichzelf warm en in leven te houden. Als de
egel niet genoeg vetreserves heeft opgebouwd zal hij
sterven nog voordat hij ontwaakt uit zijn winterslaap.
De egel overwintert het liefst onder een dikke hoop
bladeren. Bladeren isoleren namelijk erg goed. Onder
de bladeren maken ze een lekker holletje.
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Wilg door zware jongens
geklaard
 
Het is weer een tijdje stil geweest rond de zware
jongens, maar dat is van korte duur. Een nieuw
avontuur mag je wel zeggen. Bij Rinus stond op de
hoek van de sloot een wilg die al een flinke tijd niet
was geknot. Met harde wind begon deze toch wel
erg gevaarlijk te kraken dus de zware jongens
werden gevraagd om deze klus te doen.
 
René, Arnold, Pieter met hulp van Rinus zelf, begonnen
met frisse moed. Eerst werd de ruimte rondom de
boom vrijgemaakt van allerlei struikgewas, een oude
schutting enz. Met de uitschuifbare elektrische ket
tingzaag werd daarna alles weggezaagd wat vanaf
de grond kon.
 
De versnipperaar was in stelling gebracht dus werd
alles gelijk gehakseld want de beschikbare ruimte
was niet zo groot. Met behulp van touwen en gezond
verstand werden de overige takken afgezaagd wat
bij de laatste tak best een flinke klus was. Deze tak kon
alleen in de sloot vallen en is daarna met het takeltje
op de kant getrokken. Dit werd vanaf het bruggetje
aan de Doenkade door de boswachter gadegeslagen

 
De catering werd verzorgd door Marianne en Christi
ne (broodjes en zelf gemaakte appeltaart, dank da
mes). Al met al, 2 dagen werk maar veel gelachen.
 
Pieter de Kubber

Extra najaarsopening
kantine!
 
Hoewel het tuinseizoen binnenkort is afgelopen, heeft
de kantinecommissie besloten om voor de echte
liefhebbers  extra openingen in te voeren voor een
vreugdevol samenzijn.
Het gaat om enkele zondagen, t.w. : zondag 13 en 27
november en zondag 18 december. Van 13.00 – 17.00
uur is de kantine dan open voor soep met stokbrood.
Tot ziens dus!
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Bruidsmeisjes bij huwelijk Shiva en Kostas

Feest op tuin 122

Sprookjes bestaan: ook op
Lusthof 
Op zaterdag 17 oktober vond er op de Lusthof iets
bijzonders plaats: een trouwerij van begin tot het
einde. Dat is niet eerste keer dat zoiets plaats vond.
Maar nu vond ook het burgerlijk huwelijk hier
plaats en werd er gegeten en gedronken en ge
danst. 
 
Om vier uur in de middag stond de familie van bruid
Shiva en bruidegom Kostas (tuin 122) op de parkeer
plaats het bruidspaar op te wachten. De keukenbri
gade  van Lusthof stond klaar met pannen en potten
om dat moment niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
Uit de vintage bruidswagen stapten Shiva - beeldig in
een strakke bruidsjurk met een kleine sleepje - en
Kostas in een prachtig licht pak met bloemetjes
schoenen vergezeld van vijf snoezige bruidsmeisjes.

Shiva en Kostas lopen naar hun tuin

 
De ambtenaar van de burgelijke stand was aanwezig,
maar een vriend van Shiva en Kostas deed de eigen
lijke voltrekking. Zonder toga. Daarna volgde een
gezamenlijke maaltijd met alle gasten van het
bruidspaar. Toen het al donker was begon het feest.
Ons welbekende duo, Beauty Kees, deed de muziek 
en strooide lichtgroene sterretjes door de donkere
tuin. De sterretjes dansten door de tuin en verlichten
hier en daar de gasten.
Het sprookje werd voorgezet op het veldje bij het
achterhek. Daar gaven drie gracieuse vrouwen in
blauwe gewaden Griekse dansen ten beste, terwijl de
moeder van de bruidegom ons inlichtte over de
voortreffelijke eigenschappen van haar zoon Kostas.
Om 00.10 precies was alles weer voorbij. Het bruids
paar en  hun gasten vertrokken en de grootste rom
mel opgeruimd. De Lusthof kwam tot rust en een
weldadige stilte daalde neer.
 
Anne Marie Uhlenbeck
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Simon Koreman (10) test
de nieuwe speeltuin
Na eerst vijf jaar letterlijk te hebben aangemod
derd in de oude speeltuin is er dan nu een nieuwe
mooie speeltuin aangelegd. Simon van tuin 184 is
gevraagd om de speeltuin eens flink te testen voor
het clubblad. Opgetekend door zijn vader Michel
Koreman
 
De schommel:
Na 352 x heen en 353 keer terug te hebben gezwaaid
kan ik zeggen dat de schommel doet wat hij moet
doen. Je kan lekker hoog en als je valt of eraf springt
is het zand lekker zacht. Klein nadeel is wel dat de
beide schommels dezelfde hoogte hebben en mijn
kleine broertje nog niet kan schommelen.
 
Trampoline:
121 x gesprongen en nog steeds verveelt het niet.
Soms wel wat spannend als je aan de rand springt
omdat je er zo uit vliegt. Het is een leuk toestel wat
ideaal is om ook samen op te spelen. 
 
Glijbaan:
Ik ben zelf te groot om te glijden maar mijn kleine broer
vindt het wel een te gekke glijbaan. Wat wel lastig is
voor een 3-jarige is om alleen die heuvel op te komen.
Een trappetje was fijn geweest maar tot hij het zelf kan
help ik hem wel. Hij glijdt wel lekker en is goed stevig.

Simon Koreman test de speeltuin

 
Huisje:
Het huisje ziet er te gek uit. Ik kan zelf er niet meer in
staan en denk niet dat ik er veel mee ga spelen. Wat
ik wel erg tof vind is dat er boven raampjes zijn om uit
te kijken of als je een keer wilt chillen zit je daar lekker
droog.  Mijn kleine broer wil steeds in het huisje maar
hij durft nog niet zelf die smalle boomstamtrap op en
af.  Ik snap dat wel want het is best hoog voor zo’n
klein ventje.
 
De heuvels en de rioolbuizen:
Tja, dit is wel echt vet cool. Ik kan namelijk hier oefenen
voor free runnen en gave sprongen maken. Als het
ooit lukt zou ik zo op de trampoline willen springen en
dan op de schommel terechtkomen. Dan wel met een
hele draai en halve salto natuurlijk…
 
Conclusie:
Het is een leuke en mooie speeltuin geworden voor
mij en mijn kleine broer. Wel moeten we nog beetje
wennen en hier en daar extra voorzichtig zijn. Enige
wat ik echt mis is nog een lekker kortgeknipt veldje
om te voetballen.  Het gras wat er nu ligt is erg lang
en hoewel ik gek ben op speeltuinen gaat er niets
boven een goed trapveldje waar ik met vrienden kan
spelen.
 
Simon Koreman
 
Samen een composthoop:
een idee?
 
De familie Beusker en van Beek hebben besloten een
gezamenlijke composthoop te gaan opzetten op het
stuk waar hun tuinen aan elkaar grenzen. Zo sta je er
niet alleen voor, verlies je niet te veel van het oppervlak
van je tuin. Een idee om over te nemen? 

Een rode zon
Een rode zon, een stille zee
De nevels in de morgen
Een vogel neemt de zomer mee
De toekomst ligt verborgen
Stilte voor de najaarsstorm
Afscheid van de groene bomen
Heimwee en een nieuw begin
September: tijd om thuis te komen.
 
Paul van Vliet
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Vind de namen van programma’s op Radio en TV 

N E D E R L A N D I N B E W E G I N G 

E H T H C O Z E G S I U H M O O R D N 

D O O U R N A A L K A S S A S W U E I 

I L J E D E O L B W U A L B U B R E V 

U L A E A D N C I S A N D R U O P I E 

D A R N N R R T E R L G N E G R N S T 

E N E V D Q O E D E R E B R E K E W E 

G D T A E U P N O T IJ N E M E L E R E 

E S U N R I S N L E T T A R Y T N B E 

IJ L C D E N O A S L E K E R S G P I R 

R I O A T N I V T T K E N E Z N O C H 

V C S A IJ U D T A S S E D H L I L R T 

S H O G D T A R A A T W C S T Z A E N 

V T W N E S H S T C T V R A R D N D E 

 

 

 

 

 

 

Puzzel Christine de Kubber
Vind de namen van programma’s op TV of Radio
Nederland in beweging; Vrije geluiden; Hollands licht; Droomhuis gezocht;  TV show ; Socutera Journaal; Een
vandaag; Kassa ; Blauw bloed; Andere tijden ; Dr. Quinn;  NCIS; Nieuwsuur; Studio sport ; Hart van Nederland;
Staatsloterij; Verborgen gebreken; Piets weerbericht; Elementary; Castle; Tekst tv; Weekendcrashers; Neder
land zingt; NPO; RTLZ

Ze zullen worden gebruikt in de speeltuin!Door de kinderen versierde tegel!
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Compost afhalen
 
Geduld is een schone zaak. Ook voor het laten
rijpen van compost geldt deze wijze spreuk. Dat
is het mooie aan de natuur. Die laat zich niet
dwingen. Hoewel… composteren is eigenlijk ver
sneld laten verteren. De natuur verteert, de mens
composteert.
Dit als inleiding tot het doorgeven van twee data
waarop tuinleden mulch/compost kunnen komen
halen bij de compostwerf: 
 
de zaterdagen 29 oktober en 5 november, tussen
12.00 en 14.00 uur bent u welkom met uw krui
wagen.
Heeft u belangstelling dan kunt u zich uiterlijk
28 oktober opgeven via compostgroep@vtvlust
hof.nl
Opgave, graag met naam en tuinnummer, en
datum waarop u  de compost wil ophalen:  29
oktober of 5 november. Dat is noodzakelijk want
zo weten we hoeveel we per persoon mee kunnen
geven. 
 
Het bestuur

Indien onbestelbaar:  
Kemperpad 9, 3052 VR Rotterdam


