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Einde seizoen 2017
 

Seizoen 2017 is op onze tuinvereniging al weer afgelopen. Het lijkt wel voor
bijgevlogen. Nu is het buiten nat en guur. Wat gaat de tijd toch hard. Het
is al weer bijna kerst. Veel mensen associëren kerst met gezelligheid, bij
eenkomsten met familie en vrienden. 25 november leek het ook wel kerst.
Er was, zoals we al eens eerder hebben georganiseerd een bijeenkomst
voor de vrijwilligers van Lusthof. Wat een mooi feestje was dat. Ruim
veertig leden werden verwelkomd met een hapje en een drankje. Goed om
te zien dat zoveel mensen zich inzetten voor de vereniging. Naast verplich
te uren zetten veel mensen zich extra in om Lusthof draaiende te houden.
De keukenbrigade had wederom uitgepakt met een fantastisch diner. Veel
keuze, voor elk wat wils. De kantine was voor de gelegenheid ook feestelijk
aangekleed. Een waardig einde van seizoen 2017!

Terugkijkend naar het afgelopen seizoen kan ik niet
anders concluderen dat er weer veel werk is verzet.
Sommige dingen zijn voor het oplettende lid heel
goed zichtbaar, andere minder. Zo zit er een nieuw
dak op de loods, met zonnepanelen. Veel voorberei
dend werk van onze vrijwilligers. Maar dat geldt na
tuurlijk niet alleen daar. Ons beheerdersechtpaar
familie Van der Zaken heeft dit jaar weer overuren
gemaakt. Klusje hier en klusje daar. Ook in de kantine.
We hebben in 2017 een stijgende lijn in activiteiten
gezien, allemaal mogelijk gemaakt door enthousias
te vrijwilligers. Van paaseieren zoeken met een echte
paashaas tot een herfstfeest voor de kinderen. En van
Bingo naar Tupperware van onze Marja van Katen-
drecht. Maar ook een nieuwjaarsborrel en feestmaal
voor vrijwilligers. En alsof het niets is, van april tot en
met oktober elk weekend op zaterdag en zondag
heerlijke maaltijden, broodjes en drankjes.
 
Veel werk is verzet in de kweekkas en we hebben weer
veel positieve ervaring opgedaan met compostwerk
zaamheden. Waar haalbaar wordt ons tuinafval
verwerkt tot compost. De hakselaar heeft menig takje
groen een kopje kleiner gemaakt. Onze bergen
tuinafval transformeerden tot compost. Tot mijn grote
vreugde kan er zelfs al geoogst worden. ‘Eigen’
compost wordt weer ter beschikking gesteld aan de
leden. Hoe mooi is dat?! 
 
En wat te denken van al die huisjes die van eigenaar
zijn gewisseld. Van opzegging naar(tuin)taxatie, van
welkomstgesprek en bezichtiging naar overdracht.
We hebben het er allemaal druk mee gehad. We
mochten 15 nieuwe leden via overdrachten welkom
heten op onze vereniging. Met zoveel nieuwe actieve
leden wordt 2018 vast ook een feestje.

 
De Lusthofbode komt dit jaar voor het laatst uit, maar
er is ook een alternatief. Een heuse nieuwe site zal
binnenkort live gaan. Ook Lusthof gaat met de tijd
mee!
 
Ook was en is er nog wat onrust. De RBVV stopt in 2018
met haar werkzaamheden na vele jaren trouwe dienst
aan haar leden. De organisatie maar met name de
mensen die zich er voor hebben ingezet verdienen
hulde voor hun inzet. Er komt een nieuwe beheerder,
Stichting ViN. Er komen in 2018 ook nieuwe statuten
en waarschijnlijk ook een nieuw huishoudelijk regle
ment. Een en ander is in voorbereiding en zal, later
dan werd verwacht, in 2018 zijn beslag krijgen.
Spannende tijden! Het positieve is dat we kunnen
blijven tuinieren en kunnen blijven overnachten. Het
zal er administratief wat anders uit gaan zien maar
dat komt vast ook goed.
 
Ik wens iedereen een fijne feestmaand toe en dank
ieder voor zijn of haar inzet. Op naar het nieuwe sei
zoen. We trappen weer af met een nieuwjaarsborrel.
Dus let op uw mail!
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
 
David de Glint
voorzitter
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Van de Redactie
Dit nummer staat in het teken van een paar grote verande
ringen op Lusthof.
 
Als eerste is dit de  laatste papieren versie van de Lusthof
bode, het verenigingsblad van Lusthof.
 
Al langer gingen stemmen op om te stoppen met een ge
drukte versie. De hoge kosten en het lage ophaal percen
tage gaven de doorslag mede dat bijna alle leden een
e-mailadres hebben. Verderop in dit blad een stukje over
de geschiedenis van dit blad.
 
Ook onze website was aan vernieuwing toe mede door het
gebruik van mobile telefoon en tablet. En als laatste, jawel
Lusthof op Facebook.
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In de loop van de tijd is het blad gemaakt door ver
schillende personen, waaronder Atie Manders, Jan
Bakker, Pieter de Kubber en Annemarie Uhlenbeck.
Het uiterlijk is steeds mee veranderd van getypt in
zwart-wit, naar de versie die nu voor u ligt, gedrukt en
in kleur met mooie foto’s.
Wat al die jaren hetzelfde is gebleven, is dat er een
gebrek aan kopij was en dat veel Lusthofbode's niet
werden opgehaald.
Deze uitgave is naar alle leden verstuurd zodat alle
leden de allerlaatste gedrukte "Lusthofbode" thuis
kunnen lezen/bewaren.

In 2018 dus geen papieren Lusthofbode meer maar
met de vernieuwde website een digitale Lusthofbode
en voor de enkeling die nog geen internet heeft komt
er in het publicatiebord een afdruk. Hier onder een
stukje geschiedenis geschreven door Atie Manders.
 

Geschiedenis
van ons Verenigingsblad.
 
Ongeveer midden jaren ’60 verscheen ons eerste
clubblad in klein formaat. Een naam had het eigenlijk
nog niet. Er stond gewoon LUSTHOF op. De heer
Gerritsen, destijds tuinder op tuin 126, is er mee be
gonnen. Hij maakte het blad op een hele oude
schrijfmachine en thuis drukte hij het af op een offset
machine. Ik kan mij nog herinneren dat in die tijd de
heer Van Walsum, die toen tuin 128 had, het clubblad
op de fiets rondbracht bij de tuinders die in Schiebroek
woonden.
 
Dat ging zo tot 1984. Toen werd ik secretaris van
Lusthof. Kort daarop overleed plotseling de heer
Gerritsen en werd mij gevraagd of ik dat er tijdelijk bij
kon doen. En, dat deed ik dus.
Ook ik begon op een schrijfmachine. Natuurlijk was
het toen niet meer een oude maar een elektrische.
Dan nam de heer Jacobs van tuin 125 het mee naar
kantoor waar het overgezet werd op een soort com
puter. Ons clubblad kreeg toen ook de naam zoals
het nu nog is: De Lusthofbode.
 
Het drukken van het clubblad werd door ons zelf ge
daan evenals het in elkaar zetten ervan Wij konden
een offsetmachine overnemen van de RBvV. In de
toenmalige “winkel” (nu bestuurskamer) waren we
enkele avonden per clubblad bezig om het te drukken
en in elkaar te zetten.

Steeds liep de machine vast en moest weer het een
en ander schoon gemaakt worden alvorens wij verder
konden. Dat ging zo niet langer dus werd er gezocht
naar een drukkerij. Dat werd de Multibedrijven. De
kopij moest gebracht en gehaald worden. Inmiddels
kocht ik ook mijn eerste computer, een Commodore.
Destijds was dat heel wat natuurlijk. Met de oude
programmaatjes van toen werd alles gemaakt.
 
Wij kregen enkele leden die regelmatig kopij inlever
den. Eerst was dat de heer De Vries, destijds tuin 121.
Later kwam er ook nog de heer Borsje die toen tuin
16 had, die meehielpen om de Lusthofbode gevuld
te krijgen. Ongeveer 1990 kwam Pieter De Kubber er
bij. Hij zorgde speciaal voor artikelen die met tuinieren
te maken hebben. Bovendien heeft hij de straatna
men van ons complex in beeld gebracht. Binnenkort
kunt u dat allemaal weer lezen in onze Lusthofbode.
 
Inmiddels is er heel veel veranderd. Natuurlijk werden
de computers beter en nu heb ik een hele goede
computer. Daar kan ik natuurlijk veel meer mee doen.
Cliparts invoegen, foto’s bewerken en noem maar op.
Ons clubblad wordt al een aantal jaren gedrukt bij
BSW, waar wij ook lid van zijn.
Ook wordt de kopij nu per e-mail aan de drukkerij
aangeboden en krijgen dan een telefoontje of e-mail
als het klaar is. Dan wordt het opgehaald. Nu verzorg
ik de lay-outs al voor het 23ste jaar. Dus dat “even er
bij doen” duurde toch iets langer dan ik verwacht
had. Maar…….. ik doe het nog steeds met heel veel
plezier en ben elke keer weer trots als er een mooi
boekje voor de leden is.
 
Wij hebben nu ook een redactie van vier personen.
Pieter De Kubber die er al enkele jaren bij is. Soms
kwam er nog iemand die voor kopij zorgde maar dat
duurde helaas nooit lang. Nu zijn er al enige tijd twee
dames aan de redactie toegevoegd t.w. Mw. Kruger
van tuin 19 en Mw Gajadin van tuin 12.
Wij hopen nog lang voor een goed clubblad te zorgen
met goede informatie vanuit het bestuur en natuurlijk
voor artikelen over tuinieren en alles wat daar mee te
maken heeft.
Nieuw is, dat De Lusthofbode nu ook via deze website,
www.vtvlusthof.nl, is te bekijken. Misschien dat in de
toekomst meer leden op internet het clubblad gaan
lezen. Dat zou heel veel drukkosten schelen.

Atie Manders
Redactie

Vreemd gevoel...
 
Voor u ligt de laatste papieren versie van de „Lusthofbode”. 
 
Na lang wikken en wegen is besloten om met de papieren versie van het verenigingsblad Lusthofbode,
waarmee in 1962 werd gestart en dat toen overigns nog niet meteen een naam had, te stoppen en over
te gaan op een digitale versie.
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Secretariaatsondersteuning
In de ledenvergadering, dit voorjaar, heeft Geeta
vd Zaken haar functie van secretaris neergelegd.
Deze “baan” heeft zij met veel kennis en kunnen
vervuld en een enorme slag gegeven richting de
toekomst. De hele administratie is geprofessiona
liseerd en zowel de commissie als de bestuurska
mer hebben een prachtige metamorfose onder
gaan. Het is er goed werken nu!
 
Omdat er zich geen nieuwe kandidaat voor deze
functie had aangemeld, heb ik de leden voorgesteld
een werkgroep te vormen, die dan samen met de
bestuurlijke secretaris, deze klus gaat klaren. Circa 10
leden melden zich meteen enthousiast aan en ik heb
toegezegd de functie van secretaris tot de nieuwe
ledenvergadering op mij te nemen.
 
Zo aan het einde van het jaar is er nu positief nieuwste
melden, want momenteel zijn diverse zaken binnen
het secretariaat door deze groepopgepakt, zodat het
voor mij te doen is.  Maar ook is het fijn te weten dat
mijn vraag om ondersteuning zo enthousiast is uitge
pakt.
De stand van zaken op een rijtje: het inwerken door
Geeta is inmiddels afgerond, alle zaken zijn overge
dragen en ook goed nieuws is, dat zij volgend jaar de
jaarnota’s met mij (en met ondersteuning van Wies
van de Berg) gaat doen. Wies en Chris Olthof hebben,
samen met het bestuur, een gesprek gehad met onze
boekhouder Anton Wegberg, in verband met even
tuele overdracht van zijn werkzaamheden. Wies heeft
aangegeven dat zij in 2018 de financiële administra
tie wil gaan ondersteunen. Chris is druk geweest met
de automatisering. Ook is er een nieuwe laptop ge
kocht en alle programma’s zijn inmiddels hierop over
geplaatst.
 
Carola Macwirth heeft als ploegbaas en als coördi
nator complexonderhoud eveneens een behoorlijke
klus geklaard. Zij heeft deze taak dit jaar overgeno
men van Wies. Bijna alle zaterdagen was zij aanwezig
om de groepen te begeleiden en werkplannen te
maken. Ook heeft zij een overzicht gemaakt van de
niet gewerkte algemene werkuren 2017 door leden
binnen het complexonderhoud en ook gedurende
het seizoen heeft zij leden benaderd als er nog uren
openstonden. Nu deze lijst al klaar is, vereenvoudigd
dit het maken van de boetelijst voor op de jaarnota
2018. Wies en ik kunnen nu het totaaloverzicht gaan
maken. Afgesproken is dat Wies en Annee Schone
veld de nieuwe werklijsten voor het algemeen werk
2018 gaan maken, wat mij, maar ook Cok, hij is ook
druk als algemeen bestuurder, enorm ontlast.
Kort nog even een kijkje in de keuken van het secre
tariaat: we vergaderen momenteel een keer per
maand, of vaker bij noodzaak. Bijna dagelijks over
leggen we via Whatsapp, wat een uitkomst! Ik heb
hiervoor een groepsapp gemaakt.

Er zijn momenteel ca. 15 tuinen overgedragen, wat
veel werk was maar ook een mooie taak. Afscheid
van leden die vaak heel lang lid zijn geweest en het
verwelkomen van nieuwe enthousiaste leden. Wies
heeft aangegeven mij hierin te gaan ondersteunen
in 2018.

Ook heeft het bestuur veel werk gehad en overleggen
bijgewoond in verband met de transitie van de RBvV
naar de AVVN/SVIN. Veel administratie en overleg
passeert de bestuurskamer (mails, aanvraag vergun
ningen, nota’s, diverse vragen van leden/instanties
etc.) en er wordt regelmatig binnengelopen om even
gezellig bij te praten, vragen te stellen etc. Ook wor
den de diverse commissies (het zijn er momenteel 17)
door ons ondersteund. 

Samengevat: mijn wens om het met elkaar te doen is
meer dan uitgekomen! (Nog) niet iedereen die zich
had aangemeld is benaderd voor hulp, maar het
gevoel dat wij het met elkaar doen is meer dan
ingevuld!

Enorm bedankt allemaal!!
 
Marian van Beek
Secretaris a.i
 

Secretaris in de bestuurskamer
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Zo is de oude groepenkast elektriciteit vervangen
door een nieuwe. Karel Van Staaten is hier druk mee
bezig geweest. Wij kunnen nu beschikken over meer
dere groepen zodat bij een kortsluiting niet het hele
complexgebouw zonder stroom zit. Ook zijn de oude
vries/koelkasten vervangen door energie zuiniger
exemplaren. De verlichting is voor een groot deel
vervangen door spaar/ledlampen. Onze gebouwen
beheerder, Rinus van der Zaken, is hier druk mee bezig
geweest. De oude elektriciteits- en gasmeters zijn
vervangen voor moderne exemplaren. 

De zonnepanelen, die door onze eigen kundige
mensen op het dak van de loods zijn geplaatst, zijn
nu bezig energie terug te leveren aan het stroomnet.
Jur van As, Rinus van der Zaken en mijn persoon
hebben zich met deze klus belast.  Voor dit kon ge
beuren was het oude, asbesthoudende dak, in het
voorjaar vervangen onder begeleiding van Emiel
Snellaars. Ook dank hiervoor namens de vereniging!

Hiernaast is het ook gelukt, dankzij onze secretaris,
een goedkoper groen energie abonnement bij Eneco
te bewerkstelligen, wat de vereniging weer honder
den euro’s per jaar oplevert.
Kortom wij zijn met zijn allen lekker bezig geweest dit
jaar en gaan het komende jaar met veel vertrouwen
tegemoet.
 
Cok van Beek
 

Een stukje over de technische dienst
De technische dienst draagt de verantwoording voor onze mooie complex. Denk aan het af en aansluiten
van het water,  maar we doen nog veel meer op het complex.
Zo is in het begin dit jaar de dak van de loods vervangen wat een uitdaging was. Ook het plaatsen van het
nieuwe informatie bord was een uitdaging.  Voor het nieuwe seizoen zijn er nog genoeg klussen voor de
technische dienst te doen.
De technische dienst bestond in 2017t uit: Rinus, Karel, Henny, Jur, Jan, Andries en Emiel

Zuinig omgaan met energie is hot op VTV Lusthof!
Naast het composteren van ons groen- en takken afval, het liefst op eigen tuin, zijn wij druk bezig geweest
met het terugdringen van elektriciteit- en gasverbruik. Dit om milieutechnische redenen maar ook om
kostenbeheersing.
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Al dat enthousiasme tijdens de dieren-ontdektocht
leek de herfst echt wakker te schudden. Aan het einde
van het buitenprogramma begon het te regenen en
was het extra knus om binnen aan de slag te gaan
met het maken van een herfst-schilderijtje.

Annelie deelde verf uit en elk kind mocht een eigen
schilderijtje maken. Ook de blaadjes en takjes die
buiten waren verzameld, werden op de schilderijtjes
geplakt. Echte herfst kunstwerkjes! 
En zo vloog een geslaagde herfstmiddag voorbij. Met
in de ene hand een herfsttasje en in de andere hand
een herfst-schilderij, liepen de beschilderde dierenkin
deren zachtjes of iets harder met hun (groot-) ouders
weer naar huis.

Wat super dat jullie er allemaal waren! Tot de volgen
de activiteit in het voorjaar… 
 
Namens de activiteitencommissie
Chantal, tuin 44

Leuke herfstmiddag
voor alle (klein-)kinderen van VTV Lusthof.
 
Zondag 8 oktober organiseerde de activiteitencommissie een speciale activiteitenmiddag.Wat was het
een feest om zoveel kinderen te zien genieten tijdens de gezellige bezigheden die in de kantine en
buiten plaats vonden.  

De middag begon met het versieren van een “herfst-
tasje” waarin de kinderen later herfstbladeren en -
takjes konden verzamelen. Terwijl Marian koekjes en
limonade uitdeelde, toverden Linda en Fenneke met
hun grimeerpenselen alle kinderen met gemak om
tot de mooiste dierfiguren. Zo stond al snel een groep
vlinders, tijgers, beren, schildpadden en vogels klaar
om aan hun “dieren-ontdektocht” te beginnen. 
 
Met hun versierde tasjes én een sporenboekje in de
hand, werd fanatiek gezocht naar de verschillende
dieren die over het terrein van Lusthof verstopt waren.
Bij elk dier dat gevonden werd, hoorde een opdracht.
Zo liep de hele dierenbende langs een touw dat als
een spinnenweb door tuin 44 was gesponnen. Aan
het einde kon naar ‘spinnige dropveters’ worden
gehapt. In de speeltuin werden we getrakteerd op
lekkere frisse fruitstokken en kon er gespeeld worden.

Springend als kikkers hopten we langs de kweekkas
om vervolgens bij een heus insectenhotel uit te
komen. Daar vertelde Arnold over het hotel dat hij
voor de insecten bouwde. De kinderen mochten
helpen met het boren van kleine gaatjes zodat de
kleine diertjes van Lusthof een heerlijk kamertje kon
den betrekken. Aan het einde van de tocht maakten
we muziek met zelf gevonden takjes en ritselende
blaadjes. Wat een muzikale dierenparade daar op
het hoofdpad van Lusthof! 
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Waarom composteren?
Bladeren (‘groen’) en takken (‘bruin’) verteren vrij
snel en vrijwel vanzelf weer tot aarde. Het is daar
om niet nodig ze tegen betaling met een grote
vervuilende vrachtwagen door het land te laten
verslepen. Bijvoorbeeld van een volkstuinencom
plex (dat groen en bruin aanlevert) naar een mili
eupark (waar wordt ingezameld), dan naar een
composteercomplex (waar wordt gecomposteer
d) en dan via de winkel weer naar de tuinder (die
het gebruikt). Het is efficiënter om groen en bruin
gewoon in de buurt te houden en er plaatselijk de
aarde mee te verrijken. Daarom wordt er op De
Lusthof gecomposteerd.

Composteren
Vorig jaar (2016) heeft het compostteam in de grijze
bakken bij de parkeerplaats gewerkt. Met zulke bak
ken kan compost van uitstekende kwaliteit worden
geproduceerd, maar dat is veel werk. Het groen en
bruin moeten klein geknipt zijn. De lagen groen en
bruin moeten elkaar afwisselen. Er mag niet te veel
aarde tussen zitten. De bakken moeten niet te nat en
niet te droog zijn, dus hun temperatuur moet steeds
worden bijgehouden. Hiervoor is de medewerking
van iedereen op het complex nodig. Dat draagvlak
was er vorig jaar nog niet. Het was zoveel werk om het
aangeleverde groen en bruin geschikt te maken voor
verwerking en om ongeschikt materiaal weer uit de
grijze bakken te halen, dat het team aan composte
ren niet meer toe kwam.

Bergen op Lusthof?

Inzamelen
Dit jaar is daarom een stapje terug gedaan en de
nadruk gelegd op het inzamelen. Dit maakt goed
zichtbaar over welke hoeveelheid groen en bruin het
op De Lusthof gaat. Ook is gebleken dat zelfs een
gedeeltelijk gecomposteerde hoop al enorm vrucht
baar is: vooral pompoenen en Oost-Indische kers
groeien er goed op.

Plannen
Steeds meer mensen composteren op hun eigen tuin.
De inzameling bij de speeltuin functioneert goed. Het
compostteam hoopt voor het volgende seizoen
achter de kas een nieuw composterium in te richten,
opnieuw met de bedoeling (ook) een fijne kwaliteit
compost te produceren.
 
M. van Tol

Snoeicursus op Lusthof  
 
Vanaf 9.30 druppelde op zaterdag 21 oktober een
gemêleerd gezelschap van 9 personen, waar
onder 3 van onze vereniging, het verenigingsge
bouw binnen, welkom gezeten door Leo Brand de
cursusleider van deze dag.
 
Leo, een oud bioloog is een makkelijke verteller die
de informatie doorgeeft op een manier die voor ie
dereen makkelijk te begrijpen is.
Na de theorie is het tijd om naar buiten te gaan.
Vooral zo veel mogelijk vragen stellen is de slogan. 
Vlak voor het einde en heel toevallig vlak bij het ver
enigingsgebouw begint het te regenen. Bij de evalu
atie krijgt iedere deelnemer een map met de volledi
ge cursus als naslagwerk. 
Een heel leerzame echtende met misschien een
vervolg? 
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Teamwork

De grote groep mensen die hun steentje bijdragen
door deel te nemen in een team voor complex onder
houd, of ook wel algemeen werk, zijn ook dit jaar flink
aan het werk geweest. Behalve het netjes houden van
ingang, paden en parkeerplaats zijn er meer taken.
We planten (met dank aan de kasploeg), snoeien en
wieden algemene borders, we maken clubhuis en
loods aan de buitenkant schoon en we ondersteunen
de compostgroep en speeltuingroep waar nodig. 

 
We hebben gemerkt dat veel mensen reageerden op
een mailtje van ons als iets niet helemaal in orde was
op hun tuin. Bij een volgende bezichtigings ronde
bleek dat vaak alles in orde was en daar zijn we heel
blij mee. Iedereen wil toch immers een mooi tuincom
plex zien met verschillende soorten tuinen i.p.v. ver
waarloosde tuinen of tuinen waar je niet in kunt kij
ken? We hopen dan ook dat het volgend jaar nog
beter gaat en dat iedereen begrip heeft voor de
mailtjes die we sturen. 

Algemeen Werk. Broodnodig!
Zoals je weet verzetten alle leden werk voor het belang van de vereniging. Sommige iets meer omdat
ze dat gewoon leuk vinden en het ook hard nodig is! Andere houden het bij de verplichte uren; ook
goed natuurlijk.

De regels die we gebruiken zijn door de leden opge
steld en goedgekeurd. Wij vinden ook dat ze onder
de loupe genomen moeten worden om zev aan te
passen. Tot die tijd blijven ze zeker van kracht en lopen
wij onze rondes aan de hand van deze regels.
De tuinbegeleidingscommissie. 
 
 

Tuinbegeleiding, een goede zaak
Als tuinbegeleidingscommissie hebben we het afgelopen seizoen 1x per maand een ronde gelopen om
tuinen te bekijken en nieuwe leden te verwelkomen.

 
Dit jaar was voor mij het eerste jaar als coördinator
en er vielen mij een paar zaken op. Alhoewel niet ie
dereen het een leuke verplichting vindt zijn de mees
te mensen positief ingesteld en steken naar eigen
vermogen de handen uit de mouwen. De teamlei
ders, of ploegbazen, pakken het werk serieus aan en
zorgen voor een goede sfeer. Een voorbeeld; tijdens
een gigantische hoosbui bleken de dakgoten van de
loods over te lopen;  alhoewel we het vanwege de
aanhoudende regen voor gezien hielden waren er
toch  een paar mensen bereid de ladders op te
klimmen en de dakgoten schoon te maken. Geen
droge draad meer aan t lijf en toch even het klusje
klaren; petje af! Ook de gemiste beurten werden door
bijna iedereen ingehaald.
 
Zoals na elk jaar zijn er wel puntjes ter verbetering. In
het hoogseizoen zijn er vaak minder klussen voor het
complex onderhoud. We zullen daarom volgende
zomer wat minder beurten inplannen tijdens de zo
mervakantie, zodat we iets verder in de herfst door
gaan. Tenslotte is dat het seizoen waarin veel klussen
te bedenken zijn.
Mochten er leden zijn die tips hebben voor werkzaam
heden of anderszins dan hoor ik het graag.
Fijne winter en tot in het voorjaar!

Met vriendelijk groet,
Carola Machwirth
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Naast de kweekkas is de bostuin, een stukje halfwoes
te tuingebeuren met een echt insectenhotel en een
biovijver. Het geheel is aan de ene kant afgesloten
door een takkenwal waar inmiddels veel diertjes in
wonen.
 
De opbrengst van de verkochte plantjes wordt ge
deeltelijk gebruikt om nieuwe zaden/planten enz aan
te schaffen: een ander gedeelte gaat naar de vere
nigingskas.
Al met al is het veel werk bij de kas en met prijsjes
vanaf 20 cent verdien je niet veel. Volop werk dus voor
de mensen ingedeeld bij de kweekkas die ook nog
eens met een derde van de beoogde inzet moesten
werken. Er moet wel vermeld worden dat de overge
bleven mensen erg hun best gedaan hebben om de
kweekkas ook dit jaar weer een succes te maken.

Aandacht voor de kweekkas mag best. 
Wat gebeurt daar allemaal?
We maken stekjes van planten, scheuren planten en zaaien. De aldus verkregen planten bieden we
tegen zeer redelijke prijzen te koop aan bij de loods op de kraam, maar ook bij de kas zelf (op het
speelveld). Maar dat is niet alles, Pieter knapt oude (goede) gereedschappen op die weer voor een
klein prijsje verkocht worden. Slijpen van gereedschappen tegen een kleine vergoeding is ook over te
praten.

Nog een beetje nieuw.
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Chris Olthoff is later bij de welkomstcommissie geko
men, aanvankelijk als achtervang, maar later ter
vervanging van Yvette. Yvette nam helaas afscheid
van de welkomstcommissie. We missen de ervaring
en collegialiteit van Yvette natuurlijk enorm, maar
begrijpen dat een switch naar een andere commissie
ook goed is voor de(tuin) afwisseling. 
Inmiddels is Chris Olthoff ingewerkt en blijkt hij met zijn
welbekende enthousiasme een verfrissende aanvul
ling op ons team. 
 

Maar wat doet de
Welkomstcommissie nu eigenlijk?    
 
Het woord zegt het natuurlijk al.  We heten mogelijke
toekomstige leden WELKOM en vertellen ze zoveel
mogelijk over het reilen en zeilen van onze vereniging.
Hierbij komen de positieve zaken aan bod, maar
webesteden ook aandacht aan de verantwoordelijk
heden en werkzaamheden die het lid zijn van een
vereniging en het onderhouden van een volkstuin
met zich mee brengt. Kortom, niet alleen maar gezel
lig, maar ook zeer informatief.

Bericht van de welkomstcommissie
 
VTV Lusthof was ook dit jaar weer erg populair en via de website kwamen veel aanmeldingen voor het
(aspirant) lidmaatschap binnen (we gaan richting 40 en het jaar is nog niet voorbij).
Met veel plezier zijn we (Yvette Noorland, Annelie van Heeren, Hannie de Waal en Annee Schoneveld)
dit jaar dan ook gestart met de welkomstgesprekken. Hannie is hierbij het centrale aanspreekpunt naar
het bestuur toe. 

 
Van het welkomstgesprek wordt een verslag gemaakt
en voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur beslist of
een kandidaat aangenomen wordt als aspirantlid.
In de welkomstgesprekken blijkt soms dat aspirantle
den een ander beeld voor ogen hebben van wat een
volkstuin is, dan zoals wij dat zien. De meneer die de
volkstuin vooral zag als een goedkope woonplek
zodat hij wat dichter bij zijn werk kon overnachten leek
ons minder geschikt als tuinlid. In een dergelijk geval
adviseert de welkomstcommissie negatief v.w.b.
aanname tot aspirantlid. Gelukkig komt dit bijna nooit
voor en zijn toekomstige leden vooral super enthou
siast en kan men vaak bijna niet wachten tot er een
leuke tuin op VTV Lusthof vrij komt.

Laan van Ruub Visser
Eerbetoon aan een verdienstelijk lid van VTV

lusthof
Ter herinnering aan de verdiensten van Ruub
Visser is een bord geplaatst vlak bij zijn oude tuin
(45) met daarop de tekst Ruub Visser laantje.

 

De aspirantleden zijn zelf verantwoor
delijk om de website in de gaten te
houden, maar kunnen vanaf het mo
ment dat ze officieel aspirantlid zijn ook
daadwerkelijk reageren op tuinen.

Vooral in de eerste week nadat een tuin op de site
staat is het spannend. In die week hebben bestaande
tuinleden immers voorrang en geldt ook de wachtlijst
van aspirantleden. Het is vaak een zenuwachtig
gedoe voor de toekomstige tuineigenaar. Is de eerste
week voorbij en heeft niemand gereageerd dan
wordt er vaak een zucht van verlichting geslaakt. Het
proces van onderhandelen en praktisch afhandelen
van de aankoop van de tuin kan beginnen.
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Koop en verkoop van tuinen en tuinhuisjes
Om welke reden dan ook, regelmatig veranderen onze tuinenen daarmee natuurlijk ook de tuinhuisjes
die erop staan, van eigenaar. Als een lid te kennen heeft gegeven de huur van de tuin op te willen
zeggen en zijn tuinhuisje te willen verkopen, levert hij de op het huisje passende sleutel(s) in. Dit is voor
Hannie en Frans het teken om in actie te komen.

Zodra zich een aspirant-koper bij hen meldt verzorgen
Hannie en Frans een bezichtiging. Als een aspirant-
koper voornemens is de tuin over te nemen worden
koper en verkoper met elkaar in contact gebracht.
Zodra dezen tot overeenstemming zijn gekomen
wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld. Het be
stuur stelt een datum en tijdstip vast voor de over
dracht, waarna koper en verkoper hiervoor worden
uitgenodigd. Hier eindigen de taken van Hannie en
Frans voor wat betreft de koop en verkoop van tuinen
en tuinhuisjes. 
 
Om dit gehele proces te begeleiden is geen speciale
commissie ingesteld. Dat er echter veel werk mee is
gemoeid blijkt wel uit het voorstaande, terwijl de ad
ministratie die hierbij wordt verricht niet zichtbaar is.
Niet iedere verkoper is het met de taxaties eens en
niet iedere bezichtiging leidt tot een aankoop, maar
na verloop van tijd lukt het toch altijd weer nieuwe
eigenaren blij te maken met een eigen volkstuin. 

 

Waarom VTV lusthof?
Steeds vaker komen aspirantleden bij VTV lusthof te
recht omdat zij mensen in hun familie- of vrienden
kring kennen die bij ons al een tuin hebben. Men
raakt, na een bezoek, enthousiast door de sfeer op
de tuin, de mooie omgeving en wil ook graag zo’n
heerlijk plekje waar je in de natuur tot rust komt en
kunt genieten van alles wat bloeit. “Je eigen groenten
kweken” en “lekker met je handen in de aarde” horen
we vaak.

Onze nieuwe speeltuin wordt ook zeer gewaardeerd
en het lijkt wel of er steeds meer jonge gezinnen ons
tuincomplex komen bevolken.  Daarnaast merken we
dat aspirantleden zich veel bewuster zijn van de
omgang met de natuur en het milieu. Er wordt positief
gereageerd op ons milieuvriendelijke compostbeleid
en ook het kweekkasproject wordt als zeer stimule
rend ervaren. Niet alle startende tuinleden zijn ervaren
tuinierders en vinden het prettig hulp te krijgen van
ervaren tuincollega’s en willen daarnaast zelf ook
actief bezig zijn om nieuwe tuinvaardigheden aan te
leren.
 
Kortom een positieve ontwikkeling waarvan we
hopen dat die zich ook volgend jaar voortzet. De
welkomstcommissie blijft zich in 2018 inzetten om
hieraan haar bijdrage te leveren.
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De website 
De openingspagina, de zogenoemde home-page
bestaat uit een slideshow van beelden die worden
ondersteund door verschillende kernachtige teksten
die kort samengevat verwoorden wat er schuil gaat
achter VTV Lusthof. Wie vervolgens naar beneden
scrollt passeert diverse promotionele tekstregels die
uitnodigen om een daaronder geplaatste button aan
te klikken, waardoor vooral bezoekers worden getrig
gerd om verder te kijken en te lezen. Zij belanden via
deze buttons direct in het hart van de site en kunnen
onder andere kennisnemen van de beschikbare tui
nen, de activiteiten, ons kweekkasproject, de kantine
en loods en onze commissies.
 
Wie vervolgens vanaf de homepage of vanuit de
vervolgpagina’s het hoofdmenu volgt, die vindt alle
relevante informatie over VTV Lusthof van Visie en
Missie van onze vereniging tot een stukje historie,
maar ook informatie over geplande activiteiten en
uiteraard de informatie voor u als leden van de vere
niging. Via de verschillende onderwerpen en pagi
na’s onder deze button komt alles voorbij wat u als
tuinlid moet weten. Van uw rechten en plichten tot
regels omtrent leefbaarheid, maar ook tal van down
loads betreffende diverse vergunningen, et cetera, et
cetera.
 
Maar ach, wat heeft het voor zin dit allemaal te om
schrijven als u het zelf kunt ontdekken.
Ik zou zeggen: “give it a try!”

Ga naar www.vtvlusthof.nl
 
Veel succes!
Sijmen Aleman (tuin 81)
 

Een nieuwe 'responsive' website voor VTV Lusthof.
Like what you see?
 

Dit jaar vierde de iPhone zijn 10e verjaardag en volgend jaar wordt het 2e lustrum gevierd van het
Android-besturingssysteem dat mede gefinancierd werd door Google en als de grote tegenhanger wordt
gezien van Apple. En hoewel de strijd tussen beide besturingssystemen voortduurt, kunnen wij ons al
bijna geen wereld meer voorstellen zonder de SmartPhone. De komst van zowel deze mobiele telefoons,
als ook de iPads en Tablets zorgden voor een enorme toename van het internetgebruik en daarmee de
behoefte aan ‘responsive’ websites. Het kon dan ook niet uitblijven of ook bij VTV Lusthof ontstond de
behoefte aan een dergelijke site. Achter de schermen is er de laatste maanden dan ook hard aan
gewerkt en het zal niet lang meer duren of de nieuwe ‘responsive’ website van VTV Lusthof gaat online.

Wat houdt dat precies in? Een responsive site. 
Surfen over het world-wide-web valt binnen onze da
gelijkse bezigheden niet meer weg te denken. Dank
zij de snelle technologische ontwikkelingen van de
laatste jaren raadplegen we het internet waar we
maar willen. Via de computer, tablets, iPads, iPhone
en SmartPhones beheerst het ons leven. Om die we
bervaring echter zo optimaal mogelijk te kunnen
beleven op een zo breed mogelijke range van zojuist
genoemde apparaten is een vormgeving en bijbeho
rende techniek vereist, die we omschrijven als ‘res
ponsive webdesign’. Een ‘responsive’ website past
zich automatisch aan aan het scherm dat de we
gebruiken om een website te bekijken. Niet alleen qua
beeld maar vaak ook qua lettergrootte.
 
Van oud naar nieuw. 
Het SmartPhone gebruik heeft ons enorm verwend.
We gebruiken het apparaat te pas en te onpas en
voor alle mogelijke doeleinden. Vanuit onze luie
stoelen en banken kunnen we winkelen, boodschap
pen doen, tv-gidsen raadplegen en zien wat er in een
bioscoop of theater speelt. Vervolgens bestellen we
ook onze tickets en doen we onze geldzaken met deze
vernuftige telefoons. Al snel ontdek je dan dat traditi
onele websites je dan danig in de weg staan. Als een
postzegel komen ze in beeld. Laat staan dat je via
zo’n verkleinde presentatie van wat voor een organi
satie ook op een fatsoenlijke manier iets kunt invullen
of bestellen. Dat gold evenzeer voor de huidige Lust
hof-site.
 
Maar daar is nu een einde aan gekomen. Niet alleen
is de nieuwe Lusthof-site nu een ‘responsive’ site. Ook
qua inhoud is ie flink onder handen genomen. Daar
bij is er getracht om alle belangrijke zaken op een
logische wijze te rangschikken. Niet alleen voor u als
lid van VTV Lusthof, maar ook voor bezoekers van
buitenaf, die zich willen oriënteren of op zoek zijn naar
een tuin.
Zodra je met de nieuwe site aan de slag gaat merk
je het verschil. Van een doolhof met diep verscholen
boodschappen kom je in een geordend landschap
dat communicatief gezien snel en adequaat de
juiste weg wijst naar hét antwoord op alle vragen over
VTV Lusthof. 
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Op verschillende apparaten

Indeling overzicht

15



Indien onbestelbaar:  
Kemperpad 9, 3052 VR Rotterdam


