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Kopij Lusthofbode
Heb je een artikel, mededeling of een andere
bijdrage, mail naar: redactie@vtvlusthof.nl of
stop je bijdrage in de brievenbus aan het hek.
Ook kinderen kunnen foto’s, tekeningen, een
leuk verhaal of een gedicht insturen.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten of te
weigeren. Anonieme en/of beledigende
bijdragen worden niet geplaatst.

Lekker dicht bij huis.
Redding?.

Het volgende nummer verschijnt in
september 2015.
Kopij voor dat nummer kan je insturen voor
15 augustusi 2015

Adverteren
Met de opbrengsten uit advertenties blijft de
Lusthofbode betaalbaar.
Wil je adverteren of weet je adverteerders?
Mail naar redactie@vtvlusthof.nl.
Kijk voor nieuws, huishoudelijke informatie,
tips en achtergronden tips en achtergronden
ook op de website: www.vtvlusthof.nl

Wilt u op de hoogte worden gehouden van alles wat op en
rond Lusthof gebeurt?
Stuur dan een e-mail met uw naam en tuinnummer naar:
webmaster@vtvlusthof.nl
en u krijgt regelmatig een nieuwsbrief in uw mailbox.

redactie@vtvlusthof.nl
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Bestuursn2eu?s

De vakantieperiode breekt weer aan
De vorige keer schreef ik over het nieuwe seizoen en van
alles daarom heen. Inmiddels is de langste dag al weer
geweest en hebben we de warmste dag sinds ons
bestaan als Lusthof meegemaakt. Waar in de afgelopen
periode nog wel eens geklaagd werd over het ontbreken
van echt mooi weer en gebrek aan zomerse
temperaturen dan wel voldoende regen trakteerde de
natuur ons de afgelopen periode op een ware hittegolf.
Ik hoop dat u die een beetje heeft doorstaan. Afzien was
het zeker. Niet alleen voor ons tuinders, ook voor uw
mooie volkstuin was die warmte een uitdaging. De
natuur kan gelukkig hier en daar een beetje geholpen
worden met wat sproeiwerk.
Over helpen gesproken, dat is een mooi haakje. De
vorige keer maakte ik u attent op de opening van de
kantine. Nou dat hebben we gemerkt. De broodjes en
drankjes vlogen bijna letterlijk over de toonbank. Niet
alleen prettig voor degene die de versnaperingen
produceert en consumeert, ook voor de vereniging zelf.
Het brengt immers wat bescheiden inkomsten met zich
mee voor de vereniging. Het is overigens niet altijd even
druk maar toch, het blijkt dat u de kantine zeer
waardeert. En daar zijn wij dan weer blij mee. Ik heb uw
hulp een beetje nodig. Ondanks dat er een zeer
gemotiveerde ploeg is merken we dat de bezetting nog
wat aandacht verdiend. Er is ruimte voor versterking van
het team. Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat het
dankbaar werk is. Om het voor ons allemaal prettig te
houden moeten er echt wat mensen bij. Ik daag u uit,
meld u ook aan bij de kantineploeg.

Al weer enige tijd geleden hadden we de plantjesmarkt.
Die is toen gecombineerd met een rommelmarkt en
loterij. Er was zelf een heuse ‘scharenslijper’ aanwezig
die voor een zelf te bepalen donatie uw gereedschap
weer tiptop in orde maakte. Het was een gezellige en
geslaagde dag. De opbrengsten van dit alles was niet
onaardig en wordt verdienstelijk ingezet. Een groot deel
van de inkomsten is gereserveerd voor de komende
herziening van de speeltuin. Een actieve groep mensen is
al begonnen te brainstormen over de inrichting en al wat
daar voor nodig is. Top!
Binnenkort is er weer een belangrijke happening op
Lusthof. Zoals u wellicht weet is 2015 een jubileumjaar
voor Lusthof. We bestaan dit jaar 60 jaar! Dat kunnen we
natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.
Daarom worden er in het weekend van 5 en 6
september gedurende twee dagen activiteiten in dit
kader georganiseerd. Ik zou haast zeggen, open uw
agenda en SAVE THE DATE! In dit kader wil ik u ook
vragen om (foto)materiaal over de geschiedenis van
Lusthof beschikbaar te stellen. Wellicht kunnen we dit
materiaal verwerken tot iets aardigs. En lijkt het u leuk
uw medewerking te verlenen aan de
jubileumactiviteiten, meld u zich dan aan. Dit kan onder
vermelding van het onderwerp Jubileum via het bekende
emailadres: volkstuin@lusthofrotterdam.nl
Met het begin van de zomervakantie voor de deur wens
ik iedereen een fijne vakantie en bovenal veel plezier op
uw volkstuin.
Namens het bestuur van Lusthof
David de Glint

redactie@vtvlusthof.nl
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Uit de kas gekomen
Terwijl de temperatuur tropische waarden
aanneemt, blik ik even terug op het voorjaar en de
plantjesmarkt . Een koud en ook nog eens droog
voorjaar zorgde er niet voor dat we een breed
aanbod aan plantjes konden bieden. Zaden kwamen
maar moeizaam op en groeiden niet of nauwelijks.
En dan begon de dag van de plantjesmarkt op een
druilerige zaterdagochtend …. Gevolg: minder
bezoekers dan we hadden gehoopt. Maar toch viel
de opbrengst niet tegen dankzij de inzet van de
tuinders achter de kramen en de succesvolle
slijpshop van Andries. Veel tuinders maakten
gebruik van de mogelijkheid hun gereedschap te
laten slijpen voor wat ze er voor wilden geven. De
kantine lokte aardig wat bezoekers die zich te goed
deden aan de heerlijke broodjes en cake en
ondertussen de kleine rommelmarkt binnen
afspeurden naar aantrekkelijke spulletjes.

pompoenen en een strook met klein fruit en
fruitboompjes. Op het BamboeWeiland wordt een
stelling gebouwd voor twee bijenkorven door
Reinier onze (tweede ) Imker.
Op zich gaat het goed met de compostfabricage.
Jammer dat er nog steeds mensen zijn die
onbruikbare dingen storten .
Bruikbaar: Gras, groene planten, heggenknipsel.
Niet bruikbaar: Stenen, kunststof, zand en
boomstammen.
Arnold van der Zijden

Bij de kas gaat
ondertussen alles
gewoon verder. Het
is duidelijk te
merken dat alles
veel later is dan het
jaar ervoor, maar nu
is weer extreem
warm en nog steeds
erg droog.
Wel hebben we al
een keertje geoogst
van de aardbeien
bedden (en in de
kantine verkocht).
Er zijn twee stroken
bijgekomen: een
strook naast de
rozenbottels met
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Compost, van groenafval en takken
We zijn nu al een poosje bezig met het
maken van compost, een dankbaar karwei,
van tuinafval naar bruikbare
grondverbeteraar , compost dus.
Veel van de gemaakte compost is opgegaan
in de potjes van de
kweekkas, een ander
deel is gebruikt om de
bloemperken op ons
park van een laagje te
voorzien , zoals de
rozen bij het voorhek,
de bloembakken en
nog veel meer
plekken.
De aanlevering van
groen door de leden is
flink op gang
gekomen, dat heeft u
waarschijnlijk wel
gemerkt! Reeds van verre kun je hoge bergen
groen zien liggen. Inmiddels is er ook een
mooi bord komen te staan, een prachtige
samenwerkingsactie tussen Christine en
Pieter de Kubber! Nu zal niemand zich meer
kunnen vergissen want op dat bord staat
precies en duidelijk vermeld wat er wel en
niet kan worden aangeleverd en op welke
plek.
Lees dat bord voordat u iets weggooit!

a. plantenresten van groene planten (zoals
heggenknipsel, gemaaid gras, uitgetrokken
onkruid), alles het liefst klein geknipt, ook de
lange bloemstengels, dat scheelt ons enorm
veel werk en versnelt het composteren. Dus
liever geen 10
meter Klimop
aaneen maar even
door u zelf in
stukjes geknipt.
b. takken van
bescheiden formaat,
houtig spul. Die/dat
hoeft u niet te
knippen, liever niet
zelfs, maar moet
apart van het groen
worden neergelegd!
Deze takken
hakselen we met de
kleine elektrische
hakselaar.
Dus alstublieft, wilt u groen en bruin ( houtig
spul) gescheiden houden!
Wij hopen dat steeds meer mensen het nut en
ook de lol van zelf compost maken (zijn)
gaan inzien. Vooral op de eigen tuin dus.
Heeft u die HOOP ook?

Het compost team

Nog even voor de duidelijkheid, composteren
doe je met:

redactie@vtvlusthof.nl
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Nieuwsgierige vragen
tuin 8

Wat is het mooiste in je tuin?

eruit in elk seizoen. Genieten dus!

De tuin in Lusthof is nog in wording, dus het is nu
lastig te zeggen wat het mooist is. Deze vraag moet
je me over een paar jaar nog maar eens stellen. Het
mooist op dit moment is alle hulp en planten die we
hebben gekregen.

Wat vind je een lastig karwei?

In de tuin thuis vind ik de brem heel erg mooi, dus
die hebben we ook op Lusthof geplant. En de
papaver in de voortuin vind ik ook prachtig. Maar
ook de kamperfoelie, en de prunus en…. en…
Wat is het lelijkste in je tuin?
In Lusthof is dat nog moeilijk te zeggen. Of
misschien juist niet, omdat het nog ‘work in
progress’ is. Het moet allemaal nog gaan groeien! Ik
kijk dan even naar mijn tuin thuis. Daar vind ik alle
planten mooi. Ze bloeien allemaal verschillend en
hebben hun eigen eigenschappen. Bijzonder! Nu ik
erover nadenk is het lelijkst misschien een van het
plantsoen overgewaaide plant. Ik heb ‘m laten staan
omdat ik eens wilde zien wat hij ging doen, maar ik
ben ‘m nooit mooi gaan vinden, bedenk ik me nu.
Is er een voorbeeld, of een plan?
David en ik hebben eerst veel gepraat over de
inrichting van de tuin. Daarna zijn we veel plaatjes
gaan kijken en daar weer verder over gaan praten.
Toen hebben we een schets gemaakt en die met
touwtjes uitgezet in de tuin. Volgens mij gaat het
nog mooier worden dan we van te voren hebben
kunnen bedenken!
Is tuinieren moeilijk?
Tja. Ik heb er niet heel veel verstand van. Maar in de
tuin thuis is het ook gelukt, dus het zal hier ook wel
lukken. Mijn moeder weet veel van planten en ik
google ook wel eens om wat dingen op te zoeken.
Thuis hebben we niet een heel bewerkelijke tuin,
dus we zullen het nog meemaken.
Wat wil je bereiken in je tuin?
Ik zou me graag willen vergapen aan alle
verschillende planten en bloemen die er komen te
staan. Wat doen ze, op welk moment, hoe zien ze
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Voor nu is meehelpen in de tuin met twee kleine
kinderen erbij soms lastig. Zij hebben het na een
half uur gezien en dat begrijp ik ook. Ze willen dan
op pad, dingen zelf ontdekken. Dus we maken onze
tuin ook kindvriendelijk. We zijn bezig met een hutje
en als het huisje er staat, wordt het vast ook
makkelijker.
Krijg je hulp?
We krijgen enorm veel hulp. David heeft volgens mij
nog geen dag alleen geklust! Dat is heerlijk.
Wat te denken van bestrijdingsmiddelen en hun
invloed op het dierenleven?
Omdat ik ook kinderen in mijn tuin heb rondlopen,
gebruik ik geen of héél weinig chemische middelen.
Ik maak biervaatjes voor de slakken, zet potten zo
mogelijk wat hoger en zoek zoveel mogelijk andere
oplossingen.
Praat je wel eens met andere tuinders over je
plantjes?
Nog niet heel veel. Dat gaat misschien nog komen.
Lees je over planten, kijk je naar tuinprogramma’s
of op websites?
Laatst hebben David en ik een geweldig Engels
programma gezien: een wedstrijd tuinontwerpen
van de BBC. We hebben genoten en direct enkele
andere DVD’s erachteraan gezien. Ik zoek verder op
wat ik nodig heb op internet en als het zo voorkomt
lees ik er wat over, maar niet heel actief.
Eet je uit je tuin?
Thuis hebben we al zes radijzen, een keer spinazie,
sla, bieslook, bosui en dille uit de tuin gegeten. De
tomaten moeten nog komen en ik wacht nog op de
pompoenen en aubergines en de oogst van een
plantje waar ik het bordje van kwijt ben geraakt…
spannend wat dat gaat worden… Misschien gaan we
dit wel wat groter oppakken op Lusthof.

www.vtvlusthof.nl

Waarom heb je een tuin?
Lekker buiten zijn.
Wat doe je in je tuin?
Een rondje lopen in de tuin tussen de planten, een
beetje in de tuin werken, lekker zitten en lezen.
Waren het vervelende vragen?
Dit was goed te doen.
Fenneke de Glint – van der Grinten

Tuin 8

redactie@vtvlusthof.nl
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Orc12.eeën 2n .e
Noor.ran..
Dat er in onze Noordrand van Rotterdam soms verrassende soorten vogels,
zoogdieren, vlinders en planten voorkomen is bij menigeen wel duidelijk.
Verrassend is misschien toch dat er tenminste 3 verschillende soorten orchideeën voorkomen.
Het gaat om de Brede Wespenorchis, de Rietorchis en de Bijenorchis.
Ter bescherming van deze fraaie planten worden de groeiplaatsen niet bekend gemaakt.
Wel zijn er een paar foto's.

Brede Wespenorchis
Bijenorchis
Peter van Dalen.
Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand.
Petertje.vleermuis@gmail.com
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Compostt1ee en ?at moet je er mee.
Na het lezen van het boek ,,het bodemvoedselweb’’ en de lezing van Marc Siepman
( in onze kantine ) waren we toch nieuwsgierig geworden naar het effect en de
methode van compostthee.

Het principe van compostthee is simpel. Een zak met
goed uitgerijpte compost in een bak water, een
bruissteentje erin en een beetje voeding in het water
(rietsuiker b.v).
Na twee dagen
bruisen verschijnt er
geelbruin schuim op
het oppervlak, een
teken dat de in de
compost opgeloste
micro organismen
zich nu ook in het
water bevind.
Door de compostthee
verdund over de
planten te gieten zorg
je voor een goede
verspreiding van deze
organismen zodat er
een rijker bodemleven
ontstaat, wat weer
gunstig is voor de
planten.
Ik heb het
uitgeprobeerd op de
rabarber en de
bottelrozen.

Het proces stap voor stap:
Een vat van 25 liter water met water met een
omgevingstemperatuur van rond 20 graden.
Bruissteentje erin,
luchtpomp aan
( beide verkrijgbaar
in een
aquariumwinkel ).
Eerst 24 uur laten
bruisen zonder
toevoeging, dan de
zak met compost er
in en een paar
schepjes rietsuiker.
Nu ongeveer twee
dagen laten
bruisen, dan moet
er schuim op staan
en is het mengsel
gereed voor
gebruik.
Arnold.

Kijk zelf maar hoe die
erbij staan, wij van de
kas zijn er tevreden
mee.
Compostthee is ook te
gebruiken als plantenversterker en compoststarter.

redactie@vtvlusthof.nl
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Veiligheid op de tuin.
Veiligheid op de tuin van belang in de tuin,
maar ook in het huisje.
Denk bijvoorbeeld aan een geiser of koelkast. Als de
brander niet regelmatig wordt gereinigd, krijg je een
onvolledige verbranding waardoor er koolmonoxide
gevormd wordt, een zeer giftig gas dat 250 x sneller
opgenomen wordt in je lichaam dan zuurstof.
Koolmonoxide is zwaarder dan lucht en bouwt laagsgewijs
op, als je ligt te slapen is de afstand tot de grond niet groot.
Een andere oplossing is om de geiser te verplaatsen naar de
buitenkant van het huisje. De koelkast kan ook in je
schuurtje, iets verder lopen maar wel veiliger.
Maar ook de gasslang moet regelmatig worden
gecontroleerd, niet alleen op de datum (om de 4 jaar
vervangen) die op de slang is vermeld, maar ook op
eventuele haarscheurtjes. Twijfel je, vervangen! Dit geld
ook voor de drukregelaar, deze heeft niet het eeuwige
leven (vervangen om de 5 jaar). Gasslang en drukregelaar
zijn te koop bij de loods!

Bij gebruik van een kettingzaag moet je altijd een
kettingzaagbroek dragen. Die is voorzien van een laag
waar de draaiende ketting op vastloopt. Ook een helm en
veiligheidsbril zijn verstandig om te dragen.
Bij gebruik van gereedschap dat draait op benzine is het
goed om te weten dat in gewone benzine allerlei stoffen
zitten die slecht zijn voor je gezondheid. Met het hakselen/
snipperen, maar ook bij het gebruik van de kettingzaag
maken we sinds vorige jaar gebruik van brandstof van
Aspen.
Uit deze brandstof (2 en 4 takt) zijn de schadelijke stoffen
verwijderd.
Zet bij gebruik van een ladder deze voldoende schuin en
zorg voor een stevige ondergrond.
Zorg voordat maar ook tijdens het werken dat de grond vrij
is van obstakels en rommel.
Struikelen is zo gebeurd.
Als laatste tip:

In de tuin is veiligheid ook van belang, niet alleen van je
zelf maar ook voor omstanders.
Zet bij gebruik van een kettingzaag, hakselaar of frees altijd
een gehoorbeschermer op.

redactie@vtvlusthof.nl

Gebruik je gezonde verstand en lukt het niet alleen, vraag
hulp.
Pieter de Kubber
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Een lijk in de tuin?
Aangekomen in mijn tuin sla ik bijna stijl achterover van de stank.
Getverderrie, wat stinkt hier zo? Een dooie kat of een grote vogel? De buurvrouw rook het ook toen
ze in mijn tuin was. Jeetje wat een lucht!
Een ander tuinlid kwam ook kijken.
Ja, hij was rechercheur bij moordzaken geweest. Echt waar!
De bladeren gingen opzij met een stok en hij keek overal.
En stinken! Ongelooflijk!
Van die grote, groene strontvliegen vlogen in het rond. Zeker weten, er lag iets.
Er stond wel een eigenaardige plant. Die bladeren had ik wel meer gezien. Alleen dat donkere
soort blad eraan had ik nog nooit gezien.
Toen hij zo bezig was, brak er een stukje plant af. En hij riep, als een echte rechercheur: "Zaak
opgelost, het is die plant."
Nou ja niet te geloven. Maar nu weet ik in ieder geval wat er stinkt.
Even later riep de buurvrouw: "Mary ik heb wat voor je."
Ze had het Lansingerland krantje meegenomen van huis. Daar stond een meneer met mijn plant.
Er stond": "De bloei duurt anderhalve dag en veroorzaakt een stank die zijn weerga niet kent. Ze
noemen de plant penisplant vanwege de fallusachtige vorm ook wel genoemd reuzen aronskelk."
Nou is dit een avontuur. Dit moest ik toch delen met de tuiniers van Lusthof.

Mary Aleman tuin 81
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Aronskelk of penisplant

redactie@vtvlusthof.nl
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Wat wormen voor ons doen, dierenleven.
Wormen verteren plantenresten zodat
er humus kan ontstaan wat goed is
voor de bodem.

En tenslotte nog het zijn rustige werkers, geen
getto blasters, nee ze gaan rustig hun gang dag in
dag uit.
Ze zorgen ervoor dat je tuin in goede conditie
blijft.
Voor al deze gratis hulp mogen we best iets terug
doen vind ik.
Geen kunstmest strooien bijvoorbeeld, daar
kunnen ze niet tegen.
Je grasveld niet afharken, maar laten indrogen.
De wormen zullen er van genieten.
Mulchen met b.v haksel, stro of ander organisch
materiaal.
Eigengemaakte compost is helemaal geschikt,
alles blijft op die manier in je tuin en je hoeft niet
helemaal naar de container te lopen.
Het enige nadeel wat ik kan bedenken is dat
andere tuiniers jaloers worden, maar die van ons
zijn gelukkig niet zo.
Arnold.

Ze graven gangen in de grond zodat er lucht en
water in kan.
Er zijn wormen die tot drie meter diep gaan.
Door al dat gegraaf zorgen wormen er voor dat de
grond water op kan slaan,tot wel 20 liter per
vierkante meter.

Vriendelijk verzoek
Namens de zware jongens het vriendelijke verzoek om tot begin
oktober geen takken meer te storten op het speelveld.
In de zomer ( met deze temperaturen ) is hakselen echt niet
leuk.
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Puzzelen met Christine
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Lekker dicht bij huis en toch iets heel anders
Shakira en Hans van Duuren kwamen vorig jaar
tijdens een afdelingsuitje voor een barbecue op
volkstuincomplex De Venhoeve. Hun belangstelling
voor een eigen volkstuintje werd meteen gewekt Van
een volkstuin hadden ze meer een idee van een
moestuin. Dat je een tuin met een huisje kon hebben
waarin je kan wonen, was een openbaring. Hun
zoektocht naar een eigen tuin begon natuurlijk op de
websites van diverse tuincomplexen. Een jaar
geleden kozen ze voor tuin 38 op Lusthof en daar
hebben ze geen seconde spijt van. Al geven ze toe
dat de foto die ze eerst zagen niet helemaal klopte
met de werkelijkheid. “We schrokken wel de eerste
keer dat we hier kwamen. De foto van de tuin was
gemaakt toen het nog bewoond werd, daarna heeft
het jaren leeggestaan. Het onkruid stond twee meter
hoog. Het pad langs het huis was dichtgegroeid.
Maar we zagen wel de mogelijkheden. De ligging
zonder sloten aan de zijkant vonden we ook fijn
vanwege de kinderen. We zitten hier lekker beschut.
Het is een prima tuintje.”
Beiden hebben het door hun werk best druk. Hun
kinderen Shavano (8) en Evangeline (5) eisen de
nodige aandacht en verder wonen ze op een flatje in
Ommoord. Hun tuin op Lusthof is puur vakantie.
“We komen hier echt tot rust. Ook al is er genoeg te
doen, maar dat is juist leuk. En we hebben heel veel
hulp gekregen. Er stonden wel vijf bomen hier in de
voortuin. Die zijn door de zware jongens
weggehaald.”

Hun moestuintje langs het pad staat er heel mooi bij.
Ondanks de aanhoudende droogte kunnen de drie
courgette planten model staan in een tuinmagazine.
Ook de pompoenplanten zien hun kans schoon en
willen overal heen. De kersverse moestuinders staan
er bij alsof ze het niet kunnen geloven: het wonder
van de natuur.
Hans heeft weleens op hun balkon een en ander
geplant. Tomaten en paprika. Hun ontdekking dat
iets wat je zelf teelt, heel anders smaakt dan wat je
uit het schap haalt, motiveert om zelf groente te
planten. “Ik vind het erg leuk om zelf iets te
verbouwen maar we zijn hier vooral om tot rust te
komen. De kinderen hebben het hier heel erg naar
hun zin. Ze zijn vrij en kunnen hun gang gaan. Ze
leren ook wat van de natuur.”
Achter het huisje waar heel veel stenen werden
weggehaald, moet er een grasveld komen. En aan de
rand waar tot laat de zon schijnt, een soort prieeltje.
“Dromen hebben we genoeg, maar we laten het ook
een beetje op ons af komen. Ideeën voor hoe we het
willen hebben, moeten groeien. Dat is een proces.
We zijn ontzettend blij met alle hulp en adviezen die
we krijgen. Dat we binnen een jaar zo’n plekje
hebben, is echt te danken aan iedereen die heeft
geholpen!”

Chitra Gajadin

Shavano laat voor deze gelegenheid zijn step even in
de steek. Hij heeft ook wat wensen en ideeën. Hij
ziet graag wat veranderingen in de speeltuin. “De
speeltoestellen zijn nu alleen voor kleintjes. Ik zou
graag een soort klimtoren willen met touwen. Of een
grote trampoline. Daar is toch genoeg plek voor?”
Evangeline verschuilt zich achter haar moeder
wanneer aan haar gevraagd wordt of ze ook een
wensje heeft. Wanneer ze op haar rose ballerina’s
wegholt om te gaan steppen, vertelt Hans dat ze het
heel leuk vindt om te helpen, om de plantjes water te
geven.
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Van links naar rechts: Shakira, Evangeline, Hans en Shavano

De redding van een jonge Vlaamsegaai.
Ruben van der Zaken en zijn neefje Hugo vonden op de
parkeerplaats van Lusthof een jonge Vlaamse Gaai.
Ze zagen meteen dat er iets mis was: hij vloog niet weg.
De ouders waren nergens te bekennen.
Nu hadden ze al vaker vogels in nood geholpen.
Dus brachten ze hem naar de Vogelklas van Karel Schot
op het Afrikaanderplein.
Hij had een hersenschudding.
Na een paar dagen werd hij weer losgelaten!
Vogel gered!

redactie@vtvlusthof.nl
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Je bodem met bloed, zweet, maar zonder
tranen verbeteren!
Terug naar wat Marc Siepman ons op 21 maart
vertelde over de bodem van moeder aarde. Hij noemt
het: het bodemvoedselweb (zie Lusthofbode Mei,
2015). Dit woord suggereert dat de bodem het
voedsel - letterlijk het eten - vormt voor planten maar
ook dat plant én bodem én alles wat erin leeft, ja ook
slakken, wormen, schimmels, bacteriën, een geheel
vormen. Een netwerk, een soort WorldWideWeb ,
maar dan in de grond zich uitstrekkend over de
aardbol. Door overbegrazing, industrie en
bebouwing is er vaak geen evenwicht. Op veel
plekken op onze aarde is er te weinig voedsel voor
planten
Marc houdt een pleidooi om de bodem van onze tuin
te koesteren en te verwennen.
Hij stelt drie manieren voor hoe dat aan te pakken,
niet even voor één seizoen maar voor veel langer. In
de vorige Lusthofbode hadden we het al over mulch.
Mulch is de eerste manier om je planten én de
bodem te verwennen. Mulch is een mengsel van het
groenafval van je tuin: bladeren, grasmaaisel,
houtsnippers, dennennaalden en zo. Dat mengsel leg
je rondom je planten. Lekker dik. Het houdt de grond
koel als het warm is en warm als het koud is. Steek je
vinger erin en je voelt het temperatuurverschil!
Bovendien helpt het tegen de uitdroging van de
grond. Dat is broodnodig met zo'n droge lente als we
dit jaar hadden. Dan telt elk drupje water in de grond.
Na verloop van tijd verdwijnt de mulch. Opgenomen
en verteerd!
Een tweede manier is door middel van compost-thee.
Daar gaat Arnold elders in dit nummer uitgebreid op
in.
De derde manier kennen jullie al: compost. Veel
Lusthoftuinders voelen er niet veel voor om zelf
compost te gaan maken. Begrijpelijk, want een
composthoop kost tijd en inspanning. Dat valt niet te
ontkennen. Toch geeft het veel voldoening om al je
tuinafval en keukenafval te verwerken en terug te zien
in de vorm van gitzwarte compost. Dit voorjaar ben
ik als een bezetene bezig geweest met mijn
compostbakken. Ik neem mijn keukenafval van huis
mee, gebruik de mest van de pony's en kippen van
mijn dochter. Knip al het tuinafval zo klein als ik kan,
doe alles eerst door elkaar zoals compostmeester Olla
ons aanraadt. Verzamel grasmaaisel van het

Pagina 18

speelveld. Giet slootwater op de hoop. Prik er
regelmatig in met een bamboestok om zuurstof in te
brengen. Al dat gezwoeg en geploeter heeft toch iets
voortgebracht waar ik apentrots op ben. In nog geen
drie maanden tijd prachtige zwarte aarde. Dit jaar
ben ik nog niet één keer naar de containers geweest
om groen te lozen
Maar … wanneer is je compost gebruiksklaar?
Deze composttest vond ik op een oude tuinkalender.
Hoe ga je te werk?
Neem een hoopje compost in je hand en pers het
samen. Knijp stevig. Er kunnen nu drie dingen
gebeuren:
1. De massa komt tussen je vingers naar buiten
gekropen. Het materiaal is duidelijk te nat, maar
vooral zit er weinig structuurmateriaal tussen. Bruin
materiaal, zoals houtsnippers of in kleine stukjes
geknipte takken toevoegen is de boodschap
2. Tijdens het samenpersen zie je géén of hooguit een
paar waterdruppels tussen je vingers verschijnen.
Blijft de compost in een samengeperste bal op je
hand liggen, dan is de structuur van je compost in
orde.
3. Tijdens het persen zie je geen druppel vocht
verschijnen en wanneer je je hand opent, volstaat een
lichte druk op de compost om deze volledig te laten
openvallen. In dit geval is de compost te droog. Voeg
water toe of- bij het begin van het verteringsprocesextra groen materiaal. Gaat het om afgewerkte
gebruiksklare compost, dan mag die best droog zijn!
Ik deed de test en ik kreeg een prachtige zwarte bal!
Alle moeite niet voor niets geweest. Missie geslaagd!

Anne Marie Uhlenbeck

www.vtvlusthof.nl

Houtsnippers

Boomschors

Grasmaaisel

Sleutel voordeur verenigingsgebouw
Mocht u om de een of andere reden geen sleutel hebben van de voordeur van het
verenigingsgebouw dan kunt u deze bij ons bestellen tegen de kostprijs van € 4,50.
Hiervoor kunt u een mailtje sturen naar volkstuin@lusthofrotterdam.nl o.v.v. van uw
naam en tuinnummer. U kunt ook een briefje met uw gegevens in de brievenbus
deponeren.
Namens het Bestuur VtV Lusthof

redactie@vtvlusthof.nl

Pagina 19

Recept:Saladevanverschil endetomatensoortenmetricottakaas
Voor vier personen
1,5kg verse tomaten (verschillende soorten en kleuren).
Handvol bieslook
Handvol marjolein
Takje tijm
250 g ricottakaas of zachte geitenkaas (zonder honing).
Peper en zout
Olijfolie
Rode wijnazijn of sherryazijn

Bereiding:
Snij de tomaten in kleine partjes.
Snij de bieslook en de marjolein fijn, hak de tijm fijn en voeg deze met peper en zout
toe aan de ricottakaas. Bewaar de kaas in de koelkast.
Meng de tomaten, breng ze op smaak met zout en versgemalen peper en voeg naar
eigen smaak azijn en olijfolie toe. Schep voorzichtig door elkaar.
Verdeel de tomaten over vier borden en leg een flinke lepel van de ricottakaas
ernaast.
Werk af met wat blaadjes verse basilicum of een lepeltje pesto.

Pagina 20

www.vtvlusthof.nl

Stand van zaken speeltuin
Op 27 juni hebben wij het 2e overleg gehad
over de nieuw te realiseren speeltuin op
ons tuincomplex.
Een update leest u onderstaand.

De gemeente komt een dezer weken op ons complex
controleren hoe de huidige stand van zaken is van de
aanwezige speeltoestellen. Naar alle waarschijnlijkheid
zullen deze afgekeurd worden en ook door de gemeente
verwijderd gaan worden.

We hebben, in gezamenlijk overleg, besloten dat onze
voorkeur uitgaat naar een speelplek met een natuurlijke
uitstraling, met gebruikmaking van zoveel mogelijk,
reeds op het complex, aanwezige materialen.

Als groep hebben wij de intentie nog dit jaar de planning
uit te werken en eind dit jaar, begin 2016 te starten met
de " nieuwbouw ".

Er wordt momenteel een tekening gemaakt van de
indeling en de eventueel te plaatsen toestellen.
Ruimte komt er voor een picknickplek en ook zullen er
enkele bomen (voor schaduw) geplaatst worden
(misschien te verkrijgen uit het gemeentedepot).
Er wordt contact opgenomen met de gemeente ivm de
wet en regelgeving.

Het volgende speeltuinoverleg staat gepland op 25 juli
2015. Om 14.00 uur staat er koffie of thee klaar in de
kantine.

Ook wordt er door een ieder naarstig gezocht naar
eventuele subsidiestromen, diverse contacten worden
hiervoor gelegd.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd: hoe meer leden
zich hiervoor inzetten hoe meer de speeltuin voor onze
kinderen een prima speelplek gaat worden, waarbij
inspraak door een ieder mogelijk is!
Marian van Beek

Een oproep hiervoor wil ik graag doen: als U hierover
advies aan ons kan geven dan is dat meer dan welkom!

redactie@vtvlusthof.nl
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U2ta0en.a
Park Schoonoord

Arboretum Oudenbosch

www.tuinschoonoord.nl
In Rotterdam naast het park aan de Kievitslaan is
een prachtige heemtuin, Schoonoord geheten.
Voor wie van meer natuurlijke beplanting houd zeker
de moeite waard.
De toegang is gratis.
Openingstijden dagelijks 8 30 uur – 16 30 uur.

www arboretumoudenbosch.nl
Expositie in het toegangsgebouw door Yvonne Veen
met Glaskunst. Toegang: € 2,50
Mooie oude kloostertuin veel activiteiten.

Botanische tuin Kralingen
www.botanischetuinkralingen.nl
Cederstraat 12, Rotterdam.
Mooie verscheidenheid aan gewassen.
Toegang gratis.
Ma t/m vrijdag 8 30–16 30 uur.

Botanische tuin Delft
www.botanischetuin.tudelft.nl
Portlandplein 6 Delft
Parkeren is er niet eenvoudig maar de tuin is de
moeite waard. Mooie oude bomen en tropische
kassen. Leuk winkeltje erbij met frutsels.
Plantenverkoop in de tuin.
9 augustus 2015: Zondagwandeling Kuipplanten
ma-vrijdag 8 30–17-00
Weekend afwijkende openingstijden.
entree €2,00, met museumjaarkaart gratis

Arboretum Trompenburg
www.trompenburg.nl
Zaterdag 26 en zondag 27 september
Najaars-Festival toegang €6,00
Hoog waxcoat gehalte wat in prijzen te merken is.
Wel exclusieve planten.
Mooi arboretum een bezoekje waard, mooie
cactuskas.

Fort Hoofddijk
Budapestlaan 17
3584 HD Utrecht –uithof
Enorme en zeer fraaie rotstuin ,goed geordende
plantentuin met een flink kassencomplex.
Openingstijden 10 00 uur- 16 30 uur
Eenvoudige maar goede horeca voorziening
En winkeltje met frutsels.
5 september najaarsverkoopdag.
Rotstuin opgebouwd uit oude stenen en
rioolbuizen,prachtig resultaat , een van de mooiste
tuinen die ik ken.
Toegang €6,50 /gratis met museumjaarkaart

Tuinen van Hoegaarden
Arboretum Kalmthout
www.arboretumkalmthout.be
Mooie tuin fraaie eilandborders met grassen en een
bamboe eiland, goed geregelde horeca met
streekbieren!!
Leuk winkeltje met heel veel frutsels zelfs bruikbare.
Grote verscheidenheid van bijzondere gewassen
tegen normale prijzen.
Het arboretum is ook buiten beursdag zeer de
moeite waard
5/6 september Tomatenfestival 10-17 00 uur €7,00
inkom tijdens beursdag
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www.detuinenvanhoegaarden.be
toegang gratis van zonsopkomst tot ondergang.
Mooie oude gebruikstuin .

Hortus Leiden
www.hortusleiden.nl
entree €6,00 /museumjaarkaart gratis
oudste hortus van Nederland
mooi kassen complex en eerbiedwaardige oude
tuin, meer dan de moeite waard.
Ook winkeltje en horeca.
Juli-augustus 2015: Hortusfestival

www.vtvlusthof.nl

Stadsboerderij

Hex

www.uitjeeigenstad.nl
Marconistraat 39
3029 AG
Wo – za 10 00 uur – 22 00 uur
Zondag 10 00 uur – 16 00 uur
Verkoop van eigen geteelde en streekproducten.
Leuk horeca gedeelte met mooie gerechten voor
redelijke prijzen. Enorme groente tuinen, ook met
foliekassen van formaat. Leuk om zo maar eens
langs te gaan en voor den moestuinder een must.

www.hex.be
18e eeuws landgoed met enorme moestuin en
collectie fruitrassen. 2 uur rijden maar dan heb je
wat!
Tuindagen op 12 en 13 september 2015

Gesprek op het pad op weg naar de kantine
ja als je zo begint
dan kun je net zo goed

dat is hetzelfde als
wanneer je anderzijds

maar dat betekent dan
zodat je dan ook niet

want als je dan ook dat
dan kun je net zo goed

ja als je zo begint
dan lust ik er nog tien
Harry Mulisch

redactie@vtvlusthof.nl
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Hoe kom 2k aan muntjes voor e5ektr2c2te2t?
Op de website van Lusthof staat onder
download informatie over het reilen
en zeilen van Lusthof. Als u het
document Leefregels download, dan
krijgt u alle informatie die u nodig
hebt. Het blijkt dat niet iedereen
weet wat de rechten en de plichten
van tuinleden zijn. In het document
Leefregels staat alles wat u moet
weten. Deze keer drukken we de
informatie af over de muntautomaten.
Munten kunnen worden gekocht tijdens
openingsuren van de kantine en van de loods.
Buiten de openingsuren is het niet mogelijk
munten te kopen. Zorgt u er dus voor dat u
een munt in voorraad heeft.
- De prijs van de munten is gerelateerd aan de
prijs van elektriciteit en kan dus veranderen.
Op dit moment is de prijs vastgesteld per 2 uur
(50ct)
- De muntautomaten zijn zo afgesteld dat zij 2
uur aan een stuk stroom leveren. Wilt u daarna
nog stroom, dient u opnieuw een munt in te
werpen. Dit echter nadat de meter is
uitgeslagen.
- Tussentijds bijwerpen van munten heeft geen
zin. U bent de munt dan kwijt.
- De muntautomaten leveren stroom van
maandag t/m zaterdag van 7.00 uur tot 19.00
uur. Geheel volgens de regelgeving (art.12.b
huishoudelijk reglement), is het op zondagen
niet toegestaan stroom te gebruiken en
leveren de stroomautomaten dan dus geen
stroom.
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- U kunt gebruik maken van haspels van de
vereniging. Deze staan in het “haspelhok”. Dit
hok bevindt zich naast de containeropslag en
kunt u openen met een cijferslot. Wanneer u
munten koopt in de kantine of loods krijgt u de
code van het cijferslot. De code zal op gezette
tijden veranderen.
- Er staan haspels van 100 en van 75 meter.
Heeft u meer dan 100 meter nodig kunt u
verlengen met een eigen haspel of twee
haspels aan elkaar koppelen.
- Bij de muntautomaten hangt een
gebruiksaanwijzing. Belangrijk is dat u, zoals
in de gebruiksaanwijzing is aangegeven, de
trekontlasting gebruikt, niet meer dan de
maximaal toegestane 2000 watt gebruikt en de
haspels helemaal afrolt om verbranding te
voorkomen.
Niet meer dan één gebruiker tegelijk, het
gebruik van stekkerdozen is dan ook niet
toegestaan, dit in verband met de beperkte
capaciteit van de zekeringen.
- Het gebruik van stroom is bestemd
uitsluitend voor het gebruik van
tuingereedschap en eventueel gereedschap
nodig voor de bouw, verbouw of het onderhoud
van het huisje. Het groot onderhoud dan wel
het (ver)bouwen van huisjes bij voorkeur in het
voor- en naseizoen.
- Wanneer u gebruikt maakt van een eigen
haspel, dient u er voor zorg te dragen dat ook
deze is voorzien van een trekontlasting, op
welke manier dan ook. U dient er in ieder
geval voor te zorgen dat er geen kracht op het
stopcontact kan worden uitgeoefend.

www.vtvlusthof.nl

redactie@vtvlusthof.nl
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COMPLEX: HAZELAARWEG 39
3053 PM – ROTTERDAM
TEL.NR. VERENIGINGSGEBOUW: 010-4229983
WWW.VTVLUSTHOF.NL

Bestuur: volkstuin@lusthofrotterdam.nl
Redactie: redactie@vtvlusthof.nl
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