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In deze aflevering:

Lusthofbode oktober 2015
De Lusthofbode is het verenigingsblad van
VTV Lusthof en verschijnt 4x per jaar.

Redactie Lusthofbode en website:
Pieter de Kubber, tuin 11
Arnold van der Zijden, tuin 37
Chitra Gajadin, tuin 12
Anne Marie Uhlenbeck, tuin 68

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.
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Lustrumtoespraak van de voorzitter
Wensen van de wensenboom.
Myron vertelt.
Bomen en vleermuizen.
Compost moet rijp worden.
En hop…
Ruub Visser voorgedragen als erelid.
Verslag van een knalfuif.
Brief van de tuinbegeleidingscommissie.
Wat de Lusthofbode ons vertelt.
Zestig jaar “volks”tuinieren.
Brief van het bestuur.
Snoeisel, afval of waardevol materiaal
Adressen.

Het volgende nummer verschijnt in
december 2015.
Kopij voor dat nummer kan je insturen voor 9
november 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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LBst?Bmtoesp?aak Can 2e Coo?Eitte?

VtV Lusthof 60 jaar!
60 jarig bestaan van VtV Lusthof, dat is wel een
feestje waard! Huidige en oud-leden zijn
uitgenodigd, met aanvullend ook een aantal extra
gasten.
Fijn dat jullie allemaal zijn gekomen. In grote getale,
het aantal aanmeldingen voor dit feest bleef maar
oplopen, alleen maar mooi, dan hebben alle
mensen die zich hiervoor hebben ingezet ook echt
eer aan hun werk, en dat verdienen ze ook echt, en
hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Vandaag vieren we een lustrum. Het lustrum is van
oorsprong een zoenoffer dat eenmaal in de vijf jaar
werd gehouden in de tijd van de Romeinen. Na het
afnemen van een volkstelling (mannen) werd er drie
keer in een soort magische kring gelopen en werd er
een dier geofferd. Dit zuiverde het volk en bond ze
opnieuw. Dat ze als het ware bij elkaar hoorden.
Tegenwoordig is het toch wel iets anders. Per
periode van vijf jaar wordt vaak wel een feest
gehouden. Wat ik ook wel herken is een soort
gemeenschapszin, een maatschappij in het klein.
We zorgen voor elkaar en helpen elkaar, dat is
bijzonder en iets om trots op te zijn. Kijk eens naar
alle mensen die zich hebben ingezet voor realisatie
van dit feest. Super. Aan zoenoffers doen we niet
echt, wel kunnen we het verleden loslaten, en met
vereende krachten de draad oppakken wanneer dat
nodig is. Dat heeft Lusthof meerdere malen laten
zien, en ik hoop ook dat we dat blijven doen met
respect voor elkaar.
redactie@vtvlusthof.nl

We houden ook van gezellig samen zijn, liefst wel
met een lekker hapje en een drankje. Ik denk dat ik
jullie gerust kan stellen want dat is volgens mij goed
geregeld vandaag. Dat is namelijk iets wat we wel in
de hand hebben in tegenstelling tot het weer. Een
heuse professionele en steeds beter geëquipeerde
keukenbrigade heeft van alles klaargemaakt. (ja we
hebben een nieuwe koelkast aangeschaft, anders
konden we het eten echt niet kwijt en die stond
eigenlijk ook al op de planning. Nog heel even
geduld en dan kunnen jullie zelf ervaren dat we
toppertjes in huis hebben, en dan kan het echte
feest ook daadwerkelijk beginnen. De aanloop en
het geregel is wel eens een uitdaging maar het komt
uiteindelijk allemaal goed.
Even terug naar de historie. Het begon allemaal in
1955, op 1 september, op een andere locatie, wel in
Schiebroek heb ik begrepen. Lusthof is in haar
bestaan twee keer verhuisd. De huidige locatie is in
1960 betrokken. Uit die tijd stammen ook de mooie
en indrukwekkende moerascipressen die u langs het
hoofdpad ziet staan. Een soort oerbomen.
Een 60-jarig bestaan betekent automatisch ook veel
geschiedenis. Er zijn aardig wat feestjes geweest en
ik heb dat ook op foto’s gezien. En daar kunt u ook
van meegenieten want daar is een compilatie van
gemaakt. De verschillende leden hebben de huidige
vereniging VtV Lusthof gemaakt tot wat het nu is,
een natuurlijk oase van rust met 142 tuinen, de één
nog mooier dan de ander. In die 60 jaar is er vast
veel gelachen, en zijn veel mooie gezamenlijke of
meer privé momenten geweest, en er zal
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ongetwijfeld ook wel eens een traantje zijn
weggepikt op of over VtV Lusthof. Veel commissies
met allerlei activiteiten zijn er geweest. Die hebben
we nu nog steeds. Er waren wedstrijden
bloemschikken, de beste groentekweker,
gezamenlijke fietstochten, spelletjes op het grote
veld met heuse tennistoernooien, vierkampen,
lezingen over van alles en
nog wat, borrels en
versnaperingen in de
kantine, je kunt het zo gek
niet bedenken, of VtV
Lusthof heeft het allemaal
wel gezien.

voedselcyclus speelt daarbij ook een rol. Duurzaam
en biologisch staan in de belangstelling. En met die
interesse wordt ook de participatie in de
samenleving positief beïnvloed. Ons
verenigingsgebouwen is ook een leuke
ontmoetingsplek.
Bij een feestje horen ook kadootjes. Dat zijn er in dit
geval een aantal.
We boffen, want we
hebben veel
gekregen, onder
andere van de
gemeente en van de
RBVV.

In die 60 jaar passeerden
verschillende
economische tijden de
revue, met discussies over
voortbestaan, een nieuw
vliegveld met steeds
3 leden van het eerst uur tijdens een interview aan de
ringdijk

uitbreidende vluchten en lawaai, opvattingen over
tuinieren met gepassioneerde discussies, en die
gingen soms ook nog wel eens over het runnen van
onze eigen mooie vereniging.
Generaties zijn gekomen en gegaan, met veel mooie
en dierbare herinneringen. VtV Lusthof heeft het
allemaal gezien en
overleefd. Wat is gebleven
is het doel waarvoor we
zijn opgericht, namelijk
zoals de statuten zeggen:
de bevordering van het
volkstuinwezen. Dat doel
wordt met niet te
ontkennen passie

Van de gemeente
hebben we een
boom in het
vooruitzicht
gekregen. Die is er
nog niet, die komt in
november. Een beetje jammer dat die er nog niet is,
maar wat in het vat zit verzuurd niet. En we hebben
daar een mouw aangepast. Een aantal vrijwilligers
met verstand van zaken heeft een mooie boom
uitgezocht in het depot van de gemeente. Het is een
amberboom geworden. Dan iets over de
amberboom die we nog gaan krijgen.
Als u denkt aan de Indian Summer in Canada, met al
die mooie
kleuren dan kan
de amberboom
daar in mee. Niet
zoals de Esdoorn,
maar een Oscar
voor beste bijrol

in de praktijk gebracht.
Naast een plezierige vorm
van vrijetijdsbesteding is
tuinieren ook nog eens
gezond. Het leidt tot
minder stress en meer
De heren de Kubber en Christiaanse tijdens een tentoonstling.
bewegen.
langzaam en
We zien een grotere belangstelling ontstaan van
jongere gezinnen voor een volkstuin met als
beweegreden dat ze hun kinderen iets van de
natuur willen meegeven en zodoende ook meer
buiten zijn. Een grotere bewustzijn van onze
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lijkt wel
gerechtvaardigd.
De boom kan
uiteindelijk zo’n
dertig meter
worden en groeit

houdt van vochtige grond. Deze gift
vertegenwoordigd een aanzienlijk geldbedrag, u
kunt denken aan een investering van ongeveer
www.vtvlusthof.nl

investeren we ook in een duurzame toekomst. Dat
zijn we aan onszelf maar ook aan komende
generaties verplicht. Ik ga niet alles benoemen,
maar denk daarbij bijvoorbeeld aan ons
groenafvalbeleid. Het is straks mogelijk alles (met
beperkte uitzonderingen) te verwerken. Daarvoor
schaft de vereniging een supersonische moderne
hakselaar aan. U bent af van het lawaai, want hij is
heel erg stil. U hoeft dan niet meer uw tuinafval in
de huidige bakken te gooien, met uw medewerking
verdienen we op termijn de investering ook weer
terug. Op deze wijze houden we het natuurlijke
afval op de tuin, de grond kan er mee verreikt
worden.
Vanmiddag is er gelegenheid gezellig met elkaar te
kletsen, terug te blikken en vooruit te kijken. En ook
lekker te eten en misschien wel te dansen! Er is ook
entertainment. Onze vereniging heeft veel talent,
waaronder ook DJ’s. DJ Beauty Kees heeft onze
uitnodiging van harte aangenomen en zal
vanmiddag de muziek verzorgen. Top jongens! En
we hebben ook nog een echte goochelaar. We zijn
onze kinderen natuurlijk niet vergeten. Voor jullie is
er een op het weer aangepast programma in de
loods. Jullie kunnen als jullie dit willen na de toast
daar naartoe.

Er is straks ook nog een prijsuitreiking voor jullie!
Dat beloofd nog wat!
Het vorige lustrumfeest was voor het 55 jarige
bestaan, een zogenaamde smaragden jubileum,
deze is minder bekend dan het gouden jubileum van
50 jaar. Ons huidige 60-jarige jubileum heeft weer
een andere benaming, het is een diamanten
jubileum. Diamonds are Forever, toch dames? Een
toepasselijke benoeming vind ik persoonlijk.
‘Lusthof Forever’ bekt wat minder maar ik denk
toch dat het in de harten van veel leden een
bijzondere plek heeft gekregen. VtV is een beetje
verborgen complex. Maar het staat als een huis, niet
kapot te krijgen, Solid as a Rock, net als een echte
diamant. Ik zou zeggen op naar het volgende
jubileum, naar het briljanten 65 jarige jubileum.
Laten we er wat moois van maken en met elkaar
toasten op ons jubileum en op een briljante
toekomst!

David de Glint, voorzitter

De oude kantine tijdens een tentoonstelling begin jaren 80.

redactie@vtvlusthof.nl

Pagina 5

.ensen Can 2e .ensen0oom
Op het speelveld hingen aan de Wensenboom prachtige wensen voor de
toekomst van Lusthof, zoals:
Gezellig klooien
Fijne sfeer en groei en bloei!
Elkaar en elkaars tuinen beter leren kennen!
Met elkaar eten uit eigen tuin
Vreugde
Vrede
Verdraagzaamheid!

Er waren nuttige wensen, zoals
Uitloopplank voor en eenden en eendenmanden plaatsen
Hulppaal voor vogels en waterplanten voor kikkers
Meer mensen in de kantine
Pingpongtafel opknappen! Dit is een wens die 3x voorkwam!
Een vraag en aanbod rubriek in de Lusthofbode of in het advertentiekastje
Een speeltuin
Veel kinderen om mee te spelen
Grappige wensen:
Dieren op Lusthof, geen mollen
Meer watersalamanders
Hier leren hoe ik een boerin kan worden
Eendjes, nestjes, eitjes!
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JeB52inEen2in5
Hallo ik ben Myron en ik ben 7 jaar en ik ga het
hebben over cactussen.
Als ik op de grote tuin ben ga ik koffiedrinken en dan
naar Arnold.
Als eerste neem ik de kas bij de aardhommels.
Daar zijn veel Opuntias.
Opuntias zijn schijfcactussen.
Dan ga ik naar de andere kas.
Daar zijn natuurlijk geen Opuntias.

Natuurlijk wel andere planten kruitje roer mij niet,
tomaten enz en ik krijg vaak stekjes mee naar huis.

Myron

De oorspronkelijk inzending.

redactie@vtvlusthof.nl
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Bomen en Clee?mBiEen
In de media las ik een bericht dat er
kapwerkzaamheden zijn uitgesteld tot half oktober
i.v.m. de paartijd van boombewonende vleermuizen.
Overbodig bericht
Eigenlijk een overbodig bericht, want zoiets behoort
vanzelfsprekend te zijn. Gemeente(werken),
wethouders en raadsleden, beleidsmakers en
uitvoerders horen dit te weten. Kennelijk zijn zij nog
altijd niet op de hoogte van de Flora- en
Faunawetten en moeten natuurorganisaties en
vrijwilligers steeds maar weer alert zijn en aan de
bel blijven trekken.
Voor onze (wettelijk beschermde) vleermuizen zijn
bomen van vitaal belang. Een aantal soorten
gebruikt boomholtes als schuilplaats of brengt er in
een kraamkolonie jongen groot. Andere soorten
gebruiken bomen alleen om er te foerageren of
gebruiken bomen als verbindingsroute (bijvoorbeeld
een bomenlaan). Vleermuizen hebben een
gevarieerd aanbod van soorten bomen nodig met
een daarbij behorend rijk insectenleven.
Vooral oude, vaak afgetakelde bomen met grote
gaten en loshangende schors zijn geschikt als
paarplaats.
In de Noordrand van Rotterdam zijn er relatief veel
paarplaatsen van m.n. de Ruige Dwergvleermuis
(Pipistrellus nathusii). Jarenlang intensief nachtelijk
onderzoek heeft aan het licht gebracht dat vooral
de Schiezone en het Schiebroekse Park van
betekenis zijn als paargebieden voor deze soort.
Ook elders zoals in park Stadzicht en het
Plaswijckpark zijn er paarplaatsen gevonden. In de
nazomer en herfst komen er veel vrouwtjes Ruige
Dwergvleermuis vanuit Oost-Europa naar ons land
om hier te paren.
Bomen met holtes, gaten en spleten zijn daarvoor
van groot belang. Maar ook achter loshangende
schors of in vleermuiskasten kan worden gepaard.
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Het “gebonk” dat bij de paarplaatsen vrijwel de
gehele nacht te horen is op de bat-detector (20
kHz), is niet van de lucht. (Nee, dat “gebonk” is niet
wat u wellicht denkt!) Het is de sociale roep van
mannetjes Ruige Dwergvleermuis die vrouwtjes
proberen te lokken.
De sterkste en meest potente mannetjes hebben
altijd de beste plaatsen en boeken vaak het meeste
succes. Voor “beginnende” mannetjes bestaat
weinig of zelfs helemaal geen belangstelling bij de
vrouwtjes. Zij moeten wachten tot ze in de rangorde
stijgen.
Tijdens een excursie in de nanacht, speciaal voor
kinderen, maakte ik eens mee dat vlak voor
zonsopgang een kennelijk “populair type” maar
liefst 7 vrouwtjes binnenkreeg in zijn boom, een
oude Es.
Opmerkelijk was daarbij ook het moment van
invliegen van deze Ruige Dwergvleermuizen. Exact
op de officiële tijd van zonsopgang werd alles stil,
óók het gebonk! De kinderen die de tijd
controleerden op hun horloges waren verbijsterd
over dit fenomeen en over wat ze die nacht hadden
meegemaakt.
De volgende nacht...
De volgende avond na “de daad” zat deze
machovleermuis overigens gewoon weer nieuwe
vrouwen te roepen om bij hem binnen te komen.
Soms zijn de mannetjes Ruige Dwergvleermuis na
de paarperiode (die loopt tot eind oktober) zo
uitgeput dat ze het niet overleven. Want in de korte
tijd die dan nog rest voor de winterslaap dienen ze
snel aan te sterken en vet op te slaan als reserve en
dat lukt soms niet.
Peter van Dalen.
Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand.
Petertje.vleermuis@gmail.com

www.vtvlusthof.nl

Ophangen van vleermuiskasten op Lusthof.

Vleermuisexcursie rondom Lusthof.

redactie@vtvlusthof.nl
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Compost moet ?ijp Do?2en

We zijn nu al weer een poosje bezig met het maken
van compost . Dat maken we van gehakseld hout,
gemaaid gras en overig plantaardig materiaal zoals
b.v onkruid, bladeren en dennennaalden.
Die compost gebruiken we weer, deels om in te
zaaien maar ook op b.v de rozenperken als mulch.
Waarom? Door een laagje organisch materiaal aan te
brengen blijft het vocht langer in de grond. Dit jaar
met veel droogte in het voorjaar en vroege zomer,
niet onbelangrijk.

Door zelf te composteren of bruikbaar inleveren bij
de composthoop op het speelveld kunnen we
volstaan met minder containers.
Het gebruik van compost stimuleert het bodemleven
en dat is weer gunstig voor de plantengroei. Wat wil
je als tuinder nog meer.
Denk er eens over na. Laat het rijpen zeg maar .
Arnold

Er is echter nog een voordeel. Het materiaal verteert
en er komen bouwstoffen vrij voor de planten,
waardoor ze beter groeien en er mooier uit gaan zien.
Het composteren gaat steeds een stukje beter.
Natuurlijk zou het enorm helpen als er meer
bruikbaar materiaal aangevoerd zou worden.
Nu verdwijnt er nog steeds (te) veel bruikbaar
materiaal in de containers en dat is onnodig en
bovendien een dure grap voor de vereniging.

redactie@vtvlusthof.nl
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En hopF
Tegen een van de wilgen op het speelveld bij het toiletgebouw groeit een Hop.
Het is een vrouwelijk exemplaar en dat is
nu goed te zien aan de bellen die eraan
hangen. Ze zien er een beetje uit als
groene aardbeien.
Alleen de vrouwelijke planten hebben
die bellen in de nazomer/herfst.
Die bellen zijn enorm belangrijk. Er zit
een stof in (lupiline) die wordt gebruikt
bij de bereiding van bier.

Hop doet het bier bitter smaken en zorgt voor de
houdbaarheid.
Bij het nu zo populaire IPA bier (Indian Pale Ale) werd
en wordt veel hop toegevoegd. Vroeger namen de
Engelsen dat bier mee naar India, dat toen Engels
was. Om houdbaar te blijven in het warme klimaat,
moest het bier extra zwaar gehopt worden.
Hop komt in het wild voor in Europa, ook in
Nederland.

Ook dit is hop, Upupa epops.

Hop is familie van hennep, een familie waar wel meer aardige gewassen tussen zitten.
Arnold
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RuubVisservoorgedragenals erelid vanVtVLusthof
Op zondag 6 september werd ter ere van het
60 jaar bestaan van VtV Lusthof Ruub Visser
in het zonnetje gezet.

Catherijne gebouwd werd was dit gebouwtje
niet langer nodig. Voor 7000 gulden ging het
naar de Hazelaarweg. Ruub’s hobbies zijn
vissen en marathon lopen.

Ruub is 55 jaar lid geweest van Lusthof. Hij
heeft onlangs zijn tuin opgezegd. Ruub heeft
vele jaren in de bouwtaxatie commissie
gezeten. Ook heeft hij de huidige kantine
helpen opbouwen. Die was oorspronkelijk
van de NS Station Utrecht. Toen Hoog

Hij heeft met veel visexcursies meegedaan.

redactie@vtvlusthof.nl

Zijn huisje is het meest verscholen huisje van
de volkstuin. Van steen bovendien.
Op de Algemene Ledenvergadering in 2016
zal Ruub Visser voorgedragen worden als
erelid van Lusthof.
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Verslag van een knalfuif
Zaterdag 5 september jl. was het zover. De viering
van het 60-jarig lustrum van vtv Lusthof. 60 jaar!
Wat een tijd! Vtv Lusthof, opgericht in 1955. Toen
was ik er nog niet eens!
Diverse voorbereidingen voor het feest waren getroffen.
Drie mooie, witte partytenten stonden opgesteld naast
de kantine op het parkeerterrein. Eén om in te zitten,
eén waar pannenkoeken gebakken werden en eén waar
de dj-s Beauty Kees hun muziek draaiden.

Ze draaiden te gekke jaren 80 discomuziek (vet heet dat
tegenwoordig). Een beetje foute nummers als ik dat zo
zeggen mag van Bony M bijvoorbeeld. Bij de Wereld
Draait Door spreken ze dan over ‘guilty pleasures’. Daar
deed het me aan denken. Maar ‘guilty pleasures’ of niet,
de muziek sloeg in als een bom. Bij het eerste nummer
stonden er al mensen op de dansvloer (hallo Andre,
partystarter!) en daarna stroomde de vloer snel vol. De
stemming zat er direct in. En ik heb nu maar zo het idee
dat Beauty Kees dat niet verwacht had van al die
tuinmensen. Ze kwamen er gezellig bij al dan niet met
schemerlamp als attribuut om mee te dansen. De heren
Beauty Kees deden lekker gek, met plastic lippen,
zonnebrillen, ouderwetse telefoons, enz. Halverwege de
avond was er een heuse travestieten act. Wie had dat
gedacht op Lusthof, hoewel de naam Lusthof al iets doet
vermoeden … Maar dit is uiteraard een grapje. De
polonaise ging van de partytenten naar de kantine en
terug.

Beauty Kees dat is een verhaal apart! Twee jonge, slanke
heren, waarvan ik aanvankelijk niet wist dat ze op
Lusthof een tuin hebben. De ene ging gekleed in een
prachtig paars pak en de andere in een geel pak. Lekkere
felle kleuren. Heren met humor. Uiteraard stond er een

Ondertussen waren er in de Loods allerlei activiteiten
voor de kinderen. Er was een grote tafel geplaatst en er
kon naar hartenlust geknutseld en gespeeld worden. Het
beschilderen van kindergezichtjes leek favoriet. De hele
avond kon iedereen genieten van prachtig beschilderde
kinderkoppies.
De goochelaar Ricardo liep rond met leuke trucs en zo
was er voor elk wat wils.
beauty case op de draaitafel. En er stonden kitscherige
schemerlampen (maar smaken verschillen natuurlijk) en
er hingen geborduurde schilderijtjes, bijvoorbeeld van ik
meen het melkmeisje van Vermeer.
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Tegenover de Loods stond een fantastische Wensboom,
prachtig beschilderd. Een ieder kon daarin zijn wens voor
de vereniging hangen en dat werd door veel mensen
gedaan.

www.vtvlusthof.nl

ochtend om 10.30 uur een wat ingetogener bijeenkomst
in de kantine met koffie en zelfgemaakte taarten. En wat
voor zelfgemaakte taarten! Ze zagen er geweldig uit en
ze smaakten nog beter! Wederom zijn complimenten
hier op zijn plaats.
Na de eerste koffieronde werd de heer Ruub Visser door
de voorzitter in het zonnetje gezet. De heer Visser is al
55 jaar lid van de tuinvereniging en is daarmee degene
die het langst lid is. Dankzij de heer Visser hebben wij
een kantine! Zeer terecht dat hij tot erelid benoemd gaat
worden.
Om 17.30 uur werd in de kantine het lopend buffet
geopend. Ge-wel-dig wat er allemaal op de tafels stond
uitgestald. Rundvlees, kippenboutjes, zalmfilets, diverse
soorten salades, teveel om op te noemen. Na je eerste
bordje ging je graag nog eens terug om andere lekkere
dingen te proberen. Dus ja, inderdaad, een beetje teveel
gegeten, zeker na de heerlijke fruitsalade als dessert.
Met de gekregen drankbonnetjes kon iedereen drankjes
halen bij de bar. Kortom, het was fantastisch. Alle
complimenten voor de keukenbrigade, bestaande uit
Arnold van der Zijden, Marianne van der Zaken en
diverse dames, waarvan ik de namen helaas niet ken. Het
is ongekend dat er uit de eenvoudige kantinekeuken
zoveel lekkers getoverd is. Iedereen was vol lof.

Als sluitstuk van de festiviteiten werd er onder het
spandoek dat ter ere van het lustrum is opgehangen in
het pad bij de Loods een groepsfoto gemaakt door
Andries, die trouwens alle feestelijkheden digitaal heeft
vastgelegd. Daar zullen we vast nog wel het een en ander
van te zien krijgen. Op de tv in de kantine konden
zaterdagavond foto’s bekeken worden van 60 jaar
Lusthof, waarbij natuurlijk ook de foto’s van vroeger
enorm leuk waren om te zien.
Na dit alles begon het grote opruimen. Maar zoals altijd:
vele handen maken licht werk en dat ging ook nu weer
op. In no time waren de partytenten ingepakt en was
alles opgeruimd. En zo hoort het ook. Wat je noemt het
verenigingsleven. Met z’n allen. Dat voelt goed!
Met vriendelijke groet,
Monique Moerman, tuin 135

Het feest is goed bezocht. Er waren zo’n 150 mensen.
Jammer dat een aantal vertrouwde Lusthof-gezichten
zich niet heeft laten zien. Dit soort uitjes is er voor
iedereen en het is een leuke manier om de nieuwe
mensen beter te leren kennen.
Na deze geweldige feestavond (de gezellige vuurkorven
ben ik nog vergeten te vermelden) was er de volgende
redactie@vtvlusthof.nl
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Beste 1olle5a tBin2e?
Zoals u weet heeft onze vereniging een
tuinbegeleidingscommissie. Deze heeft o.a. de rol
het parkachtige karakter van Lusthof te bewaken.
Dat wil zeggen dat de commissie in het oog houdt
dat bepaalde basisregels worden nageleefd zodat
onze tuinen als geheel het karakter van een park
behouden.
Om zo neutraal mogelijk aan tuinleden te laten
weten dat er iets aan de tuin zou moeten
gebeuren, hebben we op een rij gezet over welke
punten u misschien een opmerking kunt
verwachten:

Takken over het voetpad
Zoals vaker gemeld door het bestuur is het
noodzakelijk dat een ambulance of
brandweerwagen snel over de paden kan
rijden. Geconstateerd is dat vanuit uw tuin
takken over het pad hangen die de
hulpdiensten kunnen hinderen.
Hekje en/of huisnummer
Een van de basisafspraken is dat elke tuin
een afsluitbaar hek heeft en een duidelijk
herkenbaar nummer. In uw tuin ontbreekt
het hek en/of het tuinnummer.

De hoogte van de heg
Het bestuur heeft ons voorstel de
heghoogte vast te stellen op maximaal 100
cm( in plaats van 65 cm) goedgekeurd.
Uw heg is echter hoger dan 1 m.

Puin en bouwafval.
Laat dit niet onnodig lang in het zicht
staan. Voer het zo snel mogelijk af.

Begroeiing/Onkruid vóór, onder of in de heg
Gebleken is dat dit bij uw tuin zo is. Dit is
ongewenst.

Wij begrijpen maar al te goed dat gebrek aan tijd
een probleem kan zijn. Er is echter een aantal
basisafspraken zoals hierboven beschreven
waarop de tuinbegeleidingscommissie toezicht
houdt.

Onkruid in de tuin
Geconstateerd is dat er sprake is van een
bovenmatige hoeveelheid onkruid op uw
tuin. Net als onder punt 2 moet u er
rekening mee houden dat u anderen
hierdoor overlast bezorgt. Regelmatig
onkruid weghalen is noodzakelijk.
Zicht op de tuin
Lusthof heeft een parkfunctie. Het kan
daarom niet de bedoeling zijn dat uw tuin
bijna helemaal aan het zicht wordt
onttrokken. Wij begrijpen best dat u gesteld
bent op uw privacy. Die kan bereikt worden
door het plaatsen van een struik, trellis of
pergola met begroeiing. Hiermee blijft het
open karakter van de tuin behouden.
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Daarom verzoeken wij u vriendelijk om notitie te
nemen van de punten ( 1 t/m 7) en ervoor te
zorgen dat ook uw tuin hieraan voldoet .
Als leden van de commissie lopen we regelmatig
langs voor een praatje, maar bij vragen kunt u
natuurlijk ook contact met ons opnemen. Bent u
bijv. door omstandigheden tijdelijk niet in staat
uw tuin te onderhouden, laat het ons weten.
Met vriendelijke groet,
De tuinbegeleidingscommissie
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Wat de Lusthofbode ons vertelt:
over de jaren 1985-1991.
We kijken vaak met heimwee terug naar de jaren
van toen. Was toen alles veel gezelliger en beter?
Was alles anders? Wat kunnen de Lusthofbodes
van toen ons vertellen over het leven op Lusthof
dertig jaar terug?
In het archief vond ik 30 jaar Lusthofbode. Ik heb de
Lusthofbodes van december 1985 tot december
1991 doorgenomen. Er vallen twee jubilea in : het
30 jarige en het 35 jarige bestaan van Lusthof.
Wanneer is de Lusthofbode begonnen? In 1985
waarschijnlijk, want op de omslag staat Jaargang 1.
De redactie in dat eerste jaar bestaat uit één
persoon: De Heer Gerritsen van tuin 126. Vanaf
maart 1986 was er een 5koppige, soms 7-koppige
redactie met een
typograaf, offsetdrukker,
een tekenaar en een
journaliste, iemand die de
lay-out doet en een
eindredacteur
Eerst iets over het uiterlijk
van de Lusthofbode. Toen
moest alles nog getypt en
gestencild worden. Echt
een clubblad uit de tijd
zonder pc, zonder printers
en zonder digitale foto’s
en Internet. De illustraties zijn van de hand van de
heer J.W. Eeringaard, wiens exclusieve taak dit was.
Vaste onderdelen zijn: ‘Van de Bestuurstafel’,
advertenties wel drie tot vier bladzijden per
nummer, recepten van Kokkie, puzzels en veel
gedichten over gebeurtenissen op Lusthof.
Bedankjes van Lusthofleden voor attenties bij
feestelijke en droevige gebeurtenissen. Verslagen
van activiteiten, zoals de jaarlijkse fietstocht.

redactie@vtvlusthof.nl

Voornamen zijn nog uitzondering. De Heer en
Mevrouw de algemeen aanvaarde aanspreektitel.
Het Bestuur
Het bestuur bestond uit een 1 en 2 voorzitter, een
1 en 2 penningmeester, secretaris, een
coördinator Technische zaken en een coördinator
Verkooploods. Er zijn verschillende commissies
zoals die er nu ook nog zijn, maar ook een aparte
Dart commissie en Klaverjascommissie.
ste

ste

de

de

In 1985 wordt besloten om voor het eerst ook
vrouwen op te nemen in het bestuur. De tuinders
worden gerustgesteld: Atie Manders is heus
bekwaam! Ze heeft ervaring. Ze wordt de eerste
vrouwelijke secretaris.
Later zal ze naast haar
werk als secretaris ook de
redactie van de
Lusthofbode op zich
nemen.
In maart 1986 werd een
werkcommissie
(Algemeen Werk)
opgericht. Kees schrijft
opgewekt in de
Lusthofbode van maart
1986: “ De eerste
algemeen werkdag was
zeer geslaagd. De sfeer
was onwijs goed en er is hard gewerkt. Wat
ziekmeldingen (die al bekend waren) verder een
grote opkomst. Geen mens onwettig afwezig! Zo kan
het dus!!!!!!”
In 1991 wordt er besloten een
Tuintoezichtcommissie op te richten. Het lijkt erg op
hoe het Algemeen Werk nu geregeld wordt. Er
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wordt precies bijgehouden hoeveel uren de leden
maken. Ook toen moest betaald worden (10
gulden) als een tuinlid niet verscheen en de beurt
op een ander tijdstip ingehaald worden. De
voorzitter Piet Roozen drukt de tuinleden op het
hart het werk in collegiale sfeer en ontspannen
sfeer te doen. “Alleen de notoire drukkers zullen
worden aangepakt. Zij zijn allen bekend.” Hij besluit
zijn stuk met de woorden: “Laten we veel met elkaar
praten, maar weinig over
elkaar!”
Het bestuur besluit in
1991 dat nieuwe leden
pas na drie jaar Algemeen
Werk hoeven te doen!
Activiteiten
Er zijn jaarlijks vaste
activiteiten. Het
winterprogramma voor
1991/92 luidt: Bingo/
Dansen; dansavond voor
tuinleden; mosselavond;
Sinterklaasfeest;
Kerstbingo;
Nieuwjaarsreceptie;
smartlappenavond en als
afsluiting van het
winterprogramma
opnieuw een
mosselavond.
In de zomer is er plantjesmarkt (met gekochte
plantjes), een jaarlijkse fietstocht die hoog
gewaardeerd wordt, een tentoonstelling in augustus
met eigen gekweekte groenten en fruit, bloemen
en planten. Ook droogbloemen. Met prijzen en al.
Ook is er aandacht voor de bejaarden van het John
Brautigamhuis aan de Berberisweg. Ze worden
ontvangen op Lusthof voor een gezellig dagje uit.
Jubilea in 1985 en 1990
In 1985 wordt het jubileum gevierd met
verschillende activiteiten door het jaar heen, zoals
een wandeltocht, een fietstocht en de opening van
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de loods en een receptie met bloemstukken, o.a.
van de RBVV, een feestavond met een grote
Jubileum-loterij.
Het 35 jarig bestaan wordt uitbundig gevierd met
een toneelavond, Wandel en Fietstochten, een
Bingo en Barbecueavond,een Auto-wandel-puzzeltocht en een Feestavond. Alle tuinleden kregen
bovendien een Peperboompje.
Het milieu
Het milieu krijgt ook de
nodig aandacht. De
nadruk ligt vooral op
de gevolgen voor de
gezondheid van de
mens. Chemisch afval
en batterijen mogen
niet in de containers.
Ook verfblikken en
afbijtmiddelen niet,
daar zijn afzonderlijke
tonnen voor
beschikbaar In de
zomer van 1988 heeft
de jaarlijkse
tentoonstelling als
thema: Gif, zware olie
en zure regen. Ook
blijkt uit verschillende
artikelen dat er
bezorgdheid is over de
uitbreiding van het vliegveld. Natuurlijk het lawaai,
maar ook de kwalijke uitstoot tijdens de landing.
Ook het testen van de klei die gestort is bij het
opzetten van de Lusthof kan voor 30 gulden per
tuinder worden onderzocht . De nadruk ligt op het
gebruik van giftige stoffen en landbouwgif.
Toch is er al een bericht over het gif wat mensen
vrijwillig tot zich nemen: tabak. Joke van Dijk, een
actief redactielid, schrijft over het zware roken
tijdens avondjes in de kantine die haar beletten om
aanwezig te zijn. Er is aandacht voor het
dierenwelzijn: Koop scharreleieren in plaats van
eieren van kippen uit de legbatterij.

www.vtvlusthof.nl

De WijkOnderhoudsPloeg van de gemeente pleit
voor het laten liggen van dode bomen, een kans
geven aan wilde bloemen (lees onkruid), het gras
hoger laten groeien, niet elke hoge boom die
schaduw geeft kappen. Kortom: minder ingrijpen in
de natuur. Er is zelfs aandacht voor het zelf
opzetten van een composthoop.

LUSTHOFBO DE S0pt0mb0r 2015

In die tijd zijn dit eenzame geluiden, maar
tegenwoordig vinden
we bijna
vanzelfsprekend dat gif
en tuinieren niet samen
gaan of dat we in de
kantine niet meer
roken

Wagentjes lenen en niet terugbrengen
De zandbak gebruiken als hondenwc
Toiletten op het terrein vernielen en de onderdelen
gebruiken voor het eigen toilet
Fietsen op de paden
Zo parkeren dat brandweer en ambulance er niet
door kunnen
Stelen van planten, heesters en boompjes uit
andermans tuin
Zand uit de zandbak
gebruiken voor de
eigen tuin
Onkruid onder de
heggen niet
verwijderen
Je andermans
tuinaarde toe
eigenen
Beschadigde auto
op de parkeerplaats
achterlaten zonder
een briefje van de
dader.

Was het toen leuker en
gezelliger dan nu?
Mijn indruk is dat er in
de jaren 1980/1990
veel activiteiten
georganiseerd worden,
maar dat er een
betrekkelijk kleine
groep daar actief aan
deelnemen. Zo lees ik
In deze aflevering: 60 jaar Lusthof?
dat er geen of
nauwelijks kopij komt
uit de brede groep van
tuinders, dat er nooit
een reactie komt op de
inhoud van de Lusthofbode, dat de grootste groep
Tot slot.
van tuinders niet actief is in de klussen die nu
Als ik die Lusthofbodes doorblader, heb ik het
eenmaal moeten gebeuren. Dat er in 1991 een Jeux
gevoel dat het héél lang geleden is, maar als ik beter
de Boules baan is aangelegd maar dat niemand hem
kijk komt alles me zo bekend voor. Was het
gebruikt. Dat de waterleiding hersteld moet
allemaal beter toen? Nee, denk ik. Mensen blijven
worden, maar dat tuinleden die dag toevallig een
mensen. Lusthofleden zijn net mensen met hun
stijve nek hebben, dus niet kunnen helpen.
goede en minder goede eigenschappen.
Standaardklachten
Onderstaande klachten trof ik aan. Klinkt bekend,
vindt u niet?
Herhaaldelijk afwijken van de voorschriften bij het
verbouwen van een huisje
Een huisje wit verven, terwijl dat niet mag
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Anne Marie Uhlenbeck
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vtv Lusthof in Hillegersberg-Schiebroek

Zestig jaar “volks” tuinieren op een bijzondere locatie.

Af en toe ontvangen wij wel eens familie,
vrienden of kennissen op de tuin die niet uit de
buurt komen. En dan valt het mij op dat zij zich
vaak vergapen aan de laag overkomende
vliegtuigen. Wat voor hen een bijzondere
ervaring is, is voor ons de gewoonste zaak van
de wereld. Het valt ons niet eens meer op.
Goed, als je met iemand in gesprek, bent moet
je je verhaal even onderbreken, maar dat is ook
alles. Die vliegtuigen horen er gewoon bij.

Nieuwe luchthaven.
In 1948 werd de polder Schieveen aangewezen
als de plaats waar de luchthaven moest komen.
Lange tijd prijkten er dan ook borden langs de
toenmalige rijksweg 13 met de tekst: “Hier bouwt
Rotterdam de nationale luchthaven Schieveen”. In
1952 echter oordeelde de minister dat dit plan
geen doorgang kon vinden. Zeer tot ongenoegen
van het Rotterdamse bedrijfsleven. De heer K.P.
van der Mandele, die in die tijd directeur was van

Onze vereniging is er mee vergroeid. Het is
zelfs dankzij dat vliegverkeer, dat wij nu op
deze plek tuinieren. En dat is niet altijd zo
geweest.

de Rotterdamse Kamer van Koophandel, oefende
echter zoveel druk uit dat in 1955 toch
toestemming kon worden gegeven voor de bouw.
Niet in de polder Schieveen, maar in de kleinste
van de twee polders: Zestienhoven.

Pionieren in de polder.
De eerste volkstuinders van onze vereniging
pionierden op 162 tuintjes ten westen van de
Wilgenplas in een graspolder die onderdeel
uitmaakte van het gebied Laag Zestienhoven en
Schieveen. Al in 1938 had de Rijksoverheid
toestemming gegeven aan de gemeente
Rotterdam om in dit gebied een tweede landelijke
luchthaven te bouwen. Maar door tussenkomst
van de tweede wereldoorlog (’40-’45) zou er vanaf
de bevrijding in 1945 nog heel wat politiek
gesteggel plaatsvinden eer er daadwerkelijk op
deze plek aan een luchthaven gebouwd zou gaan
worden.
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Veel beperkingen.
De eerste Lusthof’ers, die juist ook in het jaar 1955
op deze gronden de eerste spades voor de aanleg
van hun moestuin in de grond hadden gestoken,
verkeerden dan ook zeer in onzekerheid over de
voorzetting van hun vereniging in dit gebied. En
terecht, want in Het Vrije Volk van september 1959
lezen wij dat op de vtv Lusthof niet alles even
lustig verloopt. Ondanks dat deze volkstuinders in
hun slechts vierjarige bestaan al een gedwongen
verhuizing achter de rug hadden, is hun
aanwezigheid opnieuw onzeker vanwege de
uitbreidingsplannen van het vliegveld. De nabijheid
van dit vliegveld Zestienhoven zorgt bovendien
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voor een flink aantal beperkingen. Zo mogen er
bijvoorbeeld geen opstallen verrijzen. Geen
tuinhuisjes dus. Ook mogen er geen metalen
afrasteringen worden aangebracht, omdat deze het
radiobaken van het vliegveld zouden kunnen
verstoren. Maar er is echter ook hoop op de
toewijzing van een permanent volkstuinterrein.
Naar de huidige locatie.
De vtv Lusthof doet er in die tijd werkelijk van alles
aan om bij

de lokale politiek in beeld te blijven met als doel de
uiteindelijke wens van een definitieve
vestigingsplaats verwezenlijkt te zien worden.
Symbolisch luidt zij de noodklok, maar wel op een
zeer ludieke en sympathieke wijze. Er wordt een
inzamelingsactie gehouden van op de tuinen
gekweekte groente en bloemen, die vervolgens als
verrassing worden aangeboden aan een honderdtal
Schiebroekse bejaarden. De verdeling vindt plaats
in overleg met de Schiebroekse Gemeenschap,
Sociale Zaken en enkele Kerkelijke Instellingen.
Daarmee haalt men uiteraard de pers. Het is één
van de acties die er tenslotte toe heeft bijgedragen
dat vtv Lusthof zich definitief vestigt op de locatie
waar nu nog steeds wordt getuinierd, namelijk aan
de Hazelaarweg. Voldoende ver van het vliegveld
om de vtv Lusthof tot volledige groei en bloei te
laten komen.
Tevreden tuinders.
Dat betekent overigens niet dat de privileges die ons
complex vandaag de dag geniet, al meteen
vanzelfsprekend waren. Nee hoor. Verre van dat.
Natuurlijk beantwoordde de nieuwe locatie in heel
veel opzichten aan wat men toen als ideaal
beschouwde. Een van de leden uit die tijd, M.J. de
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Vries-Oostdijk, spreekt zelfs van: “een Lusthof in de
ware zin van het woord. De tuinen zijn juweeltjes en
de meeste tuinders werken hard aan hun
bloementuin of groentetuin. De huisjes zijn klein
maar gerieflijk. Een clublokaal om te feesten hebben
we nog niet. Maar, eenmaal per jaar is er een fijne
dag voor de kinderen met ’s avonds een leuk
programma voor de ouderen. Alles in de open
lucht”.

“Er zijn natuurlijk tuinders die bij warm weer of na
gedane arbeid graag een glas bier drinken, maar dat
is toch niet de hoofdzaak. Wij weten ons
bevoorrecht dat we in deze jachtige tijd vol ellende
en ergernis, een stukje grond en een tuinhuisje ons
eigendom kunnen noemen”.
We hebben het dan over het jaar 1968. Het jaar van
de Praagse Lente. Het jaar ook waarin de Russen
dit op een wrede wijze een halt toe riepen.
Eveneens tijd van ellende en ergernis dus. Wat dat
betreft is er in al die tijd niet veel veranderd. Want,
nog steeds dompelt de mensheid zich in de ellende
en ergernis. Maar goed, ook op vtv Lusthof moet
men vechten voor het verkrijgen van privileges. Zo
beschikte men op de nieuwe locatie weliswaar over
een eigen tuinhuisje, dat gaf de eigenaar van het
tuintje nog niet meteen het recht om daar dag en
nacht te verblijven. Oh nee. Zover was het nog niet.
Heftige discussies.
In het midden van de jaren zeventig van de vorige
eeuw laaide de discussie over het overnachten in
een tuinhuis hoog op. “Een volkstuinhuisje is geen
woonhuis”, kopte het Vrije Volk in november 1976.
Die kop had betrekking op een uitspraak in de
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Rotterdamse Gemeenteraad van de wethouder
sport en recreatie, de heer Johan de Jong. “Het
volkstuinhuisje mag geen tweede woning worden.
De bezitters moeten er zelf op letten, dat de
volkstuin niet voor andere doeleinden wordt
gebruikt. Het oneigenlijk gebruik is in strijd met het
idee dat achter de volkstuin steekt”.
De voorzitter G.B. Schilt van de Rotterdamse Bond
van Volkstuinders stak tegelijkertijd een verwijtende
vinger op tegen het college van B & W, dat een
gezin op vtv Lusthof in Schiebroek toestemming had
gegeven om de kinderen tijdens de winter in het
huisje te laten slapen. “Wij willen dit gezin niet
duperen, maar juist beschermen tegen de
brandgevaarlijke situatie. Dan moeten burgemeester
en wethouders geen precedenten gaan scheppen
op de voorschriften”.
Deze toestemming was echter tot stand gekomen
na een bezoek van Burgemeester Van der Louw
persoonlijk. Dit naar aanleiding van een brief
geschreven door de 9-jarige Peter Menkveld, die de
burgemeester had gevraagd eens langs te komen,
omdat het extra tuinhuisje dat zijn vader had
gebouwd weer afgebroken moest worden. Hij en zijn
twee broertjes, die alle drie astma-patientjes zijn,
zouden hierdoor erg gedupeerd worden. Peters
vader onderbouwde zijn clandestiene bouwlust met
het feit dat het slapen in het tuinhuisje een goede
invloed had op de gezondheid van zijn kinderen.
“Als zij in het tuinhuisje overnachten komen er nooit
medicijnen aan te pas”, luidde zijn verweer.
Zo ziet u maar dat het wonen en slapen in de
huisjes in die tijd nog allerminst vanzelfsprekend en
toegestaan was. Zelfs vandaag de dag is het nog
maar de vraag. Tenslotte is het contourenbeleid van
het vliegveld nog altijd van invloed op ons complex
en heeft het verblijf van het aantal mensen per
vierkante meter zijn beperkingen. Tegelijkertijd heeft
dit contourenbeleid tot voordeel dat op de plaats van
ons complex, dat in de directe aanvliegroute ligt, niet
mag worden gebouwd. Wat ons verblijf en
voortbestaan als vereniging op deze plek weer ten
goed komt en enigszins waarborgt.
Niet zonder gevaar.
Dat deze plek vanwege het vliegverkeer echter ook
niet helemaal zonder gevaar is, blijkt uit een
krantenartikel dat in 1982 landelijke aandacht kreeg.
Het betrof een noodlottig ongeval met een
sportvliegtuigje, dat bij een mislukte landingspoging
in de bomenrij nabij de vtv Lusthof belandde. De
beide inzittenden uit Den Haag raakten daarbij
ernstig gewond. Het vliegtuigje kwam van Texel en
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kon door de mist niet landen op Schiphol en ook niet
op Valkenburg omdat dit een militair vliegveld was.
Zodoende probeerde de piloot het op Zestienhoven,
waar vanwege de dichte mist een derde poging
eindigde in de bomen op een kilometer van de
landingsbaan.
Jubileumjaar.
Tot nu toe mogen we ons dus best wel gelukkig
prijzen dat het bij dit ene incident is gebleven. En
dat we dit jaar ons 60-jarig bestaan op deze plek
mogen vieren. Inmiddels zijn de festiviteiten rond dit
bijzondere feit achter de rug en ik hoop dat u ervan
heeft genoten. Zelf ben ik er blij om dat er inmiddels
veel positieve geluiden hoorbaar zijn over de
ontwikkelingen op vtv Lusthof. Vorig jaar zag het er
even niet naar uit dat we zo’n feestelijke
jubileumviering zouden gaan beleven. Maar de
aanwezigheid van zo’n 158 feestvierders, leden en
oud leden, bevestigen dat vtv Lusthof de juiste koers
vaart. Iedereen sprak van een gezellig feest met een
goed sfeer en heerlijk eten. Waarvoor de
verantwoordelijke kantine-commissie en alle
vrijwilligers die hebben meegeholpen dit tot een
succes te maken, zeker nog eens een extra pluim
verdienen.
Op naar het volgende lustrum.
Het voorgaande verhaal heb ik goeddeels ontleend
aan berichtgeving waarmee vtv Lusthof het nieuws
haalde. En het is best grappig om te zien dat we met
een paar van die nieuwsfeiten die afgelopen 60 jaar
in vogelvlucht hebben geschetst. Zonder in detail te
treden is er een algemeen beeld ontstaan van een
vereniging die zich sinds de start in de graslanden
van de polder Schieveen heeft weten te
handhaven. Een periode waarin het “volks” tuinieren
met ups en downs te maken had. Want, in die tijd
heeft het fenomeen Volkstuin zowel positieve als
negatieve imago’s moeten doorstaan. En dat is ook
logisch, want hetzelfde geldt voor trends. Het ene
moment is iets “in” en andere moment is iets “uit”.
Gelukkig beleven we nu een periode dat de
volkstuin weer volop in de belangstelling staat. Dat
heeft mede te maken met het begrip
“duurzaamheid” dat in alle geledingen van onze
maatschappij is doorgedrongen. Wat voorzichtig
begon met het “maatschappelijk verantwoord
ondernemen” resulteerde uiteindelijk in een
beweging die ons in alle opzichten terugvoerde naar
de natuur. Hergebruik viert hoogtij en als het even
kan kopen we alleen nog maar biologisch gemerkte
artikelen. Elke zich respecterende
gebiedscommissie heeft het project “stadslandbouw”

www.vtvlusthof.nl

hoog in haar vaandel staan. De jaren waarin de
populariteit van volkstuinen een beroep moest doen
op communicatie en marketing tools ligt inmiddels
ver achter ons. Het “volks” tuinieren staat dichter bij
de mens dan ooit te voren. Menige
volkstuinvereniging heeft een wachtlijst. Maar,
daarin schuilt helaas ook een gevaar. Want, zodra
het hebben van een volkstuin een hype is, wordt het
lastiger om de ware liefhebber van een volkstuin te
onderscheiden.
Aan de tuin herkent men de bewoner
Daar las ik een aardig stukje over. Want welk beeld
hoort er bij de ware tuinliefhebber?
Je kunt mensen hebben die razend enthousiast zijn
over hun eigen tuin. Maar als je ze dan bezoekt, lijkt
het lapje grond dat zij bewerken werkelijk nergens
op. Er staan wat miezerige planten, maar bloemen
zijn er nauwelijks te zien en het gras zit vol onkruid.
Echter, in het oog van eigenaar een fraaie tuin.
Kennelijk heeft zo’n eigenaar het idee dat hij een
ware “lusthof”heeft geschapen. Misschien zijn dat
ook wel de mooiste tuinen. De tuinen die niemand
anders kan zien dan degene die hem heeft
aangelegd. Zo was er bijvoorbeeld iemand die al
vele jaren van plan was een Japanse tuin aan te
leggen. Hij had er alvast wat materiaal voor
verzameld en een werkelijk schitterend stuk grond
bemachtigd aan het water. Maar het terrein ligt
inmiddels al jaren braak. Kennelijk is het voor deze
“denker” voldoende om zich voor te stellen hoe die
tuin er uiteindelijk uit zou kunnen zien. Aan

realisering heeft hij geen behoefte. Het idee alleen
al staat hem minstens zo duidelijk voor de geest als
dan wanneer hij de tuin echt zou realiseren.
Laten we hopen dat op vtv Lusthof de “denkers” zich
zullen ontpoppen tot “doeners” door allen te zorgen
voor voldoende mooie voorbeelden van een ware
volkstuin. Ongetwijfeld werken deze “tuinjuweeltjes”,
zoals mevrouw de Vries in de begin jaren ooit
schreef, aanstekelijk genoeg om nieuwkomers te
inspireren tot het “volks” tuineren in de beste zin van
het woord. Elkaar daarbij een beetje ondersteunen
en helpen mag natuurlijk ook. Er zijn genoeg groene
vingers beschikbaar.
Heel veel tuinplezier gewenst namens Sijmen
Aleman, tuin 81
PS.
Volgend keer bekijken we de 60 jaar die achter ons
ligt door de ogen van enkele oud leden.
De tijd voor de beoogde interviews en uitwerking
daarvan viel qua planning even erg ongelukkig.

Help!!! Pieter de Kubber stopt met de redactie van de
Lusthofbode.
Help, Pieter de Kubber stopt met het werk voor de redactie van de
Lusthofbode en voor de Website.
We zullen Pieter verschrikkelijk missen!
Hij weet alles en hij is altijd bereid zich in zetten. Gelukkig hebben we
Yvonne en Paul Sondermeijer (tuin 134) bereid gevonden om zich in te
zetten voor de Website.
Nu zoeken we nog een actief redactielid.
Wie? Meld je aan bij Anne Marie Uhlenbeck (annemuhlenbeck@gmail.com)

redactie@vtvlusthof.nl
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Opf?isse??
Beste medetuinleden,
Voor velen van jullie is dit natuurlijk wel bekend, maar hierbij nog in het kort een opfrissertje:
Parkeren alleen in de daarvoor bestemde vakken. Niet bij de loods of bij de groenbakken of tussen de vakken.
Aanhangwagens alleen parkeren met toestemming van het bestuur! Niet op de paden, het parkeerterrein of elders
op het tuincomplex.
Fietsen is toegestaan voor kinderen niet ouder dan 12 jaar. Tuinleden met dispensatie van het bestuur mogen wel
fietsen.
Fietsen en andere voertuigen stallen op de tuin en niet op de paden. Ambulances en brandweer moeten vrije
doorgang krijgen.
Het bestuur
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Hoe vaak staat hier het woord "LUSTHOF".
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Snoeisel, afCal of Daa?2eCol mate?iaal.

Als ijverige volkstuinder hou je van een opgeruimde
tuin. Je snoeit op tijd, zaagt waar nodig takken weg.
Je gaat natuurlijk ook het onkruid te lijf, uitroeien die
hap met wortel en tak.

Stukken voordeliger dus als afval weggooien en bemeste
tuingrond aanschaffen om het te kort wat ontstaan is
aan te vullen.

Als je klaar ben met al die bezigheden heb je een hele
berg afval en dat breng je naar de container en dan gaat
het naar de vuilverwerking.
Ja dat kan?
Bij de kweekkas op het speelveld hebben we niets
weggegooid.We maken er compost van, prima aarde om
te gebruiken en nog gratis ook.
We hebben een berg takken gehakseld en dat haksel op
een strook van het speelveld gedeponeerd en er
pompoenen in geplant.
We hebben geen mest gestrooid alleen haksel.
Ga vooral even kijken er groeien erg grote pompoenen,
alleen op haksel, het afval dat in de containers gaat.
Als u takken op de tuin hebt kunnen wij ze tegen een
kleine vergoeding voor u hakselen en dan kunt ook u op
dat ,,afval ‘’ allerlei dingen laten groeien of er zelf
compost van maken.

De oogst!
En als u nog steeds niet overtuigd bent, ga eens kijken in
het oerwoud. Daar groeien heel veel planten, gewoon
omdat er nooit iets wordt opgeruimd. Alles wordt
hergebruikt.
Arnold, tuin 37

redactie@vtvlusthof.nl
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