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’t Is weer voorbij die mooie zomer...

Die zomer die begon zowat in mei.
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen.
Maar voor je ’t weet,
is heel die zomer alweer lang voorbij.
Gerard Cox

Een jaar in het teken van de SViN...
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Wat een zomer....
Voor u ligt het jaaroverzicht 2018 van VTV Lusthof.
Het eerste jaar onder de vlag van Lusthof met nieuwe statuten en een
contract met SViN. Een belangrijk moment in de geschiedenis van
Lusthof, dat werd bekrachtigd tijdens de Algemene Leden Vergadering
van zaterdag 24 november. Tijdens deze vergadering werden unaniem
152 stemmen namens 76 tuinen uitgebracht ter goedkeuring van de
nieuwe statuten en het contract met Stichting Volkstuinen in Nederland.
Ja, en dan het tuinseizoen 2018... wat een top zomerjaar.
Is dit een teken van de klimaatverandering?
Wij hebben genoten, lange warme dagen, alles kwam mooi tot bloei
tot de grote droogte insloeg en er wel vaak heel veel water moest
worden gesproeid.
Ook qua activiteiten was het een top jaar:
• Het inmiddels traditionele paasfeest werd drukbezocht door de kids
en hun (groot)ouders, maar ook...
• Het zomerfeest onder een stralende zon...
• Het herfstfeest met een puzzeltocht naar de houten letters LUSTHOF.
De bedoeling is dat ze de komende tijd door enkele creatieve leden
worden geschilderd en in het voorjaar van 2019 aan de voorgevel
van de loods worden bevestigd.
• De gezellige filmavond is voor herhaling vatbaar, hopelijk volgend
jaar op het veld, en niet te vergeten...
• De heerlijke etentjes georganiseerd door de kantinegroep.
Er is veel gehakseld en de composthoop heeft zijn nut weer bewezen,
deze groeide gestaag maar er werd ook veel verse compost opgehaald
door de leden.
Aan de wilgentunnel is in het afgelopen jaar flink gebouwd door de
speeltuingroep, met de bedoeling dat die zelf uitgroeit tot een leuk
nieuw speelelement.
Ja en dan was het zomaar voordat we er erg in hadden weer herfst en
werd vanaf 5 november het water afgesloten.
Nog even goed om hier te herhalen dat het waterprotocol hiervoor
is aangepast. Alles hierover is na te lezen via de nieuwsbrief op de
website.
Veel positieve dingen dus die met hulp van heel veel enthousiaste
leden tot stand kwamen, maar ook helaas enkele minder leuke zaken,
zoals: de winterstorm in januari, de inbraak in het haspelhok en bij
enkele tuinleden op het complex, het gesneuvelde doek van de
trampoline, de kweekkasgroep, die klaagde dat er plantjes worden
meegenomen zonder dat ervoor is betaald en tenslotte is nog
gebleken dat door de buxusmot aangevreten buxusstruiken waren
gedumpt in het Schiebroeksepark.
Een bijzonder jaar dus, waarvan de hoogtepunten nog eens voor het
nageslacht zijin vastgelegd in dit jaarverslag van seizoen 2018.
Het bestuur van VTV Lusthof
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De Nieuwjaarsborrel...2018.
Zo startte het nieuwe tuinjaar.
Op 7 januari werd de start van het nieuwe tuinseizoen officieel
bekrachtigd met een gezellige nieuwjaarsborrel in de kantine van VTV
Lusthof. Een ruimte die al vóór de kerst op fraaie wijze was ingericht
en versierd door leden van de kantinecommissie met assistentie van
enkele rotsvaste vrijwilligers.

En vanzelfsprekend
liet de kantinecommissie zich weer
eens van haar beste
kant zien tijdens
deze druk bezochte
nieuwjaarsreceptie;
waar iedereen zich
te goed kon doen
aan tal van culinaire
heerlijkheden met
natuurlijk een toost
op het nieuwe
tuinseizoen. Voor
enkele enthousiaste
tuinleden een
reden om al meteen
de handen uit de
mouwen te steken.
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2018 startte onstuimig.
Storm richtte flinke schade aan.
Het begin van het seizoen begon onstuimig met een fikse storm
waarbij veel bomen op ons complex helaas werden geveld.
Met hulp van de Gemeente en onze zware jongens was een en ander
gelukkig weer snel opgeruimd.

Op sommige paden
werd de weg versperd
door omvergeblazen
bomen of struiken.

Al met al was door de storm een
rommelige aanblik ontstaan.
Het bezorgde leden van de Zware
Jongens genoeg werk, waarbij
tussendoor natuurlijk ook de
magen moesten worden gevuld.
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Het lentegevoel komt op gang...
Overal ruik je de naderende zomer.
Nog onbewust van de lange droge zomer die alle voorgaande jaren
zou overtreffen, begonnen de tuinliefhebbers van VTV Lusthof beetje
bij beetje te proeven van het nieuwe tuinseizoen. De voortekenen
waren gunstig. Jonge hooglanders die heerlijk knabbelden aan het
opkomende riet langs de oevers rondom het tuincomplex en overal
jonge scheuten die voorzichtig de kopjes boven de grond staken.

Bij Pasen hoort
natuurlijk een fris
en kleurig voorjaar
en het is altijd weer
een lust voor het
oog om te zien hoe
de tuinen kleur
krijgen. Het zijn met
name die typische
voorjaarsbloemen
en -planten die
het lentegevoel
vervolmaken: de
narcissen in tal van
hoedanigheden,
de primula’s en
blauwedruifjes....
Samen vormen ze
een bont palet van
lentekleuren die
extra bijdragen aan
de Paasvreugde.
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Het kantineteam van VTV Lusthof
was er ook in 2018 weer klaar voor.
Het verenigingsgebouw, dat de laatste jaren onder leiding van het
nieuwe bestuur een ware metamorfose heeft ondergaan, vormde
in 2018 als ontmoetingsplek meer dan eens het middelpunt van de
vereniging. Een plaats, waar dankzij de kantine-commissie voor elk
wat wils kan worden ervaren. Met name het keukenteam zette vanuit
de vernieuwde keuken voor de ware liefhebbers van lekker eten weer
enkele bijzondere gastronomische hoogstandjes op tafel.
De door het
keukenteam
samengestelde
keuze-menu’s voor
de zaterdagen
en zondagen zijn
inmiddels een
begrip en met grote
regelmaat moest
bij reservering ook
worden aangegeven
dat sommige
voorgestelde
gerechten niet meer
op voorraad bleken.
Snel reageren was
dus geboden.

Ook heel bijzonder
in het afgelopen
voorjaar was het
cadeau dat de zoon
van Andries en
Annee Schoneveld
overhandigde.
Een door hemzelf
vervaardigd in staal
uitgeneden logo van
VTV Lusthof.
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Het jaarlijkse traditionele
Paaseieren zoeken...
Nee! Het was dit keer geen grap, want Pasen viel dit jaar
op 1 en 2 april. En dus werd op 1 april het traditionele
paasfeest gevierd op VTV Lusthof. Dus onder het
toeziend oog van enkele bestuurders, ouders en opa’s
en oma’s werd er weer geestdriftig jacht gemaakt op
verstopte eieren en dat ene unieke gouden ei.

Na een onstuimige
start en stormloop
was het zoeken
geblazen. De eieren
waren ook dit keer
weer zorgvuldig
verstopt. Misschien
zelfs wel onder water;
moet dit jongetje
hebben gedacht.
Het duurde dan
ook niet lang of de
eerste eieren werden
gevonden.
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Vanwege de vroeg vallende Pasen zorgde de
kleurige winterkleding van de kinderen voor
een mooi contrast tegen de nog in sombere
wintertooi gehulde natuur op VTV Lusthof.
Voor de kleintjes was het daardoor een stuk
eenvoudiger de verstopte eieren te vinden.

Iedereen deed z’n uiterste best en al snel
hadden de deelnemende kinderen, soms
met hulp van hun ouders, een grote berg
eieren bijeen geraapt. In de kantine werd er
vervolgens naar hartelust geverfd en kon men
terugzien op een geslaagde middag.

Het werd een
gezellige creatieve
middag, dat kon je
aan de gezichten wel
aflezen.
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Over een late facturering en
de strijd om de vierkante meters.
Voor het eerst in een hele lange tijd kwam de facturatie over 2018 aan de leden van VTV
Lusthof pas laat op gang. Dit had alles te maken met de gemeentelijke onderhandelingen
over de m2-prijs, die een flink stuk hoger uitkomt dan in het verleden aan VTV Lusthof werd
doorbelast. Een en ander is het gevolg van een herberekening die de gemeente Rotterdam
heeft laten uitvoeren volgens een bestaande NEN-methodiek, waarbij gebruik is gemaakt
van luchtfoto’s. Hiermee is de netto verhuurbare oppervlakte opnieuw in kaart gebracht en
de uitkomst daarvan vertoonde een behoorlijke afwijking ten opzichte van de oude RBVVcontracten.
Nadat de gemeente had
aangegeven dat deze daadwerkelijke netto verhuurbare
oppervlakte ook in rekening
zal worden gebracht, is met
het bestuur van VTV Lusthof
een discussie ontstaan over de
tariefhoogte en de (geleidelijke) invoering hiervan.
Uitgangspunten
In eerste instantie kregen
we als VTV Lusthof van de
gemeente Rotterdam drie jaar
de tijd om het gat te dichten,
en in te groeien naar het tarief
van 1,74 euro per m2.
Daarnaast zouden we over
8741 m2, het totaal aan
hogere netto verhuurbare
oppervlakte, gedurende drie
jaar in drie gelijke stappen in
gaan groeien naar 1,74 euro.
De overige 36666 m2 zouden
dan in 2018 tegen 1,78
worden afgerekend.
Discussie
Hoewel de gemeente Rotterdam daarmee tuinders al
tegemoet komt, was deze
uitkomst naar de mening van
het bestuur van VTV Lusthof
nog onvoldoende redelijk en
billijk.
Door voorzitter David de Glint
is aandacht gevraagd voor de
bijzondere positie waarin VTV
Lusthof zich bevindt.
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Er is immers sprake van een
redelijk grote afwijking in m2,
8741 m2!; en ook nog eens
verschillend verdeeld over
individuele tuinen.

vierkante meters dan in het
verleden zijn doorberekend.
Genoeg gespreksstof dus.

Uitzondering
Na een aantal gesprekken
Onderzoek
heeft dit naar de mening van
Er is veel onderzoek gedaan
zowel het bestuur van VTV
naar de herkomst van dit
Lusthof als de gemeente
grote verschil. Daarbij is vast
Rotterdam geleid tot een
komen te staan dat we slechts reële onderlinge afspraak.
beperkt in staat zijn deze verVTV Lusthof krijgt een uitzonschillen te verklaren.
deringspositie, lees:
De focus ligt echter op de toe- een voor de leden van Lusthof
komst, met als doel tuinieren
significante gunstige afwijking
ook in de toekomst mogelijk
ten opzichte van het stadsbrete maken en betaalbaar te
de gehanteerde model.
houden. Dat was het bepalende uitgangspunt voor de
Hoe ziet deze regeling eruit.
benadering van de gemeente Lusthof krijgt op twee punten
Rotterdam.
een aangepaste regeling.
1. Allereerst wordt de overRedelijkheid
gangstermijn geen drie
Kortom, er is gepleit voor
maar vijf jaar.
redelijkheid en billijkheid voor 2. Verder krijgt VTV Lusthof
de tuinders van VTV Lusthof,
per direct het nieuwe tarief
die zich geconfronteerd zien
van 1,74 euro, er zal geen
met een toch wel vrij forse
sprake zijn van een ingroei
groei van het aantal vierkante
binnen 5 jaar van 1,80 euro
meters.
naar 1,74 euro.
Aan de andere kant heeft de
gemeente Rotterdam zelf ook Concreet betekent dit dat het
om redelijkheid en billijkheid
aantal m2 dat boven het aantal
m2 van de oude RBVV congevraagd. Wat ook weer
begrijpelijk is, want er is geen tracten ligt, wat bij de meesten het geval is, in het eerste
sprake meer van een oud
jaar worden afgerekend voor
RBVV-contract. Wel is sprake
0,348 euro per m2.
van het gebruik van meer

In 5 jaar tijd zal dit tarief dan
groeien naar 1,74 euro per
m2.
Daling
Aangezien vorig jaar een tarief werd gehanteerd van 1,80
euro betekent dit aan één kant
ook een daling van de kosten
per m2, maar als gevolg van
de stijging van het aantal m2,
afhankelijk per tuin, een redelijke en billijke extra kostenpost op jaarbasis.
Op de nieuw verzonden facturen is te zien hoe groot de tuin
per individu is en ook hoe de
prijs voor de grond op jaarbasis (2018) er uit ziet.

Het bestuur van VTV Lusthof
is ervan uit gegaan, dat met
dit onderhandelingsresultaat
de belangen van de leden van
VTV Lusthof goed zijn geborgd.
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Stichting Volkstuinen in Nederland,
nieuwe beheerder Rotterdam.
De Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) is door de Gemeente
Rotterdam aangesteld als de nieuwe beheerder van de volkstuinen
in Rotterdam. Op 13 maart 2018 ondertekenden de SVIN en
de gemeente Rotterdam op het Stadhuis het beheercontract.
Daarmee kwam er na ruim 2 jaar verkenningen, veldonderzoek en
beraadslagingen duidelijkheid voor de ruim 40 volkstuinparken in de
Maasstad met zo’n 5.000 tuinders.
Van links naar rechts:
Ruud Grondel,
voorzitter SVIN;
Harry Staas,
secretaris SVIN;
en Robert Simons,
wethouder R’dam

Wethouder Robert
Simons van Stedelijke
Ontwikkeling
verwacht een goede
samenwerking met de
SVIN.
Hij geeft aan dat
de gemeente heeft
geïnventariseerd waar
op de volkstuinparken
nog sprake was
van achterstallig
onderhoud.
Dat wordt dan alsnog
aangepakt, zodat de
SVIN een goede start
maakt.

Hoe het werkt
De constructie is dat
de SVIN de volkstuinparken van de
gemeente huurt en
ze onderverhuurt
aan de afzonderlijke
tuinverenigingen.
Daarmee krijgen de
verenigingsbesturen
meer dan voorheen
het geval was een
verantwoordelijke rol
en meer invloed en
zeggenschap in het
reilen en zeilen op
het tuinpark en in de
vereniging.
Coaching
De SVIN zal hen in de
opstartfase hierin coachen en begeleiden.
De individuele tuinders huren hun tuinen niet meer, maar
krijgen die in gebruik
door hun verenigingslidmaatschap.
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Steunpunt
Om de lokale contacten te optimaliseren
opent de SVIN op
korte termijn een
Steunpunt Volkstuinen Rotterdam.
Takenpakket SVIN
Tot het takenpakket
van de SVIN behoort
onder meer het
onderhoud aan de
verhardingen, de terreinafscheidingen en
het openbaar groen
van de volkstuinparken. Samen met de
gemeente houdt zij
toezicht op overtredingen op de parken.
Tuinhuur
Verder int de SVIN de
huren. Alle tuinders
met een zelfde type
tuin, te weten volkstuin of nutstuin, gaan
dezelfde prijs betalen.

Voor sommigen stijgt
de prijs per m², voor
anderen zal die juist
dalen. Om iedereen
te laten wennen is
een overgangsperiode van 3 of 5 jaar
overeengekomen,
waarin de huren
stapsgewijs gelijk
worden getrokken.
Voorzitter Ruud Grondel van de SVIN is
ingenomen met de
overeenstemming en
overeenkomst.
“Het is goed voor
het Rotterdamse
volkstuinwezen dat
een partij met wortels
in de volkstuingrond
verantwoordelijk is
voor het beheer en
onderhoud.”
Tevredenheid ook
over de looptijd van
het contract: effectief
10 jaar. “We zijn een
toekomstgerichte
organisatie, dat biedt
perspectief om samen
met de tuinverenigingen een innovatief
en divers aanbod van
volkstuinen te ontwikkelen”.

Wateroverlast VTV Lusthof-west
eindelijk voorgoed verholpen.
De sinds jaren durende wateroverlast bij hevige regeval aan de
Houttuin, gelegen in het gedeelte VTV Lusthof-west, werd na lang
aandringen bij de gemeente eindelijk onder handen genomen. De
aanpak had plaats in de week van de 24e mei en gebeurde grondig
door het ingraven van drainage slangen en het aanbrengen van
afvoerputten aan weerszijden van de tuinpaden. Het resultaat was
zeer naar tevredenheid van de aangrenzende tuinders.

Eindelijk droge
voeten voor de
tuinders aan de
Houttuin.
De laatste jaren was
het op sommige
dagen na hevige
regenval een echt
nijpende situatie.
Dat is nu voorbij.
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Ook in 2018 stond composteren
weer volop in de schijnwerpers.
Op Lusthof is het composteren van tuinafval inmiddels geen onbekend verschijnsel meer. Veel tuinleden hebben zelf al een compostbak
of samen met de buren, een composthok of -hoop? En... die het nog
niet hebben, denken er over na. Anderen brengen het tuinafval op de
grote inzamelplaatsen bij de kweekkas. Er zijn intussen genoeg mensen op Lusthof die er ervaring mee hebben en advies kunnen geven.
Halverwege het tuinseizoen heeft
het bedrijf dat ook het zand voor
de speeltuin kwam brengen,
op verzoek van het bestuur en
op kosten van de vereniging de
gehele compostberg eens flink
met een shovel omgeschept.

Zo kwam er een flinke berg
gerijpte compost beschikbaar
waar iedereen gebruik van kon
maken. Volle kruiwagens met
compost vonden zo hun weg
naar de tuinen van verschillende
tuinleden.

Vanuit de kweekkas
vinden pompoenen
in de composthoop
ook een voedzame
bodem.
Natuurlijk vindt
iedereen ook een
luisterend oor
bij de kweekkas,
waar zich ook de
compostwerf bevindt
en men alles weet van
composteren.
De Compostwerf
Dat er bij het composteren ook spelregels
worden gehanteerd
mag duidelijk zijn.
Wij zetten ze hierbij
nog even op een rijtje.
Iedereen zijn of haar
tuinafval naar de
compostwerf bij de
kweekkas brengt, is
eigenlijk automatisch
een medewerker en
bereid te helpen met
het zo goed mogelijk
(laten) composteren
van het tuinafval.
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Dit betekent dat u zich aan de volgende regels houdt:
1. Al het groen dat u brengt maakt u klein!
Dus kom niet met een kruiwagen vol lang en overhangend groen om
zomaar te dumpen. Neem een heggenschaar en knip alles, een kleine
moeite. Bij het groen legt u geen takken!
2. De takken daarentegen kunt u het beste zo groot
mogelijk laten, die worden immers gehakseld.
Takken die dikker zijn dan 9 cm kunt u in een apart hok neerleggen.
De wortelstronk met aarde moet u zelf eerst afzagen. Bij de
takken mogen beslist geen bloemstelen en ander groen, of aarde
neergelegd worden.
Uiteraard hoopt de kweekkas-commissie dat zij ook in 2019 weer op u
mag rekenen bij het verwerken van tuinafval tot een goede bruikbare
compost. Voor tips kun je ook terecht op de website: www.vtvlusthof.nl

De kweekkas kwam met een
nieuw initiatief.
De kweekkasgroep verzet een heleboel werk. Toch blijkt in de praktijk
dat extra handjes altijd welkom zijn. Die extra handjes zijn er in 2018
gekomen via een nieuwe speciale pilot. Een pilot die is ontstaan vanuit vier enthousiaste tuinders, Margo en Marjan (tuin 2), Ingrid en Jenneke (tuin 7). Met hun enthousiaste ideeën gingen zij in overleg met
de coördinator van de kweekkas en daarnaast ook met het bestuur.
Nieuwe initiatieven die door
leden van VTV Lusthof worden
gedragen zijn, binnen de grenzen
van de doelstellingen en het haalbare, van harte welkom.

Waar gaat het om?
Met de pilot wordt
beoogd om een
beperkt en afgebakend gedeelte van
de grond rondom de
kweekkas te gebruiken voor het telen en
pionieren met minder
en meer bekende
groenten.
De initiatiefnemers
willen hiermee meer
ervaring opdoen en
die ook delen met de
leden.

De duur van de pilot
is in ieder geval een
jaar. Daarna zullen de
behaalde resultaten
worden geëvalueerd.
De pilot is met een
vaste beperkte groep
van start gegaan.
Deze bestaat uit vier
mensen die als een
soort aparte unit vanuit de kweekkasgroep
komt helpen op een
afgebakend stuk
grond.

Zo ook dit initiatief, het past ook
binnen de beoogde randvoorwaarden van de kweekkas.

Hun initiatief wordt
niet beoogd als een
invulling van algemeen werk, maar als
een extra inzet ten
behoeve de vereniging en ter vergroting
van de kennis op
moestuingebied.
Inmiddels zijn de
eerste stappen door
deze enthousiaste
groep dames gezet.
En wie in het afgelopen seizoen met re-

gelmaat een bezoekje
heeft gebracht aan de
kweekkas die heeft
de veranderingen hier
met eigen ogen kunnen aanschouwen.
We zijn benieuwd wat
deze dames volgend
jaar voor mooie
groenten weten te
oogsten, en wellicht
zien we het weer
terug op het menu bij
de kantine van VTV
Lusthof.
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Bron: AVVN nieuws

2018 was een lange hete en...
vooral droge zomer.
De laatste jaren hangt het weer in Nederland van records aan elkaar.
In januari schreef het KNMI dat in 2017 meerdere temperatuurrecords
waren gebroken: op zes dagen was het bijvoorbeeld nog niet eerder
zo warm sinds het begin van de metingen in De Bilt. Een analyse van
het jaarlijkse aantal hitte- (maar ook koude-)records laat zien dat het
weer in Nederland verandert.

2018 was niet zozeer het jaar van de hitte – het
was vaak best lekker weer en niet al te heet
of benauwd, zoals we in warme Nederlandse
zomers gewend zijn - nu sprong vooral de
extreme droogte ten opzichte van andere
jaren eruit.
Wat algemene tips
Water geven
Geadviseerd werd om
water te geven in de
vroege ochtend of ’s
avonds. En dan liever ineens een flinke
hoeveelheid water dan
vaak een beetje. Met
vaak gieten verwen je
je planten; ze vormen
geen goed en diep
wortelgestel. Dit maakt
ze kwetsbaar.
Besproei selectief;
bijvoorbeeld planten
die kort geleden zijn
uitgepoot en jonge
zaailingen.

Geslaagd zomerfeest.
Water voor de
plantjes betekende
dorstlessen voor de
tuinders. Daar werd
voor gezorgd tijdens
het zomerfeest, waar
ondanks de warmte
iedereen aan zijn of
haar trekken kwam.
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Als tuiniers ondervinden we hier uiteraard
direct de gevolgen van. Het afgelopen jaar
rees dan ook van verschillende kanten de
vraag: hoe om te gaan met de droogte.… je
wilt je planten immers niet laten verdorren.

Mulchen helpt
Een afgedekte bodem
in plaats van gieten
werd ook aangeraden.
Hierdoor verdampt
minder vocht.
Mulchen dus. Gebruik
hiervoor: grasmaaisel
en uitgetrokken onZaailingen
Zaailingen hebben om kruiden, zonder zaad.
Snoeisel van bomen,
te kiemen ook vocht
struiken of van je haag.
nodig. Maak zaaisels
Fijne takjes en het blad
goed nat en dek ze af
vormen een prima
met wat vliesdoek of
folie om te voorkomen bodembedekking die
beschermt tegen de
dat de bovenlaag van
hitte van de zon en verde grond uitdroogt.
Na het kiemen nog een damping tegengaat.
Dus... een mulchlaag
enkele keer begieten,
om je planten gaat
totdat de plantjes geuitdroging tegen en
noeg wortels hebben.
Speciale zorg
Recent aangeplante
boompjes en struiken
behoefden extra aandacht, bijv. een maal
per week een of meer
emmers water.

helpt bovendien tegen
onkruid.
Planten in pot
Afdekken van de grond
bij potplanten is heel
nuttig. De grond in een
pot droogt snel uit.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een mulch
van kokosvezels of
houtsnippers.
Af en toe drenken van
de potten in een grote
bak water of water op
een schotel onder de
pot. En, een schaduwrijker plekje kan ook
nuttig zijn.

Het traditionele tuinhuisje maakt
plaats voor blokhut of zelfbouw...
Toen VTV Lusthof in 1955 werd opgericht was het complex ingericht
met identieke tuinhuisjes. Het verschil zat’m in de perceelgrootte. De
kleinere grondoppervlakten hadden een kleiner tuinhuis dan de grotere percelen. Hoewel veel van die huisjes nog bestaan, zijn er inmiddels
toch ook veel vervangen. De keuze bij de nieuwere generaties tuinders
valt dan op een moderne blokhut of men kiest ervoor een huisje te
bouwen naar eigen ontwerp.
Op zich is daar niets mis mee. VTV
Lusthof is een afspiegeling van de
maatschappij waarbij er eveneens
sprake is van eigentijdse bouw.

De nieuwe tuinhuisjes op VTV Lusthof worden dus ook steeds eigentijdser, waarbij soms zelfs wordt
gekozen voor zelfbouw.

Ook de speeltuin was in 2018 weer een succes. Helaas
bleek tegen het begin van de herfst dat er 2 kleine scheurtjes in het doek van de trampoline zaten. Hierdoor kan er
totdat dit is hersteld geen gebruik meer worden gemaakt
en heeft het bestuur besloten de trampoline voorlopig af te
sluiten. Houd u dus nog even in de gaten dat er niet door
uw (klein) kinderen op wordt gespeeld.
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Van Prinsjesdag en een
Buitenbios die naar binnen ging...
De derde dinsdag in September staat bekend als Prinjesdag. Een traditioneel gebeuren dat in het teken staat van de troonrede die wordt
voorgelezen door Koning Willem Alexander en natuurlijk het overhandigen van de Rijksbegroting in het bekende koffertje door Wopke
Hoekstra, de Minister van Financiën. Aan de leden van VV Lusthof werd
gelegenheid geboden deze gebeurtenis te volgen in de kantine.
Slechts een handjevol
tuinleden had
gehoor gegeven
aan de oproep van
het bestuur om
deze feestelijke
en tegelijkertijd
belangrijke
gebeurtenis en
inhoudelijke
boodschap op het
TV-scherm in de
kantine te volgen.
Desalniettemin bleken
het voor hen die
aanwezig waren een
paar gezellige uurtjes
met genoeg stof voor
discussie.

Ook bijzonder was de aankondiging van een filmavond
op het grote veld. Een zogenoemde BUITENBIOS. Er
kon vooraf worden gekozen uit 3 films. Helaas, kon de
buitenvoorstelling echter niet doorgaan, want ondanks de
lange hete, droge zomer bleek de weersvoorspelling voor
die avond van dien aard, dat moest worden uitgeweken
naar de kantine.
Misschien dat het volgend jaar wel wil lukken op het veld.
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Gezellige Herfstmiddag
was ook weer een groot succes!
Voor alle (klein-) kinderen werd er op zondag 14 oktober 2018 een
knusse herfstmiddag voor alle (klein-) kinderen van VTV Lusthof gehouden. Tussen 13.30 en 16.00 konden de kinderen speuren, schilderen,
grimeren, stempelen…. en ook de ouders, opa’s en oma’s mochten erbij
aanwezig zijn. Het werd een gezellige knutselmiddag.
Hieronder nog eens een terugblik op deze geslaagde middag.

Op creatieve wijze werd in
een dichterlijke sfeer van de
decembermaand door de
activiteiten-commissie verslag
gedaan van deze middag...
Stempels van fruit.
Verftekeningen op een tas.
Wat was iedereen in zijn sas.
Wat zag iedereen er blij uit.
Geurende melk van chocola.
Schmink op vrolijke kindergezichten.
Zit ik hier nu echt te dichten?
Herfst in herinnering, alweer winter bijna.
Een zoektocht naar letters, vol actie en kracht.
Waar liggen de L, U, S, T, H, O en F verstopt?
Rennende kinderen, niet eentje die stopt.
Enthousiast werden alle opdrachten volbracht.
14 oktober, wat was het fijn.
Een geslaagde middag, gezellig en knus.
De herfst-middag op Lusthof bedoel ik, dus
Dank aan iedereen die hierbij kon zijn…!
De activiteitencommissie
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Alle sloten binnen het complex
werden grondig uitgebaggerd.
Voor wie het niet heeft gemerkt, valt nog te melden dat er kort na de
seizoensafsluiting op grote schaal baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Met groot materieel zijn de sloten uitgebaggerd en alle duikers
schoongespoten. Op basis van vooraf genomen monsters van het slib
kon de bagger worden gebruikt voor het opvullen van een zandafgraving en aanleg van een natuurgebied in Groenekan. Er is 1000 m3 bagger afgevoerd, dat zijn 35 grote vrachtauto’s.
Het baggerwerk is heel zorgvuldig
uitgevoerd en schade aan beplanting in de tuinen is tot een minimum beperkt gebleven.
Het bestuur heeft
er bij alle leden op
aangedrongen dat
het niet is toegestaan
riet of andere
waterplanten die de
doorstroom van water
belemmeren in de
sloot te laten groeien.

Daar zal in de
toekomst strenger
op worden
gecontroleerd.
Dit geldt eveneens
voor tuinen die grenzen aan de buitensloot rondom het
complex. Het riet is zo
lastig weg te krijgen
als dit niet in toom
wordt gehouden.
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Geconstateerde schades die betrekking konden hebben op deze
baggerwerkzaamheden zijn inmiddels in behandeling genomen.

VTV Lusthof koos massaal voor
de SViN en nieuwe statuten...
De op 24 november gehouden Algemene Leden Vergadering besliste
unaniem in het voordeel van de door de Gemeente Rotterdam aangewezen Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN). en tevens in een
goedkeuring van de nieuwe statuten, die al een zeer lange tijd voor
vernieuwing op de agenda stonden. Daarmee breekt ook een nieuw
tijdperk aan voor VTV Lusthof, dat eerder al in 2014 bij stemming tijdens de ALV koos voor vernieuwing.

Rustig en in
weloverwogen
bewoordingen
werden vrijwel alle
vragen vanuit de
leden, waaronder
natuurlijk ook hier en
daar een bezwaar,
omgezet in duidelijke
verklaringen met een
positieve uitslag tot
gevolg.
Vrijwilligersdiner 2018
In december heette
het bestuur ook dit jaar
weer alle vrijwilligers
welkom voor een etentje in ons verenigingsgebouw. Voor een
dergelijke gelegenheid
span je je natuurlijk extra in om het zo gezellig mogelijk te maken
voor je gasten.

En gezellig was het,
deze keer rond een
maaltijd die door een
Chinese cateraar werd
bezorgd.
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Van komen en gaan...
2018 was ook weer het jaar waarin een aantal tuinen en huisjes van
eigenaar wisselden. Er was soms wat verwarring met de juiste emailadressen via de website, die verbonden zijn aan het aanmeldingenformulier, maar over het algemeen wisten geinteresseerden toch
de juiste contactpersonenen te bereiken. En dus konden we weer een
aantal nieuwe tuinleden verwelkomen.
Op 9 juli 2018
verkocht Ellen
Vermaas, reeds vele
jaren coördinator
van de loods, haar
tuin 104. Het bestuur
bedankte haar bij
de tuinoverdracht
namens alle leden en
overhandigde haar
een mooi boeket
bloemen. Trees en
Frank Ackermans
hebben aangegeven
dat zij haar willen
gaan vervangen en
het bestuur is hier
heel blij mee!
Alle medewerkers van
de loods krijgen dus
nu te maken met de
familie Ackermans als
coördinator.
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Overige tuinen die in 2018 van eigenaar wisselden:
Tuin

Datum		

Oud lid			

Nieuw lid

021
093
119
117
104
111
003
054
043
022
057
023
118

18 Maart
07 April
07 April
19 Mei		
09 Juli		
19 Juli		
26 Juli		
02 Aug.		
29 Sept.
28 Okt.
03 Nov.		
17 Nov.		
01 Dec.		

Mw. H. vd Tol 		
Mw. C. van Bochove
Dhr. P. Bronkhorst
Dhr. R Horvath		
Mw. E. Vermaas		
Dhr. R. Hochstenbach
Dhr. A. Slotboom
Mw. I. vd Plas		
Dhr. R. Knoppert
Mw. J. de Man		
Dhr. C. Janson		
Mw. I. Daalder		
Dhr. C. Revet		

Mw. D. Benschop
Dhr. E. Janssen
Dhr. E. vd Pol
Mw. A. de Vlieger
Mw. M. Copier
Dhr. W. Sijtsma
Mw. B. Rooswinkel
Mw. J. Adjiembaks
Dhr. J. Overtoom
Mw. V. Vaarten
Dhr. M. Last (intern verhuisd)
Dhr. F. Staal
Dhr. U. v.d. Akker

Tuin			

Overleden:			

036			
048			
120			
Onze boekhouder

Marie-Janne van der Poel
Mw. A. de Waay
Dhr. R. van Overweel
Dhr. A. van Wegberg

Tuin			

Geboren:			

058			

Lucia dochter van Hanneke Helmers en partner		

Toegangshek...
Wanneer open, wanneer dicht?
Hoewel het volkstuincomplex van VTV Lusthof is omgeven met water
is al meerdere keren gebleken dat deze natuurlijke barrière niet voldoende is om vandalen en/of criminelen buiten te houden. Zodra de
bladeren vallen en de tuinen zichtbaar zijn voor iedereen is er sprake
van een bijzondere aantrekkingskracht op ongewenste individuen die
het hebben voorzien op de eigendommen van tuinleden.
Ook in 2018
bestond er weer
onduidelijkheid over
het wel of niet op slot
doen van het voorhek.
Tijdens het
tuinseizoen geldt
paragraaf-3 van
de Vraagbaak:
Leefbaarheid.
Ook te vinden op
www.vtvlusthof.nl

Deze paragraaf luidt:
Gedurende het seizoen (1 april tot 1
oktober) is het niet
toegestaan het toegangshek op slot te
draaien. Onder andere
hulpdiensten moeten te allen tijde vrije
toegang tot het complex hebben. Voor
de nacht kan het hek
handdicht gedaan
worden.
Aangezien sommige
tuinleden toch geregeld op eigen initiatief het voorhek op
slot doen, besloot het
bestuur de cilinder
te verwijderen. Deze
is op 1 oktober weer
teruggeplaatst.

Het achterhek dient
vanaf dit seizoen te
allen tijde op slot te
blijven, omdat iedereen dit namelijk zelf
kan openen met de
sleutel die ook op het
voorhek past.
Daarbij wordt iedereen verzocht het hek
na het verlaten van
het complex weer op
slot draaien.
Whatsapp-groep
Voor de “slapers” op
VTV Lusthof werd
een whatsapp-groep
opgericht.
Bedoeld om alarm te
kunnen slaan en elkaar te informeren bij
ernstige calamiteiten,
in de nacht.

Overhangende takken.
Ook is het weer voorgekomen dat de ambulance een tuin, waar sprake was van een noodgeval, niet kon bereiken vanwege over de heg
hangende takken.
Vandaar dat het bestuur nog eens deze belangrijke mededeling uit stuurde:
Tuinen die op zaterdag 21 juli nog steeds
takken, lager dan 3 meter, over de heg laten
hangen, kunnen een snoeiploeg (de zgn.
zware jongens) verwachten die in opdracht
van het bestuur deze takken wegsnoeien en
op de betreffende tuinen leggen.
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Tot ziens in 2019!

