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’Het oude jaar doet zijn oogjes toe.

Kijk, ik toon je hoe.
Maar ik doe ze gauw weer open,
want het nieuwe jaar komt aangelopen!
Wat brengt het mee?
Heb jij soms een idee? Nee?
Geniet dan maar van alle dagen

Een jaar met veel nieuwe gezichten en regels...
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Een jaar met nieuwe gezichten...
U gelooft het niet maar weer is er een jaar ten einde en wat voor een
jaar. Een jaar waarin een groot aantal tuinen wisselden van eigenaar.
En een jaar dat werd afgesloten met geen enkele tuin meer te koop.
Dat mag toch ook best wel bijzonder worden genoemd. Het laat zien
dat niet alleen de huizenmarkt in een bubbel terecht kwam, maar ook
dat de Volkstuin behoorlijk in trek is. Vooral onder jongeren. Een goed
en mooi gegeven, want juist in de afgelopen jaren is op het grote
veld van onze tuinverenging, mede dankzij een financiële injectie van
de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, een geheel nieuwe
speeltuin gerealiseerd. Dit tot meerdere glorie van het groeiende
aantal kinderen. Want juist de ‘verjonging’ onder onze tuinbezitters
zorgde voor meer kinderen binnen VTV Lusthof.
Het was ook een jaar waarin we kennis maakten met de nieuw
regels van de SViN (Stichting Volktuinen in Nederland), die voor
de Gemeente Rotterdam het beheer ten uitvoer brengt over de
40 volkstuincomplexen die de Maasstad rijk is. Met name bij de
tuinovernames werden deze nieuwe regels al meteen toegepast. Zo
werden huisjes en tuinen die niet aan deze regels voldeden al voor de
verkoop aangepast door de vertrekkende leden. Voorbeelden hiervan
zijn o.a. de bestrating in verhouding tot het tuinoppervlak, maar ook
illegale aanbouw.
In en rond de kweekkas kregen we ook te maken met een vernieuwing
onder leiding van Pieter de Kubber, die het roer overnam van Arnold
van der Zijden. Met steun van een groepje nieuwe vrijwilligers werd
een nieuwe start gemaakt in het “nieuwe” moestuin-gedeelte.
Hetzelfde gold voor de kantine waar afscheid werd genomen van
het oude team dat sinds de vernieuwing van 2014 daar de scepter
zwaaide. Nieuwe gezichten en inzichten zorgden daar voor een andere
aanpak en openstelling, waarbij ook het koken op een afwisselende en
gevarieerde wijze werd aangepakt.
Natuurlijk was er ook weer het jaarlijkse Paaseieren zoeken. Als
vanouds een succesvol evenement voor jong en oud. Wat werd
afgesloten met een heerlijk Paasbuffet. Maar ook een nieuw zomerinitiatief van buitenaf onder de titel “struinen in de tuinen” bracht
muziek en gezelligheid op ons complex. Verder werd er na de zomer
weer een leuke herfstmiddag georganiseerd, terwijl het seizoen werd
afgesloten met een gezellige wintermiddag.
Van gemeente wege werden er tenslotte hier en daar noodzakelijk
asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd die de paden weer in optimale
conditie brachten voor het tuinzeizoen 2020. Een bijzonder seizoen
omdat het dan 65 jaar geleden is dat de VTV Lusthof werd opgericht.
Het bestuur van VTV Lusthof
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12 januari 2019...
Toosten op nieuw tuinjaar!
Op 12 januari waren alle tuinleden uitgenodigd voor de jaarlijkse
nieuwjaarsborrel. Een gezellig samenzijn met vertrouwde en nieuwe
gezichten met aandacht voor de dingen die tijdens de lange hete
zomer van 2018 hadden plaatsgevonden, maar ook voor
het jaar dat ons te wachten staat, 2019. (helaas geen foto’s)
Nog vóór het
uitbrengen van een
toost op het nieuwe
jaar werd echter
via de nieuwsbrief
aandacht gevraagd
voor het “groot vuil”.
Zoals te zien is op de
hiernaast afgedrukte
foto vonden sommige
tuinleden het
kennelijk gewoon
om op de plek waar
normaal de afval
containers staan
hun “troep” neer te
gooien. Geloven ze
soms in kabouters? Het is bekend dat Dhr. Rinus van der Zaken eventueel bereid is om te
Een onbegrijpelijke helpen met het afvoeren van groot afval. Hij doet dit al enige jaren.
en kwalijke zaak. Even mailen naar het secretariaat met een hulpvraag kan ook nog:
volkstuin@lusthofrotterdam.nl. Maar zonder afspraak toch vuilnis en
Hoe het ook zij, dit afgedankte spullen achterlaten is geen manier van doen en leidt tot
mag gewoon niet!!! grote ergernis van medetuinders. Zo begin je het nieuwe jaar niet.
Ja... eind januari
sneeuwde het op
VTV Lusthof.
Een onverwacht
winterse aanblik.
Maar eerst werd er
volop getoost met alle
goede wensen voor
het te verwachten
tuinseizoen
En ook op Facebook
ontvingen we tal van
likes op de geplaatste
nieuwjaarswens.
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Enkele kaskrakers voor
de aanvang van het seizoen.
2019 was het jaar dat Pieter de Kubber, in navolging van Arnold
van der Zijden, zich ging ontfermen over het wel en wee rond het
kweekkas. Een hele uitdaging, want er komt heel wat voor kijken om
alle werkzaamheden die dit met zich meebrengt in goede banen te
leiden. Om te beginnen eerst een bijzondere herinrichting.
Zoals het verplaatsen
en beglazen van de
kleine kas, die nu een
kwart slag is gedraaid
en dichter achter de
heg staat, waardoor
er meer getemperd
licht naar binnen
valt. Vooral als er
weer sprake is van
(opnieuw ) een warme
droge hete zomer.

Een mooi karwei dat werd uitgevoerd door
Frank en Jan. Aan de slootkant ontstond
hierdoor extra ruimte en de bedoeling was om
er wat rabarber te poten. In de zomer van 2018
had de rabarber het erg slecht naar de zin.
Verder werd ook de grote kas onder handen
genomen. Om meteen van start te kunnen,
bracht Pieter de waterleiding en thermostaten
op orde.
De wilgenhut kreeg ook meer gestalte,
bedoeld om te gebruiken als pompoenen
klimrek, maar misschien eerst voor capucijners
(stikstof. vlinderbloemigen).
Al met al bleef de korte broek nog even in de
kast, want de zomer liet nog een tijdje op zich
wachten.
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Actie gevraagd voor een nieuw
huishoudelijk reglement...
In 2018 werd er door een beperkt aantal mensen veel energie
gestoken in de realisering van nieuwe statuten. Het voorstel daartoe
werd op een enkele aanpassing na unaniem door de algemene
ledenvergadering aangenomen. Het traject met de notaris werd
eveneens doorlopen en daarmee konden we stellen dat VTV Lusthof
over nieuwe statuten beschikt.
Een nieuw concept huishoudelijk
reglement werd gesteld als de
volgende uitdaging voor de
vereniging.
Voordat echter een dergelijk
document in de algemene
ledenvergadering kan worden
behandeld zal er een goed
concept moeten zijn waarover
gestemd kan worden. Daarvoor
moet er eerst nog voldoende input
vanuit de vereniging komen.

te komen en zou graag hebben
gezien, dat meer vrijwilligers zich
hadden aangemeld om met de
reeds betrokken vrijwilligers de
schouders onder deze uitdaging
te zetten. Zonder daadwerkelijke
hulp van de leden zal realisatie van
een nieuw huishoudelijk reglement
nog de nodige tijd in beslag
nemen.

Duidelijk was in elk geval dat er
vóór de op 4 mei 2019 geplande
Na herhaalde oproepen hebben
ledenvergadering geen volledig
enkele leden zich beschikbaar
nieuw concept huishoudelijk
gesteld om zich over de
reglement klaar zou zijn.
totstandkoming van een nieuw
En hoewel een aantal zaken wel
Huishoudelijk Reglement te gaan
op voorhand zouden worden
buigen. Het reglement is van ons
geregeld, werd aan tuinleden
allemaal en gaat over de praktische vervolgens gevraagd zich aan
regels van de vereniging.
te melden om mee te denken
Het bestuur had de bestaande
over een duidelijk en passend
commissies al gevraagd vanuit
huishoudelijk reglement voor VTV
hun taakveld met aanbevelingen
Lusthof.
Een bruidsboeket
in maart...
Dat de lente
daadwerkelijk was
aangebroken, toonde
deze prachtig bloeiende
Magnolia.
Op VTV Lusthof komen
we deze bomen in allerlei
soorten, maten en kleuren
tegen. Ze zijn een lust
voor het oog en natuurlijk
ook voor menig fotograaf.
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Hoog bezoek...
Op zaterdag 13 juli 2019 bracht de
heer Antoine van den Oever namens
de Gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek een bezoek aan onze
tuinvereniging.
Hij werd rondgeleid door Marian en
Cok van Beek, respectievelijk secretaris
en bestuurslid en de voorzitter van VTV
Lusthof David de Glint.
Tijdens zijn bezoek werd hij
geïnformeerd over de stand van zaken
op VTV Lusthof en ook werden, mede
met het oog op het 65-jarig bestaan in
2020, verschillende wensen aan hem
kenbaar gemaakt.

Vertraagde jaarnota en...
aandacht voor het privacybeleid.
In de laatste algemene ledenvergadering van 2018 werd aangegeven
dat de jaarnota over 2019 in januari verstuurd zou worden. Dit bleek
echter niet het geval te zijn. Een aantal leden stelden daar vragen
over. De reden daarvan was dat de afhandeling van jaarcijfers over
2018 en prognose van de kosten voor 2019 nog niet goed op een
rijtje konden worden gezet.
Daarvoor waren verschillende
redenen aan te wijzen.
Zo was na het overlijden
van de door VTV Lusthof
aangestelde accountant de
financiële administratie door
Wies van de Berg-Schipperus
opnieuw ingericht. Dat was een
aardige klus, maar droeg wel
bij aan de werkbaarheid en
toekomstbestendigheid van de
gehele administratie.

Wies van
den Berg

Het bestuur gaf aan heel blij te zijn
dat Wies er ondanks haar drukke
werkzaamheden zoveel tijd en
energie in had gestopt. Al met al
konden de leden op korte termijn
de factuur voor 2019 verwachten.

Op voorhand werd aan een ieder
tuinlid verzocht om deze tijdig
te betalen. Een redelijk en billijk
verzoek maar ook nodig omdat
de vereniging anders niet aan
haar verplichtingen zou kunnen
voldoen aangezien er een fikse
rekening van de nieuwe beheerder
moest worden voldaan. Deze nota
kon niet, zoals gebruikelijk, pas
aan het einde van het jaar worden
betaald, maar moest ruim vóór de
zomer volledig betaald zijn. Een
ieders medewerking werd daarom
bijzonder op prijs gesteld!
De privacy-regels van VTV Lusthof
Ook het opstellen van de regels
betreffende het privacy beleid
heeft enigszins op zich laten
wachten. Ook daar was enige tijd
voor nodig. Maar inmiddels was
ook deze klus geklaard en werd
aangegeven dat deze regels zijn
terug te lezen op de website.

En toen was er weer water...

O ja er was nog een
jaarlijkse reminder:
vanaf 1 april as mag
er niet meer gefietst
worden op de paden
door personen ouder
dan 12 jaar!

Zoals elk jaar werd door de
waterbrigade weer overlegd op
welk moment het water weer kon
worden aangesloten. Voor 2019
werd besloten om dit in de loop
van april te laten gebeuren.
Een jaarlijks ritueel dat ook elk
jaar weer laat zien dat lekkages
mogelijk zijn en een goede
controle door de tuinbezitter zelf
ook noodzakelijk blijft.
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“Met elkaar, voor elkaar!”
Het nieuwe kantine concept.
Het jaar 2019 was ook het jaar dat de kantine op een nieuwe wijze
werd “bemensd”. Vanuit brainstormsessies die vanaf 26 januari
plaatsvonden met de kantinegroep werd op een bijzondere wijze
vorm gegeven aan een vernieuwde invulling van het kantineteam.
Niet meer een en dezelfde bezetting, maar een wisselend team voor
koken, bedienen en onderhouden.
Onder het motto: “met
elkaar, voor elkaar”
kwam een speciaal
dienstrooster tot
stand dat aan speciale
openingstijden
werd gekoppeld
waarbij o.l.v. Arnold
afwisselend 2x per
maand werd gekookt.
Het bracht
verrassende gerechten
op tafel, waarvan
volop werd genoten
met als resultaat een
gezelllig gevulde
kantine rond etenstijd.

Voordat het zover kwam, was een gedegen voorbereiding
noodzakelijk. Want niet alleen moest duidelijk zijn wie er ging
koken. Ook moest worden verteld wat er gekookt werd. Dit i.v.m.
het boodschappenlijstje, de samenstelling van het menu en de
communicatie via de website en flyers op het raam van de kantine en
daarmee gepaard gaande reserveringen.
Tegelijkertijd met de introductie
van “het nieuwe koken” werd het
in de loop van het seizoen ook
mogelijk om met “PIN” te betalen.
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Maar niet alleen
de inwendige kant
kwam onder de
aandacht. Ook het
buitengebeuren,
dat in de zomer een
belangrijke taak
vervult, werd onder
handen genomen.
Nieuwe bloembakken
met een rijke
beplanting zorgden
voor een aangename
aanblik. Een lust voor
het oog zo gezegd.
Het speelhoekje voor
de kids van Lusthof
kreeg eveneens een
facelift en werd een
stuk aantrekkelijker
gemaakt.
Bovendien kwam
er in de loop van
het jaar een leuk
tafelvoetbalspel voor
de kinderen bij, waar
inmiddels dankbaar
gebruik van wordt
gemaakt.

In het halletje van het
verenigingsgebouw
werd een extra
publicatiebord
geplaatst, waarop
tuinleden speciale
mededelingen en/
of vraag- en aanbod
advertenties kunnen
plaatsen.

Tenslotte werd nog eens gewezen op de
AED (Automatische Externe Defibrillator) in
diezelfde entreehal naar de kantine.
Er werd een oproep gedaan of er leden
waren met een geldig certificaat om een
AED te bedienen of dat er wellicht leden
zijn die een cursus reanimatie willen volgen.
In het eerste kwartaal van 2020 is de
planning dat deze cursus gaat starten. De
leden die zich hiervoor hebben aangemeld
krijgen hierover bericht.
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Zoeken naar Paaseieren...
feest voor de Lusthof-kids
Het Paasfeest (inmiddels een leuke traditie) werd
gehouden op 1e Paasdag dat dit jaar viel op 21 april.
Het betekende ook het startweekend voor de opening
van de kantine, wat extra feestelijk werd ingeluid met een
gezellig familie-paasbuffet rond het eierenzoekfestijn.

Er werd dit jaar niet alleen gezocht
naar paaseieren maar ook naar de
letters L U S T H O F die later op de
loods werden gemonteerd.
En hoewel het even leek op het
zoeken naar een speld in de
hooiberg, duurde het niet lang
of de kinderen haalden uit alle
hoeken en gaten de eitjes te
voorschijn.
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Fotoverantwoording:
Fenneke de Glint, Annelie van Heeren,
Sigrid Potters en Linda Kok.

Met de gevonden eitjes gingen de kinderen
en hun ouders vervolgens naar de kantine
waar zij aan de feestelijk versierde tafels
konden plaatsnemen om naar hartelust aan
het knutselen te gaan. Het was weer een
heerlijk spektakel om te zien.

Er werd geverfd dat het een lieve lust was,
terwijl er tussendoor kon worden gesnoept
van allerlei lekkernijen, die door de
kantineploeg op tafel waren gezet. Kortom...
het was een heerlijke middag waar ook het
weer gelukkig aan meewerkte.

Na afloop werd er door Arnold
en het kantineteam een heerlijk
paasbuffet opgediend à € 6,- p/p.
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Lente, zomer, herfst...
er was weer genoeg te doen.
Op 22 maart begon de lente dan echt. Op VTV Lusthof was het een
drukte van belang, er werd weer gezaaid, gebouwd en verbouwd.
Ook het algemeen werk ging weer van start, kortom het seizoen kon
beginnen! Op de zaterdagen was de loods weer open en wie goed
luisterde, hoorde de specht meehameren in het Schiebroekse Park!
Wie goed heeft
gekeken die heeft
ook gezien dat bij de
loods nu twee ‘coole’
vlaggen wapperen;
één van de AVVN
waar we sinds 2019
lid van zijn en één van
VTV Lusthof.
Hannie en Frans
de Waal (tuin 136)
zorgden voor de
vervanging van de
oude bakken en
verzorgen ook dit
seizoen weer de
schitterend bloeiende
planten.
Rinus monteerde en
plaatste samen met
Wiebe twee nieuwe
prullenbakken.

Samen met Emiel werden ook het
dak van de kantine, de aanbouw en
de dakgoten schoongemaakt..
Ook werd een lekkage gevonden,
die door Rinus werd gerepareerd
met een stukje rubberoid.

Fotoverantwoording
zie pagina 2; colofon
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De tuinbegeleidingscommissie
wees nog eens op de tuinregels.
Het was volop zomer, dat hebben de tropische temperaturen duidelijk
laten voelen! En horen, want na de baggerbeurt in de winter van 2018
kwaakten de kikkers weer dat het een lieve lust was.
(Sommige tuinleden kwaakten zelfs terug of het wat zachter kon…)
Maar de commissie tuinbegeleiding wilde alle leden toch weer eens
wijzen op de regels die gelden voor het gebruik van een tuin.

Vooral met de SViN
kregen we ook te
maken met strengere
handhaving, waardoor
regels bij verkoop
van tuinen stringenter
worden toegepast.
Minder tegels maar
ook afbraak van
illegale onjuiste bouw.
Een voorbeeld: Belangrijke regels op een rijtje.
Na het uitbaggeren
van de sloten is iedereen per mail gewezen
op het belang van het
verzorgen van de sloten. Toch zagen we op
verschillende plekken
dat mensen gewoon
weer riet langs de
kant en verder de
sloot in lieten groeien.
Dit is niet toegestaan
en de commissie zal
overtreders er op aanspreken, maar beter
zou zijn als de woekerende waterplanten
steeds opnieuw worden verwijderd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 e tuin is tot max. 15% van het totale tuinoppervlak betegeld.
D
Langs de beschoeiing liggen geen tegels.
De tuin heeft langs het pad een heg, niet hoger dan 1 meter.
Over de heg hangen geen takken lager dan 3 meter.
De tuin heeft een toegangshekje dat naar binnen toe open draait.
De tuin heeft een nummer dat vanaf het pad zichtbaar is.
De helft van het pad langs de tuin is tot onder de heg vrij van onkruid.
De helft van de sloot langs de tuin is vrij van planten, zoals riet en
andere woekerende waterplanten die de doorstroom van het water
kunnen belemmeren.
Indien de tuin grenst aan de kopse kant van een sloot, daar waar een
duiker onder de tuin en het pad door loopt, is er vanaf het pad vrij
zicht over de gehele lengte van de sloot.
De tuin heeft een redelijk open karakter, d.w.z. dat men vanaf het pad
zicht heeft op de tuin.
Bomen en struiken staan minimaal 80 cm. vanuit de slootkant.
De tuin is, zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, vrij van onkruid.
De afscheiding tussen tuinen is in principe niet hoger dan 1,80 m.
Hiervan kan alleen in overleg met de buren worden afgeweken.

13

Rond de kweekkas werd in het
afgelopen jaar hard gewerkt.
Het pilotproject dat in 2018 van start ging kreeg in de loop van 2019
steeds meer gestalte. Er is zogezegd hard gewerkt en geruimd en zo
rond half augustus -het moment waarop de bijgaande foto’s werden
gemaakt- was goed te zien dat het vorig jaar gestarte initiatief zijn
vruchten begon af te werpen. Welke bijzondere planten er zoal werden
gezaaid of geplant, dat zullen we in de loop van volgend jaar zien.
Het kan niet anders
gezegd dan dat de
genomen acties op
het kweekkas terrein
een zeer ordelijk beeld
hebben opgeleverd.
Nu maar hopen dat
ook de resultaten niet
lang op zich laten
wachten.

Regelmatig werd er
door de gemeente
op het speelveld een
berg houtsnippers
gestort. Daar kon
iedereen van
scheppen.
De houtsnippers
zijn heel geschikt
om de grond mee
te bedekken en zo
uitdroging van
de bodem te
voorkomen.
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Bij de composthoop werden
evenals in 2018 weer pompoenen
gekweekt o.a. voor een
overheerlijke pompoensoep die in
de kantine werd opgediend.

En... het composteren kreeg in
2019 weer optimale aandacht.
Het voortdurend aandacht vragen voor composteren van tuinafval
heeft er toe geleid dat inmiddels veel tuinleden zelf composteren.
Maar ook is gebleken dat steeds meer tuinders weten hoe het tuinafval bij de composthoop moet worden aangeboden. Een goede
ontwikkeling die de vereniging veel geld bespaart en tuinleden geld
oplevert, want de compost vindt gretig aftrek.
In november werd
de compostberg
machinaal omgezet.
Daar was iedereen
heel blij mee.
Daardoor ontstond
weer meer ruimte.
De zwarte bergen
krimpen in de winter.
Daar zorgt de natuur
dan voor.
En iedereen was
natuurlijk welkom
om compost weg te
komen scheppen.
Hoewel de
verwachting is dat de
meesten dat in het
voorjaar van 2020
zullen doen.
Toch goed om in dit jaarverslag de composteerregels nog even te accentueren. Hier zijn ze:
•	De grijze kunststofbakken zijn uitsluitend
•	Alleen klein (= handlang) gemaakt groen
kunt u deponeren op de ( nu nog ) met
bedoeld voor het haksel dat onze gewaardeerde hakselaars regelmatig van uw aanrood-wit lint afgebakende plek aan de veldkant van de zwarte berg. Houd u zich aan
geleverde takken maken. Gooi dus niets
deze regel; nu alweer waren daar veel te
anders in deze bakken!
grote stukken gesnoeid struikgewas en riet •	Door het haksel te mengen met uw kleingebracht. Handlang is hier het motto!
gemaakte groen kunnen we al snel (na
een jaar) mooie compost verkrijgen. Maar
•	Aan de andere kant van de zwarte berg
bevindt zich het takkenvak, bedoeld voor al
zodra er grote stukken hout of groen tussen komen, wordt het composteerproces
uw “houtachtige” spul, zonder kluit of aarde
vertraagd (ook omdat wij er bij het nodige
eraan. Van welke boom of struik u hier
takken aanlevert, met of zonder blad, dat
omzetten geen beweging meer in kunnen
maakt allemaal niet uit. En wat u hier brengt
krijgen), blijft het volume te groot en kamhoeft u dus ook niet klein te maken, liever
pen we met ruimtegebrek.
niet zelfs, dat doen de hakselaars voor u.
Fors gesnoeid?
Maak een afspraak om op uw eigen tuin te laten hakselen via pieter.de.kubber@gmail.com
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VTV Lusthof bood een podium aan
“Struinen in de Tuinen”
Tijdens “Struinen in de Tuinen” veranderde het Rotterdamse groen in
tijdelijke podia voor diverse dans-, zang- en cabaretoptredens.
Ook bij VTV Lusthof vonden er op 7 juli twee verschillende muzikale
optredens plaats. Op het Speelveld zong Marlijn van Dijk eigen
geschreven Nederlandstalige liedjes en liet het vrouwenkoor “Encore”
een divers repertoire à capella horen. De toegang was GRATIS!

“Wat een heerlijke
middag was het bij
Struinen in de Tuinen
Rotterdam 2019!
Grote dank aan
Volkstuinvereniging
Lusthof Rotterdam,
en aan iedereen die
is komen kijken en
luisteren. Dank voor
alle lieve reacties!”,
schreef Marlijn
van Dijk op haar
Facebook-pagina.

Zangeres en singersongwriter
Marlijn van Dijk trad samen op
met Danny Feijtel, die haar op
gitaar begeleidde. Op het grote
open veld naast de speeltuin
lieten zij hier voor het eerst hun
nieuwe liedjes de wereld in vliegen. Een bijzondere belevenis.
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Vervolgens trad het dameskoor
Encore Rotterdam naar voren met
een swingend repertoire van Jazz
en Pop tot Summertime en Hold
back the river.
Het werd een gezellige zonnige
middag met een leuk aantal toehoorders.

Knusse Herfstmiddag voor
alle kinderen en kleinkinderen...
Op 5 oktober werd voor de kinderen en kleinkinderen van VTV Lusthof
een knusse herfstmiddag georganiseerd. Er stonden zowel een buitenals binnenactiviteit op het programma. Tijdens de herfstmiddag
maakten onze jongste tuinleden ansichtkaarten van blaadjes en
takken die ze tijdens een ‘post-speurtocht’ over het terrein hadden
verzameld.

Fotoverantwoording
zie pagina 2; colofon

De speeltuin, trampoline en
bijzondere spelregels...

Voor het tweede jaar op rij werd in 2019 geconstateerd dat er weer
gaatjes in het springdoek van de trampoline zaten. Dit komt omdat er
kennelijk iemand met schoenen aan, of met scherpe voorwerpen in de
handen, had staan springen. Het doek is aan
het eind van het seizoen verwijderd en wordt
momenteel hersteld.
Kinderen spelen in deze speeltuin met respect
voor elkaar en de omgeving en... onder toezicht en verantwoordelijkheid van de (groot)
ouders. Dus...
• Op de trampoline springen kinderen (tot 12
jaar) om de beurt, dus één voor één, zonder
schoenen aan en zonder scherpe voorwerpen
in de handen.
• Het speelhuisje is om in te klimmen en niet
om met viltstiften op te schrijven!
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Nieuwe bezems vegen schoon....
Een overzicht.
Ook in 2019 mocht onze vereniging weer een groot aantal nieuwe
leden verwelkomen. Nieuwe gezichten die ons lieten weten er zin in
te hebben. Dat dit door een aantal nieuwkomers ook meteen werd
aangepakt, blijkt uit onderstaande afbeelding, waarop duidelijk de
invloed van de nieuwe eigenaars is te zien. Zij maakten er hun eigen
honk van. Nieuwe bezems vegen schoon wordt er ook wel gezegd.

Ook werden er
bestaande huisjes
goed onder handen
genomen, zodat deze
er weer even tegen
kunnen en picobello
bij staan. Zelfs zagen
we een glazen huis
op een van de tuinen.

Uiteraard bracht dit alles met zich mee dat we ook weer van een
zelfde aantal tuinleden afscheid moesten nemen. Wij wensen hen natuurlijk alle goeds en misschien zien we hen nog eens terug.
Hetzij voor een praatje of kopje koffie in de kantine.
Tuinen die in 2019 van eigenaar wisselden:
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Tuin

Datum		

Oud lid			

Nieuw lid

72
131
9
61
130
73
188
132
74
93
125
49
42

20 april		
20 april		
8 juni		
29 juni		
11 juli		
14 juli		
4 augustus
4 augustus
10 augustus
17 augustus
23 september
12 oktober
9 november

Mevr. M de Graaf
Mevr. S. Alomerovic
Mevr. L. Witkamp
Dhr. M. Ruyssenaers
Dhr. A. Michels		
Dhr. L. de Jong		
Mevr. S. van Roon
Dhr. G. Filius		
Dhr. F. Jacobs		
Dhr. E. Janssen		
Dhr. P. Jacobs		
Mevr. A. Waterreus
Mevr. M. Schermer

Dhr. A. Bernaudo
Mevr. M. Verhagen
Mevr. I. Schols
Mevr. M. van Pagee
Mevr. B. Smit
Dhr. T. Leeflang
Mevr. L. de Hek
Dhr. H. Verschoor
Mevr. M. v.d. Pluijm
Dhr. K. van Ruitenburg
Dhr. A. Nati
Mevr. L. Guijkens
Mevr. S. Potters

Alle vrijwilligers werden bedankt
met een Chinees Buffet.
Geen vereniging zonder vrijwilligers. Dat geldt zeer zeker voor een
vereniging als Lusthof. Het hele jaar door is een groot aantal tuinleden
actief om het reilen en zeilen van de vereniging te ondersteunen met
allerlei werkzaamheden. Zonder hen zou VTV Lusthof geen bestaansrecht hebben. Om hen hiervoor te bedanken werd in het verenigingsgebouw een buffet klaargezet van Chinese gerechten.
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Asfaltwerkzaamheden voor het
verbeteren van de tuinpaden.
De SViN liet ons weten dat er in de periode tussen week 42 (maandag
14 oktober) en eind december 2019 bij verschillende Rotterdamse
tuinverenigingen asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Ook op ons park heeft dat plaatsgevonden. De plekken waar dat
moest gebeuren waren al met witte pijlen aangemerkt. Sommige tuinpaden op het complex waren hierdoor tijdelijk onbegaanbaar.
Tussen het
openbreken van
het asfalt en het
aanbrengen van het
nieuwe asfalt zaten
onvermijdelijk enkele
dagen tijd en was voor
enkelen de tuin niet
bereikbaar.

Nadat de werkzaamheden echter waren geklaard, kon men met tevredenheid vaststellen dat de paden weer keurig waren rechtgetrokken;
zonder de ontstane hobbels en scheuren, veroorzaakt door boomwortels en / of verzakkingen van de grond.
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Wandelen met Rijkswaterstaat
langs de Groene Boog...
De werkzaamheden aan de verbinding A13-A16 vorderen gestaag en
krijgen rond VTV Lusthof steeds meer gestalte. Daarom organiseerde
Rijkswaterstaat op 14 december een wandeling langs de zogenoemde
Groene Boog. Nieuwsgierigen werden uitgenodigd om deel te nemen
en onderweg kennis te nemen van de werkzaamheden, opdat men een
bredere kijk zou krijgen op de aanleg van deze verbindingsweg.
In het meest Noordelijk
gelegen deelgebied
sluit de nieuwe A16
aan op de A13.
Deze komt hier in de
plaats van de huidige
N209 tot aan de
Ankie Verbeek Ohrlaan.

Hiernaast de situatie
zoals ie nu is en zoals
ie straks wordt.
Voor VTV Lusthof
verandert er
nauwelijks iets. Zij
het dat ten Noorden
van het complex een
drukkere weg ontstaat.

Vanaf de kruising met de spoorlijnen van de
HSL en Randstadrail richting de Ankie Verbeek
Ohrlaan wordt de A16 Rotterdam ingepakt met
grondwallen van 4,5 m hoog. De grondwallen
schermen de omgeving ook af voor geluid van
de nieuwe rijksweg.

Ter hoogte van het voormalige BP-tankstation
komt een recreaduct. Dat is een fiets- en
wandelpad met faunaverbinding. De vragen
die hier kwamen waren gingen met name
over de definitieve kruising Ankie Verbeek
Ohrlaan met de A16 Rotterdam. Ook werden
er diverse vragen gesteld over de tijdelijke
verkeersmaatregelen en een aantal vragen over
het ontwerp van de overgang van de A16 naar
het Schiebroekse Park.
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Kerststukjes van eigen bodem
een plezierige bezigheid en...
Op 22 december stond er ter afsluiting van het jaar 2019 een
“gezellige Wintermiddag” gepland. Voor die gelegenheid was het
verenigingsgebouw omgetoverd tot een bezigheidsruimte voor
allen die het voornemen hadden met een eigen gemaakt Kerststukje
huiswaarts te keren. Ook ontbrak het natuurlijk niet aan lekkere hapjes
en drankjes, waaronder glühwein. Volop genieten dus.
Voor het groen was
in “ruime mate”
gezorgd door Pieter
en ook brachten de
creatieven onder de
Lusthof leden groen
uit eigen tuin mee.

Ook van bestuurszijde werd 100% inzet
getoond met als doel:
het iedereen naar de
zin te maken.
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...vrijwel alle deelnemers keerden
met een voldaan gevoel huiswaarts.

Al met al werd het
een zeer gezellige
Wintermiddag met als
resultaat: prachtige
Kerststukjes.

Fotoverantwoording
zie pagina 2; colofon
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Tot ziens in 2020! Bij het 65-jarig bestaan.

