
’Het nieuwe tuinjaar begon héél bijzonder.
Het was werkelijk een wonder. 
Jawel, de natuur deed van zich spreken. 
Want in februari lag er plots een mooie witte deken.

Natuurlijk was de pret van korte duur,
en kregen we nieuwe regels van ons bestuur.
De ALV ging ook dit keer digitaal.
Helaas, door Covid nog niet optimaal.

Toch werd de rest van ‘t jaar weer goed gemaakt.
Vooral wanneer je ziet hoe de natuur ontwaakt.
Bomen, struiken, planten en bloemen... 
Het plezier ervan bevat te veel om op te noemen.

Lusthofbode

SOCIAAL JAARVERSLAG 2021

Een winters begin en variaties op Corona...
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Nog een COVID-jaar, maar...
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Inderdaad, maar... een jaar met een maar, want hoewel 2020 bij ieder 
tuinlid in het geheugen staat gegrift als een jaar van regels en afzien, 
waarbij VTV Lusthof bijna op slot ging, werd 2021 een jaar waarin we 
bijna mochten terugkeren naar een normalere omgang met elkaar. Er 
werd immers gevaccineerd! Ja, en was je eenmaal gevaccineerd dan 
kon het virus je geen kwaad meer doen. Dacht iedereen...
Nou, vervolgens kwamen we allemaal van een koude kermis thuis. 
Het toegezegde “Dansen met Jansen” werd een volkomen fiasco. En 
al kregen we in de zomer versoepelingen, al snel liepen de landelijke 
besmettingen op en de ziekenhuizen vol, waardoor nieuwe regels van 
kracht werden. Kortom, nog een COVID-jaar, maar... Ja, nog een maar. 
Want, samen wisten we er toch een leuk jaar van te maken. 

Een jaar dat al begon met allerlei vroege vogels op de tuin. Huisjes die 
van eigenaar wisselden en leven brachten op de nog stille Lusthof. En 
er werd al gesnoeid en gehakseld ten teken van het naderend voorjaar. 
Maar eerst werden we nog overvallen door Koning Winter. Weliswaar 
van korte duur, maar toch...  In tijden was VTV Lusthof niet bedekt 
geweest met zo’n prachtig wit winterkleed. Prachtige foto’s leverde dat 
op. Beelden die laten zien hoe mooi de natuur kan zijn. 

Het gaf iedereen mooi de tijd om zich te buigen over de nieuwe 
statuten en het huishoudelijk reglement die bij de ALV van 20 
december 2020 waren goedgekeurd. Intussen zagen we echter ook 
alweer de eerste voorjaarsbloeiers, kregen we te maken met een aantal 
stormachtige dagen in maart en werden de roosters “algemeen werk” 
in- en uitgedeeld. Vanwege Corona moest helaas opnieuw worden 
afgezien van het jaarlijkse Paaseieren zoeken. En ook van enige inhaal-
feestelijkheden rond onze 65-jarige tuinvereniging kon geen sprake 
zijn. Wel zoomden gelukkig een redelijk aantal leden in tijdens de on-
line gehouden jaarvergadering. Ook de moestuinploeg toog weer aan 
het werk.

Na een verregende meimaand volgde een mooie zomer waarbij de 
natuur als het ware ontplofte. In het teken van de verduurzaming kwam 
er een tegelactie op gang en werden alle tuinleden uitgedaagd deel te 
nemen aan een heuse fotowedstrijd.

Natuurlijk was er ook weer sprake van tal van 
onderhoudswerkzaamheden en werd er een nieuw gashok geplaatst. 
Tenslotte kon het najaar feestelijk worden beëindigd dankzij een 
“Tuingluurdag” met “Struinen in de tuinen” en waar “Muziek en Lol” de 
nodige muzikale gezelligheid bracht, terwijl “de kids” bezig werden 
gehouden met een échte kabouterspeurtocht.
Kortom al met al werd het toch een leuk seizoen en in deze uitgave 
kunt u nog eens in woord en beeld nagenieten.

Het bestuur van VTV Lusthof.



Van de voorzitter

David de Glint, Voorzitter

Het was natuurlijk ontzettend jammer dat we 
elkaar in het afgelopen jaar niet persoonlijk de 
hand hebben kunnen schudden tijdens een 
gezellige Nieuwjaarsreceptie in de vertrouwde 
omgeving van onze kantine. Vooral om ook kennis 
te kunnen maken en samen het glas te heffen met 
een aantal nieuwe leden op ons complex. Want, 
de nieuwe leden meegerekend van 2020, het jaar 
voor het afgelopen jaar, gaat het inmiddels om 18 
tuinen waar nieuwe tuinleden achter schuil gaan.
Gelukkig stelde de techniek ons in staat om 
ondanks Corona toch weer een Algemene Leden 
Vergadering te kunnen houden. Dit gebeurde 
weer dank zij de inzet van onze penningmeester 
Wies en haar man en met gebruikmaking van 
hun kantoor. Het laat zien dat het niet mogelijk 
is om onze vereniging draaiend, bloeiend en 
levendig  te houden zonder de vrijwillige inzet 
van leden. Want, niets binnen een vereniging 
is vanzelfsprekend. Iets wat misschien weleens 
gedacht wordt als alles op rolletjes loopt. Mijn 
oproep dit keer was dan ook om mee te denken 
over de toekomst en wat je eigen rol  daarin zou 
kunnen zijn. Niet alleen in de zin van deelname 
binnen een van de commissies of gewoon 
in de vorm van vrijwilligerswerk, maar ook in 
bestuurlijke zin. Het was heel fijn dat al tijdens de 
ALV een aantal mensen zich opgaven voor een 

commissie. Dus ik vroeg jullie 
daarom ook naar jezelf te kijken 
of anderen te inspireren iets te 
doen waar dat nodig is. Kom, 
zeg het voort!

 David
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Vroege vogels...

Wie is de mol?
Tja, die vraag kon worden gesteld als je na de 
winter je gazon bezaaid ziet met molshopen.  
Geen leuke constatering, maar iets waar je wel 
mee aan de slag moet. Want natuurlijk wil je als 
straks het gras weer gaat groeien gewoon je 
gazon kunnen maaien.

Echt koud is het niet in de maand januari en 
met alle groenblijvers op het complex ziet 
het er best ook wel voorjaarsachtig uit. We 
zien dan ook al enkele enthousiastelingen die 
al voorbereidingen treffen voor het nieuwe 
seizoen.

2021 WAS OOK EEN JAAR VAN VERLIES

Helaas ontvielen ons deze leden van Lusthof:

Dhr. Albert Kruger  Tuin    19
Dhr. B. van Nieuwkerk Tuin    27
Dhr. K. Schultz  Tuin    34
Mevr. N. Stam-Belichenko Tuin    80
Dhr. Patrick Koole  Tuin    91
Dhr. F. de Koning  Tuin  112
Wij gedenken hen met dank voor de vele 
jaren dat zij lief en leed met ons allen deelden.

Het is 12 januari.  
Een wagentje met 
bakjes en potten, maar 
ook plantjes op weg 
naar een plekje ergens 
op het complex. Het 
seizoen is begonnen. 

Een schuurtje op weg 
naar de imker. De 
eigenaar die zijn tuin 
heeft opgezegd, ruimt 
het op en maakt zijn 
tuin klaar voor een 
nieuwkomer
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Dat ook 2021 niet verstoken bleef van Corona werd al snel duidelijk 
toen bekend werd dat er ook voor dit jaar geen Nieuwjaarsreceptie 
zou worden gehouden. Een lege kantine dus, waarvan de 
eenzaamheid nog eens extra werd benadrukt door de aanblik van 
een leeg parkeerterrein, dat in de eerste helft van februari werd 
omgetoverd in een winters stiltetafereel.

De kantine van 
VTV Lusthof lag er 
eenzaam en verlaten 
bij in de eerste helft 
van februari, toen ons 
complex plotseling 
werd overvallen door 
een heuse sneeuwbui.

Geen nieuwjaarsreceptie…
maar wel nieuwe (corona)regels!

Meteen ook na die winterse 
dagen in februari ontvingen wij 
namens het bestuur de eerste 
nieuwsbrief van 2021.

Hierin werden we al direct 
in kennis gesteld van het feit 
dat ook dit jaar onze jaarlijkse 
ledenvergadering, de ALV, in de 
vorm van “zoom-bijeenkomst” op 
17 april zou plaatsvinden.

Ook werd een oproep gedaan 
aan leden van onze tuinvereniging 
om zich aan te melden voor een  
op te richten werkgroep, die zich 
zou gaan buigen over passend 
“algemeen werk” voor 70-plussers. 
Het algemeen werk voor “alle” 
tuinleden zou, afhankelijk van de 
corona-regels, in maart weer van 
start gaan.

Een ander belangrijk onderwerp 
waarop werd gewezen, was 
natuurlijk het nieuwe Huishoudelijk 
Reglement en het Bouwreglement 
die tijdens de ALV van 20 december 
2020 werden goedgekeurd en 
inmiddels ook op de website zijn te 
raadplegen.
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Koning Winter neemt sinds lange tijd 
weer bezit van VTV Lusthof...

Het was 7 februari 2021 en juist wanneer 
je het niet verwachtte, nam Koning Winter 

de regie. In allerijl haastten wij ons naar de 
Hazelaarweg om een kijkje te nemen. Want, 

die eerste voetstappen in de verse sneeuw 
leverden natuurlijk prachtige beelden op.
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...het is een lust voor het oog!

Het was tijden geleden dat vers gevallen sneeuw zo 
beeldbepalend is geweest op ons tuincomplex.
De fototoestellen en smartphones legden het vast.

Geen ijs op het water maar wel 
prachtige effecten met bloemen 
van sneeuw, die zorgden voor een 
schilderachtige compositie.
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Vierde Sociaal jaarverslag op rij…

In december 2017 verscheen voor het laatst een papieren 
Lusthofbode. Het was een speciale Kerst-editie die verslag deed 
van het jaar 2017. Voor die tijd verscheen het blad vier maal per jaar 
waarin “ditjes en datjes” over onze tuinvereniging in woord en beeld 
werden samengebracht. Hoge kosten en een laag ophaalpercentage 
maakten een einde aan deze uitgave op papier.

Geacht bestuur,

 
Hartelijk dank voor jullie 

sociaal jaarverslag dat zoals 

veel gebeurtenissen in 2020 

wordt overschaduwd door corona. 

Voor jullie des te tragischer 

omdat hiermee jullie jubileum 

en bijbehorende activiteiten in 

het water kwam te vallen. Veel 

dingen kunnen we later inhalen 

maar een jubileum is gebonden 

aan een tijdstip en daarmee niet 

voor herhaling vatbaar. Ik vind 

het wel plezierig te lezen dat 

deze tegenslag niet of slechts 

ten dele ten koste is gegaan van 

het tuinplezier. In dit opzicht 

wens ik jullie in 2021 een goed 

tuinseizoen op weg naar herstel 

en meer vrijheden.

 
Met vriendelijke groet,

 
Wim Hoentjen

Directeur AVVN

Geacht bestuur,

 
Wat leuk dat uw vereniging 

zo’n uitgebreid sociaal 

jaarverslag maakt. Het 

is inderdaad bijzonder 

jammer dat de virusuitbraak 

samenviel met jullie jubileum. 

Ik lees het met interesse!
 
 
Met vriendelijke groet,

Joël den Boer

coördinator beheer 

en onderhoud  

SViN

Geacht bestuur, Vriendelijk bedankt voor de felicitaties, het was een dubbeltje op z’n kant en gelukkig is het goed afgelopen voor SNV.
Wat een vreselijk leuk jaarverslag met al die foto’s! Dank je wel voor het toesturen, ik ga er voor zitten. Met vriendelijke groet,Jane van der Staaij, secretarisStreven naar Verbetering

Geacht bestuur,
 Veel dank voor uw jaarverslag. Het zijn inderdaad voor ons allemaal bijzondere tijden.Hopelijk wordt 2021 voor uw vereniging weer een mooier jaar, in ieder geval doet het weer alvast een beetje mee. 

En met een zonnetje erbij ziet alles er al wat positiever uit..  Met vriendelijke groet,
Désirée BreedveldCommercieel Directeur

Als oud medewerker van het laatste 
redactie-team onder leiding van Annemarie 
Ühlenbeck en geïnspireerd door die laatste 
decemberuitgave van 2017, besloot Sijmen 
Aleman (tuin 81)  tot het uitgeven van een 
jaarlijks “Sociaal Jaarverslag”. Met de eerste 
uitgave bracht hij zodoende het jaar 2018 in 
woord en beeld. 

Inmiddels leest u de vierde editie. Het jaar 
2021. Hopelijk wordt het door u met net zoveel 
interesse en plezier gelezen als door enkele 
buitenstaanders aan wie deze digitale versie 
wordt toegezonden. Ziehier enkele leuke 
reacties op de vorige uitgave die enigszins in 
het teken stond van 65 jaar VTV Lusthof.

Geacht bestuur,
Een wat late reactie op het jaarverslag van VTV Lusthof 2020. De VTV heeft 

wel een pittig jaar achter de rug zeg. Eerst de storm Ciara en daarna Covid-19. 
Blij te lezen dat jullie open mochten blijven. Ik wens dan ook alle leden van VTV Lusthof een mooi 2021 toe waarbij 

er nog ruimte is om alsnog het jubileum te vieren. Zonnige groet, Sanne Nelissen 
Cultuurregisseur Hillegersberg-Schiebroek
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Algemeen Werk, basis voor een 
gezonde verenigingsspirit!

Een van de belangrijkste regels voor de houders van een tuin op 
VTV Lusthof zijn die van het Algemeen Werk. In principe gingen de 
werkzaamheden die hiermee verband houden in de maand maart 
van start. Rond die tijd werden ook de roosters bekend gemaakt voor 
schoonmaak kantine, complexonderhoud en de diensten in de loods. 
Deelname is verplicht en niet gewerkte uren werden doorberekend.

Die doorberekening van niet 
gewerkte uren kwam voort uit het 
besluit van 12 december tijdens de 
online ALV, Daar werd vastgesteld 
dat er per werkbeurt van drie uur 
€ 75,- ofwel € 25,- per uur in 
rekening wordt gebracht. 
Hieraan werd ook de verplichting 
toegevoegd dat niet gewerkte 
uren in een daarop volgend 
seizoen moeten worden ingehaald. 

Na afloop van een werkbeurt 
zijn de deelnemers 
persoonlijk verantwoordelijk 
voor het aftekenen van de 
aanwezigheidslijst.

Senioren
Tot voor kort waren 70+ leden 
vrijgesteld van het Algemeen 
Werk, maar op de laatst gehouden 
ALV werd besloten een werkgroep 
op te richten om te kijken op 
welke wijze deze tuinleden zich 
nuttig kunnen maken voor de 
vereniging.  Gekeken wordt 
naar werkzaamheden waarbij 
lichamelijke inspanning niet op de 
eerste plaats komt. We gaan zien 
wat het nieuwe jaar brengt. 
Helaas heeft zich maar een lid voor 
de werkgroep aangemeld zodat 
deze tot op heden niet is gestart.

In de loop van het jaar werden ook de vlonder en het 
hekwerk van de Middensteiger onder handen genomen. 
Een karwei dat uit veiligheidsoverwegingen en in opdracht 
van de SViN werd uitgevoerd

Het kantineterras 
was ook aan een 

herbestrating toe. 
Werkzaamheden die 
in de loop van 2021 
werden uitgevoerd.

En omdat het oude gashok echt 
aan vervanging toe was en heeft 
een enthousiaste groep het 
reeds bestelde nieuwe gashok bij 
aflevering meteen in elkaar gezet.
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Zoals u weet valt ons tuincomplex binnen de contouren van het 
vliegveld. Een veilig idee voor het voortbestaan van de groengordel 
rond Schiebroek, waar VTV Lusthof samen met het Schiebroekse 
Park onderdeel van uitmaakt. Het zal u dan ook niet verbazen dat we 
in maart werden verrast door het initiatief van Jesse Klaver om het 
vliegveld plaats te laten maken voor woningbouw.

Cultureel erfgoed
Als volkstuinders hebben wij het 
bestaan van ons complex te dan-
ken aan het grote Groenplan van 
wethouder Roelof Langerak dat 
aan het eind van de jaren ‘50 werd 
voorgesteld. Het maakte onder-
deel uit van een groter geheel 
bestaande uit sport- en volkstuin-
complexen die met elkaar een 
gordel van groen vormden rond 
het toenmalige Rotterdam.

Sluiting Vliegveld
Dat de politiek in de persoon van 
Jesse Klaver met steun van de 
Rotterdamse Raadsleden Jeroen 
Postma en Astrid Kockelkoren een 
eind willen maken aan het be-
staan van Vliegveld Rotterdam The 
Hague Airport kon binnen onze 

gelederen onmogelijk met gejuich 
worden ontvangen. Want, daarmee 
zou de bescherming die wij dankzij 
het vliegveld genieten komen te 
vervallen. 
We hoefden immers maar te kijken 
naar de recente ontwikkelingen 
rond het tuincomplex van Streven 
naar Verbetering (SNV), dat bijna 
plaats had moeten maken voor 
woningbouw, om te weten hoe laat 
het is.
 
Natuurlijk is het nog niet zover, 
maar voor de toekomst moeten we 
rekening houden met het feit dat 
zoiets zou kunnen gebeuren. Zeker 
met het oog op het sterk opgelo-
pen woningtekort.  
Alert blijven vanuit VTV Lusthof is 
en blijft op zijn plaats.

Vliegen of wonen...
Serieuze bedreiging of niet?

De hierboven 
getoonde luchtfoto 
werd gemaakt door 
Roel Dijkstra en laat 

een VTV Lusthof 
zien toen er van een 

reconstructie van 
het Schiebroekse 

Park en aanleg van 
Sportvelden nog geen 

sprake was.

Naar het artikel
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In aansluiting op het vorige artikel werd de aandacht getrokken 
door een interview dat Marko de Haan voor het NRC had met 
twee van onze tuinleden, nl.  Erik en Sonja Idsinga van tuin 1. Erik 
is medeinitiatiefnemer van de Stichting Volkstuindersbelangen 
Rijnmond, welke naar aanleiding van een toenemende ongerustheid 
onder volkstuinders over woningbouw een meldpunt had opgezet.

Ongerustheid over woningbouw...

Foto: Folkert Koelewijn

Bron: Artikel NRC
d.d. 2021-04-22

)* Roelof Langerak 
was wethouder te 

Rotterdam aan het 
begin van de jaren 60 

en verantwoordelijk 
voor de aanleg 

van  sportvelden en 
volkstuincomplexen 

rond de stad. 

In de verdrukking
Dat door 
verstedelijking 
volkstuinen in 
de verdrukking 
dreigen te komen 
ondervond de 
Volkstuinvereniging 
Streven Naar 

Verbetering (SNV) waar de 
Gemeente Rotterdam onlangs een 
deel van hun complex, notabene 
naast het Roel Langerakpark)*, 
wilden offeren om ten behoeve 
van woningbouw de verhuizing 
van een voetbalclub mogelijk te 
maken. Een plan dat gelukkig 
na veel protest kon worden 
tegengehouden.

Het meldpunt
Mede naar aanleiding van 
het bovenstaande kwam 
genoemd meldpunt tot stand. 
Het was bedoeld om feiten en 
cijfers te verzamelen over de 
populariteit van volkstuinen. 
Iets dat volgens het bestuur van 
volkstuinvereniging SNV ontbrak 
in de discussie met de Gemeente 
Rotterdam. 
 
Groei in kaart
Rotterdam telt 45 volkstuin-
complexen die samen goed zijn 
voor zo’n 200 hectare grond. 
De SViN, Stichting Volkstuinen 
in Nederland, die namens 
de Gemeente de grond huur 
beheert, geeft aan dat 25% van de 
verenigingen zich bevindt in door 
de Gemeente ingekleurde vlakken. 

Volktuinen populair
Een steekproef onder de 
volkstuinders laat echter een 
enorm toenemende populariteit 
zien, wat bij veel verengingen 
heeft geresulteerd in een 
inschrijfstop. 
De Stichting, waar Erik voor 
staat begrijpt die behoefte aan 
bouwgrond goed, maar “nodig 
ons uit aan tafel, zodat naar en 
oplossing kan worden gezocht die 
iedereen aanstaat”, vindt hij.

Balans
Een woordvoerder van 
Stadsontwikkeling gaf aan dat 
er nog geen concrete plannen 
zijn voor welk gebied ook. Er 
was slechts sprake van een 
omgevingsvisie die de groei van 
de stad in beeld moet brengen. 
Daarbij gaat men er vanuit naar 
een balans te zoeken tussen 
wonen, werken en creëren. 
Daarbij gaat het niet alleen om 
woningen. Het vraagt om een  
zorgvuldige afweging waarin 
ook de toenemende vraag naar 
volkstuinen een rol speelt.

Hoogbouw leidt tot grondcontact
De laatste jaren is een grote 
„herwaardering” van de groene 
buitenruimte gaande, zegt Erik 
de Jong, emeritus hoogleraar 
Cultuur, Landschap en Natuur. 
„Als je de hoogte in gaat met 
appartementen, zoeken mensen 
vervangende tuinen op de grond.”
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Dat de populariteit voor een huisje en een tuin ook op VTV Lusthof 
hoog is, bleek wel uit het feit dat er gedurende langere tijd een 
“inschrijfstop” moest worden afgekondigd. De grote vraag naar tuinen 
is de laatste jaren flink toegenomen. Vooral onder jonge gezinnen is de 
belangstelling groot. Het buiten zijn, de natuurlijke omgeving, maar ook 
hun interesses in biodiversiteit dragen daartoe bij.

Op de wachtlijst voor
een huisje met een tuin...

Niet alleen is er een 
grote diversiteit 

van huisjes op VTV 
Lusthof, ook in de 

tuinen herken je de 
signatuur van de  

hobby-tuinder en 
sommige tuinen zijn 

een lust voor het oog. 
Ze maken het complex 
tot een openbaar park 

waar voor bezoekers 
veel valt te genieten.  
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Op het complex van VTV Lusthof wordt sinds 
de ingebruikname, begin jaren ‘60 van de 
vorige eeuw naar hartelust getuinierd. Je vindt 
er tuinen van verschillende aard; van moestuin 
tot siertuin.
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Op 11, 12 en 13 maart raasde de door het KNMI 
aangekondigde voorjaarsstorm Evert met windstoten tot 114 

km per uur over onze regio. En ondanks dat er overal in het 
land veel schade werd aangericht en er zelfs een dode te 

betreuren viel, kwam onze tuinvereniging er dit keer zonder 
al te veel stormschade vanaf.

Rekening houdend met de kou, die nog tot in maart flink kon toeslaan 
en waardoor de wateraansluiting nog even op zich liet wachten, was 
er op verschillende tuinen toch al behoorlijk wat beweging waar te 
nemen. Tenslotte passeerden er al een aantal mooie dagen, waarbij de 
zon zich van zijn beste kant liet zien en dat zorgde ervoor dat er heel 
wat voorjaarsbloeiers hun kopjes boven de grond uit staken.

Storm Evert, druktemaker 
zonder veel schade

Hoe het seizoen begon...

Zolang de watermeters 
nog niet waren 
aangesloten, was het 
natuurlijk nog even 
heen en weer lopen 
met de jerrycan naar 
het kraantje achter de 
kantine.
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Corona hield vol...

Paaseieren zoeken afgelast
En wat te verwachten was 
gebeurde ook. Net als het jaar 
ervoor kwam er geen zoekactie 
naar Paaseieren voor de kinderen.
Een grote teleurstelling voor de 
kids die zich er vast op  hadden 
verheugd. Maar ja, rekening 
houdend met de hiernaast 
opgesomde Corona-regels was 
het natuurlijk niet verwonderlijk en 
moesten we dit jaar overslaan. 

Algemene Corona-maatregelen
Om te beginnen waren er weer maatregelen die van kracht 
waren voor alle tuinleden: 
•  Bij verkoudheidsklachten blijf dan thuis, geef je afwezig-

heid wel op tijd door aan je coördinator
• Was regelmatig je handen 
 
Voor wat betreft de Algemeen Werk Ploegen adviseerde het 
bestuur om zoveel mogelijk buiten koffie te drinken. Net als 
in 2020 was er weer de tafel voor de terrasdeuren waarop de 
koffie- en theekannen werden geplaatst. Er werd weer gebruik 
gemaakt van wegwerpbekers, en een prullenbak bij de hand.

Ook nu weer luidde het devies: 
“Blijf gezond, let op elkaar en veel succes allemaal!”
Complexonderhoud 
Omdat het algemeen werkhok klein is, en we voorzichtig moet 
blijven, gaan we zo samen werken in de ploegen:
•  Elk tuinlid neemt zoveel mogelijk zijn/haar eigen kruiwa-

gen en eigen gereedschap mee
•  Als er gereedschap uit het werkhok nodig is pakt alleen 

een ploegbaas dat en die legt het ook in de kruiwagen 
van het tuinlid

•  Aan het einde van de shift legt ook de ploegbaas het 
gereedschap terug in het werkhok

•  Gereedschap wordt zo min mogelijk gedeeld
•  Draag zoveel mogelijk eigen handschoenen
•  We zullen een ontsmettingsspray of iets dergelijks in het 

werkhok zetten om de handvatten schoon te maken
•  We houden ten minste een kruiwagen afstand als we aan 

het werk zijn
•  De ploegbazen zullen ook de lijst aftekenen aan het 

einde van de ochtend
Loodsdiensten
•  Er staan krijtstrepen op de toegangsweg naar de loods 

zodat de leden onderling 1,5 meter afstand kunnen hou-
den

• Er staat ontsmettingsspray in de loods
•  Laat de leden zelf het gekochte materiaal in hun kruiwa-

gen zetten
Schoonmaak kantine
•  Bij ingang van de kantine staat ontsmettingsspray

Op 20 maart ging de Algemeen Werk ploeg officieel aan de slag. De kantine 
schoonmaakploeg, de loodsdienst en de ploeg voor het algemeen complexonderhoud.
Natuurlijk volgens de vooraf door de verschillende commissies bepaalde roosterindelingen. 
En hoewel het fijn was dat iedereen van start kon gaan moest worden opgemerkt dat voor 
dit alles toch weer binnen bepaalde Coronamaatregelen diende te gebeuren. Dus werd de 
volgende punten voor alle zekerheid nog eens op een rijtje gezet.

Natuurlijk was er ook tijd voor koffie 
voor de Algemeen Werk ploeg. 
Vanwege de corona maatregelen 
dit keer op het terras voor de 
kantine.
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Een digitale ALV in april...

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) had ook dit 
keer online plaats. Het mag gezegd worden dat dit ook deze 
keer weer mogelijk werd gemaakt door de inspanningen 
van Wies en Wiel van de Berg, die daarbij ook hun kantoor 
beschikbaar hadden gesteld. De deelname door leden is 
hiernaast visueel gemaakt en laat een mooi gemiddelde zien.

Het kaartje rechtsboven in 
ogenschouw genomen, za-
gen we verspreid over het 
complex een leuke mix van 
deelnemers aan de ALV. Dat 
gaf niet alleen hoop maar ook 
toonde het een zekere betrok-
kenheid van leden.

Verkiezing
Een belangrijk aspect van de 
vergadering vormde de be-
stuursverkiezing. Secretaris 
Marian van Beek en voorzit-
ter David de Glint werden 
met grote meerderheid van 
stemmen herkozen. Ook 
interessant om hier te heb-
ben genoemd, was het feit dat 
penningmeester Wies van de 
Berg een oproep deed aan de 
tegenstemmers van de finan-
ciële jaarrekening om hun 
motivatie door te geven ter 
verbetering. Anoniem reage-
ren was daarbij toegestaan.

Corona 
Onvermijdelijk was het on-
derwerp Corona. Vrijer be-
weging was nog uit den boze 
en vanuit het team van de 
Veiligheidsregio Rijnmond 
werd geadviseerd om de hek-
ken gesloten te houden en 
de landelijke regels in acht te 
nemen. Wat ook inhield dat 
de kantine vooralsnog geslo-
ten bleef.

Overnachtingen
Volgens de nieuwe regels van 
het huishoudelijk reglement 
(art. 7 lid 3) werd ook over-
nachten weer toegestaan 
tussen 1 april en 30 september, 
maar uitsluitend met schriftelijke 
toestemming van het bestuur 
en volgens de gedoogregel 
van de gemeente Rotterdam. 
Uit veiligheidsoverweging is 
een WhatsApp-groep actief, 
waar deelnemers zich konden 
melden. 
 
Speeltuin
Ook de speeltuinregels zoals 
opgenomen in het Huishoude-
lijk reglement werden nog eens 
aangehaald. 
Nadrukkelijk werd er op gewe-
zen dat aangebrachte schade 
zal worden verhaald op de 
ouders, zoals laatst toen de 
trampoline het moest ontgel-
den. Ook de picknic banken 
behoren op hun plaats te 
blijven staan en niet gebruikt te 
worden bij de trampoline.

 
Scan de code en zie hoe 
deze kinderen de trampo-
line gebruiken zoals het 
hoort. Schoentjes uit! 

Wat verder ter tafel kwam 
•  Er werd o.a. nog gewezen op 

het juiste gebruik van de vuil-
containers. Alleen bestemd 
voor gesloten vuilniszakken 
en zo dat de container na het 
deponeren ervan kan worden 

gesloten. Dit ter voorkoming 
dat vogels er bij kunnen om 
de inhoud eruit te pikken. Ook 
het plaatsen van grofvuil blijft 
verboden.

•  Gebruikte karren kwamen 
ook aan bod met de 
opmerking deze meteen na 
gebruik terug te brengen 
zodat ook anderen deze 
weer kunnen gebruiken.

•  Composteren volgens de 
regels werd ook genoemd. 
Het volgen van aanwijzingen 
op de borden maar ook 
de manier van aanbieden. 
Vooral om alle plastic e.d. 
eerst te verwijderen van 
takken en uit groenafval.

•  En weer kwam het fietsen 
op de paden ter sprake. 
Het is en blijft verboden. 
Plus dat het pad voor de 
tuin vrij moet blijven voor 
ambulanceverkeer.

•  Het stoken van hout in 
vuurkorven of houtkachels 
werd eveneens door 
verschillende tuinleden als 
hinderlijk ervaren. Hierbij 
werd de website stookwijzer.
nu onder de aandacht 
gebracht. Daar wordt 
namelijk ingegaan op het 
omgaan met houtkachels en 
barbecues e.d. 
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In en rond de kweekkas.

“Groots en meeslepend wil ik tuinieren en groots en meeslepend ga ik 
de mist in.”, zo citeerde Ingrid Verstraaten namens de kweekkasploeg 
de tuinschrijver Romke van der Kaa. Dat was om aan te geven dat niet 
altijd alles loopt zoals je zou willen. Nadat hun favoriete zaadhandel 
het af liet weten met een tijdige levering werden hun werkzaamheden 
in de kas ook nog geteisterd door een koude start.

Stevige dreun
De botanici onder ons gaven 
echter aan geduld te hebben. De 
natuur hield ons in z’n greep en we 
moesten goede hoop hebben op 
de verdere loop van het seizoen. 
Toch hielden we ons hart vast voor 
de productie die 2021 zou bren-
gen. Vol van vertrouwen werd het 
uiteindelijk een uitdagend jaar. 

Kweekgoed te koop
Een lange koude periode in het 
voorjaar, gevolgd door overmatig 
veel neerslag. Het team raakte bijna 
zelf van slag. Maar, toch slaagde 
men erin kweekgoed te koop aan 
te bieden. En met een mooi resul-
taat, waarvan gretig gebruik werd 
gemaakt. Wat overigens de vereni-
gingskas weer ten goede kwam.

Heerlijk genoten
Natuurlijk zorgt het kweekkas 
team ervoor dat aan het eind van 
het seizoen de voorbereidingen al 
weer worden getroffen voor een 
volgend seizoen. 
Zij lieten ons overigens ook nog 
weten dat, de coronamaatregelen 
ten spijt, de tuin voor hen écht 
een uitkomst was geweest 
tijdens de coronamaatregelen. 
De mogelijkheid om buiten te 

zijn, te genieten van het groen 
om je heen en werken terwijl je 
ontspant... dat alles leverde een 
grote hoeveelheid plezier op.
 

Dus hier nog eens gezegd dat wie 
zich zou willen aansluiten bij deze 
groep, die is welkom en kan zich 
melden bij de kweekkasgroep.
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De commissie tuinopzegging organiseerde op 10 juni bij wijze van pilot 
een speciale tegelactie, die het mogelijk maakte om overtollige stenen 
in te leveren. De kosten daarvan kwamen voor rekening van de leden 
zelf. Het werd zo’n groot succes dat deze actie in juli en september werd 
herhaald. In groten getale kwamen tuinleden naar de vrijgehouden plek 
op het parkeerterrein om er hun stenen op te stapelen.

“Tegelwippen” op VTV Lusthof
leidt tot 3 succesvolle tegelacties.

De toegangsbrug naar 
ons complex moet 
wel van bijzondere 

kwaliteit zijn, gezien 
de gewichten die af 

en toe moeten worden 
gedragen . Zij het niet 
voor het afvoeren van 

materialen, dan wel 
voor het bevoorraden 

van de loods.

Ook landelijk gezien 
kwamen veel gemeenten 
in actie onder het motto: 
“Tegelwippen”

De initiatiefnemers Chris, Olla en 
Margo konden hun ogen niet gelo-
ven bij het zien van de groeiende 
steenmassa’s. De aanvoer ervan 
overtrof hun stoutste verwachtin-
gen en was reden genoeg om de 
actie te herhalen. Niet éénmaal, 
maar tot tweemaal toe werd de 
plek op het parkeerterrein vrijge-
houden voor het vervoer van de 
stenen.

Een en ander was het gevolg van 
de in het bouwreglement opgeno-
men voorwaarde die aangeeft dat 
slechts15% van het totale tuinop-
pervlak bestraat mag zijn. Een 
oude regel die in de loop der jaren 

op veel tuinen was overschreden. 
Vanaf het moment dat het beheer 
van de complexgronden in handen 
kwam van de SViN, werd al snel 
duidelijk, dat deze regels strenger 
zouden worden gehandhaafd. 

De commissie tuinopzegging 
besloot daarom iedereen in de 
gelegenheid te stellen hun tuinbe-
strating aan te passen. Dat dit tot 
zo’n succes zou worden, was niet 
voorzien. Gelukkig werd van de 
kant van de Gemeente volop mee-
gewerkt om de verzamelde steen-
hopen af te voeren. Tot vreugde 
van Chris, Olla en Margo.



Een paar belangrijke punten op rij:
• redelijk vrij van onkruid
• geen canabis kweken
• geen chemische bestrijdingsmiddelen
• vanaf het pad zicht op de tuin
• slechts 15% betegeld
• zichtbaar tuinnummer
• goed functionerend tuinhek
• hegafscheiding van max 0,4 B x 1 H mtr
• houd de helft van je pad onkruidvrj
• geen overhangende takken
• zorg voor schaduwvrije afscheiding
• afscheiding niet hoger dan 2 mtr en...
• alleen van ongevaarlijk materiaal
• laat grenspalen ongemoeid
• kapvergunning nodig stam > 50 cm ̂  1.30  m
• onderhoud 50% van slootoppervlak
• houd vrij lengtezicht vanaf kopse slootkant 
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Zomer! Volop bloeiende planten in de tuin, een overdaad aan 
wisselende kleuren. De commissie tuinbegeleiding wees ons met 
deze inleiding op de Corona-kleurcodes in de vakantiebestemmingen. 
Want, de kleuren wisselden elkaar af. Groen, geel, oranje? En eenmaal 
onderweg misschien naar rood. Dan maar ‘gewoon’ thuisblijven en van 
de tuin genieten?

Vakantietijd. 
Tijd voor de tuin?

Deze “jongen”
gaat u zeker niet 

helpen bij het 
onderhoud
van uw tuin.

Scan deze QR-code om 
artikel 8 nog eens goed na 
te lezen.

Nou dat was helemaal zo’n gek 
advies niet. Want, inderdaad 
waar ga je heen. De tuinbegelei-
dingscommissie wenste ons in 
ieder geval een fijne en vooral 
ontspannen(de) kleurrijke vakantie 
toe, zonder kleurenstress.

En dan was die vakantie op eigen 
tuin misschien zo gek nog niet. 
Want, over kleuren gesproken. 
Waar kan je nou meer van kleuren 

Nog iets om te weten
De nieuw ingestelde verplichtin-
gen voor de VTV Lusthof leden 
betekenen ook, dat zij die zich niet 
aan deze regels houden eerst nog 
hieraan zullen worden herinnerd 
door het bestuur of de tuinbelei-
dingscommissie. Houdt men zich 
er vervolgens niet aan binnen de 
gestelde termijn, dan kan een 
boete worden opgelegd en zullen 
de kosten van onderhoud boven-
dien in rekening worden gebracht.

Wordt alle medewerking vervol-
gens alsnog door bedoeld lid 
geweigerd dan kan dit uiteindelijk 
leiden tot opzegging van het lid-
maatschap door de vereniging.

genieten dan in de zomertuin. Een 
mooie gelegenheid, zo meenden 
deze commissieleden om aan-
dacht te vragen voor het tuinon-
derhoud. 

Behalve de Coronaregels die 
moesten worden nageleefd, wa-
ren er natuurlijk ook nog de regels 
voor het tuinonderhoud. Te vinden 
in het vernieuwde Huishoudelijk 
Reglement artikel 8.
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Professionele jury
Om de beoordeling van inzen-
dingen zo goed mogelijk te laten 
verlopen werd de hulp in geroe-
pen van een 3-tal vrijwillige be-
roepskrachten, t.w. een tweetal 
beroepsfotografen en een artdi-
rector met fotografie als hobby. 

Nou dat kon natuurlijk niet missen. 
Dat moest gewoon goedkomen 
en men was dan ook erg nieuws-
gierig naar de inzendingen en het 
aantal deelnemers. 
Dat viel opzich helemaal niet 
tegen. Zestien tuinen namen deel, 
totaal negentien personen.

Met dank aan de Jury-leden Tjitske, Jos en Kees.
De beoordeling
De  jurering vond plaats op een wijze die officieel wordt gehanteerd 
bij de beoordeling door beroepsjury’s. Elk jurylid ontving een over-
zicht van de ingezonden foto’s, met daarbij de mogelijkheid om pun-
ten toe te kennen van 1 tot 10 per foto. Deze punten per foto werden 
opgeteld en vervolgens vermenigvuldigd met 3,333, de uitkomst 
daarvan bepaalde de eindreeks. (zie pagina 19)
 
De juryleden kregen bovendien de onderstaande opdracht mee:
Het jurylid let o.a. op de gebruikte beeldtaal, stijlelementen, onder-
werpkeuze van de fotograaf. Klopt dit alles dan zal de foto hoger sco-
ren. Is er dan ook sprake van de “wow-factor” of van een unieke kijk 
op het onderwerp, dan zijn dat ook redenen om een hogere score te 
geven. Is het plaatje dan ook nog eens esthetisch aantrekkelijk, dan 
hoeft niemand meer te worden overtuigd van de gegeven punten.  

En toen... was er
een fotowedstrijd!

Een mooie bezigheid voor iedereen tijdens 
zo’n tweede Coronajaar moet het bestuur 
hebben gedacht. En dus werd er actie 
genomen, zoals is te zien op de hiernaast 
afgebeelde actie-poster die alle tuinleden 
moest inspireren mee te doen.

Hoog gespannen verwachtingen
Natuurlijk was iedereen benieuwd naar de 
resultaten van dit eerste spontane initiatief. 
Vooral het feit dat tegenwoordig vrijwel 
iedereen een smartphone op zak heeft, 
schepte hoge verwachtingen. 
Om het enthousiasme op te voeren waren 
enkele prijzen in het vooruitzicht gesteld 
voor de winnaars en was ook het onder-
werp zo breed mogelijk gehouden. Dat 
mocht werkelijk van alles zijn. Gewoon dat 
wat de aandacht trok, mooi of lelijk of wat 
interessant genoeg was om vast te leggen.

Alle foto’s bekijken:
Nieuwsgierig naar alle 35 

inzendingen? Scan dan 
de QR-code en bekijk alle 

foto’s online.
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Zij namen  deel...

Naam            Tuin nr.

M. Groeneveld  002 

H. Kindt   016

D. Benschop   021

T. Hoevenaars  022 

A. Stolk   028 

R. Koetsier   029 

A. van der Zijden  037

S. Aleman   081 

M. Aleman-Jacobs  081

D. Akkerman   094 

F. Wenzel   094 

J. Buitelaar   098 

M. Copier   104 

C & M v. Beek  124 

A. Hoen   126 

L. Kuitert   126 

H. Verschoor   132

H. de Waal   136

J. van Roon   185

We waren zo vrij om op de 
twee volgende pagina’s enkele 

inzendingen weer te geven waardoor 
een mooi beeld is ontstaan van ons 

tuincomplex in 2021.

De uitslag...

1e Plaats

Getiteld:
Door regen en zand is dit 
fietsje op straat beland.
Ingezonden door:
Sijmen Aleman - Tuin 81

Prijs:
kantinebon t.w.v. € 25,- 

2e Plaats
Getiteld:
Papaver staat op het punt 
om open te springen.
Ingezonden door:
Albert Stolk - Tuin 28

Prijs:
kantinebon t.w.v. € 20,-

Gedeelde 3e Plaats

Zonder titel.

Ingezonden door:
Marja Copier - Tuin 104

Prijs:
kantinebon t.w.v. € 15,-

Gedeelde 3e Plaats

Getiteld:
Blij met onze wilde 
orchidee
Ingezonden door:
Marian Groeneveld - Tuin 2

Prijs:
kantinebon t.w.v. € 15,-

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd lezen 
we altijd bij dit soort wedstrijden. In totaal ontving de jury 
35 foto’s ter beoordeling. Verdeeld over 16 tuinen. Maar 
ook nadat de uitslag bekend werd gemaakt bleven reacties 
van ongenoegen uit en dus mogen we stellen dat deze 
fotowedstrijd in alle opzichten was geslaagd.
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We stonden erbij en keken ernaar, de natuur die als het ware ontplofte!  
Was je misschien een week niet op je tuin geweest met die kou, regen 
en hagel in mei, nu wist je niet wat je zag! Plots zwollen de knoppen en 
daar barstte van alles aan groen en bloem uit. Wilde bloemen ook, die 
wij te pas en te onpas onkruid noemen, volop madeliefjes bijvoorbeeld, 
tapijten vol, zorgden voor fraaie bekleding van het gras.

De natuur ontploft...
Sfeerimpressies zomer 2021.

Weinig mezen
Prachtig, die wispelturige 
natuur die zich niet aan vaste 
regels houdt? Nou ja, de 
mezen, zo constateerden 
natuurkenners, hebben flink 
te lijden gehad van de kou 
in mei. Gebrek aan rupsen 
veroorzaakte voedseltekort 
voor de jongen. Sommige 

leden van Lusthof missen de 
mezen in hun vogelhuisje, 
dat tot dit jaar in mei altijd 
bezet werd.
Hoe het ook zij, de natuur 
liet zich door het virus niet 
tegenhouden en zorgde 
ook dit seizoen weer voor 
fraaie beelden van een rijke 
bloemenpracht.

Foto: Daniëlle Benschop

Foto: Marian & Cok van Beek
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Met dank aan de inzenders
Deze keer laten we de sfeer 
deels over aan de inzenders van 
de fotowedstrijd, die een aantal 
mooie momenten wisten vast te 
leggen. En hoewel niet allen in de 
prijzen vielen leverde het natuurlijk 
wel prachtige beelden op, die een 
indruk achterlaten van een zomer 
op de tuin in 2021.

Foto: Jeannette Buitelaar

Foto: Hans Kindt

Foto: Linda Kuitert

Foto: Hans Verschoor

Foto: Femke Wenzel

Foto: Joep van Roon
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Tot slot wensten de contactpersonen in dit project, t.w.: Frank van Ginderen (06 50223906, 
frank.vanginderen@groeneboog.nl) en Tom Leest (06 52320088, tom.leest@rws.nl)  
alle belanghebbenden, waaronder bestuur en leden van VTV Lusthof, ondanks de lockdown, 
hele fijne en gezellige dagen rond Kerst en Oud en Nieuw en tot meer nieuws in 2022!

Werkzaamheden aan de A16-A13

Wat niemand zal zijn ontgaan, is dat de werkzaamheden aan de 
nieuwe rijksweg A16-A13 een grote vlucht hebben genomen. Zodanig 
dat de toegangswegen naar ons complex compleet veranderden. Niet 
alleen automobilisten worden ermee geconfronteerd. Ook fietsers en 
wandelaars, met name vanuit Berkel, hadden te maken met geheel 
andere routes om hun vertrouwde Hazelaarweg te bereiken.  

Weekendafsluiting
Het weekend van 27 t/m 30 
augustus had een afsluitng plaats 
van een deel van de N209. Het 
gedeelte N471-N472 om precies 
te zijn. Die afsluiting bleek 
noodzakelijk om een tijdelijke 
rotonde aan te legggen bij 
de kruising N209 en de Ankie 
Verbeek-Ohrlaan. 

De Ankie Verbeek-Ohrlaan op het 
deel Hazelaarsweg-N209 was ook 
voor dat doel even afgesloten. 
Het verkeer werd omgeleid via de 
N471. Voor fietsers was een route 
aangegeven via de Bergweg-Zuid 
en de N472. Om het complex van 
VTV Lusthof te kunnen bereiken 
werd het verkeer lokaal omgeleid. 
Dit werd aangegeven met borden.

Op deze schets 
is de aangepaste 

verkeerssituatie goed 
in beeld gebracht.

De gestippelde 
lijnen zijn de fiets 

en voetpaden. Het 
mag duidelijk zijn dat 
deze tijdelijke wegen 

even voor een flinke 
verwarring zorgden. 

Ook de nieuwe 
afslag van en naar de 

Hazelaarweg vereist 
de nodige aandacht 
van weggebruikers.

Ook de Vensterbank 
van Schiebroek kreeg 

een nieuwe plek en 
staat nu langs de Ankie 

Verbeek-Ohrlaan.
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Afscheid van twee actieve leden en
een wisseling van het kantineteam.

Elk jaar vertrekken er bestaande leden en komen er nieuwe leden voor 
in de plaats. Ook dit jaar was dat het geval. Voor twee van hen speciale 
aandacht. Want, met de opzegging en het vertrek van René en Hennie 
heeft de vereniging afscheid genomen van een echtpaar dat Lusthof 
diep in het hart had zitten. Vele jaren hebben ze genoten van ‘hun’ 
tuintje. Beiden waren ook zeer actief betrokken bij de vereniging.

Liefde voor lekker koken
Hennie had onder andere een 
passie voor de kantine. Zij heeft 
daar veel aan bijgedragen. Lekker 
koken en een beetje levendigheid 
brengen was haar niet vreemd. 

Een échte ‘zware jongen’
Ook René stond zijn mannetje bij 
het zware onderhoudswerk. En, 
René verzorgde zijn tuin altijd tot in 
de puntjes. 

Voor al die betrokkenheid en 
verenigingsinzet zijn wij hen nog 
steeds erkentelijk En dus wensen 
wij hen namens iedereen heel veel 
goeds en blikken voornamelijk 
terug op plezierige jaren met 
bovendien een heerlijke culinaire 
verwennerij. 

Teamwisseling
Het feit dat we afscheid moesten 
nemen van Hennie en René door 
hun vertrek van VTV Lusthof heeft 
ertoe geleid dat ook het kantine 
team moest worden aangepast. 

Beperkte openingsmogelijkheden
Zolang dit seizoen de Coronaregels 
echter van kracht zijn geweest, was 
de kantine slechts op beperkte 
uren open. De diensten werden 
daarbij waargenomen door het 
kantineteam onder leiding van 
Arnold van der Zijden en Marijn 
Kuitert. Laten we hopen dat het 
komende jaar de kantine weer 
zonder al te veel COVID restricties 
kan draaien, want gemist hebben 
we het zeker.
Dank daarvoor.

“Vroege vogels...”
Al op 27 februari troffen wij 
Hennie en René aan in hun 
tuin. Genietend van de vroege 
voorjaarszon. Je mag in dit geval 
dus gerust spreken van “vroege 
vogels”. Door hun vertrek ging in 
de loop van het jaar hun tuin over 
in handen van de heer Snellaars. 



Regels voor deelname
Om zo’n eerste “Tuingluurdag” 
in goede banen te leiden, had-
den de organisatoren het vol-
gende bedacht.
 
•    Pak bij de ingang vóór de 

kantine een vlaggetje van tafel 
en bevestig dit goed zichtbaar 
aan je tuinhek ten teken dat je 
je tuin openstelt voor bezoe-
kers.

•    Kies vervolgens een tuin die je 
nooit eerder hebt gezien

•    Besteed dan per bezoek 10-15 
minuten.

•    Alleenstaanden wordt aange-
raden een vriend of vriendin 
uit te nodigen zodat je ook zelf 
even weg kunt.

•    Zet een pot lekkere koffie of 
serveer een andere versnape-
ring om je bezoekers te ont-
vangen.
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De versoepelingen stelden ons in de gelegenheid om via een activiteit 
wat gezelligheid te brengen op het tuincomplex. Een daarvan was het 
“gluren bij de buren”. Niet alleen bedoeld om eens een andere tuin te 
bekijken, maar ook om in je tuin te laten kijken of gewoon kennis te 
maken met collega tuinders. De dag werd georganiseerd door Joep 
van Roon, Marijn Kuitert en Marjolein van Pagee. 

Tuingluurdag en...
struinen in de tuinen

Kleurige vlaggetjes werden ge-
bruikt als teken dat een tuin open 
was. Tussen 11:00 en 16:00 kon er 
door de tuinen worden gestruind. 

Het bekijken van elkaars tuinen 
was erg verrassend en een goede 
gelegenheid om elkaar beter te 
leren kennen. 
Het prachtige nazomerweer en de 
livemuziek die op het Speelveld te 
horen was, droegen eraan bij dat 
het een geslaagde dag is gewor-
den!
Heel toevallig kozen zij het week-
end van evenement ‘Struinen in de 
Tuinen’. Dit paste goed bij elkaar! 
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En dus gingen we niet alleen “Gluren bij de buren” maar kon-
den we dubbel genieten door het daarmee gelijk vallende 
evenement “Struinen in de Tuinen”. Een Rotterdams gebeu-
ren dat de “groene Oases” in de stad omtoveert tot tijdelijk culturele 
podia voor dans, zang en cabaret. Zo ook nu dus weer. En daarom kon op het grote 
zonovergoten speelveld worden genoten van de groep “Muziek & Lol”

Op de gezellige tonen
van “Muziek & Lol”

Scan de code   
en geniet van 
Muziek & Lol
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Met de KIDS
op zoek naar kabouters.

Als onderdeel van de “Tuingluurdag” werd voor de KIDS een kabou-
terspeurtocht georganiseerd. De opdracht was om vijf verschillende 
kabouters op te zoeken, die zich op een aantal tuinen strategisch had-
den verstopt. Ieder kind dat een kabouter wist te vinden verdiende een 
stempel. De eerste die vijf stempels had weten te verzamelen, werd de 
winnaar. Wie dat was, dat hoorden ze aan het eind van de middag.

Applaus 
voor de 
winnaars

En terwijl het virus 
op de vlucht ging 

ontsnapten de 
kabouters uiteindelijk 

niet aan het knappe 
speurwerk van de 

deelnemende kids

Het is eigenlijk on-
nodig te vertellen dat 
de kinderen er zin 
in hadden. Er werd 
gespeurd dat het een 
lieve lust was en als 
beloning kregen ze 
een gratis pannen-
koek en de winnaars 
een cadeautje. 
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Scan de code 
en u ziet de 

“hakselploeg” 
in actie!

Ode aan de hakselaars
en tips voor beter composteren.

Hakselen, hakselen en nog eens hakselen. Tjonge, jonge, wat een 
werk toch telkens weer. Zo is het takkenvak leeg en je hebt je nog niet 
omgedraaid of het ligt weer vol. Dat is natuurlijk een goed teken, want 
takken in het takkenvak betekent ook dat er flink wordt  gesnoeid. Die 
hakselploeg verdient wat ons betreft een schouderklopje. Toch scheelt 
het al de helft als we ons allemaal aan de regels houden.

Het juiste afval in het juiste vak
Het is niet de eerste keer dat tuin-
afval op de verkeerde plek werd 
aangeboden. Ondanks de mooie 
borden die er staan, zagen som-
mige tuinders kans om hun groen-
afval in het verkeerde vak te depo-
neren. En dat is natuurlijk jammer, 
want dat bezorgde de hakselploeg 
weer extra werk.
Dus voor iedereen herhalen we het 
hier nog voor één keer.

Tips voor het composteren!
Klein groen tuinafval mag alleen 
op de groene hoop worden ge-
gooid waar het bord groenafval 
(nr 2) staat, dus nergens anders!

Aanbevolen wordt om iets als een 
hooivork of schep mee te nemen 
om het groen op de berg te gooien. 
Houd in ieder geval de paden vrij! 
Valt er iets naast, hark of veeg dan 
zelf ook eens aan wat er verkeerd 
terecht is gekomen. Helaas kunnen 
we geen vork, bezem of knipma-
teriaal meer plaatsen om vrij te 
gebruiken. Die spullen ‘verdwijnen’. 

Houd de berg compost die uit-
eindelijk ontstaat in de gaten.  Die 
groeit en groeit. Maar we wijzen er 
daarom speciaal op om op de tuin 
je groenafval al klein te knippen. 

Dit staat op het grote verwijsbord: 

Het groen afval klein knippen!

Neem eens een proef op je tuin in 
je eigen kruiwagen en zie hoeveel 
het in volume scheelt als je alles 
wat erin en overheen ligt klein 
knipt!
(Dat scheelt ook een extra loopje)

•  Het eerste, ommuurde vak is 
bedoeld voor stammen die te 
dik zijn om te versnipperen, t.w.:             
(zes cm doorsnee of 3 vingers dik)

•  Het tweede vak, het grootste, is 
voor takken. Leg ze met de dikke 
kant naar het pad. Dan is het min-
der zwaar voor de hakselaars.

•  De bak van grijze planken is voor 
het haksel/snippers. Hieruit mag 
rustig worden geschept om op de 
tuin te gebruiken.
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Targetgroep Volkstuinvisie Rotterdam,
en Rotterdam wil wethouder Volkstuinen

In antwoord op een in 2019 door de AVVN gehouden workshop sloten verschillende Volktuin-
verenigingen zich aan bij een georganiseerde Targetgroep met als doel zich bezig te houden 
met de toekomst van Rotterdamse Volktuinverenigingen. Daarover gaan zij de dialoog aan 
met de Gemeente Rotterdam. Dit gebeurt in samenwerking met de AVVN en de SVR.
Inmiddels liet de Gemeente Rotterdam onderzoek doen en is men voornemens om in de vol-
gende raadsperiode een aparte beleidsafdeling volkstuinen voor beter toezicht in te stellen. 

Niet afwachten maar bijdragen
De bij deze Targetgroep 
aangesloten verenigingen 
achtten het geen optie 
meer om af te wachten 
wat verenigingen boven 
het hoofd hangt. Zij willen 
aangeven wat zij belangrijk 
vinden en welke bijdragen 
volkstuinverenigingen leveren 
aan de stad en de ambities van 
de gemeente.

Oproep om mee te doen
Vanuit dat oogpunt zijn de 
AVVN en SVR van mening dat 
Volkstuinen gekoesterd moeten 
worden in plaats van bedreigd. 
En dus was er de oproep om 
mee te denken, mee te praten 
en mee te doen aan iedereen 
die zijn of haar volkstuin een 
warm haart toedraagt.

Verschillende werkgroepen
Bij de eerste bijeenkomst die 
op 4 juli werd gehouden, zijn 
de grote lijnen al neergelegd. 
Gewerkt zal worden aan 
verschillende pijlers met de 
volgende werkgroepen:
• Biodiversiteit
• Gezondheid & Welzijn
• Beeldvorming
• De Wijk is welkom
• Sociale Media i.o.
Elke werkgroep heeft een 
contactpersoon waarmee kan 
worden gecommuniceerd 
over ideeën en mogelijke 
initiatieven, aldus Jane van der 
Staaij, namens de Targetgroep. 
Wij zijn uiteraard benieuwd hoe 
dit initiatief van de AVVN en 
SVR zal worden vervolgd.

Onderzoeksrapport
Inmiddels liet de Gemeente 
Rotterdam, mede op 
aandringen van “AVVN 
samen natuurlijk tuinieren”, 
door Bureau Beke 
onderzoek doen naar de 
leefbaarheid en veiligheid 
op de 44 Rotterdamse 
Volkstuincomplexen. De uitslag 
van dit onderzoek werd op 9 
december 2021 gepubliceerd.

Weinig aandacht
Aanleiding waren o.a. de 
signalen van sommige besturen 
dat handhaving van regels, 
zoals overlast en illegale 
bewoning, voor hen erg 
moeilijk was. 
Het rapport bevestigt het beeld 
dat de gemeente jarenlang 
weinig aandacht heeft gehad 
voor deze volkstuinen, en haar 
rol bij de handhaving heeft 
verzaakt. 

Ook positieve conclusies
De AVVN onderschrijft de 
conclusies van het rapport in 
grote lijnen en zeker dat de 
gemeente middelen moet 
uittrekken voor ondersteuning 
voor de besturen van de 
volkstuinen. Het rapport laat 
gelukkig ook zien dat op 70% 
van de volktuincomplexen 
het er goed voorstaat met de 
leefbaarheid en veiligheid.

Het besturen van een 
vereniging is complex en 
daarom verdienen kwetsbare 
verenigingen steun van de 
gemeente bij het aanpakken 
van deze problematiek. 

Wethouder Volkstuinen
De gemeente Rotterdam wil nu 
in de volgende raadsperiode 
een aparte beleidsafdeling 
Volkstuinen om op die manier 
het toezicht te verbeteren.
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Nieuwe tuinleden,
veel nieuwe gezichten...

Tuinwisseling in 2021

Kijkend naar het aantal tuinen dat van eigenaar wisselde 
sinds het verschijnen van deze sociaal jaarverslagen dan 
zien we dat in vier jaar tijd zo’n 44 tuinen van eigenaar 
zijn gewisseld. Dat is ruim 30% van het aantal tuinen op 
VTV Lusthof. Een bijzonder aantal, wat aangeeft dat we 
veel nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.

Twaalf tuinen wisselden in dit corona-jaar van eigenaar. 
Twee tuinen kwamen dit keer beschikbaar door het overlij-
den van de eigenaar. Daarnaast verhuisden twee eigenaren 
intern. Toch best een bijzonder aantal als je bedenkt dat 
voor veel tuinleden de tuin ook een soort van vluchtheuvel 
betekende tijdens alle verwikkelingen rond het COVID-19 
virus. Tot alle vertrekkende leden zeggen we nu: “Fijn dat je 
er was”, tot alle nieuwe: “Welkom op VTV L usthof”

Opvallend is dat met 
name veel vrouwen als lid 
worden ingeschreven. Dat is 
opmerkelijk en geeft ook aan 
hoezeer het volkstuinieren is 
veranderd in de ruim 65 jaar 
dat VTV Lusthof bestaat. Als we 
terugkijken in de geschiedenis 
van onze verenging kunnen 
we met zekerheid vaststellen 
dat tot halverwege de jaren 
‘80 van de vorige eeuw het 

hebben en onderhouden 
van een volkstuin nog een 
mannending was. An de 
Ruiter, een oud tuinlid en 
inmiddels overleden, vertelde 
ons in de Lusthofbode 2016 
nog over haar komst bij de 
vereniging 28 jaar daarvoor. 
Zij werd toen als vrouwelijk lid 
vreemd aangekeken. Dat is 
nu anno 2021 een heel ander 
verhaal en vrijwel omgekeerd.

12 tuinen die in 2021 van eigenaar wisselden:

Tuin    nr. Datum  Oud lid    Nieuw lid

Tuin    03 21 november Mw. B. Rooswinkel  Mw. R. Carlier 
Tuin    27 19 juni  Erven Dhr B. v. Nieuwkerk Mw. A. Veltman
Tuin    32 21 september Dhr. G. Heikoop  Mw. D. Haggenburg
Tuin    41 28 augustus Dhr. R. v. Waardenburg  Dhr. E. Snellaars)*
Tuin     48 21 september Dhr. R. de Waay   Mw. M. Brom  
Tuin    69 21 september Mw. C. de Visser  Mw. S. Verhagen
Tuin    72 19 juni  Dhr. A. Bernaudo  Mw. S. Mrimare
Tuin    80 01 december Erven Mw. M. Stam  Mw. D. opbroek
Tuin    83 06 november Mw. M. van Tol   Mw. M. Demuijnck
Tuin  111 10 juli  Dhr. W. Sijtsma   Mw. T. Kottman
Tuin  130 14 augustus Mw. B. Smit   Mw. H. Reinders)*
Tuin  188 19 december  Mw. L. de Hek   Dhr. T. Buining

)* het betreft hier een interne verhuizing

De penningmeester verzoekt!

Houdt u er a.u.b. 
rekening mee dat we 
voor het komende 

jaar plannen hebben om de 
jaarfacturatie al in januari te doen, 
dit omdat wij als tuinvereniging 
ook eerder moeten betalen aan de 
SViN en het is niet de bedoeling 
om dit voor te financieren.



Tot in 2022! ‘Zeggen we Corona vaarwel?’


