
Ledenvergadering, 4 maart 2017 
Agendapunt 4 

Eindverslag en verantwoording Lustrumcommissie 
lustrumviering 1981 - 2016. 

Inleiding 
Met dit verslag legt de lustrumcommissie verantwoording af over de 
activiteiten van het afgelopen jaar. Op de website wordt verslag gedaan 
middels foto’s en videofragmenten, voorzien van een kort commentaar.  

De lustrumcommissie en de opzet van het lustrum. 
Op uitnodiging van het bestuur kwam in oktober 2015 een aantal leden bij 
elkaar voor een brainstorm over de vraag hoe we in 2016 het lustrum 
zouden kunnen vieren. Uit deze groep werd de lustrumcommissie gevormd 
met als voorzitter en leden: 

- Willemien Alberts (voorzitter) 
- Caroline Dijkman 
- Fred Fraterman 
- Carrie Keij 
- Lily Kruis-den Besten 
- Hans Nijeboer (bestuur) 
- Karen Schneider 
- Veronica Hekking (groencommissie) 
- Michael de Ridder (technische commissie)
- Jan Zuiderwijk (kantine)

De commissie stelde bij de viering van het lustrum als doelen: 
- De activiteiten, moeten bijdragen aan een versterking van het contact 

tussen de leden.  
- Daarbij moet recht gedaan worden aan de diversiteit op ons complex.  
- Zoveel mogelijk wordt aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten als 

de open dag, zomer BBQ, jeu de boules, om daar vervolgens een 
bijzonder accent aan geven.  

- De activiteiten worden zoveel mogelijk georganiseerd met inbreng en 
medewerking van eigen leden.  

Dat bracht de commissie ertoe een programma op te stellen voor meerdere 
dagen. Bij alle activiteiten is een scenario opgesteld voor het geval het slecht 
weer zou zijn. Het mag achteraf een wonder heten dat het op alle  
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lustrumdagen nagenoeg steeds goed weer was en dit scenario niet nodig 
was. 

Terugblik op de vier bijeenkomsten 

1) Opening van het lustrum op zaterdag 25 mei 2016 
Op de eerste jubileumdag hielden we samen met Dorrepaal een open dag 
voor bezoek aan onze tuinen door familie, vrienden en buurtbewoners. Een 
record van 32 tuinen nam hier aan deel.  

• s ’Ochtends sierden vlaggen ons complex. De opening werd 
opgeluisterd door de groep Muzikanten Expres (onderdeel van de 
fanfare die in 1981 optrad, toen het complex werd geopend).  

• Er was een pannenkoekenfeest, waarbij meer dan 150 pannenkoeken 
werden gebakken. Onder het eten van de pannenkoeken kon men in de 
kantine een filmpje bekijken van de feestelijke opening van ons 
complex in 1981. Dit filmpje kwam uit het archief van Henny Touwen. 

• s ’Middags ging het nostalgische ijscokarretje (gerestaureerd door 
Caroline Dijkman) over het terrein, waarbij door Nienke van Leeuwen 
(dochter van Daniëlle en Maiko, tuin 31), gekleed in een prachtig jurkje 
ijsjes werden uitgedeeld aan tuinleden en bezoekers. 

• Als aandenken aan het 35-jarig bestaan werd een walnootboom 
geplant. Na een toespraak van Clara Visser van de Haagse 
bomenstichting werd bij de boom een bordje onthuld. Dit ging gepaard 
met bellen blazen uit alle hoeken van de parkeerplaats. 

• Aan het eind van de middag werd door de voorzitter van het bestuur 
het jubileumboekje gepresenteerd. Aan de oudste leden van ons 
complex: Rietje Scheffers, Henny Touwen, Jan van der Burg en Frans 
Leliveld (Tonny Tollenaar was helaas verhinderd) en aan enkele oud-
bestuursleden werd het eerste exemplaar aangeboden. Van de 
kantinecommissie kreeg ieder lid een pen met vermelding van ons 35-
jarig bestaan. 

• Bij de afsluitende borrel was er een keur aan eigen gemaakte hapjes 
verzorgd door Petra Denie, Anja Maan, Lydia Kroon, Annet de Rooij en 
Willemien Alberts.   

Meer dan 100 leden en bezoekers waren aanwezig  

2) Creadagen op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 
Voor deze gelegenheid werd de kantine omgebouwd tot expositieruimte. Het 
motto was ‘kunst uit de tuin’ met een kleurig affiche (Hans Nijeboer en 
vormgever Marc Julien) dat in veel winkels in het centrum van Voorburg te 
zien was. Geëxposeerd werden beeldhouwwerken in steen en hout, 
keramiek, schilderijen en ander creatief werk van tuinleden: Anna van 
Stuijvenberg, Babette Wagenvoort, Eduard Evenblij, Hans Nijeboer, Inez 
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Merhottein, Jacqueline Bakker, Jan Zuiderwijk, Lenie Vols, John Staal, Lydia 
Kroon, Marianne Servais, Marjan de Ridder, Mariëtte Mulder, Petra Denie en 
Ans Houtman. Ook Suze Zuiderwijk namens de Crea klub was present met 
eigen gemaakte kaarten.  

• De tentoonstelling werd met veel humor geopend door Fred Zuiderwijk 
van Radio West. Hij verklaarde overigens onder de indruk te zijn van 
het getoonde werk. Dat was ook in het algemeen de constatering van 
leden en bezoekers. 

• Er werden die middag enkele liederen uit musicals ten gehore gebracht 
door Lucia Pinkse (begeleid door Rob Pinkse). Haar prachtige stem 
bezorgde menigeen kippenvel. Het was bijzonder om niet alleen te zien 
maar ook te horen welk talent op ons complex aanwezig is. 

• Caroline Dijkman en Willemien Alberts presenteerden alternatieve 
ideeën over het gebruik en een nieuwe inrichting van de kantine.  

• Er werd een high tea geserveerd, verzorgd door verschillende 
tuinleden. Dank aan Annet de Rooij, Danielle van Leeuwen, Joyce 
Thomson, Willemien Alberts, Lily Kruis-den Besten, Carrie Keij en 
Karen Schneider. 

• Op zondag kon men tekenen in het bos onder de hoede van Mariëtte 
Mulder en er was (eigenlijk bedoeld voor kinderen) de mogelijkheid  
van bamboetekenen met John Staal.  

Bij de opening waren ± 60 personen aanwezig terwijl op zondag ruim 45 
bezoekers geteld zijn. De transformatie van kantine tot galerie was  
geslaagd. Het feit dat het artistieke werk van leden van de eigen tuin voor 
het eerst samen in een expositie kon worden gezien, werd door tal van leden 
bijzonder gewaardeerd, zoals in het gastenboek te lezen was. ‘Vaker doen’ 
was een van de opmerkingen. 

3) Fietsexcursie en jeu de boules op zondag 28 augustus. 
Als lunch was er eigen gemaakte soep en broodjes. Men kon vervolgens 
kiezen voor een fietstocht naar het oudste tuinencomplex van Den Haag 
‘Eigen Arbeid’ of jeu de boules spelen op het eigen complex.  

• De fietstocht ging ook langs de tuinvereniging Nicolaas Beets en 
vervolgens naar Eigen Arbeid. Het was een groot contrast. Op beide 
complexen werden de leden rondgeleid. Vooral het bezoek aan Eigen 
Arbeid gaf aanleiding tot tal van suggesties voor ons eigen complex.  

• Het jeu de boules was eveneens een succes. Winnaars waren Cees 
Ooststroom (gast tuin 81), Thea Kaiser en Joop Kaiser (tuin 51). 

• De gezamenlijke afsluitende maaltijd met gegrilde gerechten uit de 
Turkse keuken werd geserveerd door tuinleden Havva Demir en 
Süleyman Arslan (tuin 23). Het was lekker en goed verzorgd. 

Aan de fietsexcursie namen 22 leden deel en aan de jeu de boules 17 leden.  
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Het gezamenlijk fietsen was een leuke ervaring om met elkaar in contact te 
komen. 

4) Afsluiting met bingo en lichtjesfeest op zaterdag 24 september 
• De bingo, voor het laatst in de kantine gehouden in 2005, bleek een 

topper. Het riep de sfeer op van vroeger en na afloop werd voorgesteld 
om dit vaker weer op ons complex te organiseren. 

• De verlichting met gekleurde lampjes en lampionnen en uplighters in 
bomen op de parkeerplaats gaf een knus aanzien aan ons complex en 
het gevoel van nog even met vakantie te zijn. De lampjes waren 
geleend van Dorrepaal maar besloten is om die nu ook zelf aan te 
schaffen. 

• De gezamenlijke maaltijd met twee heerlijke Surinaamse gerechten 
(en pittige sambal) was verzorgd door de tuinleden Bea en Robin 
Nanhoe (tuin 73).  

• Het lustrum werd afgesloten met het oplaten van een aantal wens 
ballonnen. Het was een prachtig gezicht (en ook spannend vanwege de 
bomen) om de ballonnen met lichtjes langzaam in de lucht te zien 
verdwijnen. 

• Verschillende leden bleven nog tot laat in de avond. Tal van ideeën 
werden bedacht voor feestelijke activiteiten om in het vervolg op ons 
complex te organiseren.  

Er waren ruim 40 leden aanwezig.  

Financieel 
Begroot was € 1000.-. Het totaal van de kosten en baten voor het lustrum 
ziet er als volgt uit: 

Het lustrum is netjes binnen de marges is gebleven. 
Wel moet vermeld worden dat er door niemand kosten zijn gedeclareerd voor 
de ingrediënten van de borrelhapjes op 24 mei, de high tea gerechten op 18 

Onderwerp uitgaven inkomsten eindsaldo

Boekje 917,44 701,95 215,49 -

24 mei 2016 525,74 525,74 -

18 en 19 juni 2016 124,01 124,01 -

28 augustus 2016 454,95 410,00 44,95 -

24 september 2016 364,59 370,00 5,41 +

Totaal 2386,73 1481,95 904,78 -
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juni en de soep op 28 augustus. Dit is door de maaksters beschouwd als gift 
aan de vereniging. Hartelijk dank daarvoor. 

Tot slot 
Terugkijkend mogen we vaststellen dat we geslaagd zijn in de doelen van de  
lustrumviering. Activiteiten, die we hebben moeten schrappen omdat er te 
weinig belangstelling voor was, betrof een workshop bloemenschikken en 
activiteiten voor kinderen, zoals lampionnen kleuren en een speurtocht. 
Verder mogen we met dankbaarheid terugblikken op het mooie weer tijdens 
deze lustrumdagen. 
Een aparte vermelding betreft het boekje ‘Een intiem portret van tuinenpark 
Leeuwenbergh, 1981-2016’. Hieraan werd zeven maanden gewerkt door 
Hans Nijeboer. Er is veel archiefwerk verricht en met tal van leden en oud-
leden vonden gesprekken plaats. Fotoboeken van verschillende tuinleden 
mochten worden ingezien. Zoals in het voorwoord is aangegeven, is het een 
boekje geworden van ons allemaal. Dankzij verschillende sponsors kon het 
boekje (125 pp.) professioneel worden vormgegeven. Er was ook 
belangstelling van buiten, zoals van oud-tuinleden, die het boekje bestelden. 
Daarnaast vroegen de bibliotheken in Voorburg, Leidschendam, Den Haag, 
de Koninklijke Bibliotheek en het Historisch Archief Den Haag om een 
exemplaar.  

Hopelijk leiden de ervaringen van het lustrum er toe dat er met enige 
regelmaat een activiteit wordt georganiseerd, zoals het tekenen in het bos of 
nog eens een Bingo of een fietsexcursie naar een andere tuinvereniging. In 
verschillende opzichten kunnen we concluderen dat het lustrum ook 
vernieuwend geweest is. Tot slot een woord van dank voor de medewerking, 
die van iedereen is gekomen om het lustrum tot een geslaagde reeks van 
activiteiten te maken. 

Namens de Lustrumcommissie, 
Willemien Alberts (voorzitter).
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