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Inleiding 

Het jaar 2021 begint vanwege het heersende coronavirus met meerdere varianten, met een 
strengere lockdown, een avondklok, relschoppers vanwege de maatregelen en een afgetreden 
regering. Maar, positief: er worden dan al mensen ingeënt tegen Covid-19 en alle bewoners waren 
coronavrij. 
Het betekende wel dat we een tijd lang niet van onze gebruikelijke activiteiten konden genieten, 
zoals elke ochtend naar wens met elkaar koffiedrinken in het Trefpunt. Maar we zaten niet bij de 
pakken neer! De woongroep bleef prima draaien, vooral in de zomer. 
Zo hebben we de algemene ledenvergadering van januari moeten cancelen. De maandelijkse 
nieuwsbrief van het bestuur hield iedereen zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen die 
van belang zijn voor de bewoners. 
We hebben in januari wel (schriftelijk) voor de eerste nieuwe bewoner van dit jaar kunnen kiezen, 
waarmee wij helaas vooraf niet persoonlijk kennis hebben kunnen maken. 
Er zijn gelijktijdig weer enkele belangstellenden voor onze wachtlijst aangemeld. 
In april vond een wisseling van bestuursleden plaats. 
Aja van Wierst (secretaris tot april 2021) 
 
Nieuw bestuur 

Op 15 april 2021 is het interimbestuur afgetreden en is er een nieuw bestuur gevormd bestaande uit 
vier dames. 
Doordat we nog steeds in een tijd zitten waar het Coronavirus, of andere varianten daarvan, hoogtij 
vieren gebeurde er niet echt veel aan activiteiten. 
In de zomermaanden konden we nog gebruik maken van het Atrium om daar de koffieochtend en de 
borrel te houden. In de wintermaanden is het daar te koud.  
Het trefpunt waar normaliter de activiteiten plaatsvinden is te klein om daar 1.5 meter afstand te 
kunnen houden. Ook de bewonersvergaderingen konden daardoor niet plaatsvinden. Dit gebeurde 
grotendeels schriftelijk, ook als er ergens over gestemd moest worden ging dit schriftelijk. Al met al 
niet fijn dus. Toch zijn er ook zeker positieve dingen geweest, zoals in dit jaarverslag te lezen valt. 
  
Gelukkig voor velen kwam je elkaar in het Atrium nog wel tegen waar al gauw een praatje ontstond. 
Zo was er toch nog contact met elkaar.  
Daarnaast lagen er met grote regelmaat ‘Opkikkertjes’ in ieders brievenbus die namens de 
activiteitenwerkgroep door Martin Visser geschreven zijn. 
Inmiddels is er een afspraak dat er niet meer dan 8 tot 10 mensen in het Trefpunt kunnen 
koffiedrinken. De indeling is zo gemaakt dat men op 1.5 meter van elkaar kan zitten. Ook is er 
gewerkt aan een nieuw ventilatiesysteem, dat werkt met een kooldioxide-sensor. 
Duidelijk is dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om te zorgen dat men gezond blijft maar let 
hierbij ook zeker op je medemens. 
  
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van twee bewoners die dit jaar overleden zijn. 
 
Tot slot, er wordt gewerkt aan een nieuwe website, met een moderne uitstraling. 
 
Dank aan Aja van Wierst (voormalige secretaris) die met name de eerste maanden van het jaar haar 
bijdrage heeft geleverd voor dit jaarverslag. 
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Wat gebeurde er zoal in Lugtensteyn 

Er kon veel niet maar laten we kijken naar wat er nog wel kon in 2021  

‘Soepenavond’  30 januari 2021 

Voor zaterdagavond 30 januari 2021, vanaf 17.30 uur willen wij weer enkele zelfgemaakte soepjes 

serveren voor de liefhebbers, begeleid met een knapperig stukje stokbrood, die wij op alternatieve 

wijze zullen presenteren, vanwege de coronabeperkingen.  

Nadere informatie hierover volgt nog. 
 
Er hebben zich al soepbereiders aangemeld, dus dat gaat weer helemaal goed komen, hoewel 
onderstaande afbeelding anders doet suggereren:                                          

             

Maar gelukkig bestaan er ook nog ‘goede heksen’. 

Ingrediënten van lekkere heksensoep zijn zelfs te vinden op internet! 
 

Wij vragen een bijdrage van € 5,00 p.p. 
 

Dit bedrag is inclusief extraatje voor de ‘Lugtensteyn- activiteitenpot’. 
 

Nog een lekker smaakje erbij is niet verkeerd, dus mocht je het leuk vinden om nog iets te 

brouwen, laat het dan even weten. 

Namens de werkgroep Activiteiten en de Soepbereiders 
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Februari 

 

 

 

Nieuwsbrief aan de bewoners, februari 2021 
Vereniging Woongroep Lugtensteyn 

 
Beste mensen,  
We hebben na lange tijd, ruim een week écht winters weer mogen beleven.  
Dat was voor velen een bijzondere belevenis, waar vreugde aan werd beleefd maar ook hinder van 
werd ondervonden, sowieso wat betreft bewegingsmogelijkheden. 
Toch voerde genieten de boventoon; mooie wandelingen maken in het bos, sneeuwballen gooien, 
sneeuwpoppen maken was helaas door de poedersneeuw niet mogelijk, maar sleetje rijden wel en 
de schaatsten konden uit het vet gehaald worden.  
Voor diegenen die niet aan alles konden meedoen om wat voor reden dan ook, kon ernaar kijken ook 
het nodige genoegen brengen.  
Wel had Corona ook hier weer zijn invloed, want we konden niet met de hele familie gelijk hieraan 
deelnemen.  
 
Onze stoepen werden met rode koontjes, weer mooi sneeuwvrij gehouden door onze mensen van 
het team sneeuw en gladheidsbestrijding! 
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Chinese cafetaria-snacks thuisbezorgd! 
 
Vrijdag 26 februari, tussen 17.00 en 18.00  
Namens de activiteiten werkgroep: mànmàn chi (Chinees voor eet smakelijk), zo werd weer op het 
prikbord aangekondigd. 
 

                
 
Ooit gedacht aan een lekker Sateetje met pindasaus aan de deur?  
En wat te denken van je laten verrassen met een Saté kroket?  
Want heus, die bestaat. Er kon ook een Bami schijf (mild pikant)/Nasischijf (pikant) of Loempia 
besteld worden. 
Deze lekkernijen konden gecompleteerd worden met een lekker krokant patatje erbij. 
Van de loempia, de bami schijf en de kroket was een vegetarische variant te bestellen. 
 
Op de dag van bezorging bleek de bezorger per voet gekomen en kon hij ons adres niet meteen 
vinden, waardoor bij veel mensen de bestelling uiteindelijk aan de lauwe kant arriveerde.  
Tja, soms gaat het niet altijd zoals de bedoeling is maar ach, voor de rest heeft het toch goed 
gesmaakt, zoals wij van verschillende kanten vernomen hebben. 
Overigens had niemand zich aan de satékroket gewaagd… 
 

 

 

Maart 
Tineke Fleurke heeft onverwacht pannenkoeken gebakken en aan de deur bezorgd bij een aantal 

bewoners die wel een extra opkikkertje konden gebruiken, op Nationale Pannenkoeken dag.
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April 

 
PAASVERRASSING aan de deur, 4 april 2021 
 
Mieke Hazeleger en Willy Demmer hadden vanuit de Trefpuntcommissie een leuke paasverrassing 
verzorgt! 
Deze werd op zondagochtend aan de deur bezorgd en daarbij kregen wij een vrolijk Pasen 
toegewenst. 

 

       
 

Narcissen, Tompoes en advocaatje met slagroom… 

 
Daar is ‘stilletjes’ van genoten, wie weet zelfs als ontbijt genuttigd. 
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             Nieuwsbrief Vereniging Woongroep Lugtensteyn, april 2021 
 
Beste mensen,  
Het ziet er voor Lugtensteyn rooskleuriger uit voor de komende maanden!  
De lente heeft zijn intrede gedaan, waarmee de temperaturen het langzaamaan mogelijk zullen gaan 
maken om weer wat meer in ons Atrium te organiseren. 
Natuurlijk gelden er nog steeds strikte regels waar we ons aan moeten houden. 
Laten we hopen dat het niet lang meer duurt voordat zo’n beetje iedereen is ingeënt…, want dat 
geeft ook weer meer ruimte. 
De zomertijd is ingegaan, dat betekent weer langer licht en het is ook mooi dat de avondklok verzet 
is naar 22.00 uur. 
Het kan meerdere bewoners ontgaan zijn, maar op 19 maart kwam Tineke Fleurke erachter dat het 
Nationale Pannenkoeken dag was.  
En aangezien we vanuit de werkgroep activiteiten nog niet zo heel veel kunnen organiseren, buiten 
de lekkere hapjes aan de deur bezorgd, bedacht zij ter plekke om van het pannenkoekenmeel dat zij 
nog had, wat pannenkoeken te bakken.  
Zij zou deze bij enkele bewoners aan de deur brengen. En dan met name bij de 80-plussers en die 
mensen die wel een extra opkikkertje konden gebruiken. 

    
 

 
Mei/ Juni  

 
In mei werden er plannen gemaakt om de tuin rondom het terras te voorzien van een nieuwe, 

ecologische, aanplant. 
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Juli 

Dan is er in juli het jubileum, het 20-jarig bestaan. Vanwege corona kon dat helaas niet buitenshuis 

gevierd worden.  

Uiteindelijk hebben we het feest in het Atrium kunnen houden. Hieronder het verslag.  

 

 

 

2001 - 2021 

Dit jubileum vieren we op 31 juli 2021 met een high-tea. 

De high-tea zal geopend worden door Aja om 15.00 uur, waarna een toost op onze woongroep zal 

worden uitgesproken. Na de opening kan iedereen langs de tafel lopen en zichzelf bedienen. Hulp 

hierbij wordt aangeboden. De drankjes worden uitgeschonken. 

Het geheel zal begeleid worden door muziek van de accordeonist Roelof Kuipers. 

 

Tekening van Els Kleijn 
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Het was 31 juli 2021, een bijzondere dag 

Een jubileum dag die er wezen mag 

Vanwege corona in het klein 

Maar daarom niet minder fijn 

 

Twintig jaar maar liefst gegaan 

Dat heeft Lugtensteyn goed gedaan! 

Nou ja, de bewoners dan 

Samen kunnen zij er wat van 

 

Versiering, mooi gedekte tafels 

Een aankleding zonder enige ‘rafels’ 

Een zelfgemaakt/gekocht lopend buffet 

Zo veel lekkers, één grote pret 

 

En dat was niet alles, er was ook muziek 

Een accordeonist, voor klein publiek 

Van pop tot klassiek, alles mogelijk 

Dit maakte menigeen extra vrolijk 
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Met een “Proost!” openden wij blij 

Klinkend met mooi versierde glazen erbij 

Alvast met de hoop voor volgend jaar in gedachten 

Een groter feest met meer mensen erbij verwachten 

 

En dan waren er nog posters te lezen en te zien 

Ook een schilderij als zoekplaatje van Utrecht bovendien 

Poster van bewoners, van Loesje enzovoort 

Natuurlijk over groepswonen, zoals het hoort 

 

Het had de nodige voorbereiding gevraagd 

Maar was door allen gedaan met plezier én geslaagd 

Bovendien, hebben wij ook nog tegoed met elkaar 

Het vijfde lustrum…, dus op naar 25 jaar! 
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Martin sprak ons toe: Verhaaltje op 31 juli 2021  

(We verplaatsen ons even in het dierenland...)  
Wat zitten ze allemaal gezellig bij elkaar! Ze hebben iets te vieren en ze hebben zin in een feestje. En 
het kan gelukkig weer een beetje.  
Eén van de organisatoren heeft zojuist iedereen welkom geheten, elkeen heeft iets lekkers gehaald, 
en dan krijgt één van de aanwezigen het woord.  
En die zegt het volgende:  
 
Lieve dieren allemaal,  
We wonen hier nu wel prettig naast of rondom Lugtensteyn, omdat het hier nu een beetje 
opgeknapt is. Maar we hebben een beroerde tijd achter de rug, met zware machines, stank, lawaai 
en andere overlast.  

Gelukkig dat de bewoners van de woongroep over het algemeen nogal dierenliefhebbers zijn, maar 
pas op, dat geldt eigenlijk alleen voor de aaibaren onder ons. Hebben jullie dat mierenpoeder zien 
liggen op het terras, om van andere verdelgingsmiddelen maar niet te spreken? En dan hun voedsel! 
Prima dat er ook vegetariërs onder de bewoners zijn, maar hoeveel halve en hele onsjes en ponden 
vlees en vis worden er in dat gebouw per week genuttigd? ...  

Maar nu staat Muis op, en zegt: ‘het is duidelijk dat er onder ons dieren verschillend wordt gedacht 
over het gedrag van mensen en wat ze zoal eten, maar laten we ook eens kijken naar onze eigen 
levensstijl. Bij ons dieren geldt de wet “eten of gegeten worden”, van laag tot hoog, van klein tot 
groot. Vriend Regenworm hier naast mij – ik mag hem bijzonder graag - maar nog onlangs is een 
familielid van hem door een ekster opgeslokt, die daarvoor zelfs nog geen ‘sorry’ kon opbrengen. Dat 
zie je toch bij mensen niet, zeker niet bij de Lugtensteyners. Dus laten we ons daaraan spiegelen’.  

Hierbij kan Regenworm het niet droog houden, en bedankt Muis via een kneepje in zijn poot.  

Kikker vraagt nu het woord, want hij heeft tijdens een reuzensprong kunnen vaststellen dat er onder 
al de lekkernijen gelukkig geen kikkerbilletjes zijn te vinden. In vroeger eeuwen, zo wil een oude sage 
in zijn familie, was dat wel anders. Zo zie je dat de beschaving toch doorwerkt.  

En dan komt Zwaan. Hij heeft een luchtverkenning van de lekkernijentafel uitgevoerd, en alle 
delicatessen daarop geanalyseerd. Het gebruikte algoritme sloeg aan bij het woord ‘tompoes’, 
waarvan echter iedereen weet dat ze niet van poezen worden gemaakt. …  

De rest van zijn verhaal gaat ten onder in algemeen gebabbel, omdat iedereen vindt dat het te lang 
gaat duren.  

Er zijn ook voldoende woorden gesproken, en iedereen kan iets lekkers gaan eten en drinken, gezellig 
met elkaar gaan praten, en overgaan tot de orde van de dag…  

(en dat doen wij, mensen, nu ook) 
 

Augustus 

Op 19 augustus is een aantal bewoners naar de midgetgolfbaan in Bilthoven geweest. 

September 

De jaarlijkse BBQ was op 11 september. 



13 
 

Oktober/November 

De spelletjes van 12 november kon niet doorgaan vanwege corona. Er kon niet voldoende afstand 

gehouden worden. 

 

December 

 

 

Sinterklaasbericht over 4 december 2021 en het vervolg: 

Het was alweer voor Lugtensteyn geen Sint dit jaar, 
vanwege corona krijgen we het maar niet voor elkaar… 

Maar, zo zeiden de Sint en zijn gezellen in koor: 
“Wij laten ons zeker niet ontmoedigen hoor!” 

Dan was er wel geen feestje met elkaar, 
maar iets bezorgd krijgen, dat was geen bezwaar. 
En zo geschiedde het dat allen zetten hun schoen, 

waar de Sint een leuke verrassing in kon doen. 
Ze werden met ‘lekkere’ pakjes gevuld, 

door de goedheiligman, met veel geduld. 
Sommigen hadden een bedankje klaar 

En dat deed Sint en zijn Ros ‘blozen’, écht waar! 
Hoewel er niet aan alle verlangens kon worden voldaan, 

kon er natuurlijk wél een gedichtje tegenaan, 
dat mocht ook niet ontbreken erbij. 

Het ging over Sint en Lugtensteyn; en dat zijn wij… 
Nou, met genoegen, dat was het weer, 

hopen op betere tijden de volgende keer: 
De Sint en zijn maten zijn weer klaar. 
Alle goeds en dag, tot volgend jaar! 
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Kerstavond 24 december 2021 Kerstman?  

 

 

Nee… let wel, twee Kerstvrouwen! Belden aan, met heel hun ‘hebben en houwen’. En als de deuren 

opengingen, begonnen zij een duet te zingen: “We wish you a merry Christmas” and, a happy new 

year”, het was ongekend! Het deed je vanzelf meezingen, zo gaat dat met die dingen. Er werden 

mooie pakjes ‘met instructies’ gegeven, over ‘een knopje’, wat zouden wij nu beleven?  Grote vraag 

waar dat knopje over ging: het aanzetten van schilderij met verlichting! De ‘duo’s’ in huis, erbij een 

grote kaars gekregen, wij hadden het weer goed, tussen ons gezwegen. Alweer geen kerstdiner ‘als 

normaal’, werd het toch nog een mooi kerstverhaal…                                                                                                                  

Aja van Wiers 
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Atrium:  

– het centrale open deel van een Oud-Romeinse woning 
 – voorhof van een oudchristelijke basiliek 
 – binnenplein met synagoge – (med.) hartboezem 

 Uit: Van Dale, Handwoordenboek       

hedendaags Nederlands  

“Ik denk dat weinigen op Lugtensteyn het Atrium kennen zoals ik het ken. Met 9 ronde pilaren aan de 

ene kant en 11 aan de andere zijde, en 5 forse vierkante zuilen waarop dat glazen huisje rust. 

Sommige bewoners zie ik vaak enige malen per dag de ruimte doorkruisen, maar niemand verblijft er 

dag en nacht, zoals ik.  

Het prikbord is een veelgebruikte aanlegplaats voor veel mensen, maar bijna altijd van korte duur. 

Sommigen zie ik daar wat hannesen met potlood en papier, waarvan de zin mij ontgaat. Met 

onregelmatige regelmaat komt iemand er iets nieuws ophangen, tobt dan met een punaise uit dat 

bakje, en laat soms het prikkertje vallen. Tot nu toe heeft gelukkig geen hond er zijn pootjes mee 

verwond. 

Waarom staat die boekenkast in zo’n donker hoekje? Als ik bewoner was zou ik actievoeren om daar 

een lichtje te maken, net als bij het prikbord. Dan zou er wellicht ook meer gebruik van worden 

gemaakt. Maar ja, ik ben geen menselijke bewoner. 

Koffiedrinken om half elf! Een heilig moment voor de bewoners! Leuk als dat in de zomer in het 

Atrium gebeurt. Er komt dan iemand met een dienwagen vol kopjes, schoteltjes, een koektrommel, 

en allerlei dingen die bij dat ritueel horen. Even later komen de koffiedrinkers en dan heerst er een 

uurtje gezelligheid en veel gebabbel. Af en toe wordt er een groter feest gevierd. Dat is altijd leuk om 

te zien. 

Een jaartje geleden heeft het Atrium een facelift gekregen, zijn er gezellige zitjes gemaakt, en de 

grote kring stoelen is opgevrolijkt met kleurige kussens. Die grote kring is overigens de laatste tijd 

nog groter geworden, omdat de stoelen onderling een afstand van 1½ meter kregen. Waarom? Zul je 

vragen. Nou, ik heb gehoord dat onder de mensen iets is uitgebroken dat vergelijkbaar is met de 

vogelgriep. Nou, dan weet je het wel …  

Leuk vond ik ook dat er twee mobiles in het Atrium zijn opgehangen. Dat heeft die man die daar in 

het gangetje woont gedaan. Eerst een met van die gekleurde dingetjes, maar dat was geen succes. 

Die dingetjes vielen er af, eerst één, toen een paar, en zelfs een keer wel een stuk of tien. Na een 

poosje heeft hij die mobile weggehaald, en later weer opgehangen met in plaats van de gekleurde 

dingetjes allemaal witte sterren. Die vielen er gelukkig niet af, en hangen nu nog vrolijk daar ter 

hoogte van nr 17. Die sterren had ik trouwens eerder gezien, als onderdeel van de toenmalige 

kerstversiering. Die man heeft toen een hele poos later een kleinere mobile, weer met van die 

gekleurde dingetjes, maar nu veel minder, opgehangen in het kleine Atrium, daar bij de houten trap. 

Dat hangt er nu een poos, en tot op heden is er niets afgevallen. Blijkbaar heeft-ie er dus iets van 

geleerd. 

Ik zou nog veel meer kunnen vertellen, bijv. over de lamp in de punt, die nu weer gemaakt is. 

Vreselijk dat de bewoners dat zo lang hadden laten versloffen! Of de kussenkist, of de zwarte muur 

(sommigen zeggen ‘grijze muur’) waar soms leuke schilderijen op hangen, of de blauwe tafeltjes, één 

vierkant en één rond, die van grofvuil hout zijn gemaakt…  

Maar genoeg, het blad is vol.                   De Vogel”                                                                                                                 
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Commissies en werkgroepen aan het woord 

Toelatingscommissie 

In mei 2021 zijn we gestart met een nieuwgekozen Toelatingscommissie bestaande uit Antoinette 

van Doorn, Corrie Lucassen-Besamusca en Ton van Hemert coördinator. 

We vergaderen niet standaard maar alleen als het nodig blijkt. We hadden dit jaar twee 

vergaderingen in mei en oktober. 

Vanaf de zomer waren er veel aanmeldingen van belangstellenden waarschijnlijk mede door 

landelijke publicaties over groepswonen.  

Met een aantal van hen hebben we gesprekken gevoerd, waarna (wat nieuw is voor onze 

woongroep) eerst een half jaar kennismakingsproject volgt voordat men op de wachtlijst komt. De 

mensen in de kennismakingsprocedure staan nu ook als zodanig vermeld op de wachtlijst. 

Door de coronamaatregelen was tot in mei veel niet mogelijk. Daarna zijn er mails gestuurd naar de 
aspirant-leden om op de koffie/ borrel te komen en andere activiteiten. Ook de mensen in de 
kennismakingsprocedure zijn nu welkom bij de activiteiten. 
Verder nog goed om te vermelden dat Ton van Hemert samen met Frans Poot en Jan van Beers in 

gesprek zullen gaan met SSW over het soepeler omgaan met de inkomensgrenzen bij toelating tot de 

woongroep. 

De Toelatingscommissie, 

Ton van Hemert, Antoinette van Doorn en Corrie Lucassen-Besamusca 
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Activiteiten werkgroep 

Als we terugkijken naar het verslagje van onze werkgroep in het Jaarverslag van 2020, wordt het 
verslag over 2021 helaas niet zoveel anders… Maar ook nu hebben we er nog best het een en ander 
van weten te maken. We kunnen ons dus toch veroorloven, om ondanks de herhaalde nare en 
belemmerende omstandigheden, met enige tevredenheid terug te blikken.  
‘We’, dat waren: Aja, Antoinette, Djouke, Martin, Mirjam, Piet en Tineke. (Tineke is dit jaar gestopt 
bij onze werkgroep). 
Het is ons gelukt om een Soepenavond te organiseren en een cafetaria-snack moment, aan huis 
bezorgd. We hebben weer voor een periode ‘het Suffertje’ in omloop gebracht, waar alle bewoners 
een bijdrage aan konden leveren. We hebben zelfs ons 20-jarig Jubileum kunnen organiseren, 
weliswaar kleinschalig gevierd, maar toch ‘groots’ van kunnen genieten. 
De komende tijd worden er nieuwe plannen gemaakt voor het organiseren van onze 
jubileumfeesten. Ook konden we weer naar ‘onze’ midgetgolfbaan in Bilthoven om, gratis voor 
Lugtensteyn, (we blijven ‘Hollanders’ hè) een balletje te slaan. En, we konden zomaar weer onze 
zomerse barbecue organiseren. In het najaar hebben we ter vervanging van de maandelijkse borrel, 
normaal georganiseerd door de Trefpuntcommissie, lekker eten aan huis bezorgd. Dat bestond uit 
zelfgebakken pannenkoeken en spaghetti. Dan was er nog het idee om in november ‘een 
spelletjesmiddag’ te organiseren, bordspelen, kaarten, sjoelen e.d. Als het een succes werd, kon men 
dit naderhand individueel voortzetten in het Trefpunt. Helaas, alweer, gooide ‘de nieuwe variant’ 
roet in het eten. Dat gold ook voor de Sinterklaasviering. Toch een leuk alternatief bedacht van je 
schoen zetten bij de voordeur, waar de volgende ochtend een leuke verrassing met gedicht in was te 
vinden. 
De Kerstversiering, met al het groen en de vele lampjes, hebben we wel als vanouds in het Atrium 
aangebracht, samen met enkele bewoners. Hierbij konden we voldoende afstand van elkaar houden. 
Dat maakt de bewoners en hun gasten altijd weer blij, in de donkere dagen. 
 
Tussendoor hebben enkele leden van ons team ook individueel iets ondernomen, zoals in mei: het 
Atrium versieren middels een ‘leesroute’, ingevuld met wetenswaardigheden over deze maand, in 
allerlei vormen gegoten. Er zijn pannenkoeken gebakken op Nationale Pannenkoeken dag, met name 
voor de 80-plussers onder ons. Een lid van onze werkgroep heeft twee keer eten gekookt, (is haar 
hobby), waarvan een keer is rondgebracht door teamleden en een keer in het Trefpunt is genuttigd. 
Hiervoor is logisch wel een bijdrage gevraagd. 
Er staan nog meerdere plannen voor activiteiten op ons programma, die we nog niet ten uitvoer 
hebben kunnen brengen. We weten wel waardoor… Dat betekent wel, dat er genoeg is om naar uit 
te kijken de komende tijd. Laten we hopen dat het ons gegeven zal worden, om het al snel te 
realiseren. We gaan ons best doen om vanaf januari te trachten weer wat vaker alternatieven te 
regelen, maar inmiddels is onze werkgroep behoorlijk ‘ingekrompen’. Door de jaren heen, van 15 
naar nog 6 deelnemers, waarvan niet iedereen bij elke activiteit en/of vergadering aanwezig kan zijn 
en kan meehelpen met organiseren. Wij hopen dat in 2022 meerdere ideeën bij ons ‘binnenrollen’, 
en iedereen is hierbij van harte uitgenodigd, om op zijn-haar manier een bijdrage te leveren aan de 
activiteiten en/of de werkgroep.                                           Aja van Wierst, lid Werkgroep Activiteiten 
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Tuinwerkgroep 
 

De tuin van Lugtensteyn 
Een nieuw begin 

 
Door de nieuwbouw van het Hof van Bilthoven moesten de rooilijnen rond ons gebouw opnieuw 

vastgesteld worden. Daardoor is er extra ruimte voor de tuin beschikbaar gekomen, ongeveer 20-30 

m2. Toen de ruimte tussen de nieuwbouw en onze tuin ingericht werd door de gemeente hebben we 

van de gelegenheid gebruik gemaakt om de struiken die er nog stonden te laten verwijderen.  

Daarna moesten we gaan bedenken wat we met de nieuwe ruimte zouden gaan doen. We hebben 

gekozen voor een ecologische aanpak, waarbij we zoveel mogelijk onbespoten planten, struiken en 

bomen gaan neerzetten. Omdat het intussen ver in het seizoen was, was het niet meer mogelijk om 

heesters en bomen te planten. Bovendien waren door de Coronacrisis de prijzen enorm gestegen. 

Daarom hebben we zoveel mogelijk bloemen gezaaid en dit is een groot succes geworden. De zaden 

sloegen goed aan en tot ver in de herfst stond het vol met allerlei kleuren. 

Intussen hebben we in de hoeken twee keer een Tuiny Forest (van IVN) geplant. Verder is er een 

hulst geplaatst in plaats van het boompje en is er een vuurdoorn geplant aan de zijkant. Bovendien 

zijn er ook nog bollen in de grond gestopt, en zijn er hier en daar al wat plantjes neergezet. 

Komend voorjaar gaan we weer veel bloemen zaaien zodat we volop kunnen genieten van mooie 

bloemen en blije bijtjes, vlinders en insecten. 
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Trefpuntcommissie 
 
Een terugblik over het jaar 2021 van de Trefpuntcommissie.  
Helaas niet zo’n fijn jaar daar we allen te maken te maken kregen met een virus dat veel mensen ziek 
maakte, met alle gevolgen van dien. 
Toch heeft De Trefpuntcommissie geprobeerd creatief te zijn om er wat van te maken.  
De paasdagen met een ontbijtje aan de deur gebacht, was een succes.  Bij het het 20-jarig bestaan 
van Lugtensteyn, georganiseerd door de activiteiten werkgroep, heeft de Trefpuntcommissie 
meegeholpen. 
 
Daarna weer een lockdown en konden we Sinterklaas en de Kerst niet  samen vieren. Toch was er 
met Sinterklaas wat te vinden in je schoen en met de Kerst een presentje. 
Met oud en nieuw, gezellig in het Atrium met een oliebol, appelflap en toast op het nieuwe jaar. 
 
Mieke Hazeleger en Willy Demmer.  
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Secretariaat 

Samenstelling bestuur 2021 

Voorzitter   : wisselend 

Secretaris   : Trude de Haan 

Penningmeester  : Mirjam Balk 

Bestuursleden   : Tineke Fleurke en Corrie Lucassen 

 

Leden (peildatum 31-12-2021) 

Woongroep Lugtensteyn heeft 28 woningen waar 33 personen wonen, waarvan 6 echtparen en 21 

alleenstaanden. 

Bij de oprichting van de woongroep in 2001 was de gemiddelde leeftijd 72.7 jaar nu is dat 77 jaar. 

De wachtlijst bestaat uit 2 echtparen en 2 alleenstaanden. De gemiddelde leeftijd is 67 jaar. 

 

Vergaderschema 2021 
 
De bestuursvergaderingen waren op de volgende data: 12 en 26 januari, 24 februari. Op 6 april i.v.m. 
de overdracht nieuw bestuur op 15 april, 19 mei, 23 juni, 30 augustus, 28 september en 10 
november. 
 
Bewonersvergaderingen:  het betreft voornamelijk schriftelijke Nieuwsbrieven ook om een nieuwe 

bewoner te kiezen, dan 15 juni, 14 september, 19 november schriftelijk en op 23 november werd er 

goedkeuring gevraagd aan de bewoners i.v.m. de begroting en van de bewonersvergadering op 19 

november. 

 
 

Maart 2022, namens het bestuur van Vereniging woongroep Lugtensteyn 

Trude de Haan secretaris Orionlaan 17 3721 HD Bilthoven. 

Telefoon 030-2901678, e-mail: info@lugtensteyn.nl. 

Internet: www.lugtensteyn.nl 
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