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Woord van de voorzitter 

 

 

Het jaar 2017 komt snel nader. Dat is ook te zien in 

de kantine. De afgelopen weken hebben Ans en 

Mari hun best weer gedaan om er een gezellige 

kerst en nieuwjaar sfeer te creëren; daar zijn ze 

naar mijn mening goed in geslaagd.  

 

Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we 

nogal wat “slecht weer problemen” gehad. Een 

koud en laat voorjaar en in begin juni toen alles in 

de grond stond en begon te groeien, de hevige regenval. Zo hevig 

zelfs, dat sommige tuinen dagenlang geheel onder water stonden. Dat 

was voor enkele tuinders zo teleurstellend, dat ze het hele jaar niet 

goed meer op gang zijn gekomen.  

Laten we hopen dat de weergoden ons in 2017 gunstiger gestemd zijn 

 

Veel tuinen liggen er weer netjes bij, worden of zijn gespit en met 

compost bewerkt voor het volgend voorjaar. Ook elders ben ik eens 

gaan kijken. Ook daar wordt er volop gespit en bemest en liggen de 

tuintjes er goed bij. 

Als alles er verzorgd bij ligt, geeft dat een goed gevoel. Daaraan merk 

je de betrokkenheid van de tuinders met hun tuin en vereniging. 

Dat is vooral voor bezoekers die een wandelingetje maken over het 

complex een mooi gezicht.  

Wat mij opviel, en ik niet verwacht had, was, dat je in Maasland, 

Schipluiden en Vlaardingen zo de complexen op kon lopen en de 

tuinen vanaf het pad kon bekijken. Dat ga ik vast vaker doen en 

mogelijk contact zoeken met het bestuur van deze verenigingen. 

 

Er rest mij nog u allen en uw gezinnen een goed en gezond 2017 toe 

te wensen graag zie ik u terug op 7 januari voor de 

nieuwjaarsbijeenkomst. 

 

Piet de Bruijn 
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Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de 
mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de 
Vluchtheuvel wordt weergegeven. 

 
 

Agenda 
 

Datum Activiteit 

7 januari Nieuwjaarsreceptie 

13 januari Klaverjassen 

13 januari Uiterste inleverdatum zaadlijst Garantzaden 

20 januari Bingo 

  

 

 

 

Weerspreuk 
 

Draagt nieuwjaarsmaand een sneeuwwit kleed, dan is de zomer 

zeker heet.                                                           
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In Memoriam: Willem Groen 
 
 
Op 9 december 2016 hebben we 

onverwacht afscheid genomen 

van ons oudste tuinlid Willem 

Groen. 

We hebben Willem leren kennen 

als een karaktervolle 

persoonlijkheid, recht door zee 

en het hart op de juiste plaats.  

 

Willem heeft in zijn goede jaren 

als vrijwilliger veel voor de 

vereniging betekend. 

 

Hij was altijd in voor een praatje over zijn tuin, vroegere tijden, zijn 

beide dochters waar hij trots op was, de tuin bij zijn dochter aan de 

Zuidbuurt en de bezoekjes op zijn scooter aan zijn dienstmaat in 

Gouda . 

 

Hij was hobbytuinder in hart en nieren en belangstellend over wat er 

zich in de vereniging afspeelde. 

 

Na zijn val 2 jaar geleden ging het tuinieren hem wat moeilijker af en 

werd hij vaak bijgestaan door zijn dochter Els. Elke zondagmorgen 

rond 11.30 uur waren ze samen op de tuin te vinden. 

 

Velen onder ons kennen hem als de man op zijn scooter. Dat was een 

vertrouwd beeld op de tuin. 

 

We zullen Willem missen en wensen zijn beide dochters, schoonzoon 

en familie veel sterkte. 
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Van de penningmeester 

 
Als bijlage in dit nummer vindt u een factuur 

betreffende de contributie van 2017 en indien van 

toepassing een factuur betreffende de 

verzekeringspremie van uw opstallen voor 2017. 

Zoals al eerder aangegeven, hanteert De 

Vluchtheuvel m.i.v. 2017 drie verschillende             Anne Langedijk 

contributies, afhankelijk van de grootte van de tuin: 

 

Tuingrootte Contributie per jaar 

Hele tuin (maximaal 150 m2) € 115,00 

1,5 tuin (151 t/m 225 m2) € 160,00 

Dubbele tuin (groter dan 225 m2)  195,00 

 

Zowel de contributie als de verzekeringspremie dienen uiterlijk 31 

januari 2017 te zijn betaald! 

 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

 

Het bestuur nodigt u uit om aanwezig 

te zijn op de nieuwjaarsreceptie op 

zaterdag 7 januari 2017.   

Aanvang 10.00 uur. 

Onder het genot van drankjes, 

verzorgd door Ria, Fatma, Petra en 

Ans en de hapjes door Peter en Marina, hopen wij er een gezellig 

samenzijn van te maken. U bent hierbij van harte welkom.
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Werkrooster januari 2017 – februari 2017 

 

 

 
7 januari 2017 Tuinnr.  14 januari 2017 Tuinnr. 

Vd Ende 54  Rashid 61 

El Boussattati 55  Erúl 62 

El Hadioui 56  Yalcin 63 

Ahnouch 57  Said 66 

Vd Voort 59  Oulad Touhmi 67 

     

21 januari 2017 Tuinnr.  28 januari 2017 Tuinnr. 

O. Guz 157  Sodymir  77 

Langelaan 72  Caner 78 

Ashad 75  El Hamouchi 80 

Alptekin 74  El Moukadam 82 

Yilmaz 76  Kleywegt 83/5 

 
4 februari 2017 Tuinnr.  11 februari 2017 Tuinnr. 

R Smit 86  v Wijk 94 

Koedood 88  Tarban 95 

v Dun 89  Fahry 96 

Gúbúrz 90  Teeuwisse 98 

Sasmaz 92  Weeke 99 

Guler   106     
Lichte losse werk- 
zaamheden 
     

18 februari 2017 Tuinnr.  25 februari 2017 Tuinnr. 

P vd Zande 100  Stoed  114 

Fares 101  Cicek 117 

Kose 103  El Achaouch 118 

M v Marle 11  Ala 119 

O Atta 110  El Hamouchi 122 
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Let op: zonder goede reden niet op komen dagen 

betekent een financiële sanctie van € 15,-. Maar 

uiteraard laat u het zover niet komen. Afmelden (met 

een zeer grondige reden) bij Piet Breman  

Tel. 06-50823679. 

     

 

Tuintip 
 
Ik heb gelezen in het decembernummer van de Vluchtheuvel dat Anita 

Roks frambozen gaat zetten. 

Nou, hier is dan een tip. Zet frambozen of bramen midden op je tuin, 

dat de buren er geen last van hebben. Deze struiken wortelen naar alle 

kanten. Zelf heb ik daar ook veel last van. Ik hoop dat de Bouw- en 

Onderhoudscommissie daar ook eens naar kijken. 

 

Aad Sluijter. Tuin 91 

 

Ik heb daar wel herkenning bij, want bij ons woonhuis heb ik dat met 

frambozen en frambeien ook. Een tip van mijn kant is: Neem een 

(zwarte specie) emmer haal de bodem eruit en zet de framboos in de 

emmer in de tuin. Graaf zo nodig de emmer helemaal in. Ik heb dat 

thuis met een bamboeplant, waarvan de wortels behoorlijk woekerden, 

ook gedaan. Werkt prima. Je kan ook in het najaar de framboos 

uitgraven en opnieuw poten. Je ziet dan ook hoe de wortels zich al een 

weg door de tuin hebben gezocht. Het is geen uitzondering dat er in 

het najaar al een nieuwe scheut, voor het volgende bloei jaar, een 

halve- tot een meter verder opkomt. 

 

Zie ook de publicatie over frambozen van Rien Stoffels elders in dit 

blad.  

 

Ruud Broekman. Tuin 60. 
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Van de winkel (Inkoop): Gratis af te halen! 
 

Wij hebben van Dhr. F.P. van Dun van tuin 89 drie soorten zaden 

ontvangen van planten die veelal in de Aziatische keuken worden 

gebruikt. Nu de kans om deze, voor velen van ons onbekende planten, 

eens een keer gratis en voor niets uit te proberen op eigen tuin! Vraag 

ernaar in de winkel! Vanaf januari is de winkel iedere zaterdagmorgen 

geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur.  

 

1. Shiso blad, groene shiso, Perilla, 

Japanse munt, Chinese basilicum 

 

Wat is het? 

Heldergroene, gekartelde, hartvormige 

bladeren (5-10cm) van de Perilla plant, 

familie van de munt, vooral bekend uit de 

Japanse keuken. Pittige, kruidige smaak: 

citrusachtig fris met de warmte die een 

kaneelstok kan hebben. Anderen proeven 

ook munt, basilicum of venkel/anijs. Complexe smaak dus. 

 

Hoe te gebruiken? 

Als decoratief onderdeel van een sashimi schotel, of als kruid in dunne 

reepjes door salades, over noedels of pasta. Combineert goed met vis 

of kip. Kan ook gewoon mee gestoofd of mee gewokt worden. Of zelfs 

gefrituurd in een tempurabeslagje. In de koelkast 1 tot 2 weken 

houdbaar. Ingelegd in zout nog langer houdbaar. 

 

2. Rode shiso, purple perilla, notenkruid, purple mint, beefsteak 

plant (een groot blad zou op een biefstuk lijken) 

 

Wat is het? 

De donkerrode, bruinpaarse Perilla-

variant, familie van de munt, vooral 

bekend uit de Japanse keuken. Net 

als de groene variant (zie vorige post) 

een pittige, kruidige smaak, maar ook 
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een beetje bitter. Het blad is omgekeerd hartvormig en heeft een 

gekartelde rand. De kleur is gemêleerd, het paarsrode zit vooral aan 

de onderkant. 

 

Hoe te gebruiken? 

Op zich net als groene shiso te gebruiken, dus als kruid in salades, 

noedels of bij (vette) vis, maar in Japan wordt ze eigenlijk voornamelijk 

gebruikt om umeboshi de karakteristieke rode kleur te geven. In China 

wordt ze veel gebruikt in de traditionele medicijnkunst. Makkelijk in de 

vensterbank te houden. Heeft veel water nodig. 

 

3. Chinese bloeiende bieslook 

 

Hoe heet het? 

Bloeiende Chinese bieslook, bloeiende knoflookbieslook 

 

Wat is het? 

Een plant uit de lookfamilie en dus verwant aan ui, prei, knoflook. De 

smaak is grassig, met een duidelijke knoflooksmaak. Niet zo’n heel erg 

“makkelijke” smaak. Er komen bloempjes op de steeltjes. Smaakt meer 

naar knoflook dan naar bieslook. 

 

Hoe te gebruiken? 

Als groenten of als smaakmaker in andere gerechten. In langere 

stukjes geroerbakt of net als gewone bieslook versnipperd. In de 

vulling van dumplings, in pannenkoekjes, kimchi of soep. 

 

 
 

 

Let op! De bestellijsten van Garant zaden graag inleveren vóór 14 

januari 2017. 
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Klaverjassen – de Vluchtheuvel. 

 
Vrijdag 9 december was er weer het 

Kerstklaverjassen bij de Vluchtheuvel. 

Traditiegetrouw een druk bezette avond, 

ook al omdat de avond niet meedoet voor de competitie. 

Ook nu weer een reuze gezellige avond. Er werd aan 8 tafels 

gespeeld, door 32 spelers. Leuk was het om te zien dat er nu een 

aantal nieuwe spelers bijgekomen waren. 

Natuurlijk werd er zeer gezellig en ongedwongen gespeeld. De één 

wat sneller, de ander wat langzamer, maar iedereen speelde met 

plezier en had het reuze naar de zin. 

In de pauzes werd onder het genot van een drankje gretig gebruik 

gemaakt van de niet meer weg te denken stukjes kaas en worst. En 

tijdens de tweede pauze zijn het vaak dezelfde liefhebbers die van hun 

harinkje komen genieten. 

Doordat de avond iets later was begonnen, en vanwege het tellen van 

alle punten, kon Anja pas laat aan de prijsuitreiking beginnen. 

Alle spelers kregen een prijs (variërend van drank, rollade, 

varkenshaas, krentenbrood met pakje roomboter of verse kip). 

Bovendien had Anja voor alle spelers een doosje kerstkransjes klaar 

liggen. Dat dit zeer gewaardeerd werd bleek wel doordat luidkeels 

“Anja bedankt” werd gescandeerd. 

Uiteindelijk, nadat Anja alle mensen bedankte die het afgelopen jaar 

hebben meegeholpen om de avonden vlekkeloos te laten verlopen en 

tenslotte prettige feestdagen had gewenst, ging iedereen met volle 

handen naar huis. 

Hoewel de punten niet meedoen voor de competitie worden toch de 10 

hoogst geëindigden  genoemd: 

 

1 Dhr. Broekman 6121 punten 6 Dhr. W. Alkemade 4934 punten 

2 Dhr. Damsteeg 5460 punten 7 Dhr. Corbijn 4843 punten 

3 Dhr. B. vd Berg 5271 punten 8 Dhr. Moerman 4841 punten 

4 Dhr. P. vd Berg 5140 punten 9 Dhr Spanjersberg 4838 punten 

5 Dhr. Th. Rey 5070 punten  10 Mevr. Steenbeek 4824 punten 

 
De eerstvolgende klaverjasavond zal zijn op vrijdag 13 januari
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Framboos (Rubus idaeus) 
 

Het is nog steeds het ideale 

jaargetijde om bessenstruiken te 

planten of te verplanten. Daarom wil 

ik het nu eens hebben over de 

Framboos. Zonder het al te technisch 

te maken, de framboos is een plant 

uit de rozenfamilie en behoort net als 

de gewone braam tot het geslacht Rubus. Tot dit geslacht horen meer 

dan 600 soorten. 

De framboos komt in heel Europa in het wild voor op open plekken en 

bosranden. Als voedsel is de framboos al sinds de vroegste tijden in 

gebruik en zelfs de teelt gaat al terug tot de Middeleeuwen. We 

kunnen twee hoofdgroepen onderscheiden de zomerframboos en de 

herfstframboos. De bloei en oogsttijden zijn logischerwijs verschillend 

 

Kleine samenvatting van de beide soorten zomerframbozen: zij geven 

de oogst aan 1 jaar oude stengels. Die stengels schieten na de oogst 

van het jaar ervoor uit de grond. De bloei valt in het voorjaar en de 

oogst valt rond juli (iets eerder of later kan ook, afhankelijk van het 

ras). Herfstframbozen: deze frambozen bloeien later dan 

zomerframbozen en de oogst valt dan ook een stuk later; in augustus 

maar er zijn ook rassen die nog wel in september en soms zelfs nog in 

oktober frambozen geven. 

 

Mijn ervaring met de framboos: Tot op enkele weken geleden heb ik 

nog nooit frambozenplanten gekocht. Toen ik mijn tuin kreeg stonden 

er bij mijn buurman langs de afscheiding enkele frambozen. En omdat 

frambozen erg kunnen woekeren kwamen er op mijn tuin diverse 

wortelscheuten op en die heb ik verplant. Hier wil ik gelijk 

waarschuwen dat je frambozen nooit op de afscheiding van je tuin 

moet planten want ik was er toen wel blij mee, maar dat is begrijpelijk 

niet iedereen; ze kunnen wel op een afstand van 75 cm uit de grond 

schieten. Ik help geregeld in Maasland een ex-boer in zijn tuin die 

heeft ook veel frambozen omdat hij gelezen heeft dat ze een hoog 

gehalte aan gezondheidsbevorderende stoffen bevatten, de 

zogenaamde antioxidanten, zelfs meer dan tomaten, kiwi's of broccoli 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antioxidant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiwi_(fruit)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broccoli
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maar hij was al jaren op zoek naar een framboos met heel grote 

bessen. Die heb ik gezocht en gevonden de Himbotop dit is een rode 

herfstframboos met de grootste vruchten van wel 6 gram. Ik kocht een 

plant voor zijn 89
ste

 verjaardag maar kon de verleiding niet weerstaan 

om voor mijzelf ook enkele planten te kopen. Want wachten tot zijn 

plant stekken geeft wil je natuurlijk niet. Toen ik bij Boers in Maasdijk 

op zoek was kwam ik daar een gele herfstframboos tegen die heb ik 

dus ook aangeschaft. Deze is zoeter dan de rode maar dat moet nog 

blijken. Vroeger vond ik de frambozensmaak helemaal niet lekker. Ik 

weet nog goed dat ik als kleine jongen met een frambozen schepijsje 

bij mijn tante achterop de fiets zat. Ik vond het ijs niet lekker en 

schudde het ijs achter haar rug uit het hoorntje om dat lekker op te 

kunnen eten. Nu vind ik ze de lekkerste bes om zo te eten. Mijn vrouw 

Truus eet ze ook wel maar heeft het gevoel alsof ze wattenbolletjes op 

eet door de zachtheid van de vrucht. Ik 

dwaal af. Ik heb op mijn tuin alleen 

herfstframbozen omdat ze wat oogst 

betreft mooi aansluiten aan de overige 

bessen dus na de aardbeien, 

aalbessen en bramen. Niet iedereen 

weet dat de meeste herfstframbozen op de scheuten waarvan geoogst 

is het volgende jaar nogmaals maar dan in juli geoogst kan worden 

door na de oogst de uitgebloeide toppen er af te snoeien. In de overige 

bladoksels ontstaan dan uitlopers met knoppen in het volgende jaar. Ik 

bemest de framboos net als mijn overige bessen (behalve de aardbei 

omdat die grondcontact kunnen hebben) met kippenmest; niet te 

zwaar want kippenmest is erg scherp en de framboos wortelt erg 

oppervlakkig. Opkomende grondscheuten op plekken waar ik ze niet 

wil haal ik gelijk weg anders gaan ze door heel de tuin. Ik teel de 

framboos aan draden met clipjes omdat ze 2 meter hoog worden en zo 

stevig staan. Ik heb nog nooit gezien dat vogels 

er van eten dus hoeven ze niet onder een net. 

Vooral hommels zorgen voor de bestuiving. 

Rien Stoffels tuin 199 
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Pieters Perikelen (4) 
 
Kerst 2050 

 

De oude man, laten we hem Pieter noemen, mijmert en kijkt uit over 

Randstad. Een gigantische caleidoscoop van gekleurde lichten zover 

het oog reikt strekt zich uit tot aan de horizon. Op de 24
e
 verdieping 

van zijn Seniorenflat heeft hij een prachtig uitzicht. De wolken in het 

westen zijn oranje gekleurd en de maan en sterren nog nauwelijks 

zichtbaar. Het is de avond voor de Integrale Ramadanadvent. Buiten is 

het zwoel. Het is 17 graden en 6 uur p.m. In het appartement naast 

hem hoort hij het gezellige geroezemoes van de Hindi familie van zijn 

Surinaamse buurvrouw. Boven hem wonen vluchtelingen uit een ver 

land. Hij weet niet uit welk land. 

 

Hij is nu alleen. Zijn vrouw overleed 5 jaar geleden. 90 jaar is zij 

geworden. Zijn kinderen wonen in andere Ouderenreservaten. De 

digitale afbeeldingen van klein- en achterkleinkinderen staan netjes 

gerangschikt op zijn tablet. Het contact verloopt de laatste jaren alleen 

nog via beeldtelefoon en Facebook. Moeizaam schuifelt hij achter de 

elektronische rollator weg van het uitzicht. Via een integrale domotica-

afstandsbediening, die een vriendelijke huismeester heeft gemonteerd 

op zijn rollator, ontsteekt hij nu de sfeerverlichting in zijn flat. Op een 

muur wordt een opgetuigde kerstboom geprojecteerd. In constant 

dwarrelende sneeuw. Uit een rooster vult de ruimte zich met een 

aroma van dennengeur, geroosterde bout en kaarsen. Zachte 

oriëntaalse tarmuziek, afgewisseld met klassieke Christmashymnes en 

carols, klinkt.  De maaltijd van 5 uur p.m., per drone bij de huismeester 

beneden aangevoerd, smaakte hem wel. De shredderwasher doet nu 

zijn werk. De breedbeeldtelevisie brengt het Uurnieuws. 

 

In 2020, werd door het Centrale Europese Parlement in Brussel 

besloten, dat de maand december een Vrije Maand zou zijn. 

De driedaagse werkweek werd hierbij gecompenseerd met Verplichte 

Vrijetijdsbesteding. De vele culturen, verenigd in de Verenigde Staten 

van Europa, konden op die manier tegelijkertijd al hun feestdagen 

vieren. Praktisch en overzichtelijk werd toen het probleem van zowel 

de burnout als de personal deficiency geregeld. Dacht men toen.   
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Een bijeffect was onder andere, dat deze periode benut werd om ‘en 

masse’ met enorme vliegtuigen, die minimaal duizend passagiers 

konden vervoeren, weg te trekken uit de metropolen. Naar de resorts 

in die prachtige, zonnige landen, waar in vroeger tijden door oorlog, 

hongersnood en etnisch geweld het normale leven onmogelijk was 

geworden. 

 

Voor de vele Verplicht Thuisblijvende Senioren waren allerlei 

voorzieningen getroffen. Zo was er bijvoorbeeld de mogelijkheid 

gecreëerd om virtueel en driedimensionaal te moestuinen. Om de 

herinnering levendig te houden aan vroeger. Voor diegenen die de 

illusie van duurzaamheid en ‘terug naar de natuur’ nog koesterden 

zoals ook deze bijna honderdjarige. Heel lang geleden was hij 

inderdaad vaak op zijn moestuin te vinden. Echt in de grond werkend. 

Potend en zaaiend en oogstend. Hij herinnert zich nog goed dat hij, zo 

rond de Kerstdagen de zaaigids voor het volgende jaar bestudeerde 

en zijn bestelling van het nieuwe zaad deed. De oude man verzucht 

dat het leven echter waard was is om geleefd te worden. Maar wat 

mist hij de Kerstdagen van vroeger! Soms. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Deze maand geen vraag en geen aanbod!  

 

 

 

Weerspreuk 
Als in januari de vorst niet komen wil, dan is zij er zeker in april.
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Als de sneeuw komt. 
 
Als dan de sneeuw komt als verhullingsdeken 
Het gras van de buren niet witter dan bij jou  
Wat eerder zo moe-mistroostig heeft geleken 
Nu alles pronkt en schittert in de knisperende kou 
 
Koudfel stil schreeuwende kerstverlichting 
Foute opblaaskerstman op een lampentrap 
Commerciële decemberverplichting 
Santaclaus daar eeuwig lachend om een grap 
 
Het geweld van een gruwharde Poolse landdag 
Oorverdovend en lang niet meer zo leuk als toen 
“Bommen en granaten”, riep Haddock. Slag na slag! 
 
Angstig gemeen hard dreunend geboem 
Door eencelligen sensatievol gesticht 
Nachtelijke duisternis-erosie in het groen 
 
Bedekt dan de sneeuw de roodpapieren rotzooi 
Zodat alles voor altijd weer lijkt weggeveegd  
Dan ineens is de wereld toch weer schitt’rend mooi 
Als Vrouw Holle haar winterwolken heeft geleegd 
 
Door globale verwarming belaagd 
Past de natuur zich dan weer schielijk aan 
De winter wordt naar later tijd verdaagd 
Het voorjaar lijkt wel van de baan 
  
Uit: ©Ben ik dat? - Maria Pieters. Dec. 2016. 
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Een reisje naar 2017. 
 
We zitten alweer in de laatste maand van 2016... voor mijn gevoel was 

het gisteren nog zomer, maar ik zit toch echt tussen de pepernoten en 

ben al op pad geweest om kerstbomen te kijken. Want hoewel ik altijd 

netjes wacht tot Sinterklaas het land uit is, wil ik wel de eerste keus 

hebben. Dus mooie weken voor de boeg!! Samen met dierbaren de 

feestdagen en leuke momenten vieren. Maar we zitten niet in de 

problemen, en komen ook niet in opstand ondanks een bijzonder jaar, 

maar we moeten toch echt voedsel blijven telen en eten om in leven te 

blijven ..  

 

In het geloof dat 2017 een heel goed jaar wordt, en dat iedere bocht 

ook in schoonheid genomen kan worden. En dat diepe afgronden 

steeds een steunzijde hebben, en geluk iedere dag als een mooie 

bloem, komt kleuren, en dat grijze dagen ook mooi kunnen zijn. En de 

sfeer steeds je hart komt verwarmen, en dat ijs met al haar schoonheid 

wordt doorbroken. En dat je huis een kasteel van verborgenheid is.  

Dat even stoom afblazen je de pracht van het leven laat ontdekken dat 

vriendschap, respect van liefde nooit een brug te ver is !!! 

Door de liefde vliegen de tijden door elkaar, vecht niet tegen de liefde 

en laat alles over je heen komen. Dat woeste rivieren steeds in het 

juiste spoor worden geleid, en hoe diep onoverkomelijk het water soms 

kan zijn.... Zo zal het leven nooit eenzaam zijn.                                                               

 

Dat bruggen bouwen nooit een brug te ver is ook in 2017 !! 

Ik bied u dit aan in diepe genegenheid en dan worden donkere tijden 

verdreven met kleur, en dat een eenvoudige weg je pad moge 

kruisen.. Dan worden je dagen gekleurd in een natuurlijke pracht.                           

En dan gelukkig kunnen leven in een nieuwjaar en vele zorgen achter 

je laten. 

Wat er ook in 2017 valt, je krijg van mij nu al deze eenvoudige start......  

 

Ik wens U een fantastisch 2017 met veel mooie momenten. 
En alle in goede gezondheid.!! 

 

P.K.
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Kantine nieuws 
 

De kantine is op zaterdag 24 en 31 december ook gewoon open. 

 

 
Kantineaanbieding van de maand 
januari  
 
Bamihap of nasischijf voor de luttele prijs  
van € 1,05 per stuk. 

 

 
                   Peter van den 
Berg        
 
 

 

De nieuwe redactie stelt zich voor. 
 

De redactiecommissie heeft de volgende 

samenstelling: 

 Ruud Broekman (voorzitter) (tuin nr 60) 

 Arletta Alkemade (tuin nr 141/143) 

 Rien Stoffels (tuin nr 199) 

 Anne Langedijk (namens bestuur) (tuin nr 149) 

 

De komende maanden zullen wij ons voorstellen. Deze maand stelt 

Anne zich voor. 

 

 

Even voorstellen 
 

Anne Langedijk, penningmeester en 

afgevaardigde van het bestuur in de 

redactie-commissie . 

 



 

 

 

 

 

 

 

18 

Al van jongs af aan kom ik op de Vluchtheuvel. Mijn vader, Kees van 

der Velden, heeft meer dan 40 jaar een tuin gehad. Toen hij de 80 

passeerde en het hem allemaal niet meer zo gemakkelijk af ging, 

hebben we afgesproken om het samen te doen. Helaas heeft dit maar 

een jaar geduurd. Vanaf 2015 doe ik het alleen, met af en toe wat hulp 

van mijn echtgenoot Cor en kinderen. Cor en ik hebben samen drie 

kinderen groot gebracht en zijn inmiddels de trotse grootouders van 

twee kleindochters. De woensdag is onze vaste oppas dag, waar wij 

erg van genieten. 

 

In het bestuur van de Vluchtheuvel ben ik een buitenbeentje. Ik ben de 

enige vrouw en veruit de jongste van het hele stel. Het bestuur 

probeert om, samen met vele vrijwilligers, de vereniging  zo goed 

mogelijk draaiende te houden. Ik heb het idee dat men wel eens 

vergeet dat ook de bestuursleden gewoon maar vrijwilligers zijn. Ik had 

van tevoren niet gedacht dat bij een volkstuinvereniging zoveel gedoe 

is. Dat kost veel (negatieve) energie en dat vind ik wel eens jammer. 

Gelukkig kunnen de bestuursleden onderling het goed vinden. Tijdens 

de bestuursvergadering is er een prima sfeer en wordt er ook veel 

gelachen. De taak van penningmeester is qua uren een behoorlijk 

grote taak. Er zijn weken dat ik meer tijd besteed aan het 

penningmeesterschap dan dat ik op mijn eigen volkstuin werk.  

 

Verder werk ik vier dagen in de week als officemanager bij een 

stichting (Scholing Randstad West) die bij- en nascholing organiseert 

voor zorgaanbieders, hoofdzakelijk fysiotherapeuten. Dit werk doe ik 

met veel plezier. 

 

Heeft u vragen? Ik ben op zaterdagmorgen meestal even in de kantine 

te vinden. Zo niet, probeert u het dan eens op tuin 149. 

 

 

Kopij 
Kopij voor het clubblad kan je sturen naar Ruud Broekman: 

Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 15 januari. 

 

 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Tuin werkzaamheden in januari 

 
-De compost moet worden gekeerd en er moet mest worden verspreid. 

-Je kunt deze maand ook al nieuwe bedden maken en voorzaaien  

 maar dan wel achter een raam met veel licht. 

-Begin niet met het bewerken van de grond wanneer die doornat is! Je  

 maakt dan de structuur van de grond kapot. Wanneer de grond nog  

 aan je schoenen blijft kleven weet je dat je nog niets hoeft te doen. 

-Tijdens koud winterweer is de kans groter dat duiven je kolen  

 belagen. Ze kunnen in een korte tijd een grote ravage aanrichten,  

 waarbij ze de bladeren van de planten scheuren. Controleer dus  

 regelmatig of de netten of de vliesbedekking goed op hun plaats  

 zitten. (bron www.tuinen.nl) 

 

Druif snoeien 
 

Het snoeien van de druif bestaat uit een wintersnoei en een 

zomersnoei. Om in de zomer lekkere druiven te oogsten is het snoeien 

van de plant één van de belangrijkste verzorgingstaken. Gewassen 

zoals de druif, esdoorn, kiwi, noot en berk moeten in de winter worden 

gesnoeid, omdat de sapstroom op dat moment geheel stilstaat. 

  

Wat gebeurt er als je de druif in het voorjaar snoeit? 

Wanneer je toch besluit om in het voorjaar te snoeien dan zal het 

houtgewas gaan bloeden. Dit bloeden, groot vochtverlies uit de 

wonden, kan zo sterk zijn dat de plant sterk verzwakt of zelfs kan 

doodbloeden. 

 

Wintersnoei van de druif 

De wintersnoei is bepalend voor de vorm en stimuleert de 

vruchtbaarheid van de plant. Het beste tijdstip hiervoor is van half 

december tot half januari, dan is de druivenplant en de sapstroom 

volledig tot rust. Snoei altijd met schoon en scherp gereedschap. 

Iedere winter mogen de takken die vrucht hebben gedragen gesnoeid 

worden tot twee gezonde ogen. Jonge struiken die bestaan uit één 

enkele tak mogen na het planten op minimaal 60 cm boven de grond 

worden afgeknipt.
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Contactgegevens 

 
Voorzitter:  Piet de Bruijn. Tel. 010-5916346 
 

Penningmeester: Anne Langedijk Tel. 06-33838009 
email: alangedijk@kabelfoon.nl 
ING rekeningnummer van De Vluchtheuvel: NL12 INGB 0001331905 

 

Secretaris: Willem de Bruin. Tel. 010-5918371  
email: willem@de-bruin.org 

 

Bestuurslid representatie: Huib Smith. Tel. 06-40239075 

 

Bestuurslid bouw & onderhoud: Vacant.  
 

Bestuurslid algemeen: Ton Hanemaaijer. Tel. 010-5917588 

 

Contactpersoon verzekeringen: Arjan van Donk. Tel. 010-5911355 
 

Contacten met allochtone leden:,  
A. El Hahaoui. Tel. 06-50935466 & Dhr. Solmaz. Tel. 010-5920167  

                                                  

Kantine: Geopend: iedere zaterdag van ± 9.00 - ± 14.00 uur. 
Tel. de Vluchtheuvel: 06 30389133 (alleen tijdens kantine-uren) 
Coördinatrice kantine en medewerkers: Ans Paalvast 
Schoonmaak: Mari Paalvast  Inkoop bar: Peter van den Berg  

 

Inkoopcommissie: Contactpersoon Joop Le Kluse. 
 

Inkoop geopend: 
Januari t/m maart:   10.00 - 12.00 uur 
April t/m augustus   09.00 - 12.00 uur 
September t/m december  11.00 - 12.00 uur 

 

Representatiecommissie  
Mevr.  A. Smith. Tel. 010-5915092. 

 

Bouw-/Onderhoudscommissie aanvragen: voor het bouwen van 
huisjes/kasjes. Spreekuur: iedere één na laatste zaterdag van de 
maand van 9.30 – 10.30 uur. Contactpersoon: Piet de Bruijn 
 

Redactiecommissie: Ruud Broekman (voorzitter). Tel. 06-83333832. 
Kopij inleveren via rabropo@kabelfoon.nl 

 

Werkurenplicht iedere wijziging doorgeven aan dhr. Piet Breman  
Tel. 06-50823679 

 

Huren van aanhangwagen: dhr. Piet Breman Tel. 06-50823679 

mailto:alangedijk@kabelfoon.nl
mailto:willem@de-bruin.org

