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Woord van de voorzitter 

 

Probleem bij het spitten. 

 
Mijn buurman vroeger had achter zijn huis een 
stukje grond met een kasje. Hij was er elke dag in 
de weer en teelde er van alles.  
Hij was aan het gieten, zaaien, onkruid wieden en 
het oogsten van de groenten en het fruit. Na het 
werk zat hij voor zijn kasje en keek tevreden naar 
hetgeen in zijn tuintje groeide en bloeide. 
 
Ieder najaar, voor de vorst, kwam zijn zoon hem 

helpen met het spitten van de tuin. Tot zijn zoon het verkeerde pad op 
ging en in de gevangenis belandde. Zo af en toe ging hij eens op 
bezoek, maar van de verre reis en het bezoek werd hij niet echt vrolijk. 
Dus stuurden ze elkaar af en toe een briefje. 
 
Beste …... 
Het wordt niets dit jaar met de tuin. Ik heb geprobeerd hem te spitten, 
maar dat gaat echt niet meer. Gewoonlijk hielp je me daarbij maar ja…  
Groetjes, je vader. 
 
Een paar dagen later komt er antwoord uit de gevangenis. 
 
Beste Pa,  
Ga in hemels naam niet in je tuintje spitten!  
Ik heb daar al dat geld begraven! 
Je zoon. 
 
Enkele dagen later stonden er twee rechercheurs en een paar 
politieagenten in de tuin van de buurman. De hele tuin werd onderste 
boven gespit op zoek naar de buit. Er werd echter niets gevonden. De 
politie verontschuldigde zich en vertrok. 
 
Een dag later, opnieuw een brief uit de gevangenis.  
Hallo pa 
En? Ben je blij met je tuintje  
Je zoon.  

 

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 

25 februari Uiterste datum inleveren naam voor clubblad 

3 maart Klaverjassen 

11 maart Algemene Ledenvergadering 

17 maart Bingo 

19 maart Groen Moesmarkt 

Maart April Cursus Velt zie publicatie 

7 april Paasklaverjassen  (vooraf inschrijven) 

21 april Bingo 

5 mei Klaverjassen 

19 mei Bingo 

 

 

 

Weerspreuk 

 

Waait de wind in maart te fel, veel fruit verwacht men wel. 

 

Komt men in maart onweer tegen, dan krijgt men in juli regen. 

 

Op de Lentedag (21) de wind in noord, dan blaast deze nog zeven 

weken voort. 
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Berichten uit het bestuur 1 
 

Ik wil uw aandacht vragen voor het 

dumpen van grofvuil en glas. 

 

Afgelopen maand was het weer zover. Er lag weer grofvuil in en bij de 

container en pakketplastic en glas in de fietsenstalling. 

Daar hoort het niet!! Bied dit aan op de plaats waar het hoort, 

namelijk bij de Milieustraat aan de Helderingstraat 6. 

 

Het komt te veel voor dat er grofvuil en glas in en rond de 

groenafvalcontainer wordt gedumpt. Mensen doe dit niet !!  

De groenafvalcontainer wordt geleegd en het groenafval wordt tegen 

een lage verwerkingsprijs aangeboden aan een recycling bedrijf.  

 

Wanneer er plastic en ander grofvuil wordt aangetroffen tussen het 

groenafval, dan worden de vrachten geweigerd en kunnen wij ons 

groenafval niet meer kwijt. 

Gevolg hiervan is, dat het tuin vuil dan niet meer wordt opgehaald en u 

zelf moet zorgen voor het afvoeren daarvan. Aan u de keus. 

 

Moeten we zelf een groenafval container huren dan zijn de kosten  

+ € 350,- per container en alleen voor groenafval. Zit daar ook ander 

afval tussen dan betaal je al snel dubbele kosten. 

Dit is veel geld en zal worden doorberekend in de contributie, dus zorgt 

u ervoor dat dit probleem zich niet gaat voordoen. Denk ook eens aan 

een composthoop of container en recycle zelf je groenafval dat loont 

best de moeite. 

 

Dus mensen let op, zeg er iets van als je het ziet gebeuren of meld 

de naam of het tuinnummer bij de vrijwilligersploeg, het bestuur of een 

briefje in de brievenbus is ook goed. 

 

Als je betrapt bent, krijg je een rekening en een aantekening die 2 jaar 

blijft staan. 

 

De voorzitter. 
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Berichten uit het bestuur 2 

 
Het bestuur is zeer verheugd te kunnen 

melden dat de commissie Bouw & 

Onderhoud weer op volle sterkte is.  

  

De taakverdeling is als volgt: 

 Taxeren van de huisjes: Wim Alkemade en Cor de Man 

 Controle staat van onderhoud van de tuinen: Frans Gordijn en 

Bert Engel 

 Administratie commissie B & O: Ton Koene 

 Contractpersoon voor het bestuur en tevens bestuurslid bouw 

& Onderhoud: dhr. Said 

 

In het volgende boekje zullen wij de gezichten die bij deze namen 

horen aan u tonen, zodat iedereen weet bij wie men moet zijn voor 

vragen betreffende Bouw en Onderhoud van de Vluchtheuvel. 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene 

ledenvergadering op zaterdag 11 maart 2017. Bijgaand treft u hiervoor 

de nodige gegevens aan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 

Werkrooster maart 2017 – april 2017 
 

 

 

 

4 maart 2017 Tuinnr.  11 maart 2017 Tuinnr. 

Ertekin 124  Talhaoui 129 

Atar 125  Saber Ali 136 

M. Mustafa 126  Sterkenburg 137 

Ulucay 127  Suljevic P48 

Steltenpool 128  K.A. Abdulla 140 

     

18 maart 2017 Tuinnr.  25 maart 2017 Tuinnr. 

Uluturk 147  Kieboom  177 

Y. Boeckx 163  Kronemeijer 179 

Hamed 64  O. Amakran 191 

Benne 169  Pelescic 193 

Bakelaar 175  A.J. Brederveld 197 
 
 
1 apri 2017 Tuinnr.  8 april 2017 Tuinnr. 

E.C.W. v Rey 4  Mw Faas 16 

Mw A. Krijnberg 8  G.P.C. v Maaren 17 

F. Ponsioen 10  Mw K. Dammers 31 

Y. Zengin 14  Mw A.H. Bafferman 159 

P. den Toom 15  El Ouassidi 132 

C. v Waesbergen   104*  *losse werkzaamheden  

     

15 april 2017 Tuinnr.  22 april 2017 Tuinnr. 

V. Kutlu 23  T.S.P. v Rey  38 

E.H. El Kadiri 24  R.P. Pronk 39 

S.H.M. Alshocikh 28  F. Abdullah 40/2 

J. Hossain 29  F. Feelders 41 

M. van Gool 35  M.W. v Marle 11 
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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. 

     

 

 

Vrijwilliger in beeld 

 

We starten met een nieuwe rubriek. “Vrijwilliger in 

beeld”. De bedoeling is dat we periodiek een 

vrijwilliger interviewen en een kort verslag publiceren. 

Zonder vrijwilligers geen (actieve) vereniging. 

 

De eerste “vrijwilliger in beeld” treffen we aan op  

tuin 1. We komen uit bij Bert Engel. Met hem gaan 

we in gesprek in een knus en gezellig tuinhuisje, maar ook een beetje 

een Malle Pietje inrichting. Heerlijk, lekker een beetje rommelig en toch 

ook weer niet.  

Bert stond in 1976 ingeschreven voor een volkstuin en in 1977 was het 

Bingo. Hij kreeg een tuin toegewezen. Eerst op een andere plek en 

pas later de huidige tuin.  

Bert vertelt: “Ik ben in Zeist geboren en verhuisde met mijn ouders op 

jonge leeftijd naar Den Haag. (Is niet te horen). Later ben ik met mijn 

vrouw naar Maassluis gekomen waar al wat familieleden woonden”. 

Inmiddels is hij na ongeveer 45 jaar aardig ingeburgerd in Maassluis. 

Hij is geen man die kan stil zitten. De vluchtheuvel vaart hier wel bij. Hij 

29 april 2017 Tuinnr.    

J.A.M. Klein 26    

S. Solmaz 68    

A.J.M. Beuker 51    

M. El Boukhlifi 52    

T.S.P. Hasso 53    
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doet vele activiteiten: Maaien van gras- en slootkanten, bomen zagen 

met de kettingzaag, kantinewerk, schoonmaak, helpen bij de bingo en 

in het verleden was hij al een keer kantinebeheerder en heeft een 

bestuursfunctie bij “De Vluchtheuvel” bekleed. Ook bij de buren (de 

kinderboerderij) doet Bert geregeld zijn vrijwilligerswerk: schoonspuiten 

van de hokken en allerlei klusjes. 

Soms kruipt Bert in de huid van een ander. Bij de kerstmarkt in 

Maassluis Centrum was hij als schoorsteenveger verkleed in de 

Charles Dickens tijd. Ook bij het 400 jarig bestaan van Maassluis heeft 

hij via Maskerade zijn bijdrage geleverd. Samen met zijn vrouw is hij 

actief voor het meezingkoor. Kortom een manus(je) van alles met 

passie en toewijding voor het vrijwilligerswerk. De komende maanden 

zullen we merken dat Bert daar bij “De Vluchtheuvel” gelukkig niet de 

enige in is. 

 

Bert vindt dat het bij de vereniging best wel redelijk loopt. Een wens 

van hem is dat hij op zaterdagmorgen meer mensen in de kantine kan 

ontmoeten, zowel leden die van andere landen afkomstig zijn als 

Nederlandse leden. 

 

Bert bedankt voor dit interview. 

 

 
Moestuin werkzaamheden maand maart 
 

Zaaien in volle grond: Tuinbonen, radijsjes, wortels, uien, erwten, 

peterselie, vroege aardappels planten. 

Voorzaaien: Paprika, aubergine, tomaat, rode biet, sla, artisjok, 

courgette, pompoen, suikererwten, knolselderij, bleekselderij, 

basilicum. 

Oogsten: Bladkool, prei, winterpostelein. 

Klusjes: Bereid bedden voor het zaaien voor door wintermulch weg te 

harken en bedden te laten opwarmen; bescherm vroege teelten met 

een vliesdoek; verwijder regelmatig opkomend onkruid; vroege 

aardappels voorspruiten. 

 

Internetsite: www.wroeten.nl 

http://www.wroeten.nl/
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Biljarten 
 

Al jaren wordt er op donderdagavond in de 

kantine van ons clubgebouw gebiljart. Door 

wat verloop hebben we nu plaats voor twee 

leden. De bestaande groep van zes 

personen zullen je met open armen 

ontvangen. 

We verzamelen tussen half zeven en zeven uur en starten met koffie 

en een gezellig praatje. 

De sfeer is ontspannen en erg leuk. Toch is er ook een serieuze kant 

op de avond en waarvoor we eigenlijk komen: “biljarten”. Dit gebeurt in 

drie systemen, libre, band en drie banden. Je speelt één tegen één. En 

vaak één maar soms twee partijen op een avond. Voor een ieder wordt 

jaarlijks een gemiddelde per systeem vastgesteld met een bepaald 

minimum. Voor nieuwe spelers gebeurt dat na een maand of drie. Een 

mindere speler kan makkelijk van een sterke speler winnen. Je speelt 

namelijk ook tegen je zelf. Als je je gemiddelde haalt dan scoor je twee 

punten. Een winst partij levert één punt op. De scores van de spelers 

worden in verhouding tegenover elkaar gezet en er wordt een factor 

vastgesteld uitgaande van gemiddelden van beide spelers. Klinkt het 

ingewikkeld? Kom dan snel op donderdagavond langs en een korte 

uitleg zal verhelderend werken. We zien je graag. 

De avond eindigt meestal rond tien uur. De kosten? Die hoor je op de 

avond zelf maar zijn zeer schappelijk. Tot donderdag. 

 

Namens de biljarters, Ruud Broekman. 

 

Kantineaanbieding van de maand 

maart  

 

 
Broodje Bal. 

 

Prijs € 1,35 
                                             Peter van de Berg 
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Klaverjassen – de Vluchtheuvel. 

Vrijdag 3 februari 
 

Met 24 spelers, vele oude bekende maar 

ook nieuwe gezichten, kon er aan 6 tafels 

gespeeld worden. 

Zoals elke klaverjasavond werd er met veel 

enthousiasme en plezier gekaart. 

Meestal reuze ontspannen, maar soms toch ook wel een beetje 

gespannen. 

Desalniettemin werd het weer een gezellige avond, met natuurlijk weer 

de onvermijdelijke stukjes kaas en worst, en na de tweede ronde de 

haring. 

Aan het geroezemoes tijdens het spelen en tussen de rondes door te 

horen, genoot iedereen. 

De einduitslag liet een onverwachte winnaar zien, die met een blij 

gezicht de eerste prijs in ontvangst nam. 

 

1) dhr. vd Zwan   5660 punten 

2) dhr. Paalvast   5313 punten 

3) dhr. Schrijvers   5280 punten 

4) dhr. Broekman   5165 punten 

5) dhr. W. Alkemade  5038 punten 

6) mevr. Paalvast   4966 punten 

 

En de poedelprijs ging dit keer naar dhr. Klein met 4130 punten. 

 

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 3 maart. 

 

 

 

 

 

Ook deze maand geen vraag of aanbod.
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Pompen!!! 
 

Herhaaldelijk heeft onze voorzitter Piet de Bruijn het over het klagen 

van de buren in het Kastanjedal met betrekking tot de herrie van de 

pompen of aggregaten buiten de toegestane uren. Dat is natuurlijk véél 

erger dan de vreselijk irritante herrie van de hogedrukspuiten, 

grastrimmers, kettingzagen, heggenscharen en bladblazers van 

hunzelf of de groenvoorziening van de gemeente Maassluis en 

loonbedrijven. In nummer 349 (december 2016) van ons 

verenigingsblad werden wij gewezen op de mogelijkheid van een 

geluid dempende kist, maar ik heb niet het idee dat er een tuinder is 

die de kist besteld heeft. 

In dit nummer wilde ik jullie laten zien dat je ook kan pompen zonder 

geluid met een touwpomp maar tijdens het voorbereiden gingen mijn 

pompervaringen door mijn gedachten en daar kan ik al een heel artikel 

mee vullen dus komt de beschrijving van de touwpomp in het 

aprilnummer. 

Op het moment dat je dit artikel onder ogen 

hebt begin ik aan mijn 43
ste

 tuinjaar. Dus 42 

jaar geleden kreeg ik tegelijk met 

mijn zwager een tuin. De huidige 

tuin van Wim Alkemade tuin 143 

toen nr. 25b. Omdat Verolme-

Elektra toen een groot bedrijf in 

Maassluis was waren er wel vijf 

collega’s die ook bij de 

Vluchtheuvel tuinde en het 

duurde niet lang dat één van die 

collega’s mij gratis een 

handpomp aanbood. Daar zeg je als beginnende tuinder natuurlijk 

geen nee tegen, ook al moest je heel wat moeite doen voor een beetje 

water uit de sloot en zoals je op het plaatje ziet moest je wel een 

stevige constructie maken om de pomp permanent op te stellen. Toen 

ik alles voor elkaar had werd ik door mijn buurman, ook een collega 

benadert met de mededeling dat de pomp van hem was en het niet de 

bedoeling was dat die andere collega hem aan mij mocht geven. 

Natuurlijk wil je geen ruzie met je buurman en collega hebben dus heb 
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ik hem aan hem teruggeven. Ik heb de pomp nooit meer gezien. Mijn 

collega’s op het werk gingen wel iets voor mij verzinnen op stroom. 

Maar omdat we op de Vluchtheuvel geen elektrische aansluiting op de 

tuinen hebben moest er wat verzonnen worden op batterijen of een 

kleine accu. Ze kwamen met het idee om een pompje te gebruiken uit 

een oude wasautomaat maar omdat die 

werken  met 220 volt (nu 230 volt) 

wisselspanning had ik ook een 12 volt accu 

met omvormer nodig 

die de 12 volt DC 

omzet naar 220 volt AC 

– 50 Hz. Het werd 

allemaal voor mij geregeld maar omdat zo’n 

pompje niet zelf aanzuigend is kon het geen 

water uit de sloot pompen wel uit een vat. Het 

experiment heeft heel wat uren van de baas 

gekost. Mijn chef Cees Smol had inmiddels 

ook een tuin bij De Vluchtheuvel gekregen 

dus was dat geen probleem. Totdat een 

collega mij adviseerde om een 12 volt 

dompelpomp (bilgepomp) voor een boot te 

gebruiken. Cees Smol en ik zijn toen naar 

Van Roon in Vlaardingen gegaan voor 

informatie en voor mij was dat het ei van 

Columbus. We kochten allebei zo’n 

pompje met bijbehorende slangen. Ik heb 

jaren deze geluidloze pomp gebruikt. 

De water opbrengst circa 5000 liter per 

uur en een opvoerhoogte van 5 meter 

bereik je alleen bij een volle accu of 

oplaadbare batterijen. Het is heel 

belangrijk dat de loodaccu niet onder 

de 10 volt komt want dan gaat hij, door 

sulfateren, onherstelbaar defect dit 

probleem heb je niet met de 
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oplaadbare batterijen die ik gebruikte. Opladen deed ik thuis met een 

transformator van een modeltrein. Op de tuin laadde een klein 

zonnepaneeltje de accu op maar dat duurde erg lang.  

Ik wilde met dit artikeltje laten zien dat pompen niet persé lawaai hoeft 

te maken. In de volgende editie(s) van dit blad 

behandel ik de touwpomp, die is ook geluidloos en 

heeft een hogere wateropbrengst en wat er heel 

erg leuk aan is hij is goedkoop zelf te maken. Ik 

houd jullie nog even in spanning. 

 

Rien Stoffels tuin 199 

 

 

Erwtensoep 

 

Het ruikt zo lekker als ik ‘s-morgens om 11 uur de kamer binnen kom, 

en dan zie ik daar een pannetje met erwtensoep op het aanrecht. Een 

lepel staat kaarsrecht in de koude erwtensoep. Zo als het hoort. Maar 

vooral in deze koude dagen is dit wel goede kost.  

Het vooruitzicht dat er 

tussen vijf en zes uur 

erwtensoep op je wacht, 

kan een drukke dag toch 

wat lichter maken. Dit is 

voor ons niet moeilijk 

want wij hebben een 

moestuin en veel producten hebben we zelf. Er was ook geroosterd 

brood, voor iedereen die dat wilde en dat doop je dan in de soep.  

Als pa thuis kwam tilde hij de pan van het fornuis liep naar de tafel en 

(bij ons zat er nog een schuif in zodat de tafel wat langer werd) pan op 

tafel, deksel eraf en de damp besloeg de brillenglazen.                                                                      

 

Maar wie de meeste honger had en op wilde scheppen moest voor 

iedereen opscheppen. En al gauw had je commentaar van “hij heeft 

meer rookworst dan ik” . Maar er zat ook spek in en dat had ik liever 

niet, maar we waren met velen en de soep was lekker dik en heerlijk.  

Met het klimmen der jaren zijn wij ook allemaal steeds ouder 
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geworden, en zo was tante Corry ook eens aan het winkelen en zag ze 

een zelfbedieningsrestaurant. Ze dacht bij zich zelf “ik 

heb trek in die soep die we vroeger thuis ook hadden”. 

Tante Corry gaat in het zelfbedieningsrestaurant aan een 

tafeltje zitten. Op haar dienblad staat een dampende 

kom erwtensoep. Dan merkt ze dat ze vergeten is een 

lepel mee te nemen, en die gaat ze even halen. 

Maar wat een verrassing als ze terug komt, er zit een 

man op haar plaats. Het is duidelijk een vreemdeling. En 

hij lepelt met smaak de soep naar binnen. Wat een lef! 

Hij ziet er best vriendelijk uit, maar dit is toch te gek. 

Tante Corry gaat tegenover hem zitten en trekt de kom soep naar zich 

toe. Ze stopt de lepel er in en begint te eten. Maar de vreemdeling trekt 

ook de kom met soep een beetje dichter naar hem toe, zodat de soep 

nu midden tussen hun beiden staat. Zwijgend eten ze allebei van de 

soep.  

 

Daarna staat de man op en gebaart dat de 

vrouw moet blijven zitten. Hij haalt een 

groot portie frieten met twee vorken. En 

tante Corry glimlacht en samen verorberen 

ze de frieten. Dan zegt de vreemdeling 

“DANK U WEL" en gaat weg. Ook tante 

Corry wil nu vertrekken. Ze reikt naar haar handtas die ze aan de 

stoelleuning had gehangen, maar merk tot haar schrik dat haar tas 

weg is. Dus die vreemdeling was toch een dief... 

 

Tante Corry kijkt vlug of ze hem nog kan vinden tussen al die mensen, 

maar dan ziet ze iets waarvan ze nog meer schrikt. Twee tafeltjes 

verderop, aan precies zo’n zelfde raam als waar ze nu zit, aan precies 

zo’n tafeltje, hangt haar handtas aan de stoel. En op dat tafeltje ervoor 

staat een kom met soep. 'MAAR DIE IS INTUSSEN WEL KOUD' 

 

Piet Keizer.
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Nieuws van de redactie. 

 
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) 

 

Maandblad 

De redactieleden hebben zich eerder allemaal voorgesteld. Nu is het 

de beurt aan twee medewerkers die achter de schermen ook met het 

maandblad bezig zijn. Eveline van Maaren en Cathy Rasmussen. Na 

het opmaken, drukken en vouwen van het maandblad, moeten deze 

voorzien worden van een adresstikker, gebundeld worden per wijk en 

om de bezorgstapeltjes komt een elastiek. Soms komt er een bijlage 

bij. Bijvoorbeeld een zaadlijst of stukken voor de algemene 

ledenvergadering. Ook wordt de kwaliteit van de boekjes bekeken.  

Er gaan per maand ongeveer 225 boekjes door hun handen. 

Vervolgens komen de bundels per wijk beschikbaar voor de bezorgers. 

 

Naam clubblad - wedstrijd 

Herhaalde publicatie. 

In de praktijk wordt dit blad genoemd: krantje, verenigingsblad, 

clubblad enz. Na overleg tussen bestuur en redactie is besloten om dit 

blad een eigen naam te geven. Wij nodigen iedereen uit om een naam 

voor ons blad te verzinnen. Uiteraard moet de naam van het blad wel 

een link hebben met onze vereniging en de activiteiten waarmee wij 

bezig zijn. U kunt de door u bedachte naam schriftelijk indienen en in 

de brievenbus in de toegangshal naar de toiletten deponeren. Uiterste 

datum van inleveren: zaterdag 25 februari 2017. Alleen leden kunnen 

meedoen. De redactieleden mogen ook zelf een voorstel voor een 

naam doen. De redactie zal binnen 2 weken de meest passende naam 

uitkiezen. Tijdens de algemene ledenvergadering zal de naam van dit 

clubblad worden bekend gemaakt. De winnaar mag voor € 10,00 in 

onze “winkel van de afdeling inkoop” besteden. 
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Puzzel 

Herhaalde oproep.  

In het verleden stond er in het 

verenigingsblad regelmatig een puzzel. 

De redactie wil dit weer nieuw leven in 

blazen. Wij willen dat niet zelf op ons nemen 

maar uitbesteden aan één van jullie. Is er 

iemand die maandelijks voor een puzzel kan 

zorgen? Neem contact op met één van de 

redactieleden. 

 

 

 

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

Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 12 maart. 

 

Overzicht data 2017 in te leveren kopij: 

 

Maand   Datum 

April   12 maart 

Mei   16 april 

Juni   13 mei 

Juli   11 juni 

September  13 augustus 

Oktober  17 september 

November  15 oktober 

December  12 november 

Januari 2018  10 december 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Maartse buien 
 

Vanuit baby-blauwe lucht waait scherp 

De wind in nikkelvlagen. Water flintervriezend 

In de murenluwte heerst de nieuwe zon 

De aarde nog bedekt met zilverdauw 

Met stoppelende knoppen groen kiezend 

Voor de lente die weer nader komt 

De dagenlenging is te merken 

Brengt hoop op lichter dagen 

Schuchter bossende sneeuwklokjes 

Broeds nazittende dikke duiven 

Mini-winterkoninkjes op zoek 

Naar nestbare Trekvathokjes  

Dan overkomt ons maartse buien 

Heel de natuur van en aan de slag 

Vogels, mollen, egels en insecten 

Moestuinders komen voor de dag 

Elk zijn zaad wordt weer geactiveerd 

Om voort te planten. Telkens weer. 

Vele vogels van allerlei pluimage 

Bevolken druk mijn achtergaarde 

Merels, duiven, tortels, kauwen en veel meeuwen  

Pimpel-, kool- en andere mezen zoeken fraai 

Roodborstje, lijster en zuiderburengaai  

Samen met ekster, mussen en vele spreeuwen 

Dan wordt begrepen dat de winter afscheid neemt 

Neerslachtigheid met zich mee zal nemen 

Dat het volle licht weer winnen zal! 

 

 

Maart 2017. Uit ‘Ben ik dat?’- Maria Pieters© 
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Pieters Perikelen (4) 
 

Toen ik in ons ‘lijfblad’ las dat de redactie voornemens was een 

prijsvraag uit te schrijven om te komen tot een titel voor dit ‘lijfblad’, 

moest ik toch even grimlachen. Immers, al weer meer dan zes jaar 

geleden, werd eenzelfde voorstel gedaan. Met hetzelfde idee: laat het 

tuinblad een eigen naam krijgen, een titel, een zelfstandigheid. 

Destijds en momenteel prijkt op de omslag de fraaie naam: Vereniging 

van recreatietuinders ‘de Vluchtheuvel’. De naam van de vereniging! 

Maar het blad zelf heeft geen titel!  

Daarom destijds mijn voorstel om de leden een naam te laten 

bedenken hiervoor. De origineelste naam zou beloond worden met een 

prijs! Echter…. Er bleek nogal wat weerstand tegen dit idee te zijn met 

als ‘belangrijkste argument’ ‘dat de vertrouwde naam ‘de Vluchtheuvel’ 

zou verdwijnen’ (wat natuurlijk helemaal niet de intentie was!) En 

derhalve stierf mijn initiatief een vroege dood! 

Maar zie: de historie herhaalt zich! Men kan nu opnieuw een originele 

titel kiezen voor het (verenigings)blad, (club)blaadje, (tuin)krantje, 

orgaan, periodiek, magazine, tijdschrift, van onze volkstuinvereniging 

‘de Vluchtheuvel’! 

Destijds kwam ik met de volgende ideeën voor een titel: de Vluchttuin, 

de Tuinvlucht, het Maasblad, het Lelieblad, het Groene Blaadje, Knoei 

&Groei, Stad en Tuin, de Chinese Muur, de Kastanjetuin, de 

Maasmoezenier, de Moessluizer, de Groene Maas, Het Maasgroen, 

het Bladgroen, het Weversblad, de Groentewever, de Groenwever, de 

Poldertuin, het Dijkgroen, het Volksblad, Mens en Groen, Groen Te 

Tuin, Kom uit de kas, Kom  Kommerschrift, Knollen voor Citroenen, 

Appels en Peren , Boontjes voor Loon, de Aardappelkwekers, het 

Slablad, Mijn Tuinblad Punt Kom en zo nog meer zowel serieuze als 

grappig bedoelde voorstellen voor de titel van ons blad.  

Maar om het één en ander simpel en overzichtelijke te houden wil ik nu 

gaan komen met de eenvoudig en kernachtige naam: ‘MijnTuinblad’. 

(Aan elkaar geschreven dus) En ga ik de competitie aan met hopelijk 

meerdere inzenders van een leuke naam! 

 

Succes! Pieter. 
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Velt Basiscursus Moestuin 
 

Velt afdeling Rotterdam geeft een basiscursus 

Ecologische moestuin. 

Deze cursus bestaat uit 4x theorie en 1x praktijk.  

De theorie sessies zijn op woensdagavond 15 

maart, vrijdagavond 24 maart en zaterdagmiddag 25 

maart en woensdagavond 5 april. 

De locatie in Rotterdam, moet nog nader bepaald 

worden. 

 

De cursus is ook geschikt voor wie al wat ervaring heeft en/of wil 

overschakelen naar ecologisch tuinieren. Leer ook van elkaars vragen. 

Globale inhoud van de cursus: Wat is ecologisch tuinieren, klimaat - 

bodem en kringloop in de tuin, inrichten en materialen kiezen, 

compost(eren), teeltplan maken, (kruid- en plaag)beheer, gereedschap 

en bewerking en je oogst bewaren. 
 

De praktijksessie wordt in overleg met de cursisten op een tuin 

gedaan. De cursus wordt gegeven door lesgevers die door Velt zijn 

opgeleid en kost € 80,00 (Veltleden betalen € 65,00) inclusief boekje  

Ecologisch tuinieren voor beginners. 

 

Wil je meedoen geef je dan op via 

veltrotterdam@gmail.com  
 

 

Info binnengekomen via Rien Stoffels! 

 

 

Werkrooster 

 
Midden in dit blad is het werkrooster voor het seizoen 1 april 2017 tot 

en met 31 maart 2018 ingevoegd. TIP: Haal dit werkrooster er uit en 

hang dit ergens op. U weet dan altijd wanneer u het komende jaar een 

verplichte werkbeurt heeft. Advies: Zet de werkbeurten in uw agenda.

mailto:veltrotterdam@gmail.com
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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

