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Woord van de voorzitter 

 
 
Wij mogen ons de afgelopen maanden verheugen 

op veel bezoek en belangstelling voor ons 

tuinencomplex. Familie, kennissen en vrienden 

komen onze leden bezoeken of ons tuinen wordt 

opgenomen in hun wandeling. 

Dit is een goede zaak, ieder is vrij het pad te 

bewandelen op bezoek te komen of de tuintjes te 

bezichtigen (uiteraard vanaf het middenpad).  

Dit willen we ook graag zo houden.  

 

Maar deze gastvrijheid heeft ook een andere kant. Ik ben de laatste tijd 

al 6 keer benaderd door tuinders die melding maken van diefstal. Er 

verdwijnt tuingereedschap uit de schuurtjes, sierpotten, kruiwagens 

verdwijnen of worden gedemonteerd voor onderdelen, tuinhuisjes en 

kastjes worden open gebroken en groenten en fruit verdwijnen uit de 

tuinen. 

Ondanks de drukke bezetting van 's morgen vroeg tot 's avonds laat 

heeft niemand iets opgemerkt, gezien of gemeld. 

 

Ik vraag u dan ook extra op te letten en melding te maken bij het 

secretariaat 010-5926820 of via de mail ponsioen@kabelfoon.nl als u 

verdachte dingen ziet, noteer een vreemd kenteken of de tuin waar u 

iets verdachts heeft gezien. Zeker overdag 's avonds laat of 's morgens 

vroeg. Ziet u iemand op een tuin waarvan u weet dat dit niet de tuinder 

is of u ziet iemand verschillende tuintjes op lopen, vraag dan wat hij/zij 

komt doen. Dit is ook in uw belang. 

 

Maak ook melding als u op vakantie gaat en wie de tuin voor u 

bijhoudt, zodat we enig inzicht krijgen van wat er bij ons op het 

complex gebeurt. 

 

 

met vriendelijke groet, 

Piet de Bruijn 

mailto:ponsioen@kabelfoon.nl
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Agenda 

 

 
 

Datum Activiteit 

1 september Klaverjassen 

4 september Bestuursvergadering 

  

  

 

 

 

Weerspreuk 

 
Geeft juli veel vliegende mieren, dan zullen de onweders in augustus 

hoogtij vieren. 

 

Is juli heet en droog, dan houdt de winter een kwaad betoog. 

 

Prijkt juli in een hete gloed, dan zijn in het najaar de vruchten goed. 

 

In augustus regen, geeft de wijnoogst zegen. 

 

Is’t warm en standvastig weer, brengt augustus d’eerste peer. 

 

 
 
Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de 
mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de 
Vluchtheuvel wordt weergegeven. 
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Werkrooster juli, augustus en september 2017 
 

 

  

1 jul Tuinnr.   8 juli Tuinnr. 

O. Ertekin 124  A. Talhaoi 129 

R. Atar 125  Mw. R. Saber Ali 136 

H. Mustafa 126  H. Stakenburg 137 

Y. Ulucay 127  Mw. S. Suljevic P48 

J. Steltenpool 128  K.A. Abdulla 140 

     

15 juli Tuinnr.  22 juli Tuinnr. 

B. Uluturk 147  E. Kieboom 177 

Mw. Y. Boeckx 163  M. Kronemeijer 179 

Mw. R.F. v Riet 134  A.D.Y. Ajmaila 191 

O. Benne 169  J. Pelescic 193 

P. Bakelaar 175  Mw. A. Brederveld 197 
 
29 juli  Tuinnr.  5 augustus Tuinnr. 

E.C.W. van Rey 4  Mw Fars 16 

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

F. Ponsioen 10  HMw K. Damers 31 

Y. Zengin 14  Mw A.H Baggerman 159 

P. den Toom 16  El Ouassiddi 132 

C. v Waesbergen     104    

     

12 augustus Tuinnr.  19 augustus Tuinnr. 

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

EH El Kadiri 24  R.P. Pronk 39 

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

J. Hossain 29  F. Feelders 41 

M. v 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. 

     

 

 
Deze keer een werkrooster voor 3 maanden. In juli en augustus 

verschijnt “Het Vluchtheuveltje” één keer.   

 
26 augustus Tuinnr.  2 september Tuinnr. 

J.A.M. Klein 26  E. vd Ende 54 

S. Solmaz 68  A. El Boussattati 55 

A.J.M. Beuker 51  S. EL Hadioui 56 

M. El Boukhlifi 52  M. Ahnouch 57 

T.S.P. Hasso 53  H.M. vd Voort 59 

     

9 september Tuinnr.  16 september Tuinnr. 

Rashid 61  Oguz 157 

O. Erul 62  C.H. Langelaan 72 

Yalcin 63  R. Ashad 73 

O. Amakran 64  Mw S. Alptekin 74 

Oulad Toahami 67  A. Yilmaz 76 

 
23 september Tuinnr.  30 september Tuinnr. 

Mw. S. Soydemir 77  E. Smit 151 

S. Caner 78  P. Koedood 88 

A. El Hamouchi 80  T.B. van Dun 89 

A. El Moukadam 82  O. Gubure 90 

J.C. Kleywegt 83/5  H. Sasmaz 92 

   El Yousfi    138 
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Berichten uit het bestuur  
 
Op 3 juli was de laatste vergadering voor de 

zomervakantie. Alle bestuursleden waren 

aanwezig. De volgende onderwerpen 

kwamen aan de orde: 

 

Bestuurssamenstelling 

Secretaris Pieter Bakelaar heeft te kennen gegeven zich om 

persoonlijke redenen terug te trekken uit het bestuur. Dit betekent dat 

er wederom een vacature is voor de functie van secretaris. We zijn blij 

dat Frans Ponsioen voorlopig deze taken ad interim op zich heeft 

genomen. Voor vragen en/of opmerkingen op secretarieel gebied, kunt 

u dus bij Frans terecht. Zijn emailadres is: ponsioen@kabelfoon.nl. 

Asad Said is toegetreden tot het bestuur als afgevaardigde van de 

commissie Bouw & Onderhoud.  

 

Contactpersoon Turks sprekende leden 

Asad Said wordt als contactpersoon voor allochtone leden bijgestaan 

door dhr. Solmaz. Dhr. Solmaz is Turks sprekend. We gaan ervanuit 

dat dit de communicatie tussen leden en bestuur ten goede komt. 

 

Zand 

Er zijn vragen binnengekomen over de hoogte van de prijs van zand. 

In overleg met Piet Breman is bepaald dat € 30,00 per kuub een reële 

prijs is. Wel is besloten dat indien iemand het middenpad, dus het 

brede toevoer pad naar de tuinen, netjes wil leggen of wil op hogen, de 

vereniging kosteloos klapzand ter beschikking stelt. U kunt dit 

aanvragen bij Ton Hanemaaijer of Piet Breman. 

 

Aanvraagformulier bouw/verbouw vergunning 

De commissie Bouw & onderhoud heeft een aanvraagformulier 

gemaakt, wat gebruikt moet worden indien u bouw of verbouw plannen 

heeft. De aanvragen worden alleen goedgekeurd indien er bij de 

bouwcommissie een duidelijke tekening is ingediend met alle maten. 

Het aanvraagformulier en de diverse bouwtekeningen voor een 

mailto:ponsioen@kabelfoon.nl
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tuinhuisje zijn gratis te verkrijgen bij de commissie Bouw & Onderhoud 

op de 1
e
 zaterdagmorgen van de maand in de kantine. 

 

Het aanvraagformulier met de diverse bouwtekeningen kunt u ook 

downloaden van onze website www.vluchtheuvelmaassluis.nl 

 

Containers 

Om de containers uit het zicht te onttrekken en ervoor te zorgen dat 

ons tuincomplex er netjes en fris uit blijft zien gaat onze 

onderhoudsploeg de containers groen verven. 

 

Volgende bestuursvergadering is op maandag 4 september. 
 
 

 
 
Van links naar rechts: Ton Koene, Asad Said, Piet de Bruijn, Willem de 
Bruijn, Frans Ponsioen en Ton Hanemaaijer. Anne Langedijk heeft de 
foto genomen en ontbreekt dus.  

http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
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Herhaalde mededeling: Inschrijfstop 

 
Omdat er 18 aspirant tuinders op de wachtlijst staan heeft het bestuur 

besloten een inschrijfstop af te kondigen. Het duurt anders veel te lang 

voordat iemand een tuin toegewezen kan krijgen. De verwachting is 

dat er tot het einde van 2017 geen nieuwe aspirant leden kunnen 

worden ingeschreven. 

 

 

ASBEST. Graag uw aandacht voor het volgende: 

 

Met de maandelijkse controles van B&O is duidelijk geworden dat er 

nog steeds tuinders zijn die de beschoeiing van hun tuin hebben 

afgezet met asbesthoudende-golfplaten ook op daken van tuinhuisjes 

en in andere bouwsels is asbesthoudend materiaal aangetroffen. 

 

Het advies luidt: verwijder het asbesthoudend materiaal en lever dit in 

bij de gemeentewerf aan de Helderingstraat. Dit jaar kan het nog 

gratis. Het is helemaal niet zeker of dit volgend jaar ook nog gratis kan. 

De subsidiepot raakt namelijk leeg. Mocht het gratis inleveren niet 

meer mogelijk zijn dan zijn de kosten hiervan erg hoog. 

 

Ook als u de tuin opzegt, moet het asbesthoudend materiaal zijn 

verwijderd voordat de tuin aan een nieuwe tuinder wordt aangeboden. 

Moet de vereniging dit laten doen dan worden de hoge de kosten bij u 

in rekening gebracht. 

 

Het gaat als volgt  

Maak van te voren een afspraak bij de gemeente werf aan de 

Helderingstraat wanneer je de platen komt inleveren. Verwijder het 

materiaal voorzichtig let op niet breken. Verpak het goed in het plastic 

verpakking en lever ze, zoals je hebt afgesproken in bij de 

gemeentewerf. 

 

Mocht je voor het afvoeren een aanhangwagen nodig hebben dan kun 
je deze voor dit doel gratis reserveren bij Piet Breeman. 
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Bericht van het bestuur betreffende tuinuitgifte 
 

Zoals u waarschijnlijk allemaal weet, wordt het uitgeven van een tuin 

geregeld door het bestuur. De regels hieromtrent worden duidelijk 

vermeld in onze statuten. Helaas blijkt dit in enkele gevallen nog wel 

eens mis te gaan. 

 

Al te gretige kandidaten benaderen tuinders, welke aan hebben 

gegeven te willen stoppen, en bieden hen een overnamesom voor kas 

of tuinhuisje. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij er al handgeld werd 

betaald.  

Uiteraard is dit onrechtmatig en tevens erg oneerlijk t.o.v. kandidaten 

welke al veel langer op onze wachtlijst staan. 

In dergelijke gevallen moet het bestuur ingrijpen en beide partijen 

dwingen hun afspraken ongedaan te maken. Mocht u dus worden 

benaderd verwijs deze kandidaten altijd door naar het bestuur. 

 

Willem de Bruin 

Bestuurslid Uitgifte tuinen 

 

 

 

“Geleend” tuingereedschap…….. 

 

VERZOEK 

Zou degene die mijn gereedschap heeft geleend, het weer terug willen 

hangen in het schuurtje. Het zijn een bats, een engelse spa met lange 

schacht (een erfstuk van m’n vader, nog in zeer goede staat), een 

roestvrijstalen viertandsriek en een hark, met aan de hark een r.v.s. 

koker gelast van + 20 cm. 

Je kunt het eventueel ’s nachts terughangen, dan hoeft niemand het te 

zien. Het schuurtje is altijd open. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Aad Sluijter. 
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Deze keer geen informatie. 

 

 

 

 
 

 

 

Kantineaanbieding van de maanden juli en augustus. 

 

 

Juli 

 

 
Tosti ham/kaas 

Tosti ham/brie 

Tosti Hawaii 

 

 Prijs € 1,05 

                                                    
 

                                                                                                                             
Peter van de Berg 
 
 

Augustus  
 
Berenklauw met pindasaus 
 
Prijs € 1,35 
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Egyptische ui of boomui. 

 
Een heel aparte en interessante uiensoort uit de lookfamilie is de 

Egyptische ui of boomui. Jaren geleden heb ik een paar bolletjes 

gekocht bij een mevrouw die zich min of 

meer beroepsmatig bezig hield met 

bijzondere planten en zaden. Deze 

uiensoort is niet in de handel verkrijgbaar. 

Deze ui vormt op de steel geen 

bloemetjes maar z.g. broedbolletjes en 

zoals op de geposeerde foto naast deze 

tekst te zien is groeien die soms al uit tot 

complete uien (ook weer met 

broedbolletjes en soms wat bloemetjes) 

dit verklaart ook waarom ze weleens boomui genoemd wordt.  

 

Op de andere foto is te zien dat niet ieder bolletje op de stengel al 

uitgroeit met een stengel. Wanneer de stengel afsterft vallen de 

bolletjes op de aarde en worden op die manier weer geplant en groeit 

het volgende seizoen weer als moederplant op en begint de cyclus 

weer opnieuw. Het (overige) loof blijft in de winter groen en kan dan als 

verse ui gegeten worden. De ondergrondse bol is heel goed eetbaar 

maar kan in de kruidentuin ook goed als vaste plant blijven staan. De 

bol deelt zich net als sjalotjes.  

 

 

Sommige mensen vinden de smaak 

fijn maar andere vinden ze scherp. 

Omdat uien heel veel ziektes 

kunnen krijgen is het heel erg 

belangrijk dat uien in het wisselteelt 

programma wordt opgenomen.  

Bij mij komen alle planten uit de 

lookfamilie slechts eens in de 11 

jaar (voorheen 12 jaar) weer op 

dezelfde plek. Een collega tuinder 

stond een keer te schelden omdat 
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hij heel veel rotte pootuien had en gaf de schuld aan de inkoop omdat 

ze geen goed pootgoed hadden maar aan het pootgoed is niets mis. 

Het lag gewoon aan hem zelf omdat er jaar in jaar 

uit op dezelfde plek uien geteeld werden. De 

minimale wisselteelt voor uien is 1 op 6. Dus mag 

het uienbed nooit groter zijn dan 1/6 van de 

beschikbare teeltgrond. Kortom ik laat de 

Egyptische ui het poten van pootuitjes niet uit 

handen nemen, ik schuif ze net als alle andere 

groenten families ieder jaar een bedje op. 

 

      Rien Stoffels tuin 199 

 

 

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) 

 

 

Hoe wordt “Het Vluchtheuveltje” bij ASVZ gemaakt? 

 
Voor dat Tuindersvereniging De Vluchtheuvel en ASVZ met elkaar in 

zee zijn gegaan voor het maken van “Het Vluchtheuveltje”, heb ik eerst 

verkennend geïnformeerd, of ASVZ zoiets kon maken. 

De aanleiding: ASVZ zocht en zoekt nog steeds werkzaamheden voor 

haar cliënten en over de werkzaamheden van de printshop waren wij 

niet tevreden. 
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We kwamen al snel tot elkaar. Ik heb hierna de collega-redactieleden 

(Arletta, Anne en Rien) geïnformeerd. Er werd een prijsvoorstel door 

ASVZ gedaan en zij hebben voor ons een proefdruk in zwart-wit en in 

kleur gemaakt. Deze zijn door de redactieleden bekeken en daarna ter 

inzage in de kantine neergelegd. Al met al zowel de kwaliteit als de 

prijs is acceptabel. 

 

Alle wederzijdse afspraken hebben wij op papier gezet waarbij het 

proces beschreven wordt: Wie doet wanneer wat. En ook de instructie 

is beschreven: Hoe doe je het? 

De procesbeschrijving/instructie is via Anne naar het bestuur gegaan. 

 

Bij het ASVZ heeft men een interne werkbeschrijving gemaakt van alle 

te verrichten werkzaamheden van het ontvangen van onze bestanden 

tot en met het afleveren van 225 exemplaren van “Het 

Vluchtheuveltje”. 

Bijgaand een aantal foto’s. In verband 

met privacy staan er geen cliënten op de 

foto. Wel staat een werknemer van het 

dagcentrum op de foto. 

 

Het ASVZ heeft een professionele 

laserprinter en heeft, als zij eventueel printerstoring hebben, twee 

uitwijkmogelijkheden in Maassluis om elders te printen. Deze waarborg 

vonden wij heel erg belangrijk gezien onze ervaringen met de 

printshop. Als daar de inkt op was dan liep het printwerk voor ons 

zomaar een week uit. 

 

De A4tjes van de omslagen van “Het Vluchtheuveltje” 

worden door de cliënten één voor één bij de printer 

weggehaald. Dikker papier in kleur geprint worden erg 

warm en kunnen dan door de inkt aan elkaar kleven of 

strepen geven. 

 

Het ASVZ heeft geen professionele vouw- en 

nietmachine. Zij hebben zelf een vouwplankje (rechts) 
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en nietplankje (onder) gefabriceerd. Eenvoud dient de mens. Dit wordt 

door cliënten gebruikt om te vouwen en te nieten. Diverse cliënten zijn 

heel blij dat zij dit werk kunnen doen. Zij doen dan namelijk 

administratief werk. 

 

Je moet niet onderschatten wat dat voor hen 

betekent.  

Tot op heden is er sprake van een succesvolle 

samenwerking. Zowel ik zelf als een 

contactpersoon van ASVZ zien toe op een 

tijdige en kwalitatief goede 

uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

Ruud Broekman. Tuin 60.   

 

 
 
Volgende “Vluchtheuveltje” 
De volgende keer verschijnt Het Vluchtheuveltje eind augustus/begin 

september. 

 

 

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

Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 13 augustus. 

 
 
Verschijnen van “Het Vluchtheuveltje”. 
Vorige maand en deze maand is het vluchtheuveltje later verschenen 

dan u gewend bent. Enerzijds heeft dit te maken met de 

vakantieperiode, anderzijds met onderlinge communicatie en 

overdracht van werkzaamheden en als laatste de (tijdige) aanlevering 

van copy. Immers geen copy geen Vluchtheuveltje. Draagt u hier de 

volgende maanden ook aan bij?  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Nalente. 
Het voorjaar kwam weer aan haar epiloog 

Het mooiste jaargetijde immer 

Al zal een mooie zomer nimmer 

Worden vergeten in Schiermonnikoog 

 

Het fris volwassen groen (dit keer) 

De opmerkelijk mooie kleuren 

Die de wereld op doen fleuren 

Verdonkeren snel in Zoetermeer 

 

Twee trimesters nu geen horizon 

Het lover wil geen uitzicht bieden 

De natuur is ook zo fraai in Son 

 

Alle tinten groen, lucht vol O twee 

Geen drukke vogels in de goten 

Met de noorderzon weer naar Goeree 

 

Zomerkoningin zal dan gaan heersen 

Met de gewenste temperatuur 

Zondoorstoofde volksnatuur 

Tijdens de barbecue van Meerssen 

 

Aangename zomerkost. Oh ja! 

Zo fijn goedkoop het Hollands eten 

Het koude bier wordt niet vergeten 

Met ‘t hele gezin in heet Antalya 

 

Al waart de crisis al maar voort 

Verliezen menigeen de hoop  

Zelfs in het mooie Amersfoort: 

  

Geniet, ondanks negatieve ruis 

Van het hoge witte zonnelicht 

Op je balkon in pittoresk Maassluis ! 

Uit: ‘Ben ik dat? ‘- Maria Pieters © juli 2017 
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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: Vacature. Interim secretaris is Frans Ponsioen.  
email: ponsioen@kabelfoon.nl 

 

Bestuurslid uitgifte tuinen: Willem de Bruin, Tel. 010-5918371 
email: willem@de-bruin.org 

 

Bestuurslid bouw & onderhoud: Azad Said, Tel. 06-44748559 
 

Bestuurslid algemeen: Ton Hanemaaijer. Tel. 010-5917588 

 

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

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

 

Inkoopcommissie: Contactpersoon Joop Le Kluse. 
 

Winkel 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  
Monique de Man-Smith, email: cdeman@caiway.nl 
Mevrouw Kaya, Tel. 06-24571572 

 

Bouw-/Onderhoudscommissie aanvragen: voor het bouwen van 
huisjes/kasjes. Spreekuur: Iedere eerste zaterdag van de maand van 
9.30 – 10.30 uur. Contactpersoon: Azad Said, Tel. 06-44748559 of Ton 
Koene, email: tonkoene@kabelfoon.nl 
 

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:cdeman@caiway.nl

