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Woord van de voorzitter 

 
Terugblik ledenvergadering. 
 
11 maart hadden we de 52ste ledenvergadering, de 

opkomst was groot in een positieve sfeer. 

Dit jaar hadden we 2 jubilarissen Aad Sluijter en 

Bert Engel respectievelijk een 40- en 50 jarig 

jubileum en 3 leden van verdiensten. 

 

50 jarig jubileum van Aad Sluijter 

Aad 50 jaar is een bijzondere gelegenheid, ik denk 

dat je op dit moment de langst zittende actieve tuinder van de 

vereniging bent. Zo'n lang en actief lidmaatschap op een 

volkstuincomplex komt weinig voor en daar zijn we best trots op.                                                                                                                                    

Aad je bent een trouw lid en een tuinder in hart en nieren en je leeft 

mee met het wel en wee van de vereniging. Je bezoekt trouw de  

vergaderingen en geeft je eerlijke mening als je daar om wordt 

gevraagd.                                                                                                              

Iedere morgen ben je op de tuin te vinden, die er altijd keurig en 

verzorgd bij ligt. Dit is zeker gezien je leeftijd een niet geringe prestatie 

en zeker een voorbeeld voor de jongere tuinders onder ons. 

Aad van harte gefeliciteerd met dit prachtige 50 jarig jubileum.  

 

40 jarig jubileum van Bert Engel 

Bert 40 jaar ben je een zeer actief tuinlid. Als je niet op je eigen tuin 

bezig bent, ben je voor de vereniging aan het werk of je bent iemand 

aan het helpen. Lange tijd heb je de kantine beheert tot ieders 

tevredenheid en ook nu val je nog regelmatig in tijdens vakanties. Ook 

buiten zien we je vaak rondom het verenigingsgebouw aan het werk en 

je bent altijd bereid te helpen. Bert voor ons allemaal ben je een fijne 

collega waar je van op aan kunt en waar je nooit vergeefs een beroep 

op doet.  

Bert van harte gefeliciteerd met dit 40 jarig jubileum. 
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Dit jaar hebben we voor het eerst het lid van verdienste ingesteld voor 

die Vrijwilligers die vele jaren lang belangeloos werk hebben verzet of 

een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd voor de vereniging. Op 

deze manier spreken we nog eens extra onze waardering uit in de 

vorm van een speldje, een oorkonde en een boeket bloemen. 

 

De eerste die als lid van verdienste in aanmerking komt is  

Tini Kouwenoord-van der Windt. Zij heeft vanaf het begin dat  

“de Vluchtheuvel” bestond naast de vele andere taken die zij heeft 

gedaan, 48 jaar in de kantine gestaan. Daar was haar vaste taak het 

bereiden en braden van de gehaktballen en met nieuwjaar bakte ze de 

oliebollen. Op mijn vraag ‘Tini hoeveel gehaktballen denk je te hebben 

gedraaid in al die jaren, wist ze dat zelfs bij benadering niet. Ik heb 

echter een poging gewaagd het moeten er minimaal 72.000 geweest 

zijn. Het bedienen in de kantine heb je tot op hoge leeftijd gedaan. In 

2015 ben je hiermee gestopt. 

 

Huib Smith je was en bent nog steeds een begrip op de 

“Vluchtheuvel”. Zeker als ik naar het verleden kijk, was niets je teveel. 

Dat kwam bij mij wel eens over als dat er geen misbruik gemaakt werd 

van je bereidwilligheid, maar zelf vond je van niet. Je deed het met 

volle overgave en plezier. Door je ziekte moet je afscheid nemen van 

je bestuursfunctie, het toezicht en de representatie-commissie wat je 

heel zwaar valt. Toch kan je terugblikken op vele goede jaren, waarin 

je voor de vereniging alles deed wat in je vermogen lag. 

 

Jacques Oostdijk je bent 30 jaar lid van de vluchtheuvel geweest en je 

hebt veel vrijwilligerswerk verzet. Eerst als secretaris en later 

eindredacteur van wat nu het “Vluchtheuveltje” heet. Maar ook achter 

de schermen hebt je veel werk verzet, wat vaak niet gezien wordt, 

maar wel moet gebeuren. Als ik een beroep op je deed was je altijd 

bereid informatie te geven en bijvoorbeeld het schrijven van standaard 

brieven op juistheid na te zien. Ook “het Vluchtheuveltje” bracht je 

rond. Ik heb je wel thuis aangetroffen met de hele keukentafel en het 

aanrecht vol met krantjes die je aan het stickeren was. 
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Het is duidelijk dat onze vereniging niet zonder mensen kan zoals 

jullie. Namens het hele bestuur wil ik mijn dank uitspreken voor de 

betrokkenheid en het vele werk wat jullie vrijwel dagelijks voor de 

vereniging hebben verzet. Jullie waren vrijwilligers en geen 

professionals die altijd hun tijd beschikbaar stelden en naar beste 

weten handelden in het belang van de Vereniging.   

 

met vriendelijke groet, 

Piet de Bruijn 

 
 

Agenda 

 

 
 

Datum Activiteit 

1 september Klaverjassen 

  

  

  

 

 

 

Weerspreuk 

 
Op juni komt het aan, of de oogst zal bestaan. 

 

Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht en duur. 

 

 
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 juni en juli 2017 
 

 

 
3 juni 2017 Tuinnr.  10 juni 2017 Tuinnr. 

E. Smit 151  G.P.M. van Wijk 94 

P. Koedood 88  H. Tarhan 95 

T.B. van Dun 89  D. Fahry 96 

O. Guburz 90  L.R. Teeuwisse 98 

H. Sasmaz 92  P.T. de Vries 189 

El Yousfi    138    

     

17 juni 2017 Tuinnr.  24 juni 2017 Tuinnr. 

P.J.N. vd Zanden 100  Stoed  114 

H. Fares 101  O. Cicek 117 

H.A. Kose 103  M. El Achaouch 118 

O. Atta 110  Mw E  Ala 119 

Mw M. Erul 112  A. El Hamouchi 122 
 
 
1 jul 2017 Tuinnr.  8 juli 2017 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 2017 Tuinnr.  22 jui 2017 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 
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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. 

     

 

 
 

 
 

 
 
Berichten uit het bestuur  
 
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. 

  

 
29 juli 2017 Tuinnr.    

E.C.W. van Rey 4    

Mw. A. Krijneberg 8    

F. Ponsioen 10    

Y. Zengin 14    

P. den Toom 16    

C. v Waesbergen     104  Losse werkzaamheden  
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Klaverjassen – de Vluchtheuvel. 

Vrijdag 5 mei 2017. 

 

Vrijdag 5 mei was de laatste klaverjasavond 

van seizoen 2016-2017. 

Er was een matige opkomst van spelers. Of 

dit nu kwam doordat sommige spelers wisten dat ze toch niet in 

aanmerking kwamen voor de beker, of wellicht door 

bevrijdingsfestiviteiten elders, maar met 21 spelers werd er aan 5 

tafels gespeeld met daarbij 1 slaper. 

Met het einddoel in zicht werd er natuurlijk enthousiast, maar ook 

gespannen gespeeld. 

De 5 tafels waren luidruchtig alsof het er 10 waren.  

Tussen de rondes door gezellig een hapje en een drankje, en na de 

derde ronde konden de lijsten geteld worden. 

Anja had weer voor mooie prijzen gezorgd, met deze keer zelfs een 

extra prijsje. 

 

De zeven hoogst genoteerden van deze avond waren: 

 

1) Dhr. Nelissen   5530 punten 

2) Dhr. vd Zwan   5494 punten 

3) Dhr. Schrijvers   5283 punten 

4) Dhr. vd Gaag   5154 punten 

5) Dhr. v Wingerden  5115 punten 

6) Mevr. Bentvelzen  5074 punten 

7) Mevr. Beneken   4905 punten 

 

En de poedelprijs was voor Sem Weeke met 3634 punten. 

 

Na het bijwerken van de totaallijsten kwamen als hoogst genoteerden 

van dit seizoen : 

 

1) Dhr. v Wingerden  26037 punten 

2) Dhr. Damsteeg   25559 punten 

3) Dhr. vd Zwan   25177 punten 
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Dhr. v Wingerden kreeg de kampioensbeker 

van dit seizoen door Anja uitgereikt tezamen 

met een bos bloemen en de bijbehorende kus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de pittenkampioenslijst was bijgewerkt en 

liet met een totaal van 11 pitten een gedeelde 

eerste plaats zien, naast een viertal spelers die 

met zeven pitten de 2
e
 plaats deelden. 

 

1) Dhr. van Wingerden  11 pitten 

1) Dhr. Klein   11 pitten. 

 

Er was slechts één pittenkampioensbeker, 

zodat deze na overleg door Anja werd uitgereikt 

eveneens met bijbehorende bos bloemen en 

kus aan dhr. Klein. 

 

Anja bedankte iedereen voor deelname aan het 

klaverjassen, wenste iedereen (voor zover van 

toepassing) een fijne vakantie, en hoopt 

iedereen gezond en wel terug te zien aan het 

begin van seizoen 2017-2018 op vrijdag 1 

september. 

 

Ook bedankte Anja iedereen die meegeholpen heeft het afgelopen 

seizoen om de klaverjasavonden vlekkeloos te laten verlopen. 
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Deze keer geen informatie. 

 

 

 

 
 

 

HIER 

 

HAD 

 

UW/JOUW 

 

STUKJE 

 

KUNNEN 

 

STAAN 

 

Kantineaanbieding van de maand juni.  

 

 

 
Broodje gezond. 

 

 Prijs € 1,35 

                                                    
 

                                                                                                                             
Peter van de Berg 
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Kiwibes. 
 
Deze keer wil ik de kiwibes behandelen. 
De kiwibes staat bekend onder zeer veel verschillende namen. 

Behalve de letterlijke Engelse vertaling kiwiberry worden ze ook wel 

Siberische kruisbes, minikiwi, haarloze kiwi, baby-kiwi, coctail-kiwi, 

hardy kiwi, kiwai, tara-vine, bower-vine, kishmish en kokuwa genoemd. 

Omdat ze oorspronkelijk uit Siberië en Japan komen zijn ze zeer 

winterhard (tot -30 graden) waardoor ze ook 

geschikt zijn voor gebieden met strenge winters 

die voor de gewone kiwi ongeschikt zijn. 

Wat zijn de verschillen tussen de gewone kiwi en 

kiwibes?  
Het belangrijkste verschil is het gewicht, een 

kiwibes weegt slechts tussen de 5 en 15 gram, een gewone kiwi 90 à 

100 gram, maar doordat hij onbehaard is kunnen de bessen zo van de 

struik gegeten worden. De bessen hebben een erg zoete en 

aromatische smaak en smaken veel beter dan de 

gewone kiwi met name als ze aan de struik zijn 

gerijpt. De smaak doet denken aan die van 

kruisbessen. De vruchten zijn rijk aan mineralen 

en hebben een nog hoger vitamine-C gehalte dan 

de gewone kiwi’s. Bovenstaande informatie heb ik uit boeken en van 

internet want mijn eigen kiwibes heb ik pas een jaar dus nog geen 

vrucht-ervaringen mee. Ik zal kort omschrijven welke ervaring ik er wél 

mee heb. In de winter van 2016 zag ik bij een tuincentrum in Maasdijk 

twee kiwibessen staan die net gingen uitlopen. De mooiste heb ik 

gekocht en langs de sloot naast de A20 bij 

een hekwerk dat ik van een vertrekkende 

tuinder heb overgenomen. Dit is de ideale 

plek voor een kiwibes omdat hij het beste 

groeit op een vochtige zonnige plek. Maar 

omdat er nog niet veel groen op de tuinen 

was zijn de weinige blaadjes van die plant 

door de hongerige vogel(s) opgegeten. 

Het effect hiervan was dat de plant niet meer uitliep en dood bloedde. 

Toen ik een maand later weer bij Boers kwam stonden er heel veel 

http://detuinoptafel.com/wp-content/uploads/2015/10/IMG_3797.jpg
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kiwibessen maar nu met heel veel blad zodat ik een half uur bezig was 

om de slingerende ranken uit de planten, die bij haar in de tree 

stonden, te halen want je wilt natuurlijk niets beschadigen aan je eigen 

plant maar ook niet aan de overige planten. Ik spreek wel over “haar” 

maar het betreffende ras Issai is de enige zelf bestuivende kiwibes. Als 

je van plan bent om ook een kiwibes aan te schaffen let daar dan goed 

op want bij de overige rassen heb je er altijd een mannelijke plant bij 

nodig voor de bestuiving. Het planten kon 

ik nu weer herhalen op dezelfde plek 

maar nu kon ik de slingerende ranken aan 

het hekwerk vastzetten. De vogels keken 

er niet meer naar 

om en één van de 

ranken groeide in 

de maanden na het 

planten wel twee 

meter omhoog. Hier heb ik het niet goed 

gedaan want zoals ik al zei het is een 

slingerplant en het gevolg is dat de vruchtdragende tak nu boven aan 

het hek zit en diens uitlopers hebben nu geen houvast aan het hek. De 

ranken slingeren zo erg dat ze nu niet meer los te nemen zijn. In 

lectuur en op internet staat dat de kiwibes net als de gewone kiwi pas 

na een jaar of vier vruchten gaat 

geven maar de mijne zit al vol met 

kleine knopjes die begin juni open 

gaan. Ik ben benieuwd of ze ook 

echt tot bessen gaan uitgroeien. Ze 

zijn eerder rijp dan de kiwi. Om de 

vruchtdragende uitlopers toch wat 

steun te geven heb ik het hekwerk 

voorzien van wat bamboe die ik met 

herbruikbare ty-raps vastgezet heb.  

 

 

Rien Stoffels tuin 199 
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(Moes)Tuinwerkzaamheden in juni. 
 

De moestuin in juni 

In juni kan het in eens erg warm zijn. Water geven wordt dan een 

nieuwe prioriteit. Zorgen dat er genoeg te drinken valt is van 

levensbelang. Zeker voor zaailingen die zich net gaan ontwikkelen en 

voor pas verplante gewassen. Het is dus de moeite waard, tijd te 

besteden om het water terecht te laten komen bij de gewassen die het 

meest nodig hebben. 

  

Planten in juni 

In juni zijn de omstandigheden optimaal. De warme temperaturen en 

de vochtige grond geven een uitstekende groei. Later in de zomer zijn 

de omstandigheden minder gunstig. Zorg dus dat al je gewassen 

halverwege juni geplant en aan het groeien zijn. 

 

Zaaien in juni 

Nu kun je gewassen zaaien die snel doorschieten als ze koude of korte 

dagen beleven. Dat geldt onder andere voor witlof, andijvie en Chinese 

kool. 
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Oogsten in juni 

In de loop van de maand juni komen er wat stukjes grond in de 
moestuin vrij. Spinazie, peulerwten, slasoorten, vroege aardappelen, 
lenteuitjes en jonge worteltjes maken in deze maand soms al plaats 
voor een volgend gewas. 
 
Juni is eigenlijk nog te vroeg om de kaart van de echte 
najaarsgroenten en nateelten al te trekken.  
Er zijn immers nog heel wat hoofdteelten die je nog kunt opstarten. 
 
De eerste zomerworteltjes, rode bietjes en tuinbonen zijn aan het 
begin van de zomeroogst klaar. Aangezien de versheid vermindert als 
ze ouder worden, kun je ze het beste zo snel mogelijk oogsten. Dat 
maakt ook ruimte vrij voor latere gewassen. 
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Het halve jaar 
 

Trompettertjes zijn weggemaaid 
Het voorjaar is bijna voorbij 
De herderstasjes uitgezaaid 
De langste dag komt naderbij 
 
IJsheiligen kwamen op rapport 
Het wachten is op die van boven 
Wiens geest zal worden uitgestort 
Voor hen die dit dus geloven 
 
Lauwe wind door jonggroen blad 
Verontrustende geluiden 
Wat gerommel boven t’ wad 
 
Onweer dreigt nu in het zuiden 
Heel veel regen op mijn pad 
Dat de zomer aan zal duiden 
 
De resten van de paardenbloem 
Zijn ragfijne pluizenbollen 
Het nog jong insectgezoem 
Dat door de lucht gaat tollen   
 
Deze tocht lijkt werk ’lijk heilloos 
Vele kilometers dan voor niets 
Te laat gaan komen is toch stijlloos 
Na alle elf steden op de fiets 
 
Zomeravond zal weer lonken 
Warmte maakt de dienst weer uit  
Als de sterren zullen vonken 
 
Zo zal het weer zoals verluid 
De zomerwende gaan passeren 
Je voelt het op je witte huid. 
 
Uit: ‘Ben ik dat?’© Maria Pieters, juni 2017.  
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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) 

 

 

Reacties van leden! 
 

Beste tuinders en overige geïnteresseerden in ons verenigingsblad Het 

Vluchtheuveltje. 

Voordat ik met mijn bijdrage aan deze editie van het blad begin wil ik 

eerst kenbaar maken dat ik de vele positieve reacties op mijn stukjes 

erg leuk vind. Dank daar voor. 

Heb je ook wetenswaardigheden over je planten of bomen of andere 

tuinzaken?  Deel ze dan met je medetuinders via dit blad dat is niet 

alleen leuk maar het draagt ook bij aan de leesbaarheid van “Het 

Vluchtheuveltje”. Het hoeven geen erg uitgebreide verhalen te zijn 

enkele regeltjes volstaan vaak al en je kunt altijd hulp krijgen van de 

redactieleden als het schrijven een probleem kan geven. 

 

Groene tuingroetjes Rien Stoffels tuin 199 
 

 

De volgende keer verschijnt Het Vluchtheuveltje eind juni. De maand 

juli slaan we over, maar eind augustus ligt het eerstvolgende 

exemplaar weer op de voordeurmat. 

 

 

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

Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 11 juni. 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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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 

 

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:alangedijk@kabelfoon.nl
mailto:cdeman@caiway.nl

