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Woord van de voorzitter 

 

 

Geachte leden, 

 

 

Voor velen onder ons zit de vakantie er weer op, ik 

hoop dat ieder een goede vakantie heeft gehad. 

Ons complex is ook dit jaar weer veel bezocht door 

familie en belangstellenden, maar werd ook 

bezocht door ongewenste bezoekers. 

 

Een voorval wat mij ter oren kwam is,  

 

Twee vrouwen kwamen bij één van onze tuinders de tuin oplopen. Ze 

hadden hem niet gezien, omdat hij achter zijn huisje aan het werk was. 

Toen de tuinder van achter zijn huisje tevoorschijn kwam en vroeg wat 

zij kwamen doen, werd hem met gebaren en in zeer gebrekkig 

Nederlands duidelijk gemaakt dat ze een trapje nodig hadden. 

 

“Wat moet je daarmee?” vroeg hij en er werd naar zijn pruimenboom 

gewezen. Ze wilden pruimen plukken. 

 

Toen hij zei dat die pruimen van hem waren en hij de politie ging 

waarschuwen, gingen ze er hard hollend vandoor. 

 

 

met vriendelijke groet, 

Piet de Bruijn 
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Agenda 

 
 

Datum Activiteit 

1 september Klaverjassen 

2 en 3 september Pompoenfair kwekerij Roest Vierpolders 

8 en 9 september Herfstfair Apeldoorn 

8,9 en 10 september Openluchtmuseum Arnhem, Tuinpad van mijn 

vader 

16 september Zelfplukdag Lisserbroek 

22 september Bingo 

 

Weerspreuk 

 
September warme regen, brengt de boeren rijke zegen. 

Een warme september, een droge oktober. 

Warm in september, koud in december. 

Vorst in september, zacht in december. 

 
 

Anekdote – Nieuwe bonensoort? 
Mijn kleindochter van vijf jaar hielp mijn dochter om snijbonen 

(afkomstig van onze volkstuin) te snijden. Ze weet nu volgens haar 

waarom snijbonen zo heten. Straks op het bord heten ze prakbonen. 

Mooi he die kinderlogica? 

 

Ruud Broekman 

 
 
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 september en oktober 2017 

 

  

     

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 

     

7 oktober  Tuinnr.  14 oktober Tuinnr. 

G.P.M. van Wijk 94  P.J.N. vd Zanden 100 

H. Tarhan 95  H. Fares 101 

D. Fahry 96  H.A. Kose 103 

L.R. Teeuwisse 98  O. Atta 110 

P.T. de Vries 189  Mw M. Erul 112 
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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. 

     

 

 
 

 

Klaverjassen - BINGO 
 

Let op de agenda in Het Vluchtheuveltje. 

Klaverjassen en Bingo starten weer in de maand 

september. 

Klaverjassen is elke 1
e
 vrijdagavond van de 

maand, Bingo elke 3
e
 vrijdagavond van de 

maand. Start klaverjassen  

1 september en start Bingo 15 september. 

 

  

21 oktober Tuinnr.  28 oktober Tuinnr. 

Stoed  114  O. Ertekin 124 

O. Cicek 117  R. Atar 125 

M. El Achaouch 118  H. Mustafa 126 

Mw E  Ala 119  Y. Ulucay 127 

A. El Hamouchi 122  J. Steltenpool 128 
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Berichten uit het bestuur  
 
 

Tijdens uw vakantie heeft het bestuur niet stil 

gezeten en zijn we in gesprek geraakt met de 

gemeente over het mogelijk plaatsen van een geluidscherm. 

 

De plannen zijn om de geluidswal voor het Kastanjedal en de 

Hagendoorn te verhogen tot 7 meter en op ons complex een 

geluidsscherm te plaatsen.  

Dit zou dan moeten gebeuren op de laatste twee tuinen van ons 

complex.  

De plannen zijn nog in het begin stadium en de eerste oriënterende 

gesprekken hierover hebben eind juli plaats gevonden samen met de 

bewonersvereniging van het kastanjedal. 

 

Ons is toegezegd dat er een drietal varianten uitgewerkt zullen 

worden, daarna zullen er opnieuw gesprek(ken) plaats vinden. 

 

Het bestuur heeft inmiddels de betrokkenen geïnformeerd over deze 

plannen en de mogelijke gevolgen ervan. 

Het is nu een zaak om de enkele tuinen die eind van het jaar leeg 

komen, niet uit te geven maar even af te wachten met welke varianten 

de gemeente komt. 

 

Ik hou u op de hoogte over de voortgang van deze zaken. 

 

Piet de Bruijn Voorzitter 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. 

  



 

 

 

 

 

 

 

7 

Bouw- en Onderhoudscommissie.  
 
 

A. Reilen en zeilen van de bouw en onderhoud commissie. 

Op de eerste plaats wil ik persoonlijk mijn excuses aanbieden voor de 

manier van communiceren. Ik heb een aantal leden een e-mail 

gestuurd over de staat het onderhoud van hun tuinen. Helaas heb ik 

alle adressen zichtbaar verstuurd, hetgeen in verband met de privacy 

wetgeving niet is toegestaan. 

Terecht werd ik door één van onze leden hier op aangesproken en zal 

ook zeker niet meer gebeuren.  

 

Wij zijn inmiddels ruim een half jaar als commissie in deze 

samenstelling bezig met zaken betreffende bouw en onderhoud van de 

tuinen en het complex in zijn geheel. 

Over het algemeen krijgen wij veel positieve reacties op wat wij doen 

en zullen dan ook op de ingeslagen weg doorgaan. Er zijn inmiddels 

een aantal mensen voor een gesprek uitgenodigd om één en ander te 

bespreken en/of toe te lichten over de staat van hun tuinen. Wij willen 

zeker geen politie agent spelen, maar de intentie is om aan de hand 

van het reglement van de Vluchtheuvel het complex een mooie en 

gezellige uitstraling te geven, zowel voor de leden, als ook voor 

bezoekers en onze buren. 

 

B. Bouw/verbouw 

Leden van de bouw commissie zijn bij diverse tuinen geweest om 

bouwadvies  te geven, maar ook om in te grijpen op bouwactiviteiten, 

welke niet volgens de regels verlopen. Houdt bij bouwplannen 

rekening met het reglement van de vereniging, niet alleen voor de 

opstal, maar ook voor de te gebruiken kleuren. 

  

Er is nu een officieel bouwaanvraag formulier verkrijgbaar bij de 

commissie of  te downloaden op onze website 

www.vluchtheuvelmaassluis.nl 

Dit formulier en bouwtekening moeten voor start van de bouw c.q. 

verbouw worden ingediend op de 1
e
 zaterdag van de maand bij de 

commissie in het clubgebouw. Bij voorkeur voor 10.00 uur of vanaf 

http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
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11.00 uur. Indien de tekeningen worden goedgekeurd komt er een 

datum van goedkeuring op te staan en mag er worden gestart.  

Tijdens de bouw/verbouw activiteiten worden ook controles uitgevoerd. 

Na afronding van de bouw/verbouw controleert de commissie 

wederom. Bij goedkeuring komt er op het aanvraagformulier een 

datum met handtekening en worden de bescheiden in het archief van 

het tuinnummer opgeslagen. 

 

C. Veiligheid 

Wij zijn op dit moment bezig met het inventariseren van het asbest 

probleem op het complex. Te denken valt aan beschoeiingen, 

schoorstenen en dakbedekking  

Ook slecht onderhouden huisjes, kasjes en  gasslangen hebben onze 

aandacht. 

Gasslangen ouder is dan 10 jaar moeten vervangen worden. Dit is 

voor iedereen van groot belang in verband met brandgevaar. 

 

D. Afval 

 
Deze rommel werd maandagochtend 31 juli 2017 

gevonden in de groencontainer op ons terrein. 

De groencontainer is zeker GEEN afvalbak!! 

  

Als je na een feestje op de tuin afval hebt, neem 

dit dan ook mee terug naar huis om in de eigen 

grijze bak te deponeren. 

 

Wij gaan er van uit dat u ook uw gasten hiervan 

op de hoogte brengt. 

 

 

 

 

E. Het gebruik van een waterpomp of aggregaat. 

Het is lange tijd zeer droog is geweest, dus was sproeien noodzakelijk. 

Helaas is diverse keren geconstateerd, dat er tuinders zijn die zich niet 

houden aan het reglement!! 
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Het gebruik maken van pompen en/of ander werktuigen, welke worden 

aangedreven door een verbrandingsmotor. is alleen toegestaan op 

onderstaande dagen en tijden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik van Pompen en andere werktuigen met 

verbrandingsmotor is toegestaan op: Maandag t/m 

Zaterdag van 07.00 uur tot 20.00 uur.  

Dus niet op zondag*!!! 
*of daarmee gelijkgestelde (feest)dagen. 

 
 
Namens de bouw en onderhoud commissie  
 
 
 

        Ton Koene 

 

Kopij 
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 17 
september.  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Oerprei. 
 
Behalve oerprei is deze rare snuiter binnen de lookfamilie ook bekend 

als doorlevende prei, knolprei en parellook.  

Als je dit artikeltje over de oerprei verder leest bemerk je dat dit 

allemaal héél toepasselijke namen zijn. 

Diverse zaadhuizen die deze groente aanbieden noemen dit een 

nieuwe groente maar deze prei is al meer dan honderd jaar bekend, 

het wordt niet voor niets “oerprei” genoemd. 

 

De naam doorlevende prei is heel simpel te verklaren want als je 

eenmaal de prei in je tuin hebt staan blijft ze jaar in jaar uit weer 

vanzelf op komen. Nu niet zoals bij de Egyptische ui via plantuitjes op 

een steel, (zie vorig nummer van “Het 

Vluchtheuveltje”) maar nu ondergronds. 

De prei vormt ondergronds een knol 

(Knolprei) en daar omheen allemaal 

kleine op parels lijkende bolletjes 

(Parellook). De knol vormt zich net als 

knoflook dus tenen. Zowel de tenen als 

de bolletjes lopen al snel na enkele 

weken weer uit. 

Bovengronds ziet de oerprei er net 

eender uit als de gewone prei alleen 

wat kleiner en sterft in augustus volledig af. Het preiblad is qua smaak 

niet anders dan de gewone prei maar omdat dit wat kleiner is en al in 

augustus afsterft kun je het heel goed gebruiken als snij prei. De 

bolletjes zijn ook heel goed eetbaar en hebben een lichte knoflook 

smaak. Maar je kunt de prei gewoon laten staan voor oogst in het 

vroege voorjaar want na de overwintering groeit de 

prei in het voorjaar fors door tot enkele grotere 

preien met aan de kanten heel wat zijpreitjes. Het 

oogsten van de oerprei doe je in de maanden april 

en mei na het “dikken”. Omdat de bovengrondse 

groei vooral in het najaar en het vroege voorjaar 

gebeurt is oerprei ongevoelig voor de bekende 

aantastingen bij prei.  
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Je zou ze dus altijd op dezelfde plek kunnen laten 

staan maar ik plant ze altijd net als de Egyptische ui 

bij de uien en look.  

 

Als je belangstelling voor deze prei hebt en wil je ze 

op je tuin planten dan moet je gewoon wat bolletjes 

aan mij vragen en dit geldt ook voor de Egyptische 

ui uit het vorige nummer van “Het Vluchtheuveltje”. 

Rien Stoffels tuin 199 
 

 
Tuinuitjes (!!??)        (info Arletta Alkemade) 
Nee geen uitjes uit de tuin, maar een dagje uit naar een tuin. 

 
(H)eerlijke herfstfair Apeldoorn georganiseerd door Groei en Bloei 

8 en 9 september 2017 

http://herfstfair-apeldoorn.nl/ 

 

Veggiefair16 september 2017 en de start van de Zelfpluk dagen op 

Landgoed Olmenhorst, Lisserbroek 

https://www.olmenhorst.nl/activiteiten/veggie-fair.html 

 

Beleef landleven in het Nederland Openlucht Museum in Arnhem 

Het thema is: het tuinpad van mijn vader 

8, 9 en 10 september 2017 

https://www.landleven.nl/evenementen/beleef-landleven 
 
Pompoenfair bij Kwekerij Roest in Vierpolders: 120 soorten 
pompoenen, pompoenlekkernijen, een streekmarkt met ruim 60 
kramen en verschillende shows 
2 en 3 september 2017 http://www.kwekerijroest.nl 
 

Kantineaanbieding van de maand september. 

 

Bamiblok of 

Nasischijf € 1,35      

 

Met ei  € 1.65                                                             

http://herfstfair-apeldoorn.nl/
https://www.olmenhorst.nl/activiteiten/veggie-fair.html
https://www.landleven.nl/evenementen/beleef-landleven
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Gezellige zaterdagochtenden in de kantine 

 
Ik kijk altijd uit naar de zaterdagochtend in de kantine. Gezellig 

bijkletsen met “de meiden”, kopje koffie met een koekje (op de eerste 

zaterdag van de maand gratis! ), aanbieding van de maand of iets 

anders lekkers. Iedere maand weer een verrassing. 

 

Peter v.d. Berg draait en verzorgt, samen met anderen, alweer enige 

tijd de inkoop en hapjes in de kantine. 

Hij maakt er altijd veel werk van. Zo krijgt je vaak bij je broodje bal, 

tosti etc. tomaat, sla en komkommertje. Lekker gezond smullen. Maar 

niet iedereen wil zo’n versierd bordje, dan hoor je: Hé Peet, geen 

groentetuintje hoor…….. 

Soms is er ook zelfgemaakte soep door Peter, tosti met brie en verse 

ananas, lekkere patatjes bij je berenklauw, noem maar op Peter maakt 

het. Hij vindt het leuk om te doen en wij zijn er blij mee! 

 

Een tijdje geleden, wij waren 

een paar weken niet geweest 

i.v.m. vakantie, kwam ik 

aanfietsen op de 

parkeerplaats. 

Stond Peter daar, 

barbecuetje aan, lekkere 

hamburgers, worst (eventueel 

met zuurkool)  en saté te 

barbecueën! 

Wat een verrassing!! 

 
Peter bedankt voor al het 

lekkers wat je voor ons 

verzint en klaarmaakt op de 

zaterdag!! 

 
Arletta Alkemade 

Peter in actie.  
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Recepten 
 

Recept I: Uien (soep) van “Het Landgoed” (=Tuin 99) 
 

Schotse uiensoep met uienringen. 

 

Terwijl ik het stukje van Rien Stoffels (tuin 199) over de Egyptische ui 

aan het lezen was, zat ik net de laatste happen van de gister 

gemaakte “Schotse” uiensoep naar binnen te werken. 

 

We hadden nog al wat uien in de kast  en 

op  “het Landgoed” (zoals 

we tuin 99 noemen) staan er 

ook weer aardig wat. 

 

Daarom wilde ik eens proberen om uiensoep te maken. In mijn 

kookboek van de facultatieve kooklessen op de middelbare school 

stonden wel diverse recepten voor soep, maar geen uiensoep. 

 

Ik zocht mijn toevlucht tot Google en vond diverse recepten, waarvan 

de meeste aangeduid werden als “Franse” uiensoep. Een daarvan 

sprong eruit, omdat deze ingrediënten bevatte waarvoor ik niet meer 

naar de winkel hoefde behalve dan het scheutje cognac. 

 

Nu ben ik meer een whiskyliefhebber en daarvan heb ik eigenlijk altijd 

wel wat staan. Ik besloot dus het recept een Schotse draai te geven en 

ging aan de slag. Ondertussen was onze jongste zoon de keuken 

binnen komen wandelen met de dagelijks terugkerende vraag: “Wat 

gaan we eten?”. Ik vertelde waar ik mee bezig was, waarop hij zei: 

“Kunnen we er geen uienringen bij maken dan?”  Ik zeg “Ga je gang, 
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we hebben toch zat uien”. Dus hij pakt zijn smartphone en even later 

staan vader en zoon samen aan het aanrecht. Daar krijg je toch tranen 

van in je ogen?  

 

Hieronder het recept voor de “Schotse” uiensoep voor ca 4-6 

personen. De link naar het recept voor de uienringen vind je aan het 

einde van dit stukje. 

 

Ingrediënten: 

4 grote uien 

2 tot 5 teentjes knoflook 

1,5 ltr runderbouillon 

15 gram boter 

2 el olijfolie 

1,5 tl bruine basterd suiker 

2 el bloem 

1,2 dl witte wijn 

2 el Talisker Port Ruighe (of 

een andere turfige whisky) 

gesneden stokbrood 

(geraspte) kaas. 

 

Bereiding. 

Zet een grote pan met een zware bodem op een middelhoog vuur en 

verhit de olijfolie en de boter. Snij de uien in dunne ringen en bak ze 10 

tot 15 minuten tot ze zacht en bruin worden. Hak de knoflook teentjes 

fijn en voeg ze samen met de suiker toe aan de uien. Bak dit voor 

ongeveer 25 minuten vergeet niet af 

en toe te roeren. Voeg de whisky toe 

voor de laatste 5 minuten. 

Meng de bloem goed door het 

uienmengsel en voeg de wijn en de 

runderbouillon toe. Breng alles aan 

de kook en laat het voor ongeveer 30-45 minuten koken op een laag 

vuur. Het kan zijn dat je de soep af en toe moet afschuimen. 

Smeer een beetje boter op ca. 2-3 cm dik gesneden sneetjes 

stokbrood. Strooi de (of leg de plakjes) kaas erop. Leg deze op een 
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bakblik en stop ze heel even onder een 10 min voorverwarmde grill, 

totdat de kaas smelt en begint te bruinen. (Goed in de gaten houden, 

want kan snel gaan). 

Het aantal sneetjes is afhankelijk van het aantal eters. 

Zet per eter een vuurvaste soepkom op een bakblik en leg per kom 

een of twee sneetjes stokbrood uit de grill er in.  

Vul de kommen met de uiensoep. Strooi meer geraspte kaas over de 

soep en plaats het bakblik voor 3 tot 4 minuten onder een 

voorverwarmde gril (ongeveer 15 cm vanaf de grill) Als de kaas begint 

te smelten en bellen te vertonen is de Schotse uiensoep klaar. Eet de 

uiensoep gloeiend heet. 

 

 

 

 

Recept uienringen in bierbeslag: https://simoneskitchen.nl/dude-food-

dinsdag-uienringen/. 

 

NB. Hoe het op ons “Landgoed” gaat is te volgen op Facebook: 

https://www.facebook.com/Het-Landgoed-1450852065151873/  

 

Fam. Weeke 

Tuin 99  - Het Landgoed 

 

 

https://simoneskitchen.nl/dude-food-dinsdag-uienringen/
https://simoneskitchen.nl/dude-food-dinsdag-uienringen/
https://www.facebook.com/Het-Landgoed-1450852065151873/
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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

