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Woord van de voorzitter 

 

Geachte leden, 

 

Er zijn veel klachten binnengekomen over het 

onderhoud van de sloten, de lage waterstand en 

stinkend water. 

 

Er wordt bij bestuursleden geklaagd over iets wat u 

en uw mede tuinders zelf veroorzaken, namelijk het 

niet op tijd schoon en op diepte houden van het 

stukje sloot voor uw tuin. Door waterplanten, 

slootvuil, riet en biezen niet in vroeg stadium af te maaien of te 

verwijderen krijg je een  

ondoordringbare massa van biezen, riet en waterplanten waar allerlei 

zaken in blijven hangen, wat op den duur naar de bodem zinkt en 

mede met het wortelstelsel de sloot ondiep maakt.  

 

Nu kan ik mij best voorstellen dat u denkt het is zwaar werk laat maar, 

van der Lely of de gemeente baggert het wel uit. En dat gebeurt ook 

hoewel zij daartoe niet verplicht zijn; ook zij hoeven namelijk net als 

u maar de helft van de sloot uit te baggeren. 

Nu heeft van der Lely de westelijke sloot al vroeg “gesloot” en dat gaat 

ook gebeuren aan de oostelijke sloot. Zoals u wellicht heeft opgemerkt 

is er een rand van biezen en riet tegen uw schoeiing blijven staan. De 

reden is dat zij deze kant niet hoeven te sloten en als zij te dicht bij uw 

kant komen om daar het riet, biezen en bagger weg te halen, de kans 

groot is dat daardoor uw schoeiing gaat verzakken en daar klachten 

over komen naar Lely. Verwijder dus zelf deze rand van biezen en 

voorkom hiermee dat het opnieuw gaat aangroeien en u in het voorjaar 

al met een dicht gegroeide sloot zit. Hou uw zijde kort bij, steek de 

biezen en het riet, op het moment dat ze nu of in het voorjaar boven 

water komen af, of steek ze uit. Dat geeft het minste werk en voorkomt 

boven genoemde klachten. 

Ik wil u nogmaals verwijzen naar het huishoudelijk reglement.  
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Let op eind oktober vindt door Het Hoogheemraadschap Delfland 

de schouw plaats. Voor deze tijd moet uw slootgedeelte schoon 

zijn. Zie ook het artikel van de bouw- en onderhoudscommissie. 

 
met vriendelijke groet, 

Piet de Bruijn 

 
 

Agenda 
 

Datum Activiteit 

6-10-2017 Klaverjassen 

20-10-2017 Bingo 

  

 

 

Weerspreuk 
 

Als het in oktober dondert, dan komt er een kwakkelwinter. 

 

Blinkt oktober in het zonnegoud, de winter volgt snel en koud. 

 

Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild. 

 

 

Raadsel 
Het is groen en lui. Wat is dat?    Een krop slaap. 

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

  

 



 

 

 

 

 

 

 

4 

Berichten uit het bestuur  
 

1. Verplaatsen van populieren 

 

Bericht van de Gemeente Maassluis aan de 

tuinders van tuinnummers 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 

132, 134 en 140. 

Jullie schreven het bestuur van “De Vuchtheuvel” een brief met het 

verzoek om de drie grote bomen aan de andere kant van de sloot te 

verplaatsen. 

Onze voorzitter heeft die zaak aangekaart bij de gemeente en wij 

kregen het volgende bericht. 

 

“Geacht bestuur, 

 

Via uw voorzitter de heer P.J. de Bruijn is er een verzoek van een 

aantal van uw leden ontvangen om een aantal populieren naast uw 

complex, achter het Kastanjedal, te rooien of te verplaatsen. 

Dit verzoek kan niet ingewilligd worden. 

De bomen zijn gezond en maken deel uit van de groenstructuur die 

een afscheiding vormt tussen de rijksweg A20 en de woonwijk. 

Daarnaast is de schaduwwerking niet zodanig dat de tuinen geen 

zonlicht meer ontvangen. In de periode dat de bomen in blad staan, 

staat de zon ook hoger en is de schaduwwerking voornamelijk aan de 

zijde waar de tuinhuisjes staan. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De teamleider Ruimtelijke Projecten. 

Het spijt ons jullie niet anders te kunnen berichten”. 

 

Frans Ponsioen, Secretaris. 

 

 

2. Geluidswal en middenpad.  
 

Op 28 augustus 2017 hebben de voorzitter en secretaris een goed 

gesprek gehad met wethouder Pleijsier en de beleidsambtenaar over 

zaken die spelen rond ons complex De Vluchtheuvel. 
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De voorzitter stelde dat er veel ruis is rond deze twee thema’s en dat 

wij als bestuur er gebaat bij zijn dat die ruis de wereld uit wordt 

geholpen. 

Met betrekking tot de geluidswal aan het Kastanjedal is duidelijk 

geworden dat het hier om ophoging van de bestaande geluidswal gaat 

en dat die wal voorlopig niet wordt doorgetrokken op ons complex. 

Mocht hier onverhoopt toch nog verandering in komen dan worden wij 

opnieuw voor overleg opgeroepen. Wel worden de drie bomen aan de 

overzijde van de sloot t.z.t. gekapt. 

Wat het middenpad betreft zijn er destijds afspraken gemaakt in het 

huurcontract en die zijn tot nu toe onverminderd van kracht. Dit 

betekent dat het middenpad en het voorterrein openbaar terrein is en 

blijft maar dat de Vluchtheuvel verantwoordelijk blijft voor het 

onderhoud.  

Hiermee is duidelijk geworden hoe de zaken er voor staan en de ruis 

dus uit de lucht is. 

 

Frans Ponsioen, Secretaris. 

 
 

3. Regels omtrent het ruilen van tuinen en verkopen van 
opstallen. 
 
Het einde van het jaar nadert. Indien u uw lidmaatschap van onze 
tuinvereniging wilt beëindigen, dient u dit uiterlijk 1 november te doen. 
U dient hiervoor een opzeggingsformulier invullen, wat u kunt inleveren 
bij de secretaris van de vereniging. Het opzeggingsformulier ligt in de 
bestuurskamer of kunt u downloaden van onze website 
www.vluchtheuvelmaassluis.nl 
 
De nummers van de vrijgekomen tuinen, worden op het publicatiebord 
gehangen. Mocht u interesse hebben in een van deze tuinen, dan kunt 
u dit aangeven bij het bestuurslid ‘Uitgifte tuinen’ Willem de Bruin. Hier 
geldt de regel: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
 
De eventuele opstallen op de vrijgekomen tuinen worden getaxeerd 
door de Commissie Bouw & Onderhoud. Ook wordt er goed gekeken 
of er geen asbest bij de opstallen of bij de beschoeiingen in de sloot is 
verwerkt. Mocht dit het geval zijn, dan moet dit door de huidige 

http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/


 

 

 

 

 

 

 

6 

eigenaar worden verwijderd, alvorens tot verkoop van de opstallen kan 
worden overgegaan. 
 
Als alles in orde is bevonden door de commissie Bouw & Onderhoud, 
wordt er door het bestuurslid ‘Uitgifte tuinen’ contact gelegd tussen de 
geïnteresseerde tuinder die wil wisselen van tuin of met een aspirant 
tuinder van de wachtlijst. Nog even voor alle duidelijkheid: Het bestuur 
regelt de verdeling van de tuinen. Dus om teleurstellingen te 
voorkomen: Het is niet de bedoeling om zelf zomaar iemand te 
benaderen. 
 
Het bestuur hanteert bij overname van tuinen de regels die 
omschreven staan in artikel 6 lid 5 van de statuten: 
 
5 a.  Met voorafgaande toestemming van het bestuur is een lid 

gerechtigd om bij beëindiging van zijn lidmaatschap zijn 
bouwsels en beplantingen aan een ander lid of een toe te laten 
lid te verkopen, dit met inachtneming van het in dit lid en in een 
reglement hierover bepaalde.  

 b.  Verkoop kan niet eerder plaatsvinden dan na taxatie van 
bouwsels en beplantingen op de wijze, zoals in een reglement is 
bepaald. De algemene vergadering kan voor een taxatie een 
maximumbedrag vaststellen. 

 c. Verkoop kan alleen door tussenkomst van het bestuur 
plaatsvinden. Het bedrag van de opbrengst, mits niet hoger dan 
de getaxeerde waarde, dient door het kopende lid te worden 
bijgeschreven op de door de vereniging opgegeven 
bankrekening. Met inachtneming van het in lid 4 bepaalde 
voldoet de vereniging binnen drie weken na ontvangst van het 
bedrag aan het verkopende lid het hem toekomende bedrag.  

 
De tuin dient netjes en onkruidvrij te worden opgeleverd. Daarbij geldt 

artikel 6 lid 4c: 
 
4   c. Blijft het lid na die laatste termijn in gebreke aan zijn 

verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen, dan is het 
bestuur gerechtigd om al wat de vereniging op grond van het 
lidmaatschap van het lid te vorderen heeft, te verrekenen met 
wat de vereniging van het lid onder zich heeft of zal krijgen en 
met de opbrengst van de verkoop van de bouwsels en 
beplantingen. De kosten van de verkoop en/of verwijdering 
komen voor rekening van het lid. 
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Dit betekent dus dat de overeengekomen overname prijs moet worden 
overgemaakt naar de rekening van de penningmeester van De 
Vluchtheuvel: NL12 INGB 0001331905. Als de commissie Bouw & 
Onderhoud de tuin en de opstallen in orde heeft bevonden, wordt de 
overname prijs overgeboekt naar de eigenaar. Mocht de tuin niet in 
orde zijn bevonden, dan worden de kosten die De Vluchtheuvel moet 
maken om de tuin in orde te maken, afgetrokken van de overname 
prijs. 
 
Als iedereen deze regels naleeft, komt er van ruilen geen huilen! 
 
Anne Langedijk, Penningmeester 
 
 
 

Werkrooster oktober en november 2017 

     

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 

     

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 

 
4 november Tuinnr.  11 november Tuinnr. 

Mw. S. Soydemir 129  B. Uluturk 147 

S. Caner 136  Y. Boeckx 163 

A. El Hamouchi 137  Mw R.F. v Riet 134 

A. El Moukadam P48  O. Benne 169 

J.C. Kleywegt    140  P. Bakelaar 175 
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     Losse werkzaamheden 

 

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. 

     

 

Bedankje 1 
 

Lieve mensen van de volkstuin.  

Bedankt voor alle getoonde belangstelling na het verblijf van mijn man 

in het ziekenhuis.  

Van de vereniging ontvingen wij ook een hele mooie fruitmand.  

 
Groeten van Sjors en Els Schrumpf, tuinnummer 155  

 
 

Bedankje 2 
 

Hartelijk bedankt voor de 

fruitmand die mevrouw Kaya bij 

ons thuis heeft gebracht namens 

de vereniging De Vluchtheuvel. 

 

Met vriendelijke groeten 

Y. Uluturk  

18 november  Tuinnr.  25 november Tuinnr. 

E. Kieboom 177  E.C.W. van Rey 4 

M. Kronemeijer 179  Mw A. Krijnberg 8 

A.D.Y. Ajmaila 191  F. Ponsioen 10 

J. Pelescic 193  Y. Zengin 14 

Mw A. Brederveld 197  P. den Toom 15 

   C. v Waesbergen 104 
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Klaverjassen 
 

Vrijdag 1 september, de eerste klaverjasavond 

van seizoen 2017-2018. 

 

Op deze eerste spelavond van het nieuwe 

seizoen waren er 16 spelers, zodat aan 4 tafels 

gekaart kon worden. 

Anja heette iedereen hartelijk welkom , en wenste allemaal een fijn en 

gezellig kaartseizoen. 

Tevens deelde ze mee dat, op veler verzoek, met ingang van dit 

seizoen de punten van de Kerst- en Paasklaverjas ook mee zullen 

tellen in de competitie. 

Na een lekker kopje koffie met een bijbehorend extra koffiekoekje werd 

begonnen. 

Hoewel er met 4 tafels een rustige bezetting was, werd er toch enorm 

enthousiast gespeeld. 

En als vanouds, stukje kaas, plakje worst, voor de liefhebber haring, 

alles kwam aan bod. 

Her en der werd er ook flink wat pitten/roem binnengehaald. Kortom 

veel plezier. 

 

Aan het eind van de avond, na het tellen van de punten, waren er de 

volgende 4 winnaars: 

 

1) Mevr. Paalvast   5235 punten 

2) Dhr. vd Gaag   5234 punten 

3) Mevr. v Weyjer   5139 punten 

4) Dhr. Spanjersberg  5056 punten 

 

En de eerste poedelprijs van dit seizoen ging naar dhr. H Weeke met 

4096 punten. 

 

Anja wenste iedereen wel thuis, en de volgende klaverjasavond is op 

vrijdag 6 oktober. 
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Bouw- en onderhoudscommissie. Slootonderhoud. 
 

 

Let op VERPLICHTE SLOOT SCHOONMAAK Let op 

 

Dit geldt voor alle tuinbezitters!!! 

 

VOOR 15 OKTOBER 2017 dienen alle tuinbezitters de sloot aan de 

achterzijde van de tuin GEHEEL schoon te maken. 

 

Dit i.v.m. de najaarsschouw door het Hoogheemraadschap Delfland 

vanaf de derde maandag van oktober 2017. 

 

Najaarsschouw 

Wat is de najaarsschouw? 

In en langs bijna alle sloten groeien planten, zoals riet en gras. Planten 

kunnen de aanvoer en afvoer van het water belemmeren. Om 

wateroverlast te voorkomen, moeten sloten voldoende schoon en ruim 

gehouden worden. 

De najaarsschouw is de controle van sloten die jaarlijks start op de 3e 

maandag van oktober. Schouwmeesters controleren dan of alle sloten 

in ons beheersgebied voldoende onderhouden zijn. 

 

Wanneer moet het slootonderhoud klaar zijn? 

Uiterlijk vóór de 3e maandag in oktober. In feite moet u de sloot 

gedurende het hele jaar onderhouden. Tijdens de najaarsschouw 

controleren we hierop. 

Let op: van 15 maart tot 1 juni mag u geen onderhoud uitvoeren in 

verband met de Wet Natuurbescherming. Is slootonderhoud 

noodzakelijk voor een goed functionerende waterhuishouding? Dan 

mag alleen in overleg met en in opdracht van het Hoogheemraadschap 

onderhoud worden uitgevoerd.  

 
Let op VERPLICHTE SLOOT SCHOONMAAK Let op  
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Delfland controleert onderhoud aan sloten  

  
 

Schouw door Hoogheemraadschap Delfland. 

Elk jaar vragen wij particulieren en bedrijven die grond bezitten langs 

het water de slootkanten te maaien en planten uit het water te 

verwijderen. De komende maand Vanaf de 3
e
 maandag in oktober 

2017 controleren onze medewerkers en schouwmeesters of het 

onderhoud aan de sloten goed is gedaan en het watersysteem 

winterklaar is.  

. 

Bij de controle gaan onze medewerkers na of de slootkanten zijn 

gemaaid, de begroeiing uit het water is verwijderd en of er geen 

drijvend of gezonken vuil in het water ligt. Ook letten zij erop of het 

water in de sloot onbelemmerd door de duikers – verbindingsbuizen 

tussen sloten – kan stromen. 

Grondeigenaren die de sloot niet hebben schoongemaakt kunnen per 

brief een herinnering verwachten. Als daarna tijdens de hercontrole 

blijkt dat de sloot nog niet is schoongemaakt, wordt een boete 

opgelegd en voert Delfland de werkzaamheden uit op kosten van de 

eigenaar. 

(Gedeelten overgenomen vanaf de site van hoogheemraadschap). 
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Bouw- en onderhoudscommissie. Tuinonderhoud. 
 

Wederom hebben leden van B&O een controleronde gemaakt over het 

complex. Het was ruim anderhalve maand geleden dus leek het ons 

wel weer eens zinvol om dit te doen. Wat ons opviel is dat er heel veel 

tuinen zijn waar wat op aan te merken valt. Het is niet bekend of dit 

komt doordat oogst aan het terug lopen is, of door het tegenvallende 

weer van de laatste tijd, maar dat er minder aandacht/ zorg aan de tuin 

of het hoofdpad wordt besteed is wel duidelijk!! 

Wat ook wel erg opvalt is dat hoe verder je naar achteren op het 

complex gaat hoe onverzorgder het wordt. 

Even een opsomming: 

 

Pad 

Langs het hoofdpad zijn 12 tuinen waar struiken of planten 

ruimschoots overhangen, dit is niet fijn als er op het hoofdpad gelopen 

of gefietst wordt. Tijdens het passeren is het onoverkomelijk dat deze 

planten prikken met gevolg doornen en schrammen op armen en 

benen. Daar is niemand blij mee. Dus alles wat over het hoofdpad 

hangt moet verwijderd zijn. 

Onkruid op het hoofdpad, dit zijn er wel heel veel!! De teller staat op 37 

tuinen!!!??  

Jammer, jammer, het is een kleine moeite het pad schoon te houden.  

Voor degenen die hier niet toe in staat zijn, vraag het je buren of 

andere leden. 

 

Tuinen 

Er zijn 20 tuinen die wat meer aandacht mogen krijgen. Dan hebben 

we het over veel onkruid of wildgroei van planten en struiken. Helaas 

vaak wel dezelfde leden die wij al eerder hebben aangesproken. Ook 

hier geldt als je er zelf niet toe in staat bent vraag het anderen! 

 

Tuin en pad: 

11 tuinen scoren op meerdere punten!!! 

 

Denk aan de buren 

Wij vragen iedereen om rekening te houden met de directe buurtjes. 
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Wij denken dan aan de overhangende beplanting (bramen, struiken en 

bomen). Soms zijn deze erg dicht op de afscheiding geplaatst. 

Hierdoor ontstaan zeer regelmatig irritaties. Wees een goede buur! 

 

Bij het plaatsen van bijvoorbeeld een bramenstruik met palen en draad 

moet deze minimaal 30 cm van de afscheiding 

worden geplaatst. 

TIP!!! Plaats de palen en draad niet in het verlengde 

van de tuin, maar er haaks op hierdoor hebben je 

buren er ook minder last van!!!? 

Binnenkort zullen een aantal tuinleden worden 

opgeroepen voor een gesprek, omdat zij al meerdere 

malen een schriftelijke waarschuwing hebben 

gekregen! 

 

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 15 
oktober. 
 
 

Maanden van het jaar 
 
Januari  - Louwmaand 

Februari - Sprokkelmaand 

Maart  - Lentemaand 

April  - Grasmaand 

Mei  - Bloeimaand 

Juni  - Zomermaand 

Juli  - Hooimaand 

Augustus - Oogstmaand 

September - Herfstmaand 

Oktober - Wijnmaand 

November - Slachtmaand 

December - Wintermaand  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Knoflook 

 

Na de stukjes over de Egyptische ui en de oerprei, waar ik leuke 

reacties op heb gekregen, wil ik nu schrijven over een meer bekend 

gewas maar hoort ook zeker bij de lookfamilie namelijk de knoflook. Ik 

denk dat iedereen wel knoflook kent en bijna iedereen heeft het wel 

eens geproefd. Sommige mensen houden er beslist niet van maar 

verre weg de grootste groep gebruikt het bij of in bijna ieder gerecht.  

Maar…....en nu komt het waarom de knoflook in dit nummer………wat 

veel tuinders niet weten is dat je de beste knoflookteelt krijgt als je ze 

in oktober poot. Ik weet nog goed toen ik daar voor het eerst van 

hoorde was ik verbaasd omdat je verwacht dat knoflook warmte nodig 

heeft en het niet goed doet in onze winters. Knoflook kan wel gepoot 

worden in maart maar geeft dan veel kleinere bollen. 

Voorjaarsknoflook wordt wel specifiek voor het voorjaar aangeboden 

maar dat is dan een soort die het bij poten in het voorjaar nog redelijk 

goed doet. Dus wil je knoflook in je tuin? Ga de komende maand aan 

de slag ermee. 

Ja het gebeurt weleens dat zo’n teentje in de winter gaat rotten maar 

dat komt dan door veel nattigheid en schimmels in de grond en niet 

door de vorst. 

Als je knoflook koopt op de markt of in een supermarkt en de smaak 

bevalt je dan kun je gerust de overige teentjes niet te diep op een 

onderlinge afstand van 20cm in losse grond poten. 

Wel moet je er op letten dat er de laatste 6 jaar geen 

planten uit de lookfamilie hebben gestaan. Ik heb een 

keer via een webshop www.levenvanhetland.nl 15 

soorten knoflook gekocht bij iemand die “stinkend” 

rijk wilde worden, zijn hobby is knoflook van over heel 

de wereld  verzamelen. Hij heeft heel veel soorten 

met duidelijke omschrijvingen zoals smaak, pittig of 

mild en grootte van de bollen. Van sommige soorten komt de smaak bij 

bakken heel erg tot zijn recht en andere soorten zijn er minder voor 

geschikt. Ik had in de keukenla een lijst liggen met bij iedere naam de 

eigenschappen. Bij het oogsten hield ik rassen in een bos met label bij 

elkaar. Ik heb dat een aantal jaren gedaan maar vanaf nu houd ik ze 

niet meer apart omdat mijn ervaring is dat de teentjes steeds kleiner 

https://www.levenvanhetland.nl/pootgoed-knoflook/purple-glazer.html
http://www.levenvan/
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worden als je dus je eigen pootmateriaal gebruikt. Dit kan natuurlijk 

ook aan mijn manier van bemesten liggen. Ook in de keuken werkt het 

niet want het maakt voor Truus niet uit of ik nu met Oosterdel of met 

Siberian aankom. Knoflook is knoflook zegt ze. 

Knoflook om te bewaren kan je oogsten als er nog 5 bladeren groen 

zijn. Laat ze niet op de aarde drogen want dan kunnen er allerlei 

schimmels op de knoflook komen zeker bij warm nat weer maar hang 

ze in bossen in de schaduw waar wel wat wind langs komt. Dit geldt 

ook voor uien. Knoflook kun je ook vermeerderen met de bolletjes op 

de bloei steel maar dit duurt enkele jaren voordat je behoorlijke tenen 

hebt. 

Behalve in de keuken wordt knoflook ook toegepast in de biologische 

teelt als gewasbescherming zo heb ik het afgelopen seizoen tussen 

iedere aardbeiplant een knoflookteen gepoot. Met als resultaat dat ik 

dit jaar niet een rotte (beschimmelde) aardbei had (of zou dit gekomen 

zijn door de erg warme en droge periode in het voorjaar? Maar dat is 

iedereen al weer vergeten!). De best wel flinke bollen wil ik gebruiken 

om er een knoflookextract van te maken voor het bestrijden van 

bodeminsecten en hun larven. Als je langs mijn huis in de Narcisstraat 

komt zie je daar grote fuchsia’s staan. Daar zijn wij niet alleen gek op 

maar ook de taxus- of lapsnuitkever. Deze kever 

vreet aan het blad en legt zijn eitjes in de aarde. 

De larven zijn gek op de wortels en kunnen zoveel 

eten dat ze de grootste planten om zeep helpen. 

In mijn achtertuin is al eens een druivelaar en een 

roze Wisteria slachtoffer geworden. Om terug te 

komen op de Fuchsia’s deze zijn niet winterhard 

dus overwinteren ze op onze slaapkamer dat ik dan 

iedere avond moeite heb om de gordijnen dicht te krijgen 

daar ben ik aan gewend maar wat nooit went is het 

verpoppen van de larven tot  nieuwe kevers. Ze kunnen 

niet vliegen en als het licht aangaat blijven ze zitten waar 

ze zitten en zijn ze gemakkelijk te vangen maar het 

blijven enge kevers.  

Sinds kort is er een middel tegen bodeminsecten op de 

markt en dit heb ik vorig jaar voor het eerst gebruikt met 

als resultaat de planten staan er heel goed bij en we 

http://www.natuurgadgets.nl/blog/wp-content/uploads/2015/01/Lapsnuitkever-Otiorhynchus-sulcatus.jpg
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hebben geen kevers meer in onze slaapkamer. Het middel is melkwit 

vloeibaar en ruikt sterk naar knoflook maar de juiste samenstelling 

staat er niet op. Het principe ervan is dat de kevers de blaadjes van de 

planten niet meer lekker vinden door het extract in het drinkwater van 

de plant ook de bodem is vergeven van de knoflooklucht en smaak dus 

ze leggen er ook geen eitjes meer. Het middel vind ik vrij duur 13 euro 

voor 5 gieters water. Heeft iemand een goede tip om het op 

eenvoudige wijze zelf te maken? Dan hoor ik het graag. 

 

Van Piet Breman hoorde ik dat knoflookpoeder ook 

in de paardensport wordt gebruikt om vliegen op 

afstand te houden van de paarden. Zo zie je dat 

knoflook heel erg breed inzetbaar is en op iedere 

tuin vanaf oktober een plekje verdient. 

 

  

 
Rien Stoffels tuin 199 
 

 
 
Kantineaanbieding van de maand oktober. 

 

 

 

Hotdog American style  

€ 1,35      

                                                             

 

 

 

 
 
 

Peter van de Berg 
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Vakantie van een Tuinder 

 

 

Heb je dat ook? Net als Willem van Assen (je weet wel de man van de 

duidelijke tuinnummerbordjes) als je op vakantie bent je aandacht 

wordt getrokken naar alles dat met tuinieren heeft te maken. 

 

Zo zag Willem in de weekkrant Via Gennep, dat te vergelijken is met 

onze weekkrant De Schakel, een leuk artikeltje over 

Volkstuinvereniging Gennep. Hij vindt dat zo leuk dat hij het met ons 

wil delen. De vereniging bestaat 40 jaar en toen hebben de leden in 

dat jubileumjaar allemaal verschillende groenten gekweekt die al 400 

jaar geleden in Gennep en omstreken gekweekt en gegeten werden. 

Speciaal voor de historische markt in Gennep waar ze een kraam 

hadden. Het leuke daaraan is ook dat anno 2017 nog steeds veel 

groenten uit 1617 gekweekt worden. Bij de marktkraam konden 

bezoekers zaden en kruiden raden en de winnaars kregen een door de 

tuinders gekweekt groentepakket uit de 17
de

 eeuw. 

 

Op de website http://www.volkstuingennep.nl/ staat hier een heel leuk 

filmpje over.  

Maak je ook zoiets ergens in een andere stad of dorp mee, deel het 

dan via Het Vluchtheuveltje of als je het niet ziet zitten om zelf een 

stukje te schrijven geef het dan net als Willem door aan een 

redactielid. 

 

Namens Willem 

Rien Stoffels  

http://www.volkstuingennep.nl/
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Recepten 
 

Vegetarisch recept met ingrediënten van de tuin:  

Courgette frittata voor 2 personen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten uit de tuin: 1 courgette in plakjes en de plakjes weer door 

midden, 2 kleine uitjes in ringen of sjalotjes, 3 tenen knoflook fijn 

gesneden (niet geperst) 
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Uit de winkel: 5 eieren, klein zakje oude geraspte kaas, scheut olijfolie 

 

 

 

 
 

 

Giet een scheut olijfolie in de wok of koekenpan, fruit hier de stukjes 

knoflook even in, daarna de ringetjes ui erbij. Laat dit even glazig 

worden. 

Dan de courgette stukjes erbij en laat dit husseltje bakken tot de 

courgette halfgaar is. 

Doe dit alles over in een ovenschaal. Klop de 5 eieren en doe dit erbij 

in de ovenschaal. Voeg ook ongeveer een half zakje oude geraspte 

kaas toe. Meer mag ook maar het mengsel moet niet te dik worden. 

Hussel dit alles lekker door elkaar. 

25 minuten in een oven van 180 graden en smullen maar!!! 

 

Heerlijk bij krieltjes van de tuin  

 

 

Arletta Alkemade. 
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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

