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Woord van de voorzitter 

 

Geachte leden, 

 

De winter staat weer voor de deur. De bomen 

worden kaal en alles wat voorheen aan het gezicht 

was onttrokken komt nu tevoorschijn. 

Kasjes, huisjes, koude bakken en afscheidingen die 

in slechte staat verkeren.  

Achter de huisjes en kasjes is het bij diverse 

tuinders een ware opslag van spullen die niet meer 

gebruikt worden.  

Ook zie ik diverse vervuilde tuinen. Men denkt waarschijnlijk: “Och ik 

ga toch spitten en dan spit ik alles eronder”. Dat is geen goed idee! 

Ook het onkruidzaad spit je onder en je bent dus volgend jaar 

verzekerd van een behoorlijk aanbod onkruid, wat je zelf bewust of 

onbewust in het najaar hebt gezaaid.   

 

Ik doe daarom een beroep op u allen en vraag, kijk eens naar uw 

huisje, kasje, tuintje en afscheidingen en herstel of vervang wat kapot 

is. Haal onkruid weg voordat je gaat spitten. 

Snoei of verplaats overhangende bomen en struiken en ruim de 

spullen op die je niet meer gebruikt.  

 

Overtollige spullen kunt u zaterdags, maar ook op werkdagen gratis 

aanbieden aan de gemeentewerf in de Heldringstaat. Heeft u hierbij 

een aanhanger nodig neem dan op zaterdagmorgen of telefonisch 

contact op met Piet Breman voor een afspraak.  

 

 
met vriendelijke groet, 

Piet de Bruijn 
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Agenda 
 

Datum Activiteit 

3-11-2017 Klaverjassen 

12-11-2017 Kopij inleveren bij de redactie 

17-11-2017 Bingo 

 

 

Weerspreuk 
 

De herfst met nevel doortrokken,  

toont een winter met sneeuwvlokken. 

 

November warm en fijn,  

het zal een strenge winter zijn. 

 

Donder in november,  

laat een jaar goed verlopen. 

 

Als het vriest in november,  

dan volgt er sneeuw in december. 

 

Zwaait de winter in november al met zijn staf,  

zijn rijk is van korte duur voor straf. 

 

November met zijn regenvlagen,  

brengt verkoudheid, jicht en andere plagen. 

 

 

 
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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Berichten uit het bestuur  
 

 
Asbest 

Asbestvezels zijn heel klein. Zo klein dat je 

ze niet met het blote oog kunt zien. Daarom is het vaak moeilijk om 

asbest te herkennen. Vroeger is in veel gebouwen in Nederland asbest 

toegepast. Het kwam vooral veel voor in golfplaten, die als 

dakbedekking werden gebruikt 

 

Om er echt zeker van te zijn 

of verdacht materiaal 

inderdaad asbest bevat, 

moet er een microscopisch 

onderzoek plaatsvinden. Dit 

onderzoek wordt gedaan 

met een 

elektronenmicroscoop. Er 

wordt een monstername gedaan van het verdachte materiaal. Dit 

monster zal onder de microscoop geanalyseerd worden. De vereniging 

krijgt een rapport van deze analyse toegestuurd. Microscopisch 

onderzoek is het enige wat definitief uitsluitsel kan geven over de 

vraag of er daadwerkelijk asbest in een materiaal verwerkt zit. 

 

Het bestuur heeft het aantal damwanden en huisjes welke verdacht 

zijn van asbest in kaart gebracht. Van de 17 verdachte plekken worden 

monsters genomen en deze worden opgestuurd naar een 

onderzoeksbureau om er zeker van te zijn of het asbest betreft ja of 

nee.  

 

Het volgende is afgesproken ten aanzien van de kosten betreffende 

het verwijderen van asbest: 

1. De kosten van het onderzoek worden beraamd op ongeveer  

€ 250,-- en komen voor rekening van de vereniging. 

2. Verwijderen van asbest uit beschoeiingen, op of uit de 

opstallen (huisjes) komen ten laste van het tuinlid c.q. 
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eigenaar. Met het verwijderen van de beschoeiing biedt de 

vereniging ondersteuning aan. 

3. Tot einde 2018 is het mogelijk asbesthoudend materiaal gratis 

en verpakt aan te bieden aan de gemeentewerf. 

 

 

Gebruik graafmachine en aanhanger 

Voor zware klussen in de tuin is het mogelijk om de 

graafmachine te huren (inclusief Bert Engel). De kosten 

hiervoor bedragen € 50,- per dagdeel. Voor ieder extra 

uur € 12,50. Aanvragen via Bert Engel: 06-23736514. 

 

 

 

 

 

 

De kosten voor het lenen van de aanhanger 

bedragen € 10,- per dag (of dagdeel). Aanvragen 

via Piet Breman: 06-50823679. 

 

 

 

 

 

Inschrijfstop 

De inschrijfstop is met ingang van 1 oktober 2017 opgeheven. 

 

 

Bezoek burgemeester 

 

 

Burgemeester Edo Haan heeft gevraagd of hij 

een keer kan langskomen bij onze vereniging. 

Omdat op zaterdag de meeste bedrijvigheid is,  

is een afspraak gemaakt voor zaterdag  

25 november om 10.00 uur. 
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Opzeggen verzekering 

 

Als uw opstallen verzekerd zijn via de collectieve 

opstalverzekering van De Vluchtheuvel, wordt 

deze automatisch met een jaar verlengd. Wilt u 

uw opstallen in 2018 niet meer verzekerd hebben 

of heeft u een vraag over de verzekering, neemt 

u dan contact op met Arjan van Donk, 

contactpersoon verzekeringen,  

per email: avd3142@hotmail.com of  

per telefoon: 010-5911355. 

 

 

 

Bij dit nummer vindt u ook de factuur voor de contributie van 2018 en 

indien van toepassing ook die voor de verzekeringspremie 2018. Wilt u 

zo vriendelijk zijn deze uiterlijk 15 december 2017 te voldoen? 

 

 
 
 
Anne Langedijk 
Penningmeester 

 
 
 
 

 
 
Bericht van de winkel 
 
Er zal dit seizoen geen compost geleverd worden door de hoge (in- en 
verkoop) prijs. Houdt u daar rekening mee. 

 
  

 

 
  

mailto:avd3142@hotmail.com
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Werkrooster november en december 2017 

     Losse werkzaamheden 

  

     

4 november Tuinnr.  11 november Tuinnr. 
A.Talhaoui 129  B. Uluturk 147 

Mw.R.Saber Ali 136  Y. Boeckx 163 

H.Stakenburg 137  Mw R.F. v Riet 134 

Mw S.Suljevic P48  O. Benne 169 

K.A. Abdulla    140  P. Bakelaar 175 

     

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 

 
2 december Tuinnr.  9 december Tuinnr. 

Mw. Fars 16  V. Kutlu 23 

G.P.C. v Maarnen 17  E.H. El Kadiri 24 

Mw K. Dammers 31  S.H.M. Alskocikh 28 

Mw A. Baggerman 159  J. Hossain 29 

El Ouassidi    132  M. v Gool 35 

     

16 december  Tuinnr.  23 december Tuinnr. 

T.S.P. v Rey 38  J.A.M. Klein 26 

R.P. Pronk 39  S. Solmaz 68 

F. Abdullah 40/2  A.J.M. Beuker 51 

F. Feelders 41  M. El Boukhlifi 52 

M.W. v Marle 11  T.S.P. Hasso 53 
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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. 

     

 
 
 
 
 

Kantineaanbieding van de maand november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwtensoep met roggebrood en katenspek € 1.35  

 
        Peter van de Berg   

     

30 december  Tuinnr.    

E. vd Ende 54    

A. El Boussattati 55    

S. El Hadioui 56    

M. Ahnouch 57    

H.M. vd Voort 59    
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Bouw- en onderhoudscommissie. 
 

 

Beste tuinliefhebbers. 

Hierbij weer een stukje van de bouw- 

en onderhoudscommissie. 

 

 

Asbest beschoeiing. 

Zoals de meeste wel weten gaan wij regelmatig langs de tuinen op ons 

complex om de controles uit te voeren betreffende bouwtechnische 

zaken als ook  het onderhoud van de tuintjes zelf. Er is door ons eens 

bekeken uit wat voor materiaal de beschoeiingen bestaan en de status 

hiervan achter de tuintjes op 

ons complex. Het blijkt dat er 

bij z’n ca 20 tuintjes asbest 

verdacht materiaal in deze 

beschoeiing zit, de huurder 

van deze tuintjes is zelf 

verantwoordelijk voor dit 

materiaal, dit betekent dat 

deze beschoeiing in de 

toekomst aangepakt zal 

moeten worden en als men 

van z’n tuin af gaat dit zal 

moeten verwijderen.  

 

Gelukkig zijn er inmiddels ook al diverse tuinders zo verstandig  

geweest om dit alvast te verwijderen en af te voeren naar de 

milieustraat van de gemeente Maassluis, aan de Heldringstraat, waar 

dit nu nog gratis kan worden ingeleverd mits goed en veilig verpakt. 

Ook zullen we mensen gaan aanschrijven als er verwaarloosde 

slootkanten bij zijn.  

Onze voorzitter zal in één van de komende Vluchtheuveltjes hier nog 

een volledige uitleg over geven.  
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Heermoes 

Tijdens controles van de tuintjes zien we ook vaak heermoes opkomen 

en op sommige tuintjes helaas zelfs weelderig woekeren.  

Dit is heel vervelend maar er is wel wat aan te doen hoor. 

 

Hoe heermoes op een positieve manier bestrijden? 

 

Heermoes (of paardenstaart) bestrijden 

is bijna onbegonnen werk. De wortels 

gaan heel diep en wanneer je het 

probeert Uit te trekken dan breekt de  

 plant zonder dat je ook maar een stukje  

 van de wortel mee hebt. Enkele dagen 

daarna groeien de scheuten terug. Het 

is een van de moeilijkste onkruiden om 

weg te krijgen. 

 

Heermoes is een signaalplant voor arme 

gronden. 

Aan vele onkruiden kun je de toestand 

van de bodem zien. Heermoes groeit op 

arme gronden, wanneer je dit in je tuin  

    hebt, dan heeft uw grond tekorten. Voor 

heermoes is dat geen probleem. Met zijn diepe wortels kan hij de 

mineralen diep uit de bodem halen en brengt die naar boven. Op die 

manier zorgt hij ervoor dat de bodem terug vruchtbaar wordt. 

160 jaar kunstmest hebben vele gronden sterk verarmd. Kunstmest 

heeft slechts enkele mineralen terwijl plant, mens en dier er minimaal 

60 nodig hebben om gezond te blijven. 

 

Wanneer de mens honderd jaar geleden ziek was (uit balans) dan nam 

hij een welbepaald kruid om terug in balans te komen. Is uw bodem uit 

balans, dan groeit er een welbepaald kruid volgens de onbalans.  

Wanneer deze onbalans is hersteld, dan verdwijnt het welbepaalde 

“on”kruid. 

 

http://biosolutions.bio/wp-content/uploads/2016/11/Heermoes1.gif
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Heb je bijvoorbeeld veel 

paardenbloemen, dan is er te 

weinig calcium in de bodem. 

Heb je veel klaver in uw 

gazon, dan heb je te weinig 

stikstof… 

 .  

Er zijn twee mogelijkheden 

om heermoes weg te krijgen: 

 

1. 1. Gif sproeien: wat slechts 

tijdelijk werkt. Nadat het is 

uitgewerkt, is uw bodem nog 

meer uit balans, want met het 

gif heb je heel veel bodemleven gedood en heermoes komt nog 

sterker terug. Maar omdat wij in een tijd leven dat dit uit den boze is 

raden we dit dan ook ten zeerste af!!!! 

2.  

2. De tekorten van de bodem aanvullen, en dit kan uitstekend gedaan 

worden met het strooien van lavameel. Daarna verdwijnt heermoes 

geleidelijk omdat zijn reden van bestaan er niet meer is. 

Lavameel het beste middel om heermoes op een positieve manier te 

bestrijden. 

 

Lavameel is het beste dat er bestaat om gronden te her mineraliseren.  

lavameel bevat ca. 84 mineralen in de goede verhouding en is getest 

op zware metalen. Let op niet alle lavameel is lavameel. Zo noemt 

men basaltmeel soms ook lavameel. In het lavameel zijn er vele 

verschillende soorten. Het grovere lavazand helpt niet, omdat het meer 

dan honderd jaar duurt alvorens het verwerkt is. Of je moet er tien 

maal meer van geven. 

(Dit stukje heb ik overgenomen van www.biosolution.bio ) 

 

In overleg met Joop Le Kluse is afgesproken om lavameel binnenkort 

op te nemen in het assortiment van de winkel. 

http://biosolutions.bio/wp-content/uploads/2016/11/Heermoes2.jpg
http://www.biosolution.bio/
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Verder heel veel tuin plezier, ondanks dat de dagen 

wel snel gaan korten. 

 

De bouw- en onderhoudscommissie. 

Ton Koene 

 

 

 

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

       

 

 

Klaverjassen 

 

De volgende klaverjasavond is op vrijdag  

3 november. 
 

 

 

 

Bingo 
 

De volgende bingoavond is op vrijdag 17 november. 
 

  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Waarom moet je in de herfst en winter nooit pruimen 

snoeien? 
 

De herfst is zoals je ongetwijfeld 

gemerkt hebt eind september heftig 

begonnen met veel regen en harde 

wind, nu een maand later zijn er weer 

veel warmte records gebroken. Maar 

wat heel kenmerkend is voor de 

herfst is het vallen van de bladeren 

van de bomen en het afsterven van 

de eenjarige gewassen. De bladval 

treedt ook op bij de fruitbomen op 

onze tuinen.  

Als je dan plots zo’n boom kaal ziet staan, als je ze nog niet gesnoeid 

hebt, vallen de flinke uitschieters (waterloten) in de boomtop erg op. Je 

bent dan geneigd om deze takken omdat ze niet bij de natuurlijke vorm 

van de boom horen snel af te snoeien. Dit kun je, ook al is zomersnoei 

beter, ongestraft wel doen bij appel en peer de z.g. pitvruchten maar 

doe dit nooit bij de steenvruchten zoals de pruim, kers, abrikoos, 

perzik etc. omdat deze boomsoort gevoelig is voor de loodglansziekte 

veroorzaakt door de schimmel Chondrostereum purpureum.  

Als deze bomen in rust zijn hebben ze niet meer het vermogen om de 

snijwonden van het snoeien goed te beschermen tegen de 

schimmelinfecties. De loodglansziekte is voor pruimen- en 

kersenbomen een groot probleem. Deze ziekte is herkenbaar aan een 

zilvergrijze glans (vandaar de naam loodglans) op de bladeren en op 

de takken en/of stam ontstaan paarse korstzwammen. 

Als de korstzwammen eenmaal 

ontstaan kunnen zij door de wind 

andere gevoelige bomen in een 

straal van 1 km besmetten. Ons 

hoofdpad is 500m lang dus is het 

zaak om bij constatering van de 

zwam gelijk op te treden om de 

schade tot je eigen boom te 

beperken.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Chondrostereum_purpureum_051120A.jpg/266px-Chondrostereum_purpureum_051120A.jpg&imgrefurl=https://nl.wikipedia.org/wiki/Paarse_korstzwam&docid=F7eETWSiF7bh7M&tbnid=sJuvIRf6xaXM5M:&vet=10ahUKEwjorM7Sx_jWAhVIWBoKHZlbAzEQMwgmKAAwAA..i&w=266&h=177&bih=724&biw=1280&q=loodglansschimmel&ved=0ahUKEwjorM7Sx_jWAhVIWBoKHZlbAzEQMwgmKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.houtwal.be/fruitteelt_images/loodglansschimmel.jpg&imgrefurl=http://www.houtwal.be/vakartikels/steenfruit/vruchtdunningpruimen6d.htm&docid=gTIXTcBMHFFLYM&tbnid=9tINRjfJxN4JgM:&vet=10ahUKEwjorM7Sx_jWAhVIWBoKHZlbAzEQMwgnKAEwAQ..i&w=175&h=181&bih=724&biw=1280&q=loodglansschimmel&ved=0ahUKEwjorM7Sx_jWAhVIWBoKHZlbAzEQMwgnKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Twee seizoenen terug waren er bij de Vluchtheuvel enkele zieke 

pruimenbomen. Ik had toen ook in de stomp van een afgezaagde tak 

van een bessenstruik de kenmerkende paarse korstzwam. De zwam 

was nog klein dus kon ik het gemakkelijk verwijderen en wegdoen 

zonder meer te infecteren. Het zijn dus niet alleen bomen van 

steenvruchten waar de ziekte kan optreden. 

 

Tuinvereniging Het Zonneveld Leiden heeft op hun site de te nemen 

maatregelen op een rijtje gezet. Zie hieronder! 

 

Wat kun je doen? 

 Alleen snoeien in de voorzomer en zomer, bij een verwachting van 

droog weer. De schimmel maakt dan geen sporen, er is geen vocht om 

de sporen te laten kiemen, en de plant kan de wond weer snel 

dichtgroeien. 

 Dek snoeiwonden af met een wondafdekmiddel. 

 Wees alert op andere wonden (tuinwerkzaamheden, wind, vraat, vorst) 

en dek ook die wonden af met wondafdekmiddel. 

 Een aangetaste boom meteen en helemaal verwijderen: de schimmel 

zit meestal al in de stam en gaat dan nooit meer over, en de kans op 

besmetting van andere bomen is erg groot 

 Van een aangetaste boom ook meteen al het materiaal afvoeren: de 

leuke paddenstoeltjes willen we dus niet zien! 

 Voorkom besmetting via snoeigereedschap: maak gereedschap 

tussendoor schoon 

Een andere korstzwam ontstaat op vooral 

oude pruimenbomen. Een moderne laagstam 

fruitboom (alle soorten) gaat niet langer mee 

zonder ziektes dan 25 jaar. De boom gaat wel 

dood maar de zwam besmet 

alleen oude zieke bomen. 

Het opruimen is dus niet 

urgent en kan na de oogst 

gebeuren. 

 

Rien Stoffels tuin 199  
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Biljarten 
 

Al jaren wordt er op donderdagavond in de 

kantine van ons clubgebouw gebiljart. Door 

verloop hebben we nu plaats voor twee leden 

en of introducees. 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”.  

 

Je speelt één tegen één. En vaak één maar soms twee partijen op een 

avond. Om beurten zijn we ook scheidsrechter of schrijven we de 

scores op.  

Voor elke speler wordt jaarlijks een gemiddelde vastgesteld (handicap) 

met een bepaald minimum. Voor nieuwe spelers gebeurt dat na een 

maand of drie. Een mindere speler kan makkelijk van een betere 

speler winnen. Je speelt namelijk ook tegen je zelf en probeert boven 

je gemiddelde uit te komen of minimaal dat te evenaren. Als je je 

gemiddelde haalt dan scoor je twee punten. Een winstpartij levert één 

punt op.  

 

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. Kom jij ook donderdag? 

 

Namens de biljarters,  

Ruud Broekman. 
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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: Vacature 
 

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  10.00 - 11.00 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 
 
Huren van graafmachine: dhr. Bert Engel  Tel. 06-23736514 

mailto:cdeman@caiway.nl

