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Agenda 
 

 

Datum Activiteit 

  

Vanaf 31 maart Vluchtheuveltje april 2018 

6 april Klaverjassen 

20 april BINGO 

 

 

Weerspreuk 

 

Valt in april veel nat dan zwemmen de druiven tot in het vat. 

 

Geeft april veel regen zo brengt hij rijke zegen. 

 

Een droge april dat is niet der boeren wil; maar aprilse regen daar is 

veel aan gelegen. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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 
 

Rectificatie 

Helaas is in het boekje van de 

ledenvergadering de bijdrage van de biljartclub niet afgedrukt in de 

balans. Hierbij de correcte balans per 31-12-2017. 

 
BEZITTINGEN     SCHULDEN   

     

 Inventaris/Machines   € 3.158,61   Eigen vermogen   € 42.105,23  

 Gebouw    € 1,00   

Vooruit ontvangen 
contributie/verzek
eringspremie   € 17.459,77  

 Kantinevoorraad    € 884,20   Borg   € 3.000,00  

 Winkelvoorraad    € 3.665,48   Crediteuren   € 393,50  

 Kas vereniging    € 587,66   
Vooruit ontvangen 
bedrag  € 10,00  

 ING betaalrekening    € 2.441,65   Bijdrage biljartclub € 255,00 

 ASN spaarrekening    € 50.000,00       

 Kas winkel    € 1.608,45       

 Kas kantine    € 518,95       

 Vooruitbetaald    
 bedrag    € 87,50       

 Debiteuren    € 60,00       

 Statiegeld pallets  
 winkel   € 210,00     

  € 63.223,50   € 63.223,50 

 
 

LET OP! LET OP! FIETSEN IN DE FIETSENSTALLING 

 
Het is weer een bende in de fietsenstalling.  

Nu het nieuwe tuinseizoen gaat beginnen, 

moet ook de fietsenstalling weer eens worden 

opgeruimd. Hierbij een dringend verzoek aan 

iedereen die hier nog een fiets heeft staan, 

welke ook gebruikt wordt, om deze te voorzien 

van een nieuw label en opgepompte banden.  

Vanaf 15 april 2018 zullen de overige fietsen worden verwijderd.  
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Algemene Ledenvergadering zaterdag 17 maart 2018. 

 

Het was weer gezellig druk in de kantine. In totaal waren 62 leden 

aanwezig en een heel aantal had man of vrouw meegenomen. Mooie 

opkomst dus! 

 

Dit nieuwe tuin jaar zijn er 13 nieuwe leden te verwelkomen. Piet stelt 

daarom de bestuursleden voor.  

 

 
 

Het bestuur had Hans van Leeuwen, vicevoorzitter van de landelijke 

tuinvereniging AVVN uitgenodigd. Dit o.a. naar aanleiding van de 

ingekomen brief van Wim Schouten.  

Hij heeft een toelichting gegeven op de aanpak van slecht 

onderhouden tuinen en opstallen. Volgens Hans van Leeuwen is het 

op de complexen van de verenigingen die lid zijn van de AVVN in het 

algemeen zo dat de meeste problemen worden opgeloste via een 

actief bestuur.  
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Ook bij de Vluchtheuvel is er dit jaar met de huidige commissie Bouw 

& onderhoud al veel verbeterd, maar één en ander kost tijd. Tuinders 

hebben rechten, maar ook plichten, welke zijn vastgelegd in de 

Statuten van de vereniging, aangevuld met het Huishoudelijk 

reglement. Het bestuur moet dit handhaven. Daar is echter wel de 

medewerking van de gebruikers van de tuinen voor nodig. Sommige 

tuinders maken er qua bebouwing en/of onderhoud van de tuin een 

potje van tot grote ergernis van de buurman en/of buurvrouw tuinder. 

De route is dat het bestuur via brieven en gesprekken de betreffende 

tuinder aanspreekt en probeert een en ander in overleg te herstellen. 

De medewerking van de tuinder is niet altijd maximaal en dat moet 

veranderen. Belangrijk hierbij is ook een actieve rol van buren en 

collega tuinders. Spreek gerust de tuinder naast u aan op het feit dat 

het niet de bedoeling is dat het onkruid een meter hoog staat en dat u 

daar last van heeft. Met elkaar moet het worden opgelost. Royeren, 

lijkt het beste middel, maar dit wordt sterk afgeraden door de AVVN. 

Met royeren kan iemand die kwaad wil jarenlang procederen tegen de 

tuinvereniging, wat ook nog eens veel geld kan kosten.  

Hans van Leeuwen haalt ook nog even de Rotterdamse 
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volkstuinensituatie aan, waarbinnen de AVVN is gevraagd goed 

bestuur te ontwikkelen. Er worden nieuwe statuten opgemaakt met 

strengere regels. De Vluchtheuvel zou daarin mee kunnen liften en 

tegelijkertijd ook haar statuten kunnen  wijzigen. Het bestuur zegt de 

vergadering toe om hierover in contact te treden met het AVVN. Tot 

slot pleit hij er nog eens voor dat tuinders die door het bestuur worden 

benaderd vanwege slecht onderhoud, hun uiterste medewerking 

moeten verlenen. Het is de bedoeling dat iedereen de mooiste hobby 

die er is met plezier kan uitoefenen. 

De voorzitter onderschrijft het pleidooi van Hans en dankt hem voor 

zijn inbreng. Daarna worden alle agendastukken afgehandeld. 

 

VERKIEZING MOOISTE TUIN. 

Piet Breman vond de verkiezing van de mooiste tuin dit jaar een lastig 

karwei. De trofee wordt toegekend aan de bekende ‘aardbeienboer’ 

van tuin 67, dhr. Oulad Touhami. Hij krijgt door Piet Breman de 

wisselbeker uitgereikt.  
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Aan het einde van de vergadering wordt er nog gediscussieerd over de 

geluidswal. 

 

 
(Van www.Maassluis.NU Foto Edward McDunn) 

 

Komt die er wel of komt die er niet. Alle politieke partijen zijn voor. De 

voorzitter geeft aan dat daarover goede gesprekken zijn geweest op 

het stadhuis en dat het bestuur de lijnen met de gemeente zo kort 

mogelijk probeert te houden. Zodra er nieuws is worden de leden 

hierover op de hoogte gebracht. 

 

Tot slot bedankt Jos Klein het bestuur voor de energie 

die het afgelopen jaar is gestoken in het voortbestaan 

van DE VLUCHTHEUVEL.  

Een mooi compliment! 

 

Anne Langedijk.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

http://www.maassluis.nu/
mailto:Rabropo@kabelfoon.nl


 

 

 

 

 

 

 

8 

Werkrooster april en mei 2018 

 

31 maart 2018 Tuin 
 

7 april 2018 Tuin 
 E.C.W.  Rey 4 

 
P.  den Toom 15 

 A.  Krijnberg-Haak 8 
 

Z.  Fars 16 
 M.W. van Marle 11 

 
V.  Kutlu 23 

 Y.  Zengin 14 
 

E.H.  El Khadiri 24 
 J.  Pronk 20 

 
J.A.M.  Klein 26 

 C. van Waesberge 104 
    

      14 april 2018 Tuin 
 

21 april 2018 Tuin 
 S.H.M.  Alshocikh 28 

 
F.  Abdullah 40\42 

 J.  Hossain 29 
 

F.  Feelders 41 
 van Wingerden 30 

 
S.H.M.  Suljevic 48 

 K.A.  Abdulla 35 
 

A.J.M.  Beuker 51 
 T.S.P.  Rey 38 

 
M.   El Boukhlifi 52 

 R.P.  Pronk 39 
 

T.S.P.   Hasso 53 
 

      28 april 2018 Tuin 
 

5 mei 2018 Tuin 
 E. van der Ende 54 

 
O.  Erül 62 

 A.  El Boussattati 55 
 

B.M.  Yalcin 63 
 S.  El Haddioui 56 

 
O.  Amakran 64 

 M.    Ahnouch 57 
 

M.  Oulad Touhami 67 
 H.M. van der Voort 59 

 
S.  Solmaz 68 

 L.  Rashid 61 
 

C.H.  Langelaan 72 
 

      12 mei 2018 Tuin 
 

19 mei 2018 Tuin 
 S.  Alptekin 74 

 
A.  El Moukadam 82 

 R.  Ashad 75 
 

J.C.  Kleywegt(Jr.) 83\85 
 A.  Yilmaz 76 

 
A.   El Hahaoui  84 

 S.  Soydemir 77 
 

R.  Smit 86 
 S.  Caner 78 

 
I.  Hoekstra  87 

 A.  El Hamouchi 80 
 

P.   Koedood 88 
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26 mei 2018 Tuin 
    F.P.  van Dun 89 
    O.  Gürbüz 90 
    H.  Sasmaz 92 
    G.M.P. van Wijk 94 
    D.  Fahry 96 
    Sarac Sonmez 97 
    

       
 

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 april. 
 

Broodje frikandel speciaal voor slechts € 1,45. 

 

 

 

 

 
 

                                                

 

 

 

 

                             

               Peter van de Berg 
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Klaverjassen 
 

Vrijdag 2 maart kon de opkomst opvallend 

genoemd worden.  

Maar liefst 22 mannen/vrouwen trotseerden de 

Siberische ijskou, en tevens de aangekondigde sneeuwval met 

bijbehorende gladheid om te kunnen klaverjassen. 

Er werd derhalve aan 5 tafels gespeeld, met 2 slapers. 

Ondanks de ijskou buiten, stond iedereen in vuur en vlam en werd er 

verhit gespeeld. Natuurlijk ook dit keer zeer luidruchtig en met veel 

plezier. Logisch toch? Klaverjassen bij de Vluchtheuvel is altijd een 

gezellig avondje. 

Met tussendoor een hapje en een drankje is iedereen gelukkig! 

Na de drie rondes werden de punten geteld en opgeschreven en kon 

Anja de prijzen uitreiken (maar niet voordat ze iedereen wel thuis 

wenste en nog eens extra waarschuwde voor de mogelijke gladheid 

i.v.m. de sneeuwval)  

 

1) Dhr. J. Klein   5968 punten 

2) Dhr. C. v Wingerden  5604 punten 

3) Dhr. P. vd Berg   5382 punten 

4) Dhr. S. Weeke   5133 punten 

5) Dhr. R. Nelisse   5040 punten 

6) Dhr. B. vd Gaag  5011 punten 

En de poedel ging dit keer naar C. Steenbeek met 4191 punten. 

 

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 6 april Aangezien dit het zg 

Paasklaverjassen is, is vooraf inschrijven noodzakelijk 
 

Bingo 
 

 

 

 

 
De eerstvolgende BINGO avond is op vrijdag 20 april. 
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Nogmaals Compost! 
 

Naar aanleiding van de vele reacties die 

ik ontving op een stukje in Het 

Vluchtheuveltje over het Zwarte Goud is 

het goed om nogmaals aandacht aan 

het zelf composteren te schenken.  

Nu niet hoe je composteert, maar meer 

wat je composteert en vooral wat je niet 

op je composthoop moet gooien.  

 

Al vele jaren neem 

ik van thuis het 

composteerbare keukenafval mee naar de tuin 

vroeger na het koffiezetten de snelfiltermaling 

koffie inclusief de filterzakjes. Op die zakjes zijn 

compostwormen erg gek.  

 

 

Toen de tijd van de koffiepads was aangebroken 

dacht ik er goed aan te doen om ook de pads op 

de composthoop te gooien. Als ik dan ter 

gelegenheid van een verjaardag heel veel koffie 

moest maken dacht ik bij iedere kop koffie “ Fijn 

weer mooi materiaal voor op de hoop, daar zijn 

de wormen weer blij mee”.  

Maar toen ik een jaar geleden bij een cursus te horen kreeg dat 

koffiepads niet bij de compost mogen, vanwege kunststof deeltjes 

tussen de koffie om de doorstroming van het water te bevorderen, 

vond ik dat een heel raar verhaal en kon ik het mij niet voorstellen dat 

dit waar is. Dus besloot ik bij de klantenservice per mail de vraag neer 

te leggen of de pads bij het GFT afval mogen. Ik vroeg wel om een 

eerlijk antwoord. Dit kreeg ik ook erg snel en het antwoord was “ 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://hwimages2.beslist.net/beslist-images/165/F300/000/032/924/32924791.jpg&imgrefurl=https://www.beslist.nl/products/huis_tuin/r/Koffiefilter_maat_6/&docid=CM6QXpfuq1ulJM&tbnid=q2CsrmZpXgY-oM:&vet=12ahUKEwjg-7-ik_bZAhVIaVAKHY3jBgs4ZBAzKFgwWHoECAAQWQ..i&w=300&h=300&bih=874&biw=1280&q=koffiefilterzakjes&ved=2ahUKEwjg-7-ik_bZAhVIaVAKHY3jBgs4ZBAzKFgwWHoECAAQWQ&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 

 

 

12 

Koffiepads moeten bij het restafval omdat het papier met een 

kunststof gelijmd wordt en mag dus niet in het milieu terecht komen.”  

Ik ben wel blij met het eerlijke antwoord maar teleurgesteld dat er nu 

geen koffie meer op de composthoop komt.  

 

Wat je ook niet zou verwachten dat het beter is om de zogenaamde 

composteerbare pedaalemmer en containerzakken (zie foto) niet op de 

composthoop te gooien. Ze zijn niet 

schadelijk voor het milieu maar ze 

verteren op een koude composthoop 

heel erg langzaam. Na twee jaar kom je 

ze nog tegen in de compost en dat is 

niet de bedoeling daarvan.  

 

Om dezelfde redenen willen we geen 

wortelkluiten van kamerplanten hebben 

bij de compost. Snijbloemen die je niet zelf gekweekt hebt maar 

gekocht in een gangbare bloemenwinkel of supermarkt staan stijf van 

het gif dus ook niet op de composthoop.  

 

Van je eigen gekweekte producten moet 

je uitkijken voor de verspreiding van de 

aardappelziekte via aardappelschillen en 

tomatenplantresten. Van koolplanten 

gebruik je niet de wortels om knolvoet te 

verminderen. De tuinen van de 

Vluchtheuvel zijn heel erg gevoelig voor 

knolvoet bij koolgewassen. 

Er zijn natuurlijk nog heel veel stoffen die er wel op mogen maar 

daarover de volgende keer. 

 

Rien Stoffels tuin 199 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://mymorgaine.files.wordpress.com/2015/05/tuin7.jpg&imgrefurl=https://mymorgaine.wordpress.com/2015/05/16/ah-moestuin-verpotten-kamerplanten/&docid=wMAhgUFZAz2iJM&tbnid=byS1aTtHHl_-VM:&vet=12ahUKEwiNvrXrlPbZAhVCI1AKHQ5yAxo4kAMQMyg8MDx6BAgAED4..i&w=660&h=495&bih=874&biw=1280&q=Planten verpotten&ved=2ahUKEwiNvrXrlPbZAhVCI1AKHQ5yAxo4kAMQMyg8MDx6BAgAED4&iact=mrc&uact=8
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In de bar van de lokale volksgaarde. 
 

In de bar van de lokale volksgaarde 

Zit knus bijeen wat tuinbejaarden 

Zelfs enkelen met grijze baarden 

Wat een geluk: een van hen verjaarde 

Toen hij om een nieuwe neut gebaarde 

Hij daarbij gelijktijdig verklaarde 

Dat het hem tamelijk bezwaarde: 

Dat ‘vergeten groenten’ zouden moeten 

aarden 

 

 
 

 

Terwijl elders een herdershond verhaarde 

Zich bij een oude vrouw toen schaarde 

Op een boerenmarkt in Naarden 

Zittend naast de Zeeuwse paarden 

Daarbij wazig in de verte staarde 

Hij liet de vrouw graag in haar waarde 

Daar zij het leven zo aanvaarde 

Hierdoor de liefde zo ontwaarde. 

 

Rijm Pjotr.  

Maart 2018© 
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Leve de mooie narcis 
 

De wintervorst is toch gekomen 

Men was er niet meer aan gewend 

Heb van de weerman toen vernomen 

Het wordt zo koud, het dient erkend 

 

Menig landman had het wel verwacht 

Ondanks de zachte voorjaarsbries 

Maar toch stilletjes gedacht 

Hoop dat ik mijn bollen niet verlies 

 

Onze vroege lentebode 

De narcis, toonde zoveel moed 

Wat meer warmte was geboden 

 

Met warme gele lentegloed  

Roekeloos het hoofd geheven 

Het deed de mensen goed 

 

Nu dan hard geraakt door felle kou 

Moge zij het overleven 

Dat is alles wat ik wou 

Zou haar warmte willen geven 
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Het struweel wil ook gaan botten 

Bomen wachten op de stroom  

Ook de planten in de potten 

Dromen al hun voorjaarsdroom 

 

De aarde is zo hard als steen 

Geen pier kan nog omhoog 

De egel klaagt nu steen en been 

 

Omdat hij nu te weinig woog 

Het eten is zo slecht te vinden 

Zover zijn neus hem niet bedroog 

 

Vorst hoeft echter niet te blijven 

Wachtend op een snelle dooi 

De vele schaatsbedrijven 

Die vinden dit minder mooi 

 
Het mag nu wel verder dooien 

De kou die mag weer uit de lucht 

Geen sneeuwballen meer gooien 

Lentebollen slaken dan een zucht 

 

Uit ‘Ben ik dat?’© Maria Pieters.  

April 2017.  
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Contactgegevens 

 
Voorzitter: Vacature. Interim voorzitter is 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: 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 en graafmachine: 
dhr. Piet Breman Tel. 06-50823679 
 

mailto:cdeman@caiway.nl

