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Woord van de voorzitter 

 

Beste leden, 

 

Als voorzitter ben ik vooral de laatste tijd nog al 

eens aangesproken over de gang van zaken 

betreffende het besturen van de vereniging. Dat is 

uiteraard een goede zaak, je moet weten wat er 

onder de leden leeft. 

Maar je kunt niet altijd aan iemands vragen 

tegemoet komen. 

 

Ook kan je het niet ieder naar de zin maken, dat is dan wel jammer, 

maar er moeten soms bij moeilijke en onverwachte zaken, waarop je 

soms niet bent voorbereid, bestuurlijk een standpunt worden 

ingenomen. 

Soms ook wel eens een standpunt, wat op gespannen voet staat met 

een eerder genomen besluit, waarbij vermeldt dat geen standpunt 

innemen vaak de zaak nog erger maakt. 

 

Dit overdenkend kwam ik op een verhaaltje dat mijn grootmoeder mij in 

mijn jeugd vertelde als ik mij verongelijkt voelde. 

Het gaat als volgt: 

 

Een oude vader moest met zijn zoon een lange reis maken. 

Zij waren niet rijk en hadden voor deze reis alleen de beschikking over 

een ezeltje.  

 

Toen zij beiden uitgerust de reis begonnen liepen zij beiden naast het 

ezeltje en zo begon de lange weg door de bergen en de woestijn. 

Toen ze 's avonds in een klein stadje aan kwamen om te overnachten 

en de mensen hen zagen lopen, zeiden zij “waarom lopen ze naast dat 

ezeltje die oude man kan toch op het ezeltje gaan zitten”. 

 

Vader en zoon hoorden dit en de volgende dag voor het vertrek 

zei de zoon tegen zijn oude vader: “Vader vandaag ga jij op het ezeltje 

zitten”. 
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En zo zetten ze de tocht voort.  

Toen zij op het eind van de dag in een stadje aankwamen om te 

overnachten en de mensen hen zagen, zeiden ze tegen elkaar “Dat is 

toch ook geen manier van doen die oude man op die ezel en die arme 

jongen moet er naast blijven lopen”. 

 

Dit hoorde de vader.  

Toen zij de volgende morgen wilde vertrekken zei de vader: “Jongen je 

hebt al dagen gelopen, ga jij vandaag maar op het ezeltje zitten dan 

kun je wat uit rusten, ik ga vandaag lopen”. 

 

En zo gebeurde het dat jongen plaats nam op het ezeltje. 

Toen zij 's avonds weer in een stadje aankwamen om te over nachten 

en de mensen dit zagen, spraken zij er schande van en zeiden: “Wat is 

dit nu voor manier van doen, die oude man moet naast de ezel lopen 

en die luie kerel die niets mankeert zit op de ezel schande, schande”. 

 

De vader hoorde dat de mensen er schande over spraken 

Ze wisten even niet wat te doen want ze moesten nog ver. 

 

De volgende morgen bij het vertrek besloten zij ten einde raad dan 

maar beide op het ezeltje te gaan zitten. 

Toen ze vertrokken en de mensen dit zagen spraken zij er schande 

van dat het ezeltje zo misbruikt werd en bijna onder zijn vracht 

bezweek.  

 

met vriendelijke groet, 

Piet de Bruijn 
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Agenda 
 

 

Datum Activiteit 

  

Vanaf 27 januari Vluchtheuveltje februari 2018 

2 februari Klaverjassen 

23 februari BINGO 

18 maart Groenmoesmarkt 

 

 

Weerspreuk 
 

In februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houd. 

Is februari nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet en zwoel. 

 

 

 

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

 
 

 

Bedankje 
 
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk 
bedanken voor het mooie kerststuk. Ook 
Monique en Ank bedankt voor het brengen 
en de gezellige middag. 
 
Ria Engel.  
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Werkrooster februari en maart 
 

      

 

 

 

 

     

3 februari  Tuinnr.  10 februari 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. Guzbuz 90  L.R. Teeuwisse 98 

H. Sasmaz 92  P. Bakelaar 189 

El Yousfi 138    

17 februari  Tuinnr.  24 februari Tuinnr. 

P.J.N. van Zanden 100  Stoed 114 

M. Fares 101  O. Cicek 117 

H.A. Kose 103  M. El Achaouch 118 

A. Osman 110  Mw. E. Ala 119 

Mw M. Erul 112  A.El. Hamouchi 122 

3 maart Tuinnr.  10 maart Tuinnr. 

S.G. Abdulahad 124  A. Talhaoui 129 

R. Atar 125  Mw. R. Saber Ali 136 

H. Mustafa 126  H. Stakenburg 137 

Y. Ulucay 127  Mw. S. Suljevic 48 

J. Steltenpool 128  ? 140 

17 maart Tuinnr.  24 maart Tuinnr. 

B. Uluturk 147  E. Kieboom 177 

Y. Boeckx 163  A. Al Hariri 179 

Mw. R.F. v Riet 134  A.D.Y. Ajmalia 191 

O. Benne 169  J. Pelescic 193 

R. Yeldukko 175  Mw. A. Brederveld 197 
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Het rooster voor 31 maart wordt in het volgende 

Vluchtheuveltje bekend gemaakt. 

 

 

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. 

     

 
Foto’s nieuwjaarsreceptie 
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Klaverjassen 
 

Vrijdag 5 januari was de eerste klaverjasavond 

in het nieuwe jaar. 

 

Met een bedeesde opkomst van zestien spelers 

werd er aan vier tafels gekaart. 

Natuurlijk werd er begonnen met elkaar een gelukkig en voorspoedig 

Nieuw Jaar te wensen. 

Immers, niet iedereen zou naar de nieuwjaarsreceptie van de 

Vluchtheuvel komen. 

En door de slechts vier tafels werd er ook iets sneller gespeeld dan 

anders. 

Ook nu weer werd er met veel plezier gespeeld, werd er tussen de 

rondes door genoten van een hapje en een drankje, en was het net zo 

luidruchtig als andere avonden. 

Door het iets snellere spelen kon Anja rond half elf de prijzen uitreiken: 

 

1) Dhr. Alkemade sr  5855 punten 

2) Dhr. B. vd Berg   5418 punten 

3) Mevr. A. Beneken  5291 punten 

4) Dhr. P. Damsteeg  5269 punten 

 

En de poedelprijs ging deze keer naar dhr. C. v Wingerden met 3917 

punten. 

 

De volgende klaverjasavond is vrijdag 2 februari. 

 

 

Bingo 
 

 

 

 

 
De eerstvolgende BINGO avond is op vrijdag 23 februari. 
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Groenmoesmarkt voor natuurlijk moestuinieren en 

eerlijk voedsel. 
 

Als belangstellende in natuurlijk moestuinieren, eetbaar landschap, 

biodiversiteit en/of gezond en eerlijk voedsel stuur ik deze informatie 

over de in Nederland grootste overdekte markt op dit gebied.  

U kunt er in contact komen met ca 90 deelnemers, allen specialisten 

op hun gebied. Nederlandse en Belgische 

exposanten en bedrijven met een 

gevarieerd aanbod voor (moes)tuinieren 

en gezond leven. Zie ook 

www.groenmoes.nl / info@groenmoes.nl 

 

Ik ben geen ondernemer maar een particulier met een uit de hand 

gelopen hobby…;  inmiddels al voor het 6e jaar organiseer ik, publicist 

op moestuingebied, deze Groenmoesmarkt. Deze zal plaats vinden op 

zondag 18 maart 2018 van 10.00 tot 17.00 uur in de Tuinmarkthallen 

van het Brabantse Boekel. Gemertseweg 9a, 5427 ET BOEKEL (NB) 

Waren er vorig jaar (op de toenmalige locatie) nog parkeerproblemen 

door de enorme drukte, deze zullen thans tot het verleden behoren; 

het parkeren vindt voor de deur plaats en is bovendien gratis.  

 

Ca. 15 (tuin)bladen in Nederland en Vlaanderen zullen aandacht 

schenken aan de Groenmoesmarkt. Vele bieden u € 1,00 korting op de 

toegangsprijs van € 7,50. Kinderen tot 12 jaar gratis. 

 

BRABEAU, BUITENLEVEN, DE TUIN IN VIER SEIZOENEN, DE 

TUINLIEFHEBBER (AVVN), GENOEG, GROEI & BLOEI, 

LANDLEVEN, TUINSPECIAL LIBELLE, ONZE EIGEN TUIN, 

PERMACULTUURMAGAZINE, SEIZOENEN (VELT), 

STADSTUINIEREN, TUINHIER, TUINSEIZOEN. 

 

Wie zich abonneert op de (gratis) Groenmoesnieuwsbrief (zie 

www.groenmoes.nl) ontvangt voor 2 personen een 

Groenmoeskortingskaart ter waarde van € 6,00 p.p. 

 

Met vriendelijke groet Hans van Eekelen 

http://www.groenmoes.nl/
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Konijnen of hazen op je tuin? 
 

Het was in 1975 toen ik aan mijn eerste tuinjaar begon. Ik kreeg mijn 

tuin in februari dus had ik nog een heel seizoen voor me. Februari was 

toen der tijd dé maand waarin bij de inkoop de eerste vooraf bestelde 

kool- en slaplanten gekocht konden worden. Op het mededelingenbord 

(dat er nog steeds is) zat dan een briefje met 

de tekst: Afhalen van bestelde planten op 

zaterdag 8 februari bij niet vriezend weer. 

Natuurlijk deed ik mee aan die gezamenlijke 

bestelling en plantte ik bloemkool ergens in 

mijn pas gespitte tuin. Toen spitte ik nog 

want dat moest gewoon. De koolplanten 

groeide echt als kool de eerste weken maar 

op een dag kwam ik op de tuin en toen 

zagen de koolplanten er niet meer zo 

geweldig uit als ik ze een dag eerder nog 

gezien had.  

Mijn tuinburen en Verolme Elektra collega’s 

vertelde mij “dat hebben konijnen gedaan”. 

Ik denk dat dit zo mijn eerste teleurstelling 

in mijn tuinervaringen was. Een week later 

kwam ik op zaterdagmorgen naar de tuin 

en toen stond er een verbodsbordje voor 

konijnen bij de koolplanten. Ik keek wat 

verbaasd en moest er ook wel om lachen, 

Ik heb dat bordje 

laten staan je kunt 

het geloven of niet ik 

heb nooit meer een 

konijn gezien op mijn 

tuin. Een week later kreeg ik de hier geplaatste 

foto’s. De 30 jarige Rien is stiekem met telelens 

gefotografeerd vanuit het naastgelegen tuinhuis 

met de naam Pomona.  Dat tuinhuis met die 

naam staat er nog steeds al is het sinds kort 

naar een derde eigenaar gegaan. Ik heb jaren 
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gedacht dat de eerste tuinder die naam zelf verzonnen had maar toen 

ik het enkele jaren geleden eens google-de zag ik dat het voor een 

volkstuinhuis heel erg toepasselijk is het is namelijk Pomona dat is de 

Romeinse godin van de boomvruchten. Ze bezat een pomonal (heilig 

bos) op de weg naar Ostia (ongeveer 20 km van Rome).                         

   

(Foto en tekst uit Wikipedia) 

 

Als je geen collega’s hebt die zo’n verbodsbordje kunnen of willen 

maken dan zal je iets anders moeten verzinnen. Het beste is de tuin 

helemaal met gaas omheinen en dit gaas moet tot 30 cm de grond in 

anders gaan ze er gewoon onder door. Je kunt er ook voor kiezen om 

gewassen te telen die konijnen niet lusten zoals ui, prei, asperge, 

pompoen, tomaat, rabarber en aardappel. Vaste planten en bloemen 

zijn er ook in vele soorten waar de konijnen echt geen trek in hebben. 

Als je op je tuin ‘s nachts een radiootje aan laat staan dan komen er 

ook geen konijnen want ze denken door het geluid van de radio dat er 

mensen aanwezig zijn op de tuin. 

Van hazen in de tuin zal je veel minder 

schade krijgen dan van konijnen omdat 

ze niet zoals konijnen in groepen leven 

en ook geen holen graven. Een konijn 

blijft altijd in de buurt van zijn hol en een 

haas trekt steeds verder. 

Een haas is van een konijn te 

onderscheiden door hun veel grotere 

lichaam en hun lange, brede oren met 

zwarte punt. Hazen hebben ook veel 

langere poten waardoor ze mooi rechtop 

kunnen zitten. Als een konijn 

wegloopt kun je de witte onderkant 

van de staart zien. Bij de haas is 

enkel de bovenkant van de staart 

wit maar aangezien deze hun 

staart omlaag houden tijdens het 

lopen kun je enkel de donkere 

onderkant zien. 

https://www.tuinadvies.nl/artikels/dieren_konijnen_weren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ostia_Antica
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Op dit moment ben ik mijn tuinhek aan het vervangen en toen ik deze 

week netjes over het hoofdpad een konijn zag 

lopen en echt op de tuinen keek of er iets te halen 

viel moest ik weer denken aan de grap van mijn 

collega’s 43 jaar terug. Onbewust heb ik gekozen 

voor een tuinafscheiding van gaas. Ik ben er blij 

mee.  

  

      

       Rien Stoffels tuin 199 

 

 

Kantineaanbieding van de maand februari. 

 
 

Broodje worst met zuurkool en 

mosterdsaus voor slechts € 1,35. 

 

 

 
 

                                                

 

 

 

 

                             

 

 

 

Peter van de Berg 

 

     

Kopij 
 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 

Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  

11 februari. 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Oudejaars lot 

Laatst werd een jonge midwintersnoraap 

Ruw gewekt uit zijn eerste winterslaap 

Ongegeneerd uit zijn nest gedonderd 

‘Wat gebeurt er toch? riep hij verwonderd 

 

Het bleek de laatste dag van ’t jaar 

Buiten heerste direct levensgevaar 

De geluiden waren oorverdovend 

De stank was ook niet veelbelovend 

 

Gestrest zoals menig ander dier 

Zoals de honden en katten in huis 

Trillend als een tierelier 

 

 
 

 

Daarbij ook menig rat en muis 

Zoekend snel naar veiligheid 

Buiten was het lang niet pluis 

 

Hij beefde, zijn gemoed schoot vol 

Een lange stok doorboorde plots zijn hol 

Hels spetterend en knallend gesis 

Het leek wel een ware crisis 
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Door angst nu danig overmand 

Ontvluchtte hij zijn legerstede 

Hij had het niet meer in de hand 

 

Hij sleurde gauw zijn gade mede 

Die er ook niets van begreep 

Gissend naar de ware reden 

 

Doodsbang rennend uit hun winterhol 

Met hun binnenste nog bijna vol 

Vluchtend naar zijn neef de langteenmaki 

(Deze runt een oliebollenzakie) 

 

Hij sprak later nog met maatje Hans 

Een oude Canadese gans 

Deze ervaarde ook een flinke ramp: 

Vlucht gemist vanwege dikke kruitdamp 

 

 

 
 

 

Die verklaarde toen dit herrieritueel 

Van bange mensen. En dat zijn er veel 

Ogen en vingers kwamen nu aan bod 

Hiermee treffend hun Oudejaars lot 

 

Uit ‘Ben ik dat’- Maria Pieters © januari 2018 
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Namen 

 

We zijn alweer toegekomen aan een nieuw jaar. De periode waarin het 

(goede?) gewoonte was om terug te blikken op het voorbijgegleden 

jaar is gepasseerd. Het jaar 2017 heeft afscheid genomen om plaats te 

maken voor het jaar 2018. Een periode dus waarin de terugblikken, de 

necrologieën, de nieuwsoverzichten en ook de muziek Top 1000, 2000 

enzovoort kwamen weer voorbij op de radio. De eerste week van 

november ’17 hebben wij grotendeels kunnen ‘genieten’ van de 

“Evergreen Top 1000“, die werd uitgezonden op Radio 5. Een waar 

feest der herkenning, van associaties bij bekende muziek uit o.a. de 

jaren ’60 en ’70. Nostalgie dus. 

 

Zo de lijst doorkijkend zijn er nogal wat meisjes- en jongensnamen, die 

als titel gevoerd worden in al die hits van vroeger. Enkele voorbeelden, 

u kent ze wel: Oh Carol – Neil Sedaka, Daniel - Elton John, Claudette - 

Everly Brothers, (Sweet) Caroline - Neil Diamond, Marijke - Peter 

Koelewijn, (Hello) Dolly – Louis Armstrong, Ramona - Blue Diamonds, 

Sophietje – Johnny Lion, Sammy- Ramses Shaffy, Manuela – Jacques 

Herb en nog vele anderen.                                                                        

Dit opdragen aan, in de meeste gevallen een geliefde, is een bekend 

verschijnsel in de literatuur. Veel boeken dragen een titel met slechts 

één naam (Lolita- Nabokov, Hannibal-Harris, Mila [18] - Uris, Justine & 

Juliette – de Sade, Ciske [de Rat] – Bakker, Olivier en Adriaan - 

Huizinga) Ook grote muziekwerken hebben een meisjesnaam: Denk 

bijvoorbeeld aan de Aida van Verdi!                                           

Dit fenomeen is ook bekend in de naamgeving van bloemen, groenten 

en fruit: wat rond- googelend en literatuur 

doorlezend vond ik tot mijn verbazing een 

niet gering aantal meisjes- en 

jongensnamen die ooit zijn gegeven aan 

tuinproducten. Een soort botanische 

liefdesverklaring. Waarschijnlijk als blijk van 

hulde en waardering aan “moeder de 

vrouw”, maar ook aan een gewaardeerde 

vader en/of man!  
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Veel voorkomend zijn meisjesnamen. (Logisch toch?): Salomé, 

Victoria, Fanny, Esther, Bianca, Angela zijn namen van druiven. 

Birgitte, Sylvia, Viola, Karina zijn namen van kersen. Charlotte, Ditta, 

Laura zijn aardappels. Vanda, Relinda en Lena zijn appels. Kimberley 

en Selva: aardbeien. Een kweepeer gaat getooid met de naam Ronda. 

Een walnoot draagt de naam Rita. Kwetsen (langwerpig blauwe 

pruimen) en andere pruimen heten Elena, Violetta en Anna. Een peer 

heet Marguerite.                 

Jongensnamen zijn, weliswaar in de minderheid, gebruikt voor: 

Romulus, Rembrandt en Leopold (druiven) Elliott is de naam van een 

bosbes. Castor die van een zoete kers. Ludovic is een kweepeer.  

 

Drie soorten appels gaan getooid met jongensnamen: James (Grieve), 

Jacques en Joseph. Dit is toch wel curieus. Vindt u niet? Uw 

tuinproducten krijgen zo een persoonlijk cachet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Bakelaar, tuin 189 
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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: 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

