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Berichten uit het bestuur 
 

Voor u ligt het laatste Vluchtheuveltje voor 

de vakantie. Als ik op ons complex rondkijk, 

zie ik nog maar weinig mensen vakantie houden. Er wordt keihard 

gewerkt! De meeste tuinen beginnen al aardig vol te raken. Het 

wordt steeds groener! Ik kan niet wachten tot er weer een mooi 

kleurenpalet van zomerbloemen te zien is op diverse tuinen. In 

mijn eigen tuin geniet ik nu van prachtige Irissen en uienbollen in 

mijn favoriete kleur paars!  

 

Zelf ga ik vroeg op vakantie. Ik kan me nog herinneren dat mijn 

vader altijd zei: “Ik ga naar Maasland op vakantie, niet verder!” 

Mijn moeder werd er wel eens moedeloos van. Nu ik zelf de tuin 

heb, begrijp ik hem beter. Alles is op dit moment piekfijn in orde, 

maar als je twee weken weg bent geweest, kun je haast opnieuw 

beginnen. De strijd tegen onkruid en ongedierte barst dan weer in 

alle hevigheid los. Bijhouden is echt de remedie. De oplossing is 

dus, dat iedereen zijn buurman die op vakantie is een beetje 

helpt. Als het droog is, spuit je tegelijkertijd ook even zijn/haar tuin 

en als je nog wat tijd over hebt, schoffel je hier en daar wat. 

Iedereen blij! 

 

Het momenteel wat uitgedunde bestuur probeert de vereniging zo 

goed mogelijk te besturen. Het is verbazingwekkend hoeveel 

agendapunten er zo nu en dan worden afgewerkt.  

De laatste vergadering hebben we o.a. gesproken over de 

risicoscan die door onze verzekeringsmaatschappij is gemaakt. 

Om de vijf jaar moet bekeken worden of de bestaande opstal- en 



inboedelverzekering nog voldoende dekkend is. Samen met Arjan 

van Donk, onze contactpersoon verzekeringen, hebben we een 

uitgebreide analyse gemaakt. Alle verzekeringen zijn in kaart 

gebracht. 

Er zijn offertes uitgebracht voor het ophogen of herstellen van het 

middenpad. Hier is nog geen besluit over gevallen. We tillen dit 

over de zomervakantie heen. Ook zijn er aanvragen gekomen 

van externe partijen om onze kantine te mogen gebruiken. Het 

bestuur denkt na of wij hier richtlijnen voor moeten opstellen of 

het niet toe te staan. Volgende vergadering praten we hier weer 

over door.  

In samenwerking met het AVVN gaan we bekijken hoe we de 

Statuten en het Huishoudelijk reglement gaan aanpassen, zoals 

beloofd aan de ledenvergadering. De eerste stappen hiertoe zijn 

gezet.  

Er is een overleg geweest met de redactiecommissie om te kijken 

hoe we het Vluchtheuveltje weer een beetje nieuw leven in 

kunnen blazen. Ruud, Arletta en Rien blijven hun schouders er 

onder zetten om u een leuk blad te kunnen presenteren. Heeft u 

ideeën voor verbetering of verandering, laat het weten. 

Het bestuurslid ‘Uitgifte tuinen’, Willem de Bruin, meldt dat alle 

tuinen weer bezet zijn. Per 1 mei zijn nog twee tuinen van 

eigenaar veranderd: Tuin 88, waar dhr. Koedood is gestopt, is 

overgenomen door dhr. Özdemir en tuin 147 van de familie 

Uluturk is overgenomen door dhr. Al Hariri. 

We heten de nieuwe tuinders van harte welkom en wensen hen 

veel tuinplezier toe! 

De contacten met de Gemeente Maassluis worden vanaf heden 

onderhouden door onze interim secretaris Frans Ponsioen. Zodra 

er nieuws valt te melden over de geluidswal zullen wij dat 

publiceren in Het Vluchtheuveltje.  

 

U bent weer bij! Rest mij nog degene die op vakantie gaan een 

hele fijne vakantie toe te wensen en de leden die achterblijven 

wens ik veel plezier toe op de tuin! 

 

Namens het bestuur, 

Anne Langedijk 



Een mooiere Vluchtheuvel 

 

Wij doen er als bestuur ons uiterste best voor om samen met de 

gebruikers van de tuinen het aanzicht van ons complex zo aardig 

mogelijk te houden.  

Zo hebben wij regelmatig gesprekken met tuinders waarvan wij 

vinden dat het aanzien van hun bouwsel op de tuin wat 

aanpassing behoeft. Die gesprekken hebben het gevolg dat het 

aanzien van het bouwsel wat beter gaat passen in het geheel. 

Waar wij als bestuur ook verandering in 

zouden willen brengen is de afscheidingen 

tussen de tuinen en het middenpad. Wij 

zien daar nu allerlei 

materialen die 

gebruikt worden voor die afscheiding zoals 

oude bed-spiralen, oude planken waar de 

afscheiding van wordt getimmerd, 

braamstruiken die slecht worden 

onderhouden of andere voorzieningen die 

het aanzien van ons complex niet ten goede komen. 

 

Een betere oplossing lijkt ons om de afscheidingen langs het 

middenpad geleidelijk aan te vervangen door ligusterhaagjes met 

een hekje wat toegang geeft tot de tuin.  

  



Het onderhoud van de haag, dus het jaarlijks knippen dient te 

gebeuren door de hurende tuinder.  

De ligusterplanten worden verstrekt door de vereniging. Het is de 

bedoeling dat zodra er een tuinder vertrekt de afscheiding wordt 

vervangen door een ligusterhaagje. Vanzelfsprekend kunnen ook 

de huidige leden die hun afscheiding willen vervangen door 

ligusterhaagjes deze kosteloos verkrijgen. Het bestuur juicht dit 

ook toe, omdat het middenpad dan sneller een mooier, netter 

aangezicht krijgt. 

 

Laat eens via de mail 

(info@vluchtheuvelmaassluis.nl) 

of door onderstaande strook in de 

ideeënbus in de hal te 

deponeren, weten wat u als 

tuingebruiker vindt van een 

dergelijke aanpak.    

 

 

 

 

 

Het bestuur. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

Naam: 

 

Tuinnummer: 

 

Ik vind een afscheiding van ligusterhaagjes : 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



Agenda 

 

 

 

Datum Activiteit 

26 mei Bos en Burchtfair, Oostvoorne 

9 en 10 juni Tuinmarkt onder de Linden, Noordwijk 

13 t/m 22 juli Bloem en Tuin 2018, Landgoed Gulbergen, 

Nuenen 

15 t/m 19 augustus Landgoedfair Marienwaerdt, Beesd 

7 september Klaverjassen 

21 september BINGO 

  

 

 

Weerspreuk 
 

Op juni komt het aan, of de oogst zal bestaan. 

 

Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht en duur. 

 
 

Kopij  
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  
12 augustus. 
 
Het volgende Vluchtheuveltje verschijnt eind augustus/begin 
september. 

 
 
 
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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Iedereen viert KONINGSDAG op zijn eigen manier. Heb je kleine 

kinderen dan ga je naar de kinderspelen of zit je met een kleedje 

in het centrum. 

Ook voor de TV is het natuurlijk goed toeven om de Koninklijke 

familie van dichtbij te volgen. 

Ook wij hebben al een jarenlange traditie. 

Onze dag begint met de aubade op de markt, zon of regen, wij 

zijn er. Eerst met de hele familie. Nu de kinderen uitgevlogen zijn 

en mijn moeder niet meer zo lang kan staan, gaan wij gezellig 

(Wim en ik) saampjes. Uit volle borst worden de liedjes en vooral 

het lied van Maassluis meegezongen. Ook een traditie is in de rij 

staan bij Holtkamp voor de heerlijke Oranje Tompouce, die wij 

dan in de Vloot bij moeder heerlijk nuttigen. 

Vroeger gingen wij dan hierna naar de kinderspelen en later naar 

het Koninginnenfeest bij Dierenhoek het Sparrretje. 

 

Maar toch wel de leukste 

traditie is die in de kantine op 

onze eigen Volkstuin de 

Vluchtheuvel. 

Al jaren is de kantine op 

Koninginnen- Koningsdag 

vanaf half 11 open. 

De koffie is bruin, het 

theewater kookt, er is altijd iets lekkers bij en natuurlijk staan de 

glaasjes met de Oranjebitter klaar.  

Later komen ook nog lekkere hapjes uit de frituur langs. 

Veel tuinders weten dan ook al jaren op deze ochtend de weg 

naar de kantine te vinden, en ieder jaar weer aangevuld met 

nieuwe tuinders. Super gezellig is dat, zo’n lange tafel gevuld met 

tuinvrienden. 

Ook dat is de Vluchtheuvel !! 

 



Bedankt Peter van de Berg, Bert Engel 

en Ans Paalvast voor deze traditie. 

 

Arletta Alkemade 

 
 
 
Onderstaand een sfeerimpressie. 
 

  



Werkrooster juni tot en met september 2018 

 

26 mei 2018 Tuin 
 

2 juni 2018 Tuin 

F.P.  van Dun 89 
 

L.R.  Teeuwisse 98 

O.  Gürbüz 90 
 

H.P.G.  Weeke 99 

H.  Sasmaz 92 
 

P.J.N. van Zanden 100 

G.M.P. van Wijk 94 
 

M.  Fares 101 

D.  Fahry 96 
 

M.L.C.  Dammers 102 

Sarac Sonmez 97 
  

  

     9 juni 2018 Tuin 
 

16 juni 2018 Tuin 

H.A.  Köse 103 
 

M.  El Achaouch 118 

H.  Güler 106 
 

E.  Ala 119 

A.  Osman 110 
 

A.  El Hamouchi 122 

M.  Erül 112 
 

S.G.  Abdulahad 124 

St.onder één dak 114 
 

R.  Atar 125 

Ö.  Cicek 117 
 

H.  Mustafa 126 

     23 juni 2018 Tuin 
 

30 juni 2018 Tuin 

Y.  Ulucay 127 
 

R.F. van Riet 134 

J.V.N.  Steltenpool 128 
 

Ö.  Ertekin 135 

A.  Talhaoui 129 
 

R.  Saber Ali 136 

B.  Willemse 130 
 

H.  Stakenburg 137 

A.  El Ouassidi 132 
 

Dhr.  El Yousfi 138 

M.  Oguz 133 
 

M.  Akpinar 145 

     7 juli 2018 Tuin 
 

14 juli 2018 Tuin 

B.  Uluturk-Gopur 147 
 

O.  Benne 169 

M.  Oguz 149 
 

R.  Yeldukko 175 

E.  Smit  151 
 

E.  Kieboom 177 

M.E.  Vreugdenhil 157 
 

A.  Al Hariri 179 

M.  Akpinar 159 
 

R.  Sahinci 183 

Y.  Boeckx 163 
   

       

     



21 juli 2018 Tuin 
 

28 juli 2018 Tuin 

W.  Schouten 185 
 

E.C.W.  Rey 4 

P.  Bakelaar  189 
 

A.  Krijnberg-Haak 8 

A.D.Y.  Aal-Ajmaya 191 
 

M.W. van Marle 11 

J.  Pelesic 193 
 

Y.  Zengin 14 

A.J.  Brederveld 197 
 

J.  Pronk 20 

   
C. van Waesberge 104 

     4 augustus 2018 Tuin 
 

11 augustus 2018 Tuin 

P.  den Toom 15 
 

S.H.M.  Alshocikh 28 

Z.  Fars 16 
 

J.  Hossain 29 

V.  Kutlu 23 
 

van Wingerden 30 

E.H.  El Khadiri 24 
 

K.A.  Abdulla 35 

J.A.M.  Klein 26 
 

T.S.P.  Rey 38 

   
R.P.  Pronk 39 

     18 augustus 2018 Tuin 
 

25 augustus 2018 Tuin 

F.  Abdullah 40\42 
 

E. van der Ende 54 

F.  Feelders 41 
 

A.  El Boussattati 55 

S.H.M.  Suljevic 48 
 

S.  El Haddioui 56 

A.J.M.  Beuker 51 
 

M.    Ahnouch 57 

M.   El Boukhlifi 52 
 

H.M. van der Voort 59 

T.S.P.   Hasso 53 
 

L.  Rashid 61 

     1 september 2018 Tuin 
 

8 september 2018 Tuin 

O.  Erül 62 
 

S.  Alptekin 74 

B.M.  Yalcin 63 
 

R.  Ashad 75 

O.  Amakran 64 
 

A.  Yilmaz 76 

M.  Oulad Touhami 67 
 

S.  Soydemir 77 

S.  Solmaz 68 
 

S.  Caner 78 

C.H.  Langelaan 72 
 

A.  El Hamouchi 80 

       



15 september 2018 Tuin 
 

22 september 2018 Tuin 

A.  El Moukadam 82 
 

F.P.  van Dun 89 

J.C.  Kleywegt(Jr.) 83\85 
 

O.  Gürbüz 90 

A.   El Hahaoui  84 
 

H.  Sasmaz 92 

R.  Smit 86 
 

G.M.P. van Wijk 94 

I.  Hoekstra  87 
 

D.  Fahry 96 

P.   Koedood 88 
 

Sarac Sonmez 97 

     29 september 2018 Tuin 
 

6 oktober 2018 Tuin 

L.R.  Teeuwisse 98 
 

H.A.  Köse 103 

H.P.G.  Weeke 99 
 

H.  Güler 106 

P.J.N. van Zanden 100 
 

A.  Osman 110 

M.  Fares 101 
 

M.  Erül 112 

M.L.C.  Dammers 102 
 

St.onder één dak 114 

 
  

 
Ö.  Cicek 117 

     

      

 
 

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. 

     

 
 

Tuinevenementen 

 

26 mei Bos en Burchtfair, Oostvoorne,  

www.bosenburchtfair.nl 

9 en 10 juni: Tuinmarkt onder de Linden, Noorwijk, 

www.deoudedorpskernnoordwijk.nl/tuinenmarkt 

13 t/m 22 juli, Bloem en Tuin 2018, Landgoed Gulbergen, 

Nuenen, 

www.bloementuin.nl  

15 t/m 19 augustus: Landgoedfair Marienwaerdt, Beesd, 

www.marienwaerdt.nl/landgoedfair 

http://www.bloementuin.nl/


Kantineaanbieding voor de komende maanden. 

 

Juni  

Tosti brie of tosti Hawaiiiiiii € 1,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juli  

 Broodje gezond € 1,45 

 

 

 

Augustus  

Broodje kipsaté € 1,45 

 

 

 

                   September 

                   Broodje gehaktstaaf € 1,45 

 

 

 

 

 

 
Peter van de Berg     

  



Verslag van de 2e week van de februari reis 2018 

van Stichting Wenzi uit Maassluis. 
 

Naast het oprichten van een fonds, welke het mogelijk maakt de 

kinderen in dit arme deel van Kenia voortgezet onderwijs volgen, 

loopt er sinds kort ook een land/tuinbouw project. 

Voor de kinderen van de school is mais en rijst vaak het 

hoofdvoedsel, verse groenten, tomaten en fruit zou de 

gezondheid zeker ten goede komen. 

 

Het bestuur van Wenzi gaat met de agriculture (landbouw) officer 

in gesprek over het tuinbouwproject. De eerste oogst is nog wat 

tegengevallen. De belangrijkste oorzaak is de felle zon en een 

gebrek aan water. Zij bespreken hoe de proeftuin het best 

overkapt kan worden met zonwerend doek. Dit moet dan zo snel 

mogelijk gebeuren daar het bijna tijd is om opnieuw te gaan 

zaaien. Samen wordt gekeken welke gewassen er het best 

gezaaid kunnen worden in dit klimaat, en wat nodig is voor 

onkruid en ongedierte bestrijding.  

  



De agriculture officier gaat workshops landbewerking (nieuwe 

stijl) geven aan de mensen van het dorp Mwamtsefu. Er wordt 

besproken wat hier allemaal voor nodig is . Afgesproken wordt dat 

Wenzi voor dit jaar de kosten vergoedt, maar dat de rekeningen 

van 2019 betaald moeten gaan worden uit de opbrengst van de 

gekweekte gewassen. 

 

Ook worden er opmetingen gedaan bij de grote betonnen 

watertanks, welke helaas blijken te lekken. 

Naast drinkwater zorgen deze tanks ook voor 

de bevloeiing van de gewassen op de 

proeftuin. 

De firma Stolze (Maasdijk), heeft beloofd de 

tanks in April, aan de binnenzijde, te zullen 

afdekken met een rubberen bekleding. Tot 

deze tijd kunnen de tanks dus niet worden 

aangesloten op de dakgoten. Voor het eerst 

wordt gehoopt dat de regentijd dit jaar wat 

later zal beginnen. 

Willem de Bruin, bestuurslid.   

 
 

Nieuws van de redactie: 

Gezocht 

Wie wil er ter ondersteuning van de 

redactie interviews doen? Je gaat in gesprek met een nieuw lid 

op de tuin, met een vrijwilliger, of met een lid die iets bijzonders 

teelt op zijn/haar tuin of maakt van de tuinproducten. Het aantal te 

houden interviews per jaar zullen er ongeveer 10 zijn. Wat moet 

je kunnen?  

Je moet een gesprek kunnen en durven aangaan, een goede 

beheersing van de Nederlandse taal zowel pratend als schrijvend 

is noodzakelijk en je maakt een verslag van het interview wat 

gepubliceerd zal worden. Lijkt het je leuk? Reageer dan per 

omgaande naar Rabropo@kabelfoon.nl 

 

  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl


Bingo 
 

 

 
Terwijl ik dit stukje schrijf denk ik aan mijn garage waar ik net 

weer een aantal prijzen voor de laatste bingo van dit seizoen heb 

uitgezocht. Het belooft weer een knaller te worden.  

Voor de afsluiter van het seizoen in mei zullen er prijzen met het 

thema “ zomer” op de tafel staan. Zoals bijvoorbeeld een 

barbecueronde, van kleine barbecue tot elektrische tafelbarbecue 

met lekkers en (50% gesponsorde) vleesbonnen van de 

keurslager Jaap Landman uit de Koningshoek. Ook is er een 

zomerse drankenronde, een ronde met bonnen van Albert Heijn, 

zomerse bakjes voor op de (tuin)tafel, sfeerlichtjes, een 

picknickronde en een boodschappenronde. Traditie is in de 

laatste bingo een WEEKENDJE WEG. 

Al met al kunnen we nu al terugkijken op een heel gezellig en 

druk bingoseizoen. 

Voor de eerste ronde van het in nieuwe seizoen in september, 

waar traditiegetrouw het thema “ terug van vakantie is” heb ik ook 

al leuke prijzen in gedachten. Iedere maand staat er natuurlijk ook 

een voorproefje op mijn facebook! 

Vaak probeer ik om prijzen gesponsord te krijgen, gelukkig doen 

veel winkeliers hieraan regelmatig mee. 

Veel boodschappen voor de boodschappentassen haal ik bij 

Albert Heijn, bijvoorbeeld tijdens de hamsterweken, route 99 en 

de bonusaanbiedingen houd ik in de gaten (ja ook voor de bingo 

moet ik op de kleintjes letten….). AH Palet sponsort mij iedere 

maand met kratjes vol leuke prijzen. 

Bij Cafetaria Van Ruyven mag ik ook altijd aankloppen voor 

sponsoring, Topslijter Zonneveld (onze huisleverancier van de 

kantine) zegt ook nooit nee als ik weer eens kom vragen voor wat 

wijntjes en Patisserie Holtkamp heeft altijd iets lekkers voor mij, 

bedankt hiervoor!! 

 

Naast Albert Heijn, Cafetaria van Ruyven, Topslijter Zonneveld, 

Patisserie Holtkamp en Keurslager Jaap Landman zijn er nog 



meer sponsors die mij willen helpen weer een bingo rond te 

krijgen. 

Ook hen wil ik allemaal bedanken, mede dankzij hen kan ik 

iedere maand weer een leuke prijzentafel neerzetten. Maar 

natuurlijk ook alle tuinleden en niet tuinleden die naar de bingo 

komen. Zij met z’n allen maken er iedere maand weer een 

gezellige avond van!! 

En als laatste, de belangrijkste pijlers van onze bingo: Mari 

Paalvast en Wim Alkemade staan steevast achter de bar om 

iedereen van een drankje en een hapje te voorzien. Zij schenken 

in, wassen af en frituren de snacks. 

Bert Engel die de winnende getallen uit 

de machine tovert en Jimmy Koole die 

nooit te beroerd is mij te helpen. 

Bedankt allemaal!! 

 

Nieuwsgierig geworden naar de bingo op 

de tuin?? Kom dan eens gezellig 

meedoen. 

De koffie staat vanaf 19.00 uur klaar en 

vanaf 19.30 laat Bert “de ballen weer 

rollen”. 

 

De eerstvolgende bingo is op 21 september 2018. Noteer het 

vast in de agenda!! 

Het thema na de vakantie is, zoals ik al zei een traditie, namelijk 

heel passend “terug van vakantie”. 

Wat kunt u dan verwachten? Ik zou zeggen houdt mijn facebook 

in de gaten…… 

 

Arletta Alkemade 

 

Sponsors 2017/2018 

Cafetaria van Ruyven, Albert Heijn Palet, Topslijter Zonneveld, 

Eetcafé de Beren, Lentink Bloemen, Pannekoekboerderij ’t 

Sonnetje, Patisserie Holtkamp, Zuivelhoeve, L’eau Vive, 

Cadeauwinkel Benovolentia, Meesterbakker Roodenrijs, Bakkerij 

van den Berg, Monsieur Paul, Het Drankenkabinet. 



Klaverjassen 

 

Afgelopen 4 mei vond de ontknoping plaats van 

het klaverjasseizoen 2017-2018 plaats. Er 

waren 5 tafels. Tijdens de eerste ronde werd er 2 minuten stil 

gehouden ter nagedachtenis aan de gevallenen. 

Daarna werd de partij hervat. Het ging er af en toe hard aan toe 

wat geluidsniveau betreft.  

Om ongeveer 11 uur werd de heer van Alkemade sr. als 

kampioen gekroond. Ook was hij de beste met de pitten, ook 

daarmee was hij kampioen.  

 

Eindstand 

1. Hr Alkemade sr 35123 punten 

2. Jos Klein  35063 punten 

3. Andre Spanjersberg 35054 punten 

4. Bram vd Gaag 34333 punten 

5. Wim Alkemade 34111 punten 

 

Anja overhandigt de heer  

Alkemade zijn prijs. 

 

 

 

Mari Paalvast en Bas v.d. Berg zijn het 

vaakst nat gegaan. 

 

Meeste natten 

1.Mari Paalvast  37 

1. Bas v.d. Berg 37 

3. Arletta Alkemade 34 

3. Ans Paalvast  34 

5. Peter v.d. Berg 32 

 

Verder wil ik een compliment geven aan alle vrijwilligers die zich 

ingezet hebben om deze avond tot een succes te maken. 

 

In september nieuwe kansen. Start nieuwe seizoen 7 september. 

Groetjes, Cornelis Jan van Wingerden. 



Meeste pitten 

Hr Alkemade sr  15 

Wim Alkemade  15 

Cor van Wingerden 14 

Arletta Alkemade 12 

Andre Spanjersberg 12 

 
 

De scores elke avond bijgehouden door Wim 

Alkemade. 

 

 

 

 

Onderstaand een aantal foto’s. 

  



(Moes)Tuinwerkzaamheden in juni. 

 

De moestuin in juni 

In juni kan het ineens erg warm zijn. Water geven wordt dan een 

nieuwe prioriteit. Zorgen dat er genoeg te drinken valt is van 

levensbelang. Zeker voor zaailingen die zich net gaan 

ontwikkelen en voor pas verplante gewassen. Het is dus de 

moeite waard, tijd te besteden om het water terecht te laten 

komen bij de gewassen die het het meest nodig hebben. 

  

Planten in juni 

In juni zijn de omstandigheden optimaal. De warme temperaturen 

en de vochtige grond geven een uitstekende groei. Later in de 

zomer zijn de omstandigheden minder gunstig. Zorg dus dat al je 

gewassen halverwege juni geplant en aan het groeien zijn. 

 

Zaaien in juni 

Nu kun je gewassen zaaien die snel doorschieten als ze koude of 

korte dagen beleven. Dat geldt onder andere voor witlof, andijvie 

en Chinese kool. 

 

 
  



Oogsten in juni 

In de loop van de maand juni komen er wat stukjes grond in de 

moestuin vrij. Spinazie, peulerwten, slasoorten, vroege 

aardappelen, lente-uitjes en jonge worteltjes maken in deze 

maand soms al plaats voor een volgend gewas. 

 

Juni is eigenlijk nog te vroeg om de kaart van de echte 

najaarsgroenten en nateelten al te trekken.  

Er zijn immers nog heel wat hoofdteelten die je nog kunt 

opstarten. 

 

De eerste zomerworteltjes, rode bietjes en tuinbonen zijn aan het 

begin van de zomeroogst klaar. Aangezien de versheid 

vermindert als ze ouder worden, kun je ze het beste zo snel 

mogelijk oogsten. Dat maakt ook ruimte vrij voor latere gewassen. 

 
 
 

  



Plaagdieren inleiding 

 

Plaagdieren is niet alleen het onderwerp van mijn bijdrage aan 

ons verenigingsblad, het is ook de titel van een nieuw boek 

geschreven door Suze Peters en foto’s van Lotte Stekelenburg.  

 

Iedere tuinder heeft in zijn tuin te maken met kleine en grote 

dieren die je plagen. Het ene 

diertje doet het door bijvoorbeeld 

je net geplante sla geheel op te 

vreten of je koolplanten zo aan te 

vreten dat er alleen nog maar de 

bladnerven van overblijven en 

wat dacht je van het opeten van 

je lekkere aardbeien of bessen 

door vogels. Dit boek is speciaal 

geschreven om te leren omgaan 

met de plaagbeestjes zodat je er 

het minst last van hebt, want 

ieder plaagdier heeft ook een 

nuttige functie. Het ene plaagdier 

is het voedsel van een ander plaagdier. 

Om de biodiversiteit op je tuin te behouden moet je ze eerder 

vertroetelen dan vertrappen en bestrijden. 

 

De auteurs hebben in het boek een top 10 van plaagdieren 

opgenomen waar tuinders het meeste last van hebben. Ik heb 

aan Suze gevraagd of ik aan de hand van hun boek de 

plaagdieren één voor één in Het Vluchtheuveltje mag behandelen 

en dat vindt ze goed. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik het 

letterlijk overneem maar ik wil het met mijn eigen woorden 

schrijven.  

In het septembernummer wil ik beginnen met bladluizen.   

 

https://www.bol.com/nl/p/plaagdierboek/9200000086174685/?suggestionType=browse&bltgh=lEmJJImjCJ8tYsV99c9NkQ.1.2.ProductImage


De top 10 bestaat uit: 
 
1) Bladluizen

 
2) Slakken 

 
 
 
 
 
 

 
3) Mollen 

 
4) Mieren 

 
 
 
5) Spinnen 

 
 
6) Ratten 

  

7) Konijnen 

 
8) Rupsen 

 
 
9) Wespen 

 
 
10) Vogels 

 
 
 
De foto’s zijn van internet 
dus niet uit het boek daar 
staan veel mooiere foto’s 
in! 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.jagersvereniging.nl/content/uploads/2015/12/Konijn-Robert-Jan-Asselbergs-2.jpg&imgrefurl=https://www.jagersvereniging.nl/jagen/ecologie/virusziekten-bij-konijnen/&docid=8yBvLE5nQ1yQNM&tbnid=AJo4LoCM-uJD2M:&vet=10ahUKEwi2ytP24oPbAhVKYVAKHUJMALcQMwhdKCIwIg..i&w=1235&h=700&bih=772&biw=1140&q=Konijnen&ved=0ahUKEwi2ytP24oPbAhVKYVAKHUJMALcQMwhdKCIwIg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.ecostyle.be/tuin/sites/subsites/be/tuin/files/styles/packshot/public/assets/Belgium/tuin-jardin/nuttige-insecten-aaltjes/slakken.jpg?itok%3Dq2UIJCxX&imgrefurl=https://www.ecostyle.be/tuin/producten/aaltjes-tegen-slakken&docid=SAj5V47jBcI7fM&tbnid=udtWoetWt-ayyM:&vet=10ahUKEwjNvr-E4IPbAhUNaVAKHdcvDwgQMwiKAShSMFI..i&w=200&h=200&bih=772&biw=1140&q=slakken&ved=0ahUKEwjNvr-E4IPbAhUNaVAKHdcvDwgQMwiKAShSMFI&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.ongediertebestrijdingalmelo.nl/wp-content/uploads/2015/08/mol1.jpg&imgrefurl=https://www.ongediertebestrijdingalmelo.nl/mollen/&docid=hayh40fzAGli1M&tbnid=YDNZ8gUY-OPFOM:&vet=10ahUKEwjA8cmZ4YPbAhVGa1AKHVQXDQ4QMwiNAShPME8..i&w=960&h=360&bih=772&biw=1140&q=mollen&ved=0ahUKEwjA8cmZ4YPbAhVGa1AKHVQXDQ4QMwiNAShPME8&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://luizen.eu/wp-content/uploads/2015/01/bladluis-300x205.jpg&imgrefurl=https://luizen.eu/bladluis/&docid=28yOiwvODwxQhM&tbnid=2yODlshhf_TuIM:&vet=10ahUKEwiA8OvM34PbAhVCUlAKHX1fCAoQMwhGKBAwEA..i&w=300&h=205&bih=772&biw=1140&q=bladluizen&ved=0ahUKEwiA8OvM34PbAhVCUlAKHX1fCAoQMwhGKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.obdn.nl/image/2/296/204/5/bestanden/afbeeldingen/ongedierte/mieren-3.jpg&imgrefurl=http://www.obdn.nl/ongedierte/mieren/&docid=XSsItoH_T0uaKM&tbnid=rGBWVu1ib655-M:&vet=10ahUKEwjFsPff4YPbAhWNLVAKHRWDAQcQMwhVKBwwHA..i&w=296&h=204&bih=772&biw=1140&q=mieren&ved=0ahUKEwjFsPff4YPbAhWNLVAKHRWDAQcQMwhVKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://d2pgm1r0l6cmtq.cloudfront.net/5ed2c6ad05da8014e04f5db042893a06.jpg&imgrefurl=https://tallsay.com/page/4294970181/top-10-tips-om-spinnen-uit-het-huis-te-houden&docid=i0a42BDbOVkbHM&tbnid=a2HLFpAquFGJDM:&vet=10ahUKEwi88aeU4oPbAhWDalAKHXupAwsQMwhQKBYwFg..i&w=400&h=266&bih=772&biw=1140&q=spinnen&ved=0ahUKEwi88aeU4oPbAhWDalAKHXupAwsQMwhQKBYwFg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.hartpatienten.nl/sites/default/files/styles/hoofdafbeelding_afsnede/public/rat_3.jpg?itok%3DOpogFeNZ%26c%3D39f1a6bd0e6989ec9b10fd5c8a72126f&imgrefurl=https://www.hartpatienten.nl/nieuws/stamcellen-van-jonge-ratten-maken-het-hart-van-oude-ratten-weer-jong&docid=fouUUbLbIu177M&tbnid=fsEZd5d9ostTAM:&vet=10ahUKEwiksI3Q4oPbAhWPZVAKHbrQAwgQMwhoKCcwJw..i&w=770&h=370&bih=772&biw=1140&q=ratten&ved=0ahUKEwiksI3Q4oPbAhWPZVAKHbrQAwgQMwhoKCcwJw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://enschede.groei.nl/fileadmin/_processed_/csm_rupsen227x227_tcm11-6000_ab965a2fb5.jpg&imgrefurl=https://enschede.groei.nl/index.php?id%3D34464&docid=1loZYKFOLw9AeM&tbnid=H1MbfJMch4kRuM:&vet=10ahUKEwia2KLQ44PbAhXBI1AKHcIrBgcQMwhTKBkwGQ..i&w=240&h=240&bih=772&biw=1140&q=rupsen&ved=0ahUKEwia2KLQ44PbAhXBI1AKHcIrBgcQMwhTKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.want.nl/wp-content/uploads/2015/08/wasp-224681_1280.jpg&imgrefurl=https://www.want.nl/last-van-wespen-met-deze-tips-kom-je-op-verschillende-manieren-van-ze-af/&docid=pwxLMjYYz7cUkM&tbnid=wg6eUPXyFXe92M:&vet=12ahUKEwjPnaSG5IPbAhXFI1AKHaFiCf84ZBAzKBAwEHoECAEQEQ..i&w=1280&h=875&bih=772&biw=1140&q=wepsen&ved=2ahUKEwjPnaSG5IPbAhXFI1AKHaFiCf84ZBAzKBAwEHoECAEQEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.avonda.nl/wp-content/uploads/2016/11/kauw5.jpg&imgrefurl=https://www.avonda.nl/vogelwering/kauwen-verjagen/&docid=qWXHsxuT2jGudM&tbnid=fkqCyFvrbMnKoM:&vet=10ahUKEwio_evt5IPbAhVDYlAKHVxrBQUQMwiDASg9MD0..i&w=2560&h=1708&bih=772&biw=1140&q=Kouwen kraaien&ved=0ahUKEwio_evt5IPbAhVDYlAKHVxrBQUQMwiDASg9MD0&iact=mrc&uact=8
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Tot de volgende uitgave van het blad! 
 
 
 
 
Rien Stoffels 
Tuin 199 
 

 

 

 

Buxusrups 

 

Wij hadden in de voortuin last van de buxusrups. Ik heb de hele haag 

tot op de grond af moeten snoeien. 

Daarom hebben we ook de buxus die we op de volkstuin hebben staan 

maar eens onderzocht. Hierop zag ik ook wat beginselen van 

aantasting. 

Ik raad iedereen met een buxus 

aan deze te inspecteren, want 

dit beestje is een ware 

plaaggeest. Tijdens onze 

vakantie vorig jaar in Frankrijk 

(Vercors) hebben we de 

verwoestende werking aan den 

lijve ondervonden.  

We konden 's avond niet 

gewoon buiten zitten omdat we 

belaagd werden door de buxusmot die uit deze rupsen komt. Het was 

het derde achtereenvolgende jaar dat deze plaag zich voordeed in die 

streek. Ik hoop van harte dat wij in Nederland daarvan bespaard 

blijven. 

 

Hasso Weeke  
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Contactgegevens 

 
Voorzitter: Vacature. 
 

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

