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Berichten uit het bestuur 
 

Interim voorzitter Piet de Bruijn heeft na de 

bestuursvergadering op maandag 9 april 

aangegeven per direct te stoppen.   

Het bestuur respecteert zijn besluit en bedankt Piet voor zijn inzet als 

voorzitter in de afgelopen vier jaar. Een belangrijk item voor Piet was 

het handhaven van statuten en Huishoudelijk reglement. Mede door 

zijn inzet hebben we een goed functionerende commissie Bouw & 

Onderhoud die hard bezig is ervoor te zorgen dat ons complex een 

mooier aanzien krijgt, iedereen zich daarvoor verantwoordelijk voelt en 

dat regels worden nageleefd. We zullen op de volgende 

ledenvergadering officieel afscheid van Piet nemen. 

 

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter en 

secretaris! Kent u iemand, waarvan u denkt dat hij/zij daar geschikt 

voor is en zin zou hebben om deze taak op zich te nemen, laat het ons 

weten! 

 

Met het mooie weer is het tuinseizoen echt begonnen! Als ik over het 

tuinpad fiets, zie ik veel activiteiten op de diverse tuinen. De kale, 

zwarte vlakken met gespitte grond beginnen plaats te maken voor 

strakke vlakken met fijngemaakte grond en jonge plantjes. De 

tuinbonen bijten op veel tuinen het spits af.  

 

Ook de fruitbomen beginnen 

allemaal al flink uit te lopen. Een 

prachtig gezicht. Iedere dag zie je 

weer meer kleur. Niet zoveel 

kleur als de prachtige 

bloembollen velden die ik op 

zaterdag 14 april heb bezocht, 

maar nog even en ons complex 

staat vol met bloeiende  

bloesembomen.  
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Ikzelf heb net een nieuwe tuin en laat me verrassen wat er allemaal uit 

de grond komt. Omdat ik niet kan wachten, heb ik de eerste bakken 

buiten al gevuld. 

 

Zondag 22 april hoorde ik meerdere waterpompjes draaien. Dit is 

verboden!! Op zondag mogen conform artikel 6 punt 17 geen pompen 

en/of andere werktuigen aangedreven door verbrandingsmotoren 

worden gebruikt. Dit is alleen toegestaan van maandag t/m zaterdag 

tussen 7.00 uur en 20.00 uur. Bij geluidshinder van de 

verbrandingsmotoren is het bestuur bevoegd het gebruik hiervan te 

verbieden of maatregelen op te leggen die de geluidshinder beperken. 

 

Ik hoop dat we er met zijn allen een mooi, gezellig tuinjaar van maken 

met een goede oogst. 

 

Ik wens u veel plezier! 

 

Anne Langedijk 

Penningmeester 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Agenda 
 

 

 

Datum Activiteit 

  

4 mei Klaverjassen 

18 mei BINGO 

  

 

 

 

 

Weerspreuk 
 

 
Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij. 

 

Meiregen op het zaad, is goud op de plaat. 

 

Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij. 

 

In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen. 

 
 

 

 
 
 
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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Commissie uitgifte tuinen 
 

Tuin onderhouden, ach we zien wel........ 

Helaas voor de enkeling die zo denkt, zo werkt het dus niet.  

Ook in het afgelopen jaar heeft de Bouw en Onderhoud commissie 

veel tijd moeten investeren in het achter de broek zitten van toch 

volwassen mensen welke ”op enig moment” toch echt hebben 

aangegeven dat ze heel erg graag wilden gaan tuinen. 

Gelukkig heeft een aantal van deze tuinders het boetekleed 

aangetrokken en zijn hard aan het werk gegaan om de tuin weer op 

orde te krijgen. 

 

Helaas zijn er daarnaast ook een aantal leden welke, om wat voor 

reden dan ook, geen aanstalten maken om artikel 6 (4e lid) van onze 

Statuten na te komen. Hierin belooft hij/zij om alle bouwsels en 

beplanting goed en regelmatig te onderhouden. Doen zij dit niet dan 

zijn ze niet alleen in overtreding, maar tonen daarmee ook weinig 

respect voor medetuinders/hobbyisten die wel proberen hun tuin op de 

juiste manier, met respect voor mens en milieu, te onderhouden. 

 

Het onderhouden van de tuin loont en geeft plezier. Niet alleen voor de 

buren maar ook zeker voor jezelf.  

Ook vorig jaar heeft de vereniging enkele stoppende tuinders 

noodgedwongen kennis moeten laten maken met artikel 4 van de 

statuten. Hierin wordt de vereniging gemachtigd tot verkoop van 

bouwsels en beplanting over te gaan indien de vertrekkende tuinder in 

gebreke blijft aan enige financiële verplichting. Hieronder wordt ook 

verstaan het weer door de vereniging op orde brengen van een 

verwaarloosde tuin. Alleen een schone tuin kan worden overgedragen 

aan een nieuwe kandidaat. Naast een deel van de opbrengst uit de 

verkoop van de opstallen raakten deze mensen ook 

hun borg kwijt, vervelend voor iedereen. 

Laten we met z'n allen zorgen dat het leuk blijft op de 

tuin. Niet alleen voor u zelf maar ook voor de tuinders 

naast u. 

 

Commissie uitgifte tuinen Willem de Bruin 
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Bouw- en onderhoudscommissie. 
 

Voorkomen is beter dan genezen. 

 
Beste volkstuin liefhebbers, 

 

In deze uitgave van het 

Vluchtheuveltje wil ik het hebben over 

wat wel en niet kan op de tuin. 

Doordat leden van de B&O regelmatig een controle rondje over het 

complex lopen vallen hen zaken op waar we niet echt blij van worden, 

maar ook de mede tuinder of de buurman niet. 

 

Er wordt regelmatig gebouwd of verbouwd zonder dat er overleg plaats 

vindt met de directe buren of B&O.  

Goed overleg werkt preventief, zodat  op- of aanmerkingen 

achterwege kunnen blijven. 

Als er geen overleg en/of toestemming is gegeven voor de bouw of 

verbouw kan dit zelfs tot gevolg hebben, dat er moet worden 

afgebroken, omdat de regels in het huishoudelijk regelement niet zijn 

nageleefd!   

 

Waar B&O vóóral tegen aan loopt is bestaande bebouwing, welke niet 

aan de regels voldoet. 

Wij kunnen niet eisen dat er wijzigingen worden aangebracht, maar bij 

overname dient de tuin opgeleverd te worden volgens de regels, zodat 

de nieuwe gebruiker zonder problemen kan starten. 

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap maken de leden van de B&O een 

rapport op van de staat van de opstallen en onderhoud van de tuin. 

De B&O moet zich houden aan  de statuten en het huishoudelijk 

reglement . Als er gebreken worden geconstateerd, moet alles in alle 

redelijkheid teruggebracht worden naar een staat, welke voldoet aan 

de regels.  

En ja dat zal af en toe moeilijk zijn, maar als wij dit niet doen zal de 

uitstraling van ons complex niet verbeteren. 
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Dus ga niet zomaar iets doen op uw tuin voor u er zeker van bent dat 

het oké is. 

 

Afgelopen jaar is er gelukkig best al veel veranderd en de vooruitgang 

is waarneembaar. 

Het overgrote deel van de leden is goed bezig en heeft veel plezier in 

het tuinieren. Een praatje hier en wat handjes daar, zorgen ervoor dat 

er sociale contacten worden gelegd. 

   

Ons doel: Een mooi complex, waar iedereen zich prettig voelt! 

( Zie ook het stukje van Willem de Bruin). 

 

 

 
 

Inzamelen en opslag groen afval 

Iedere zaterdagochtend wordt  tuinafval (GFT) ingezameld en vooraan 

opgeslagen naast de containers. Als deze ruimte vol is, wordt het afval 

opgehaald door de gemeente en verwerkt tot compost. Helaas komt 

het regelmatig voor, dat deze opslag wordt gebruikt 

voor afval dat geen GFT afval is!!!  Dit is niet de 

bedoeling. 

 

Alles behalve GFT afval moet door u zelf naar de 

Milieustraat van de gemeente worden gebracht in de 

Heldringstraat 8. 

 

Namens de Bouw- en onderhoudscommissie 

Ton Koene 
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Werkrooster mei en juni 2018 

 

 
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 
 
 

    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 
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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 

      

 
 

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 mei. 
 

Broodje filet american of brie voor € 1,45 

 

 

 

 

 
 

                                                

  

  

                             

                              Peter van de Berg 
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Werkzaamheden in de tuin voor de maand mei 
 

 

Oogsten van de vroege groenten zoals de radijsjes, sla, asperges. 

 

Aanaarden van de vroege aardappels. 

 

Buiten zaaien en planten van spruitkool, rode bietjes, wortelen, witlof, 

sla, erwten, boontjes, radijs, knolrapen. 

 

Planten van selderijsoorten, uitplanten van prei, pompoenen, 

courgettes. 

 

Poten van voorgetrokken bonenplantjes. 

 

Geef bij droog weer regelmatig water. 

 

Uitdunnen van de op rijen uitgezaaide groenten. 

 

Stro leggen onder de 

aardbeiplanten + de 

uitlopers verwijderen. 

 

Kersen en pruimen 

mogen nu gesnoeid 

worden. 
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Interview 
 

(Interview heeft al in de zomer van 2017 plaatsgevonden). 

 

Ik ben bij tuin nummer 123, de tuin van Teun van 

de Berg. Met hem ga ik in gesprek.  

Interviews doe ik zoveel mogelijk op de tuin van 

de geïnterviewde, dus in dit geval op de tuin van 

Teun. Teun is er al als ik aankom. Ik zie wat 

activiteiten achter in de tuin bij de kas en als ik 

naar Teun toeloop zie ik dat alles er netjes bij 

staat. Geen onkruid. Alles ingedeeld in vakken 

en de producten op een rij (“je moet er met een 

schoffel tussen kunnen” zo zegt hij) en de planten staan er heel goed 

(gezond) bij. Kortom alles is goed gestructureerd en er is over 

nagedacht. De hand van de meester is hier duidelijk aanwezig.  

Teun als bescheiden man heeft zijn zaakjes goed voor elkaar. 

Opvallend zijn z’n druiven. Een Belgisch ras. Geregeld worden de 

druiven verzorgd en wordt er vaak gezwaveld. Ik heb in 2016 een tros 

druiven gekregen. Je weet niet wat je proeft…. 

De volkstuin heeft hij al vele jaren op deze plek. Aanvankelijk werd een 

tuin toegewezen aan de overkant maar dat was nog wat te vroeg.  

 

Hij is begonnen in Hoek van Holland/Westland met werken. Eerst met 

koeien melken vanaf zijn twaalfde jaar. Ook bemachtigde hij een stukje 

grond om al vroeg te gaan “tuinen”.  

Later is hij naar Maassluis gekomen (huisje boompje beestje) en heeft 

jaren bij Key & Kramer gewerkt. 

 

Teun helpt geregeld bij de winkel.  

Hij heeft als hobby “een tweede tuin”. Hiermee bedoelt hij zijn 

brommer. Op zolder staat er nog één die wordt gebruikt voor 

onderdelen voor z’n rijdende brommer.  

 
Teun vindt dat het binnen de vereniging wel aardig loopt. 
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De volgende persoon die ik ga interviewen is door Teun voorgedragen: 

Piet Keijzer. 

 

Teun bedankt voor je input en fijne gesprek. (We 

hebben over veel meer gesproken dan hier is 

vermeld). 

Met excuses voor de late publicatie. 

 

Ruud Broekman 

Redactie De Vluchtheuvel 
 
 
 

 

Kopij 
 
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  
13 mei. 
 
Eind mei verschijnt Het Vluchtheuveltje waarna er 2 maanden geen 
clubblad in de bus glijdt. Het volgende nummer verschijnt eind 
augustus en vervolgens weer elke maand. 
 
 
 
 

Bingo 

 

 

 

 

 
 
De eerstvolgende BINGO avond is op vrijdag 18 mei.  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Klaverjassen 
 

Vrijdag 6 april was er wat geharrewar met de 

opkomst van de spelers. Aanvankelijk werd een 

reservespeler opgeroepen, maar doordat een opgegeven speler 

wegbleef, kon de reservespeler weer naar huis en werd er aan 6 tafels 

gespeeld met 2 slapers. 

Anja heette iedereen hartelijk welkom, vertelde dat er 6 tafels en 2 

slapers waren en wenste iedereen een fijne avond. 

Zoals gebruikelijk was iedereen in een opperbeste stemming en werd 

er weer gezellig gespeeld. Door het gelach over en weer, was het 

natuurlijk weer flink luidruchtig. 

De paaseitjes bij de koffie en de kaas en worst tussen de rondes door 

werden zeer gewaardeerd en vonden gretig aftrek. 

De avond was later begonnen en daardoor ook later afgelopen. Na de 

derde ronde werden de punten geteld en kon Anja de prijzen uitreiken. 

Doordat 6 april de eerste vrijdag van de maand was en Pasen op 1 en 

2 april viel, werd deze avond toch Paasklaverjassen genoemd en 

kreeg iedereen een prijs. Anja had weer voor mooie prijzen gezorgd, 

w.o. vleesbonnen die deels gesponsord waren door keurslager Jaap 

Landman. Ook de bekende stol met roomboter en de befaamde verse 

kippen waren weer aanwezig. En zo ging iedereen tevreden naar huis. 

De 6 hoogst geëindigden waren:  

 

1) Mevr. M. Nelisse  5712 punten 

2) Dhr. A. Spanjersberg  5630 punten 

3) Dhr. H. Weeke   5551 punten 

4) Dhr. C. Schrijvers  5549 punten 

5) Dhr. P. Damsteeg  5454 punten 

6) Mevr. T. Bentvelzen  5295 punten 

 

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 4 mei. 

 

(Anja had aan het begin van de avond gevraagd of men 4 of 11 mei als 

laatste klaverjasavond wilde. De meeste stemmen gingen naar 4 mei.) 
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Langzame lente 
 

Trots talmende tulpen in trage wil 

Triomferende trompetnarcissen 

Bevreesd om zich te gaan vergissen 

In de kille lente van de maand april 

 

Stevig stoer stampen vanuit de stal 

Hopende hang naar gele warmtekleur 

Gevoelstemperatuur is nu teneur 

Elke bloem een overleefgeval 

 

Mocht de tuinman of de boer gaan klagen 

Worden groenten straks weer veel te duur 

Komen wij te kort dan in die dagen? 

 

 
 

Vrij vliegende vogels in volle vlucht 

Dartel dankend voor het oude brood 

Pas op: Alle krolse katten grijs en rood 

In de achtertuin zijn heel berucht 

 

Ook de pril prikkende petunia 

Bruin resterend uit een vorig leven 

Zal ook deze winter overleven 

Met de fier vlammende forsythia 

 

Zwakke knoppen gaan zwaar zwellen 

Groene grassen die graag gretig groeien 

Zwartbont vee met zware zomerbellen 
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Zwoegend zomerlover in de zwoele wind 

Zwartzwaaiend in volronde gele maan 

Zo onthaast en hoopvol blijven staan 

Dat heilzaam helpt voor ieder mensenkind 

 

Al zal alles dan wat later moeten zijn 

Wij ons zaad nog even moeten sparen 

Het geduld nog even wat bewaren 

Fractie in je langlopende levenslijn 

 

 
 

Menig mooi mijmerend moment in mei 

Is nu voorbestemd aan menigeen 

Bijzond’re blijdschap blijft je altijd bij! 

 

Zomerzonzoekend wil straks iedereen 

Vergeten ware weidse wereldvragen 

De zon die eeuwenlang daar boven scheen! 

 

Uit: ‘Ben ik dat’- Maria Pieters © mei 2018. 
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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

