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Woord van de voorzitter 

 

Beste leden, 

 

Drie weken geleden zat ik aan tafel met enkele 

tuinders en kwam het Huishoudelijk reglement ter 

sprake. In het gesprek wat volgde, werd mij al snel 

duidelijk dat er een verkeerde indruk is ontstaan 

over de totstandkoming van het Huishoudelijk 

reglement. Men ging er vanuit dat het reglement 

alleen bedacht en opgesteld was door het bestuur.  

 

Ik wil hier even wat verder op in gaan.                       

 

Zoals u wellicht weet huren wij het complex van de Gemeente 

Maassluis. Hiervoor betalen wij jaarlijks een huurbedrag. Maar daar 

blijft het niet bij. Bij het huurcontract zitten een aantal clausules die wij 

in acht moeten nemen. 

Zo zijn er in het contract richtlijnen en afmetingen aangegeven voor 

onder andere het aantal vierkante meters wat er op een tuin bebouwd 

mag worden. Dus voor het bouwen van huisjes, kasjes en koude 

bakken moeten wij als vereniging ons aan de richtlijnen houden. 

Houden wij ons daar niet aan, dan kunnen wij controle verwachten van 

Bouw en Woning Toezicht van de Gemeente en dan heeft de 

vereniging een probleem en u dus ook. 

 

Nu kunnen wij als vereniging vergunningen afgeven voor het 

bebouwen en bouwen van tuinhuisjes, kasjes en koude bakken. Dat is 

een voorrecht en dat moet ook zo blijven. Zouden wij dit voorrecht door 

wanbeheer kwijtraken, dan moet er vergunning aangevraagd worden 

bij Bouw en Woning Toezicht van de Gemeente en zo'n aanvraag kost 

je al gauw een paar honderd euro. 

 

Het is dan ook voor U en de vereniging van groot belang dat wij ons 

aan de clausules en de reglementen houden. Zo blijven wij het 

voorrecht om zelf vergunningen te verstrekken behouden. 
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Voor alle duidelijkheid hebben wij deze clausules, voor zo ver van 

toepassing, opgenomen in het Huishoudelijk reglement, zodat ieder lid 

daar de beschikking over heeft. 

 

Het tot stand komen van een Huishoudelijk reglement gaat als volgt. 

Een Huishoudelijk reglement wordt altijd voor de totstandkoming in 

concept aangeboden aan de AVVN en daarna aan alle leden, waarna 

het ter goedkeuring in stemming wordt gebracht in de 

ledenvergadering. 

Dus de leden hebben inbreng in de totstandkoming van het 

Huishoudelijk reglement.  

 

Het is dus voor U belangrijk te weten wat er in het Huishoudelijk 

reglement staat en waar je voor hebt getekend. Heb je moeite met het 

lezen, dat is geen excuus. Er is altijd wel iemand van het bestuur die 

het je kan uitleggen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Piet de Bruijn 

 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering V.R.T. De Vluchtheuvel 

 
U bent van harte uitgenodigd in ons verenigingsgebouw aan de 

Weverskade in Maassluis op zaterdag 17 maart 2018. Aanvang 10.00 

uur. 

 

Voor de agenda en bijbehorende stukken treft u ter informatie een 

bijlage bij “Het Vluchtheuveltje” aan. 

 

Tot zaterdag 17 maart 10.00 uur. 
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Agenda 
 

 

Datum Activiteit 

  

Vanaf 27 februari Vluchtheuveltje maart 2018 

2 maart Klaverjassen 

16 maart BINGO 

17 maart Algemene ledenvergadering “De Vluchtheuvel” 

18 maart Groenmoesmarkt 

 

 

 

Weerspreuk 
 

Waait de wind in maart te fel, veel fruit verwacht men wel. 

 

Komt men in maart onweer tegen, dan krijgt men in juli regen. 

 

Op de Lentedag (21) de wind in noord, dan blaast deze nog zeven 

weken voort. 

 

 

 
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 
 
Jubilarissen 

De secretaris heeft vastgesteld dat er aan 

de hand van de huidige ledenlijst geen jubilarissen zijn. Helaas missen 

wij nog steeds een aantal gegevens. Mocht u volgens uw gegevens in 

aanmerking komen voor een speldje van 25 jaar, 40 jaar of 50 jaar lid, 

wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit te melden bij de (interim) secretaris 

Frans Ponsioen, ponsioen@kabelfoon.nl. 

 

Asbest 

Wederom stond de kwestie asbest op de agenda van de 
bestuursvergadering van maandag 12 februari 2018. De bouw & 
onderhoudscommissie heeft alle beschoeiingen, schoorstenen en 
daken van opstallen die verdacht zijn van asbest, in kaart gebracht. 
Het betreft 14 tuinen. Er zullen monsters worden genomen, welke in 
een laboratorium worden onderzocht om met zekerheid vast te stellen 
of het asbest is. Daarna zullen de betreffende tuinleden een 
dwingende brief ontvangen, waarop zij worden gesommeerd het 
asbest te verwijderen. Dit jaar kan het asbest voor het laatst gratis 
worden ingeleverd bij de Milieustraat van de gemeente en bij 
milieuschade zijn de saneringskosten niet verzekerd. Ons complex 
moet asbest vrij worden! 
 

Afscheidingen middenpad 

Het is een wens van het bestuur om ons complex netter te maken. 

Hiertoe zijn al een aantal maatregelen genomen. Een doorn in het oog 

zijn de verschillende afscheidingen aan het middenpad. Er is 

gediscussieerd of het mogelijk is om allemaal dezelfde afscheidingen 

te maken. En wat voor afscheidingen dit zouden moeten zijn, 

natuurlijke of houten afscheidingen. Er gaat onderzocht worden wat de 

kosten zouden zijn van zo’n afscheiding, wie deze moet onderhouden 

en hoe dit in te voeren. Volgende vergadering praten we hier verder 

over. 

 

Prijzen kantine 

Omdat de prijzen van de kantine al 5 jaar ongewijzigd zijn, zullen de 

prijzen met ingang van 1 maart 2018 met 10% worden verhoogd.  

mailto:ponsioen@kabelfoon.nl
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Werkrooster maart en april 

 

 

 

 

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. 

     

 
 

  

     

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 

     

31 maart Tuinnr.    

E.C.W. Rey 4    

A. Krijnenberg 8    

Y. Zengin 14    

P. den Toom 15    

C. van Waesberge 104    
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Bouw- en onderhoudscommissie 
 
Het nieuwe seizoen staat weer voor 

de deur en dat betekent veel 

activiteiten op ons complex “De 

Vluchtheuvel”. 

De activiteiten zullen voornamelijk 

bestaan uit het zaaien, planten en 

hopelijk oogsten van een grote 

variëteit aan groenten en fruit. 

 

Er zullen leden zijn, die de kriebels krijgen om te gaan bouwen en/ of 

verbouwen van opstallen. 

Als u dit van plan bent, lees dan de voorschriften in het huishoudelijk 

reglement. Op deze voorschriften zal ook dit seizoen weer door B&O 

worden gecontroleerd. 

“LET OP” zonder voorafgaande toestemming en vergunning van 

de B&O commissie mag er niet worden gebouwd of verbouwd! 

 

Onderhoud 

Afgelopen jaar zijn er meerdere leden geweest, die het slecht of 

helemaal niet zo nauw hebben genomen met het bijhouden van hun 

tuin. Hierover hebben wij het vorig seizoen meermalen geschreven en 

gesprekken gevoerd. Binnenkort gaan wij wederom leden uitnodigen 

voor gesprekken om nogmaals de nadruk op het onderhoud te leggen. 

Voor ons is niets frustrerender dan om telkens te moeten 

waarschuwen. 

Wij eisen van degenen die zijn aangesproken, dat de welgemeende 

adviezen en verzoeken niet in de wind worden geslagen. 

 

Begin vroeg in het voorjaar met het bestrijden van onkruid, dus 

schoffelen en/of wieden. 

Als je daar vanaf het begin van het seizoen boven op zit heb je al een 

groot deel gewonnen en zijn de buurtjes ook heel blij.  

Niets is beter dan een verzorgde en goed onderhouden tuin.  

Hierdoor heb je zelf meer overzicht en zal de oogst groter zijn. 
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Dit geldt ook voor rommel en materiaal 

opslag. Bij ons is bekend dat voor 

diverse medetuinders de rommelige 

aanblik een doorn in het oog is. Hier gaat 

de B&O meer aandacht aan besteden. 

Kijk a.u.b. eens wat je het afgelopen jaar 

(maar ook daarvoor) niet hebt gebruikt of 

niet meer nodig hebt, voer dit af. 

OPGERUIMD STAAT NETJES!   

 

Asbest  

Nog graag uw aandacht voor het 

volgende: B&O heeft de tuinen met 

asbest verdacht materiaal in kaart 

gebracht. Voor zover nu bekend komen 

12 slootkanten, 1 schoorsteen en 1 

golfplaten dak in aanmerking voor  

             verwijdering. 

B&O zal op alle bekende tuinen materiaal afnemen om dit te laten 

bemonsteren. De bemonsteringskosten worden door de vereniging 

betaald. Als blijkt dat het daadwerkelijk asbest is, zal de huurder van 

de tuin dit zelf moeten verwijderen en afvoeren. 

Dat kan dit jaar nog kosteloos na afspraak bij de gemeentereiniging 

van Maassluis.  

Het asbesthoudende materiaal dient dubbelzijdig verpakt in plastic 

aangeboden te worden. 

 

Ook als het niet bij ons bekend is, kan het zijn dat er asbest aanwezig 

is op de tuin. Daarom een dringend verzoek om te controleren of er in 

het huisje/kasje asbesthoudend materiaal aanwezig is. Zo ja dit graag 

bij ons melden. Bij twijfel kunt u ook terecht bij de leden van B&O. 

 

Veel tuinplezier 

Namens de B&O commissie. 
Ton Koene 
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Ledenmutaties 
 
Net als alle andere jaren zijn er weer ledenmutaties. Een aantal leden 

nemen afscheid, zij stoppen met “tuinen” om welke reden dan ook. En 

een aantal leden stromen in en zullen zelf hun groente en fruit gaan 

verbouwen. Ook zijn er leden die van tuin zijn gewijzigd. 

Onderstaand een mutatieoverzicht. 

 

 
 
 

Wij heten alle nieuwe leden welkom en wensen hen veel succes op 

hun volkstuin. Dit geldt ook voor de “verhuizende” tuinders.   

Tuinnummer Vertrokken Verhuisd Nieuw

2 Dhr. Cees Hoekveen Dhr. Wim Alkemade van tuin 141/143

12 Dhr. Huib Smith (overl.) Mevr. Monique de Man-Smith

13 Dhr. Bram van der Gaag Mevr. Ria Donkers

16 Mevr. Fars Mevr. Z. Fars

35 Fam. Van Gool Dhr. K.A. Abdulla van tuin 140

99 Dhr. Ruben Weeke Dhr. Hasso Weeke

113 Mevr. Richarda Joppe Mevr. Anne Langedijk van tuin 149

124 Dhr. Ö. Ertekin Dhr. S.G. Abdulahad

133 Mevr. J. de Koning Dhr. Muzaffer Oguz van tuin 157

135 Mevr. Valkenburg Dhr. Ö. Ertekin van tuin 124

140 Dhr. K.A. Abdulla

141 Dhr. Wim Alkemade Mevr. Wendy Smaal-van Beest

143 Dhr. Wim Alkemade Mevr. Irma Mamadeus van tuin 145

145 Mevr. Irma Mamadeus Dhr. M. Akpinar

149 Mevr. Anne Langedijk Dhr. M. Oguz

157 Dhr. Muzaffer Oguz Mevr. M.E. Vreugdenil

159 Mevr. A.H. Baggerman Dhr. M. Akpinar

175 Dhr. Pieter Bakelaar Dhr. R. Yeldukko

179 Dhr. Martijn Kronemeijer Dhr. A. Al Hariri

189 Mevr. Pauline de Vries Dhr. Pieter Bakelaar van tuin 175
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Klaverjassen 
 

 

Vrijdag 2 februari was de opkomst beduidend 

hoger dan de vorige maand. 

Met 28 spelers kon er aan 7 tafels gespeeld worden. Er was ook nu 

weer een nieuw gezicht bij. Zoals gebruikelijk werd er enthousiast 

gespeeld, en ook nu weer was het aan de diverse tafels knap 

luidruchtig. Desondanks viel het op dat sommige tafels vrij snel klaar 

waren. 

Tussen de rondes door werd er gretig gebruik gemaakt van de schaal 

met hapjes, en na de tweede ronde vonden ook de haringen een goed 

heenkomen. 

Nadat aan het eind van de avond de punten geteld en gecontroleerd 

waren kon Anja de prijzen uitreiken: 

 

1) Hasso Weeke   5381 punten 

2) Peter v.d. Berg   5250 punten 

3) Anja Beneken   5227 punten 

4) Andre Spanjersberg  5156 punten  

5) Mari Paalvast   5074 punten 

6) Ruben Weeke   5057 punten 

7) Marina Weeke   4877 punten 

 

En de poedel ging dit keer naar Maarten v.d. Zwan met 4136 punten. 

 

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 2 maart 

 

 

Bingo 
 

 

 

 

 
De eerstvolgende BINGO avond is op vrijdag 16 maart. 
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Paddentrek 
 

Vorig jaar heb ik over de paddentrek al een keer een stukje geplaatst. 

Binnenkort gaat de paddentrek weer beginnen. Eind januari was het 

goed weer. De temperatuur gaf zelfs een dag 9 graden aan. Diverse 

amfibieën zouden langzaam aan gaan ontwaken uit hun winterslaap. 

Het zou een vervroegde paddentrek worden. Begin februari dachten 

de weergoden hier anders over en heeft de natuur zichzelf 

gecorrigeerd. 

 

Als je een keer mee wilt doen om amfibieën de weg over te zetten (en 

hiermee het doodrijden van deze diertjes te voorkomen), stuur mij dan 

een mailtje. Je hoort dan wat de bedoeling is. Je hebt de volgende 

materialen nodig: Een zaklamp, je fiets en gladde handschoenen. 

Daarnaast is het handig/noodzakelijk je goed warm te kleden.  

 

Stukje 2017: 

Heb jij ook al een keer padden in je tuin of 

in je kas gezien. Momenteel is er weer de 

paddentrek. Eigenlijk zou het amfibietrek 

moeten heten want ook de bruine kikker 

en de salamander zijn, naast de padden, 

aan het trekken. De temperatuur stijgt en 

de amfibieën ontwaken uit hun 

winterslaap. Ze trekken van hun overwinteringsplaats naar de 

voortplantingsplaats. Na de voortplanting trekken ze vervolgens naar 

hun leefgebied. Om in het najaar hun overwinteringsplaats weer te 

zoeken. En zo gaat de cyclus zich herhalen. De padden heb ik al een 

aantal keer op mijn tuin aangetroffen en zelfs in de kas waar het lekker 

vochtig is en de slakjes ook vaak het eerst waarneembaar zijn. De 

padden zijn onze grote vrienden. Het zijn opruimers van allerlei 

vervelende beestjes zoals torretjes, luizen en slakken. Padden kunnen 

in tegenstelling tot kikkers en salamanders niet zo lang in het water 

leven. Een uurtje per dag is meer dan zat. Zij leven het overgrote deel 

van de dag op het land. Een kikker kan veel langer in het water leven 

maar heeft op een gegeven moment toch ook grond onder de poten 

nodig, anders verdrinkt hij net als de pad. Een salamander 
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daarentegen leeft voor het overgrote deel van de dag in het water. Als 

je een pad tegenkomt beschouw hem als je vriend. En als je een pad 

beet pakt: Handen wassen. De pad heeft achter zijn kop aan beide 

kanten een gifklier. Hij smeert zichzelf hiermee in. De pad is voor ons 

mensen niet giftig maar als je na het beetpakken met je handen in je 

ogen wrijft krijg je toch mooi zere ogen. Let vooral op als er kleine 

kinderen op je tuin aanwezig zijn.  

Ik heb mij aangemeld na een oproep van de 

KNNV om mij in te zetten voor de 

paddentrek. De paddentrek start eind 

februari/begin maart en duurt tot ongeveer 

5-8 april. Eén avond per week is je vaste 

avond. Verder kan je bij “grote drukte” 

(hogere temperatuur en/of hogere 

luchtvochtigheid) extra ingezet worden als je dat wilt. Kortom amfibieën 

één avond per week overzetten vanaf de schemer tot ‘s avonds een 

uur of negen a tien gedurende een week of vijf/zes en dat alles ter 

voorkoming dat “onze vrienden” dood gereden worden. Volgend jaar 

ook iets voor u/jou? 

 

Ruud Broekman, Tuin 60 

 

Zomertijd 

 

In het laatste weekend van maart gaat de 

klok van zaterdag 24 maart op zondag 

nacht 25 maart een uur vooruit. Dat 

gebeurt jaarlijks ’s nachts om twee uur. 

Voor de natuur zelf heeft dat geen 

gevolgen en je andijvie, aardbei of welke 

plant, struik, boom of zaad dan ook, gaat er niet anders door groeien. 

Wat wel gaat gebeuren is dat het ’s avonds “een uur langer licht” is en 

dat betekent weer dat de schemering i.p.v. nu rond zes uur zich een 

uur later inzet. En dat heeft weer tot gevolg dat er ’s avonds meer 

bedrijvigheid is op onze tuinen. Dat gaat door tot de klok in het laatste 

weekend van oktober weer een uur terug gezet wordt.  
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Kantineaanbieding van de maand maart. 
 

Broodje berenklauw 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  

18 maart. 
 
 
 
 
 
 
Gevraagd: 

 

Wie heeft er voor mij tegen betaling op de 

tuin nog een stukje TRESPA van 50 x 60 cm.  

Frans Ponsioen, tuin 10. 

Tel. 0105926820  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Maarts gedoe 
 

De wurm als aan de grond verankert 

Rekt als rubber, trekt zich los en kankert: 

‘Hij laat mijn staart niet los die rotmerel 

‘t Lijkt wel een volwassen kerel!’ 

 

De hal is uit de grond en nu dan andersom 

Het spitten is gedaan, de hele tuin ligt om  

Donkerbruine grond in schuine steken 

Het was hard werken in die laatste weken 

 

De winterrust is weer gedaan 

Gepopel om te gaan beginnen 

Ook nieuwe spullen kopen gaan 

 

Nieuw zaad kan je nu gaan pinnen 

De tuinboer staat al voor je klaar 

Om je kooplust te gaan winnen 

 

Bonen zijn al weer gelegd 

Ook de pluksla en radijsjes zogezegd 
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Takken botten, bollen spruiten, planten groeien 

Nog even en we zullen moeten sproeien 

 

In sloot en vaart is geen begaanbaar ijs 

De vorst geeft zich ’s nachts nu toch wel prijs 

De dag komt met de eerste stralen van de zon 

Daarbij ook water in de regenton 

 

Straks dus ook weer maartse buien 

Die trekken door het hele land 

Die beduien dat de zomer aan komt kruien 

 

Maar die verdwijnen naar het buitenland 

De oosterburen dan weer minder blij 

Wij zijn gelukkig uit de brand 

 

De mol, wie is dat, geeft ons allen hoop 

Opnieuw een hoop, dan weer een hoop 

De reiger pakt hem, want geen paddentrek 

Hij is immers spekkie voor zijn bek  

 

Eind maart gaat de dag weer lengen 

Dat zal de tuinder ertoe brengen 

Te kruipen uit zijn warme winterhol 

Het voorjaar slaat hem in zijn bleke bol! 

 

Februari is gelukkig thans verstreken 

Maarts gedoe kan gaan beginnen 

Het voorjaar dus in enk’le weken 

 

We moeten ons nu gaan bezinnen: 

Kwakkelwinter is normaal geworden 

Pech voor hen die zo de schaats beminnen 

 

Uit: ‘Ben ik dat?’ – Maria Pieters. © maart 2018. 
 
Pieter Bakelaar.  
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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

