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Van de (interim) voorzitter 
 

Voor de meesten onder u zit de 

vakantieperiode er inmiddels op. Ik 

ben nog laat op vakantie en schrijf u 

dit vanuit Kopenhagen. Heerlijk 

wisselvallig weer. Vreemd dat je 

daar ook naar kunt verlangen. Voor 

de tuin was het een hele moeilijke 

zomer. Zoveel warme dagen achter 

elkaar zonder een spatje regen. 

Daar is bijna niet tegen aan te 

spuiten. Tenzij je tijd en zin had om 

met 25-30 graden iedere dag naar 

je volkstuin te gaan. Volgens de 

weerstatistieken was de 

gemiddelde temperatuur gemeten 

bij het weerstation in Hoek van Holland over dag en nacht in juli 20,1 

graad. De gemiddelde maximum temperatuur was 24,6 graad. De 

hoogste temperatuur is gemeten op 27 juli: 37,9 graad! Wat een record 

is. Dit heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de gewassen. 

De aardappeloogst is matig, de bessenoogst gigantisch, de tomaten in 

de kas worden zacht of verbranden. Tomaten buiten daarentegen 

doen het prima! En niet te vergeten de buiten druiven! Zo ook grote 

oogst bij de courgettes. Iedereen heeft vast toch nog genoeg lekker 

vers groenten en fruit kunnen oogsten. 

 

Begin augustus  had ik een leuke, leerzame ontmoeting op ons 

complex met de voorzitter van VTV Kweeklust uit Wateringen, Bert 

Melkert. We hebben ideeën uitgewisseld, reglementen naast elkaar 

gelegd en diverse problemen besproken. Op veel tuincomplexen loopt 

men tegen dezelfde dingen aan. Duidelijk werd dat je van elkaar kunt 

leren. Met enige trots heb ik hem daarna rondgeleid over ons complex. 

Hij vond het er mooi uitzien. Wat hebben wij veel mooie, goed 

onderhouden tuinen! Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen, maar 

daar wordt door de commissie B & O hard aan gewerkt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

3 

We hebben een aantal leuke gesprekken gevoerd met enthousiaste 

tuinders. Onder andere Dominique Massa van tuin 195. We hebben 

onze ogen uitgekeken hoeveel verschillende soorten groenten en fruit 

hij teelt. Geen stukje grond is onbenut. Heel belangrijk zijn de druiven. 

Daar bottelt hij heel wat flessen wijn van. Sinds kort kweekt hij ook 

rabarber om Prosecco van te maken. De tuin is zijn lust en zijn leven.  

 

Ook de tuin van Rien Stoffels, de allerlaatste tuin op ons complex is 

zeer de moeite waard. Wat een verschillende soorten pioenrozen en 

bessen staan er op zijn tuin! Van het geluid van de rijksweg heeft Rien 

geen last. Hij tuiniert altijd met een koptelefoon op zijn hoofd. 

 

In september ga ik een tegenbezoek afleggen aan het complex van 

VTV Kweeklust. Ik zal u hier later over berichten. 

 

Ik wens iedereen een mooie nazomer op ons mooie volkstuincomplex. 

 

Anne Langedijk  

Bert en Domenico Massa in gesprek  Rien Stoffels trots op zijn hoge mais 
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Agenda 
 

 

Datum Activiteit 

2 september Bloemencorso Zundert 

3 september Tentoonstelling Corsowagens Zundert 

7 september Klaverjassen 

8 en 9 september Pompoenfair Brielle 

15 en 22 september Opendagen Fruittelers 

21 september BINGO 

 

Weerspreuk 

In september warme regen, brengt de boeren rijke zegen. 

Is het 1 september heerlijk weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer. 

Een warme september, een droge oktober. 

Warm in september, koud in december. 

Blijven de zwaluwen lang, wees voor de winter niet bang. 

Schijnt de herfstzon met zomerkracht, maakt veelal de winter zacht. 

Vorst in september, zacht in december. 

 

Kopij  
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  
16 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. 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Berichten van het bestuur 
 

Zoals u weet is het bestuur bezig om het 

terrein een mooier aanzien te geven. In dit 

kader is besloten dat er twee vlaggen worden besteld met het logo van 

VTV De Vluchtheuvel.  Deze zullen worden opgehangen aan het begin 

van het middenpad. 

Er zijn een aantal (veel al positieve) reacties van leden gekomen op 

ons voornemen om ligusterheggen langs het middenpad te plaatsen. 

Het bestuur heeft besloten nog een aantal mensen te benaderen en 

een risico analyse te maken. In de september vergadering hopen we 

hier een definitief besluit over te nemen. Wordt vervolgd dus. 

 

Om te voldoen aan de AVG wetgeving, is er een privacy regelement 

opgesteld. Dit reglement is geüpload op de website van VTV De 

Vluchtheuvel: www.vluchtheuvelmaassluis.nl 

 

Ook is er een reglement gebruik kantinefaciliteiten opgesteld waarin de 

regels zijn opgesteld voor het verhuur van de kantine aan leden. Dit 

naar aanleiding van een aantal verzoeken van leden. Het regelement 

moet nog met de betrokken partijen worden besproken. Zodra dit 

reglement is goed gekeurd in de bestuursvergadering zullen we dit in 

Het Vluchtheuveltje publiceren. 

 

Er zijn nog een paar tuinen waar asbest in de beschoeiing bij de sloot 

zit. Omdat de tuinders van deze tuinen hebben aangegeven niet in 

staat te zijn om dit er zelfstandig uit te halen, gaat de Vereniging een 

handje helpen door het beschikbaar stellen van de graafmachine.  

 

De commissie Bouw & Onderhoud heeft weer een aantal brieven naar 

leden verstuurd met betrekking tot het onderhoud van de sloten. Een 

ieder is gevraagd het riet uit de sloot te verwijderen, zodat het water 

weer goed kan doorstromen. Iedereen heeft belang bij een schone 

sloot! 

  

http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
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In Memoriam Ria Engel 

 
 

 

In Memoriam 

 

Na jaren lang ziek te zijn geweest hebben wij 

toch nog onverwacht op 30 mei 2018 afscheid 

moeten nemen van Ria Engel.  

 

Velen van u zullen Ria niet gekend hebben,  

behalve dan wellicht de leden die de kantine 

regelmatig bezochten. 

We hebben haar leren kennen als een hartelijke, positieve vrouw met 

een ongelofelijk doorzettingsvermogen die, ondanks haar ziekte, 

altijd klaar stond om te helpen waar dat nodig was. 

 

Ria was een graag geziene vrijwilliger in de kantine van de 

Vluchtheuvel. Ze was vaak op de achtergrond aanwezig en was in 

de vele dingen die Bert als kantine beheerder deed ook daar zijn 

steun en toeverlaat. 

 

Ze stak haar handen uit de mouwen bij het verzorgen van o.a. de 

nieuwjaarsreceptie en de jaarvergaderingen. Ontelbare kopjes koffie 

heeft ze geschonken op zaterdagmorgen als veel leden daar een 

praatje kwamen maken over allerlei tuinzaken of gewoon een praatje 

pot, want Ria was een gezellige prater. Ook op de klaverjasavonden 

was Ria altijd aanwezig en een graag geziene gastvrouw. 

 

Ria bedankt voor al je vrijwillige hulp bij De Vluchtheuvel, we zullen 

je missen. We wensen Bert veel sterkte met het verwerken van dit 

grote verlies.   
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Werkrooster september en oktober 2018 

 

     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 

     

     
13 oktober 2018 Tuin  20 oktober 2018 Tuin 

M.  El Achaouch 118  Y.  Ulucay 127 

E.  Ala 119  J.V.N.  Steltenpool 128 

A.  El Hamouchi 122  A.  Talhaoui 129 

S.G.  Abdulahad 124  B.  Willemse 130 

R.  Atar 125  A.  El Ouassidi 132 

H.  Mustafa 126  M.  Oguz 133 
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27 oktober 2018 
 
Tuin    

R.F. van Riet 134    

Ö.  Ertekin 135    

R.  Saber Ali 136    

H.  Stakenburg 137    

Dhr.  El Yousfi 138    

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 voor de maand september 

 

 

                    

                   Broodje gehaktstaaf € 1,45 

 

 

 

 

 

 
Peter van de Berg     
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Bouw- en onderhoudscommissie 
 

De zomer is op het moment dat ik dit 

schrijf volop aanwezig en daar 

genieten we met volle teugen van. Op 

het complex groeit en bloeit alles 

volop, wat ziet alles er schitterend uit. 

Dit mag best ook wel eens vermeld 

worden. Het is niet alleen maar 

negatief wat wij ervaren. Overal zie je mensen volop in de weer met 

het verzorgen van planten, bloemen en struiken.  

En dan natuurlijk de droogte. Wat moet er veel met gieters water 

worden gesjouwd, vooral door de mensen die niet 

de luxe hebben van een pomp. Overigens zag ik 

diverse keren mensen het complex betreden met 

een net aangeschaft exemplaar en dat begrijp ik 

heel goed. Ik zelf ben al jaren in het bezit van een 

pomp maar kan er beslist niet meer buiten.  

 

Beste mensen let wel alstublieft op de tijden dat we 

deze gebruiken:  

‘s-avonds na 20.00 uur en op zondag mag er beslist 

niet worden gedraaid met de pomp!!!!   

 

Dan nog even een aandachtspunt. Na de laatste controleronde over 

het complex waren er best nog veel tuinen die wat aandacht aan het 

hoofdpad zouden moeten besteden, maar dit is gelukkig reeds door de 

meesten van u inmiddels ook weer opgelost, onze dank hier voor. 

 

Wat mij deze week behoorlijk opvrolijkte was het 

volgende: schuin tegenover mijn tuin had ik al een tijd 

geen activiteit meer waargenomen, waardoor het er erg 

onverzorgd uit begon te zien. Op het hoofdpad sprak ik 

diverse mensen aan, met de vraag of men iets wist van 

deze persoon en wat bleek, hij blijkt al een tijd 

behoorlijk ziek te zijn. Men vertelde dat zijn kinderen 

het zouden bijhouden.  
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In de praktijk blijkt het dan wat lastiger te zijn en gebeurt dat dus 

nauwelijks. Een aantal dagen later sprak ik weer een van onze 

tuinmensen die ook de tuin van zijn wat oudere schoonvader 

schitterend bij houdt, of hij soms iets wist en meteen de vraag er 

achteraan of hij soms kon kijken of er met een paar mensen misschien 

in ieder geval geschoffeld kon worden.  

Nou dat was niet tegen dovenmansoren gezegd.  

Dit op maandag gevraagd en woensdag was het al 

gebeurd. Hij heeft op woensdagochtend om 09.00 

uur de schoffel gepakt en om 15.00 uur was hij de 

hele tuin rond geweest.  

 

Dit noem ik nog een hulpvaardigheid, mijn petje af 

voor deze persoon en uiteraard onze hartelijke 

DANK!!!!                        

   Ton Koene 

 

 
Hartelijk dank! 
 
Het is al weer enige tijd geleden, maar wij willen bestuur en leden allen 

hartelijk bedanken voor de cadeaucard  die wij uit handen van 

Monique de Man-Smith (lid representatiecommissie) ter gelegenheid 

van ons 50 jarig huwelijksjubileum hebben ontvangen. Wij kijken nog 

naar iets leuks om de “card” te verzilveren, maar het gebaar heeft het 

verenigingsgevoel versterkt en daar zijn wij ook erg blij mee. 

 

 

 

Nogmaals hartelijk dank en 

lieve tuingroetjes, 

Truus en Rien Stoffels  
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Bloemen komen tot vruchten 
 

De moestuin produceert ontzettend veel gewassen die eetbaar zijn. Ze 

vormen bloemen, vruchten, bladeren maar ook wortels en knollen. 

Vruchtdragende planten vormen eerst bloemen die later bestoven 

worden. Maar niet elke bloem is hetzelfde. We onderscheiden 

eenslachtige bloemen en tweeslachtige bloemen en zelfs eenhuizige 

en tweehuizige planten. Een overzicht. 

 

Eenslachtige en tweeslachtige bloemen 

Elke plant produceert vroeg of laat bloemen. Ze garanderen 

nakomelingen en zorgen uiteraard voor het nodige kleurenspektakel. 

Maar niet alle bloemen zien er binnenin hetzelfde uit. We 

onderscheiden eenslachtige en tweeslachtige bloemen. De meeste zijn 

tweeslachtig en hebben logischerwijs twee geslachtsorganen. In 

dergelijke bloemen zitten dus stampers én meeldraden die instaan 

voor de bevruchting. Maar er zijn ook uitzonderingen die eenslachtige 

bloemen produceren. Bloemen die met andere woorden ofwel een 

vrouwelijk geslachtsorgaan hebben ofwel een mannelijk, nooit allebei. 

 

Eenhuizige en tweehuizige planten 

Nu wordt het pas echt interessant. Bij eenhuizige planten vind je zowel 

mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant.  
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Meloenen, komkommers, pompoenen en zelfs courgettes zijn 

eenhuizig en hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke bloemen die 

elkaar uiteindelijk zullen bevruchten. 

 

Tweehuizige planten daarentegen produceren doorgaans altijd 

eenslachtige bloemen die ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk zijn. Op 

tweehuizige planten vind je dus maar één geslacht terug. Oude 

kiwirassen zijn nog niet zelf bestuivend en dus tweehuizig. Van 

dergelijke rassen moet je een mannelijke en vrouwelijke plant in 

elkaars buurt hebben staan om vruchten te krijgen. 

 
Bron www.detuinoptafel.com 
 
 
 
 

 

Ooievaar  
 

Zowel van Anita Roks als van Jos Klein kreeg de redactie foto’s en 

tekst toegestuurd.  

 

 

Op zondagavond 3 juni zat dit stelletje gezellig te 

flikflooien achter de tuin van Jos Klein. 

 

Twee ooievaars boven dierenhoek ’t Sparretje 

genomen vanaf tuin 26. 

 
 
 

 
We zullen afwachten of het bij bovenstaande bericht blijft of dat de 
ooievaar in februari/maart 2019 nog iemand blij zal maken.  

http://www.detuinoptafel.com/
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Merkwaardig!!!!! 
 

In de laatste uitgave van Het Vluchtheuveltje heb ik jullie beloofd een 

artikel aan bladluizen te wijden, maar ik wist toen niet dat de auteur 

van het boek Plaagdieren een uitgebreid artikel hierover in het blad De 

Tuinliefhebber geplaatst heeft. Dit blad krijgen alle tuinders van De 

Vluchtheuvel dus is het nu niet nodig om het in ons eigen blad over de 

bladluis te hebben want Suze kan dat natuurlijk veel beter dan ik. 

 

Ik heb de afgelopen maanden iets merkwaardigs op mijn tuin 

meegemaakt. Toen ik door de droogte en hitte de weinige aardappels 

van dit jaar ging rooien kwam ik wel een 

heel merkwaardige aardappel tegen. 

Maar na onderzoek bleek het helemaal 

geen aardappel te zijn maar een ei 

waarschijnlijk van een meerkoet. Het ei 

was helemaal gaaf zie de foto. Thuis 

vond ik het jammer dat ik de foto niet 

had gemaakt met de aardappels er nog 

bij en besloot ik de volgende dag alsnog een foto te maken met 

aardappels erbij. Dat verhoogt de geloofwaardigheid van mijn vondst 

dacht ik, maar helaas het ei was weg.  

Ik heb al eerder een ei gevonden maar toen 

er niet zo bij doorgedacht hoe het kan dat er 

eieren in mijn tuin verstopt lagen. Het was al 

lang Pasen geweest en in de paashaas 

geloof ik niet. Tot mijn verbazing heb ik nog 

een derde ei gevonden maar die is niet 

helemaal met aarde bedekt. Deze ligt bij een 

rode aalbessenstruik en ligt er nog steeds. 

zie de tweede foto.    
 

Jullie begrijpen dat ik dit nu niet meer los kon laten in mijn hoofd en 

ging meerdere keren echt wel lang googelen en ben tot de conclusie 

gekomen dat ratten de eieren uit één of meerdere nesten gehaald 

moeten hebben. Ik zeg ratten want een rat kan nooit in zijn eentje de 

eieren door de gangen naar het eigen nest brengen. 
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Op internet kwam ik het plaatje 

hiernaast tegen en zie je dat 

ratten heel erg slim zijn. 

 

Nu moet ik dus de ratten 

aanpakken want ze veroorzaken 

veel schade door knagen, diefstal van oogst, stank overlast en 

vervuiling door uitwerpselen en ook niet te vergeten ze kunnen ziektes 

verspreiden. Het zijn alleseters en niet aan een seizoen gebonden, dus 

het hele jaar door zijn het plaagdieren. Het zal niet meevallen maar wij 

moeten proberen er voor te zorgen dat ratten op onze tuinen niet 

genoeg eten kunnen vinden.  

Ik heb wel eens een tuinbuurman gehad die hele hompen oud brood in 

de sloot naast zijn tuin gooide. Dat is natuurlijk uit den boze want 

ratten besmetten 3x zoveel voedsel dan ze zelf eten. Als je ’s winters 

knollen en/of wortels op je tuin bewaart, doe het dan zo dat de 

knaagdieren er beslist niet bij kunnen. Houd de composthoop vochtig 

en zet ze een paar keer om zodat er geen nesten kunnen worden 

gemaakt. Plant bloembollen in z.g. vijvermandjes en bedek 

bloempotten met bloembollen met gaas. Wil je ze op afstand houden 

doe dan wat druppels hertshoornolie op een stukje hout en leg dit 

tussen de bloembollen. Door de stank verjaag je dan de ratten. 

Natuurlijk kun je ze ook vangen met vallen. 

Er zijn soorten waar je ze levend uit moet halen 

en elders uitzetten en soorten waar de rat het 

niet overleefd.  

Dit is ook geen lolletje voor de tuinder. Aan jouw de 

keus bij rattenoverlast! 

 

 

Rien Stoffels tuin 199  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image:///6f505d80425c2cb8c46f6c3afbd4296dc86c0505d19487c488419d1c56d999ab&imgrefurl=http://aviculture-europe.nl/nummers/16N05A09.pdf&docid=CKIJIw1Lthu70M&tbnid=uCxcQoBdUG81XM:&vet=12ahUKEwiWr9OJmOjcAhVLKlAKHdWuDI44ZBAzKEgwSHoECAEQSQ..i&w=339&h=392&bih=875&biw=1280&q=ratten met eieren&ved=2ahUKEwiWr9OJmOjcAhVLKlAKHdWuDI44ZBAzKEgwSHoECAEQSQ&iact=mrc&uact=8
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Evenementen 
 

2 september Bloemencorso Zundert 

Zundertse buurtschappen strijden om wie 

de mooiste corsowagen bouwt. Met 

zelfgekweekte dahlia’s, eigen ontwerpen en 

het zelf bouwen van de wagens is dit corso 

in meer dan 80 jaar uitgegroeid tot een van 

de grootste ter wereld. Van 13.30 uur tot 

circa 16.45 uur. Toegang: € 10,-. 

Op maandag 3 september staan alle wagens de gehele dag opgesteld 

op het tentoonstellingsterrein voor het publiek. (Toegang: € 5,-). 

[korting met bon: € 2,- op entreeprijs van € 10,- (max. 2 pers.)] 

076-5971399 www.corsozundert.nl 

 

8 en 9 september Pompoenfair  

In 2018 vindt de pompoenfair plaats op een 

nieuwe locatie; namelijk op het Blijckersbolwerk 

in Brielle. 

Een prachtige locatie binnen de vesting van 

deze mooie stad. 

De pompoenen worden geleverd door de familie 

Groenewegen en wij zelf zijn aanwezig met onze planten, gerookte 

knoflook en pompoenlekkernijen van onze vertrouwede leveranciers. 

Toegang is gratis en er is voldoende gratis parkeergelegenheid op 

loopafstand. www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen 

 

15 en 22 september Open dagen boomgaarden   

Ruim 35 fruittelers openen hun 

boomgaarden voor publiek, om zelf appels 

en peren te komen plukken. Zet je tanden 

in een sappige Elstar, Jonagold of Cox 

appel, Conference peer, of één van de 

andere fruitsoorten die Nederland rijk is. Neem wel wat kleingeld mee, 

om het geplukte fruit te kunnen afrekenen. Kijk op 

www.defruitigste.nl/plukdagen voor de deelnemende bedrijven. 

  

http://www.corsozundert.nl/
http://www.defruitigste.nl/plukdagen
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Landleven 
 

Uit het blad Landleven komen onderstaande kruidentips. 

 

-Zet bloemen, kruiden en groente niet uit elkaar, maar laat ze door  

 elkaar groeien. Planten versterken elkaar en bovendien toont het veel  

 leuker. Het wordt een groter plezier om in de tuin te werken, als het  

 ook mooi is om naar te kijken. 

-Ook voor kruiden telt wisselteelt. Bieslook bijvoorbeeld kan maar twee  

 jaar op dezelfde plek worden geteeld voor de plantjes wegkwijnen. 

-Basilicum groeit pas bij een temperatuur van 20 graden. Dat kan dus  

 echt pas in de zomer de tuin in. 

-Dragon heeft een anijsachtige smaak en kan je gerechten echt  

 bijzonder maken. Maak bijvoorbeeld eens een salade van druiven met  

 feta en dragon. 

-Reserveer een plekje voor kleine pimpernel. Dit kruid blijft groen in de  

 winter. In de winter is dit een vervanger voor peterselie. 

-Kenikir heeft prachtige gele bloemen. De wortel wordt in de  

 Indonesische keuken gebruikt. 

-Verveine is een geweldige plant, maar in het voorjaar denkt men dat  

 hij de winter niet heeft overleefd. Sproei hem elke dag goed nat. Na  

 een paar dagen zal hij waarschijnlijk gewoon weer uitlopen. 

-Indianenlook lijkt qua smaak op pittige bieslook, maar heeft een  

 spectaculair uiterlijk, met metallic roze bloemen. Met zulke kruiden  

 wordt de tuin mooier en het zijn leuke aanvullingen in de keuken. 

-Het kan een toestand zijn om de wortel van mierikswortel te  

 verwerken. Het blad van de plant is echter net zo vol van smaak en  

 veel gemakkelijker te gebruiken Gebruik het fijngesneden in een  

 pittige salade of rok vis in het blad. Heerlijk! 

 

Kruiden, een inspiratie voor elk teeltseizoen. 

 

Laat de redactie weten welke kruiden u verbouwt en wat uw ervaring 

hiermee is. Waar gebruikt u de kruiden voor? Welke tips heeft u? 

 

Berichten svp naar Rabropo@kabelfoon.nl  
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Klaverjassen 

 

In het vorige Vluchtheuveltje zijn er een aantal 

foto’s weggevallen. Bijgaand alsnog de foto’s 

met tekst. 

 

 

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 sr 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 

 

 

Volgende klaverjasavond 7 september. Aanvang 19.30 uur. Koffie 

vanaf 19.00 uur. 

 
Bingo 
 

 

 
  
Volgende Bingo-avond 21 september. Aanvang 19.30 uur. Koffie vanaf 
19.00 uur. 
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Warmteprotocol 
 

De zon kwam zelden zo na aan de aarde  

Oververhitte enthousiast zo stad en land 

In de warme huizen sneefde menige bejaarde 

Hele velden raakten hels verbrand 

 

Zwaar zinderende zeetaferelen 

Dampende transpiratie overal 

Volgestouwde strandpercelen 

Klamme lappen in de nacht vooral 

 

Dankzij deze Saharacultuur 

Waar piepers op het land verdrogen 

Worden de frieten straks weer duur 

 
 

Namaakregen kost een heel vermogen 

Brandstofprijzen gaan omhoog 

Hou de klimaatcrisis in het oog! 

 

Toen vond de zonnegod het welletjes 

Draaide de thermostaat toen weer omlaag: 

Stratenvol toen regen met veel belletjes 

Overstromingen alom gestaag 
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Ook veel weelderige vruchtengroei 

Op menig moestuin in het land 

Met prematuur gewassenbloei 

Op de kleigrond en op ’t zand 

 

Moeder natuur past zich steeds weer aan 

Blijft ons immer weer verbazen 

Hittegolven zullen komen en weer gaan 

Dan weer moessons die gaan razen 

 

De ijskap zal weer verder af gaan nemen 

Zeewaterpeil komt gestaag omhoog 

Hopelijk beklijft het voornemen: 

Dat er wereldwijd toch niet om loog 

Dat wij allen blijven beseffen: 

CO twee uitstoot is nog steeds te hoog! 

 

 

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

09/2018 
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Contactgegevens 

 
Voorzitter: Vacature. Interim voorzitter is Anne 
Langedijk. Contactgegevens zie hieronder. 
 

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 juni:    10.00 - 12.00 uur 
Juli 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

