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Van de (interim) voorzitter 
  

Voor een zaterdag in oktober was er nog volop drukte op ons volkstuin 

complex. Niet gek natuurlijk. Er was geen Furiade meer en de 

temperatuur was zalig: 25 graden! Abnormaal voor oktober. En dat na 

die hele warme, droge zomer. De natuur kraakt.  

In een aantal provincies zijn serieuze water tekorten ontstaan. 

Waterschappen en provincie doen alle mogelijke moeite om het steeds 

schaarser wordende water te behouden voor kwetsbare 

natuurgebieden waar de droogte kan leiden tot onherstelbare schade 

aan flora en/of fauna.  

Ons land verlangt naar een periode met langdurige regen! De herfst 

laat echter nog even op zich wachten.  

 

Zaterdag 13 oktober was het dus heerlijk weer om op je tuin te 

vertoeven. Ikzelf ben begonnen aan het onderhoud van mijn tuinhuisje. 

Het heeft dringend een kwastje verf nodig en ik wil het graag groen 

maken. 
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Deze periode is uitermate geschikt om je tuin eens flink op te ruimen.  

 

Vergeet ook niet de slootkant achter huisje of kasje. En natuurlijk ook 

je tuin onkruidvrij maken! Daar heb je volgend voorjaar veel plezier 

van. Er verschijnen op ons complex al steeds meer stukken zwarte 

grond. Het tuinseizoen is dus toch bijna afgelopen. Hopelijk heeft u 

ervan genoten en bent u alweer volop bezig met de plannen voor 

volgend jaar. 

 

  

 

Met gepaste trots hebben we nieuwe vlaggen opgehangen. Op de 

vlaggen prijkt het nieuwe logo van De Vluchtheuvel. We hebben het 

oude logo in een modern jasje gestoken. De eerste reacties zijn 

positief. Mocht u ook een vlag willen bestellen voor op uw tuin, geef dit 

dan even door bij de winkel. Kosten: € 25,00. 

 

 

 

 

 

 

Anne Langedijk 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

4 

Agenda 
 

Datum Activiteit 

1 april – 30 november Botanische Tuinen Utrecht 

1 mei – 15 oktober Schot in de Roos Hattem 

14 – 18 november Betoverende Buitenfair Paleis Het Loo 

20 – 25 november Country & Christmas Fair Kasteel de Haar 

9 november Klaverjassen 

16 november BINGO 

17 november Aankomst Sinterklaas 

14 december (Kerst) Klaverjassen 

21 december (Kerst) BINGO 

25 – 26 december Kerstdagen 

31 december Oudejaarsdag 

1 januari Nieuwjaarsdag 

 

Weerspreuk 
De herfst met nevel doortrokken,  

toont een winter met sneeuwvlokken. 

 

November warm en fijn,  

het zal een strenge winter zijn. 

 

November met zijn regenvlagen,  

brengt verkoudheid, jicht en andere plagen. 

 

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

 

 

Verhuur kantine 

Het bestuur krijgt regelmatig verzoeken of men de kantine mag 

gebruiken voor bijvoorbeeld een vergadering van een vereniging van 

huiseigenaren, het vieren van een verjaardag etc. Wij hebben 

gemeend onze leden tegemoet te moeten komen en hebben daarom 

een ‘Reglement gebruik kantinefaciliteiten’ opgesteld.  

 

 
Reglement gebruik kantinefaciliteiten 
 
 

Algemeen 

Zoals vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering VTV De 

Vluchtheuvel d.d. 9 augustus 2018, is er een reglement opgesteld 

met betrekking tot het gebruik/verhuur van de kantine. 

 

 

Artikel 1: Hoofdpunten bestaande wet- en regelgeving 

a. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen is het voor een 

recreatieve instelling verboden om bijeenkomsten of activiteiten 

van persoonlijke aard te houden zoals bruiloften, examenfeestjes 

en verjaardagen. 

b. Derhalve is het (commercieel) verhuren van de kantine niet 

toegestaan. Dit geldt ook voor de verhuur aan andere 

verenigingen en stichtingen. 

 

 

Artikel 2: Niet commercieel verhuren 

a. De kantine van VTV De Vluchtheuvel is te huren voor haar leden. 

Hierbij gelden de volgende regels: 

a. Verhuur alleen voor vergaderingen (dus geen feesten en 

partijen) 

b. Maximum aantal personen 60 (Brandweer verordening) 
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c. Van tevoren wordt een schatting van het aantal personen 

opgegeven, dit i.v.m. de bezetting van kantinepersoneel. 

d. De kantinebeheerder, of een door hem aangewezen 

vervanger, is altijd aanwezig. 

e. Consumpties zelf meenemen is verboden. Voor consumpties 

gelden de in de kantine geprojecteerde prijzen.  

f. Kosten zijn € 40,- exclusief consumpties. 

 

 

Artikel 3: Verzoek tot huren kantine 

a.  Indien leden de kantine wensen te huren, dient een verzoek te 

worden ingediend bij de Kantinebeheerder, Peter van den 

Berg: qqbergqq@gmail.com 

b.  De Kantinebeheerder geeft het verzoek door aan het bestuur. 

Het bestuur zal dit verzoek primair toetsen aan de bestaande 

wet- en regelgeving. 

 

 

 

Verven containers 

Zoals u weet is het bestuur samen met veel vrijwilligers bezig het 

complex een netter aanzien te geven. In dit kader gaan de containers 

voor op het terrein groen worden geverfd. 

 

 

Compost 

Eind november wordt er compost 

gekocht door de vereniging. U kunt uw 

bestelling doorgeven aan de winkel. 

Kosten zijn € 15,- per m3 en dus  

€ 7,50 per kar. 

 

 

 

 

 

  

mailto:qqbergqq@gmail.com
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Berichten van het bestuur II 

 
Tuinuitgifte 

 

In Maassluis leven we in een multiculturele 

samenleving. 

(Multiculturalisme is een maatschappelijk en politiek standpunt 

waarbij men gelijkwaardigheid veronderstelt van verschillende 

culturele, etnische en godsdienstige gemeenschappen binnen een 

bepaald afgebakend bestuurlijk gebied. (Meestal worden etnisch en 

godsdienstig verschillende gemeenschappen bedoeld).  

 

Als bestuur van de Vluchtheuvel zijn we ons terdege bewust dat het 

vreedzaam samenwerken op ons complex, van zoveel verschillende 

culturen, een eerste vereiste maar ook een groot goed is. Ruim 50 jaar 

geleden snakte heel veel autochtone inwoners naar een stukje grond 

om hun eigen groenten te kunnen verbouwen. 

(Een autochtoon uit Nederland heeft twee Nederlandse ouders 

nodig) 

 

Na 1960 werd Maassluis alras volgebouwd met appartementen en 

flatgebouwen, welke echter weinig ruimte liet voor inwoners met 

groene vingers. Men dacht in die tijd nog dat, door de enorme groei 

van de Botlek, Maassluis in het jaar 2000 zo'n 60.000 inwoners zou 

gaan tellen. In die tijd kwamen wel de eerste Spaanse en Portugese 

gastarbeiders, welke de toenmalige grote vraag op de arbeidsmarkt op 

moest gaan lossen. 

 

Nu, anno 2018, telt Maassluis zo'n 33.000 inwoners waarvan zo'n 35% 

zogenaamd allochtoon (dus Nederlander met een migratie-

achtergrond). Deze nieuwe inwoners wonen in het algemeen in de 

flatgebouwen welke nog niet zijn vervangen door laagbouw en hebben, 

van huis uit, toch ook heel vaak groene vingers. 

Waarom schrijven wij dit stukje? Door een van onze tuinleden werd het 

idee geopperd om bij de uitgifte van tuinen rekening te houden met 

etnische achtergronden. Dus, bijvoorbeeld Turkse inwoners bij elkaar, 

ex inwoners van het midden Oosten bij elkaar, onze Brexit buren bij 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(sociologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek
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elkaar, enz., enz.  Het bestuur heeft deze gedachte besproken maar 

acht dit, om verschillende redenen, onuitvoerbaar, maar ook 

onwenselijk. Wij zien het niet voor ons; een Poolse enclave, Turks 

gedeelte, een Syrische straatje, enz., enz. Buiten 

dat wij het onwenselijk achten onderscheid te 

maken tussen groepen is het in de praktijk niet 

uitvoerbaar. Tuinuitgifte gaat naar datum van 

inschrijving en daar moet het bij blijven. 

 

Namens het bestuur,  

 

Willem de Bruin 

Bestuurslid Tuinuitgifte 

 
Opzeggen verzekering 

 

Als uw opstallen verzekerd zijn via de collectieve 

opstalverzekering van De Vluchtheuvel, wordt 

deze automatisch met een jaar verlengd. Wilt u 

uw opstallen in 2019 niet meer verzekerd hebben 

of heeft u een vraag over de verzekering, neemt 

u dan contact op met Arjan van Donk, 

contactpersoon verzekeringen,  

per email: avd3142@hotmail.com of  

per telefoon: 010-5911355 

 

Kantineaanbieding voor de maand november 
 
Loempia eventueel met  
pindasaus en sambal € 1,45 

 

 

 

        

 
 
           Peter van de Berg   

mailto:avd3142@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

9 

Werkrooster november en december 2018 

27 oktober 2018 
 
Tuin  3 november 2018 Tuin 

R.F. van Riet 134  B.  Uluturk-Gopur 147 

Ö.  Ertekin 135  M.  Oguz 149 

R.  Saber Ali 136  E.  Smit  151 

H.  Stakenburg 137  M.E.  Vreugdenhil 157 

Dhr.  El Yousfi 138  M.  Akpinar 159 

M.  Akpinar 145  Y.  Boeckx 163 

     

 
10 november 2018 Tuin 

 
17 november 2018 Tuin 

O.  Benne 169 
 

W.  Schouten 185 

R.  Yeldukko 175 
 

P.  Bakelaar  189 

E.  Kieboom 177 
 

A.D.Y.  Aal-Ajmaya 191 

A.  Al Hariri 179 
 

J.  Pelesic 193 

R.  Sahinci 183 
 

A.J.  Brederveld 197 

 

 
24 november 2018 Tuin 

 
1 december 2018 Tuin 

E.C.W.  Rey 4 
 

P.  den Toom 15 

A.  Krijnberg-Haak 8 
 

Z.  Fars 16 

M.W. van Marle 11 
 

V.  Kutlu 23 

Y.  Zengin 14 
 

E.H.  El Khadiri 24 

J.  Pronk 20 
 

J.A.M.  Klein 26 

          

8 december 2018 Tuin 
 

15 december 2018 Tuin 

S.H.M.  Alshocikh 28 
 

F.  Abdullah 40\42 

J.  Hossain 29 
 

F.  Feelders 41 

 van Wingerden 30 
 

S.H.M.  Suljevic 48 

K.A.  Abdulla 35 
 

A.J.M.  Beuker 51 

T.S.P.  Rey 38 
 

M.   El Boukhlifi 52 

R.P.  Pronk 39 
 

T.S.P.   Hasso 53 
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22 december 2018 Tuin 
 

29 december 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 

 

 

 

 
 

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. 

     

 
 

Bingo 
 

 

 
 
 
De volgende Bingoavond is vrijdag 16 november. Aanvang 19.30 uur. 

Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

De Bingoavond in december 2018 is  

op vrijdagavond 21 december. 

 
Groetjes,  
 
Arletta Alkemade.  
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Reisverslag Stichting Wenzi 

augustus 2018  
 

Ditmaal krijgt u van mij een ander reisverslag dan u gewend bent. 

Deze zomervakantie waren we eindelijk in de gelegenheid om, mijn 

lang gekoesterde wens, in vervulling te laten gaan: Een rondreis door 

Kenia. 

Ik ga u geen verslag doen van deze rondreis, alles wat ik erover vertel 

is dat het van het begin tot het eind één groot avontuur is geweest. 

Hoe anders is het klimaat en het 

landschap in de delen boven en 

rondom Nairobi. Hoeveel beter 

zijn de wegen, hoeveel groener is 

de natuur en vooral hoe 

vruchtbaar is het in dit deel van 

Kenia. Alleen onderweg zijn was 

al een feest. Daarnaast hebben 

we enorm veel mooie dingen 

gezien en gedaan.  

Zo rondreizend in andere delen van Kenia realiseer ik me maar weer al 

te goed hoeveel minder goed, de mensen in Mwamtsefu en omgeving, 

het getroffen hebben. Het gebrek aan water is wel het meest 

essentiële punt. 

 

De watervoorziening 

Hoe geweldig was het dan ook om tijdens ons bezoek aan Mwamtsefu 

te zien dat de  betonnen tanks nu eindelijk hun waterdichte coating 

hebben gekregen. Wij en de mensen van Mwamtsefu zijn de firma 

Stolze uit Maasdijk dan ook enorm dankbaar dat zij dit verzorgd en 

gesponsord hebben. Dit gaat werkelijk het verschil maken. Het 

kostbare water kan nu niet meer weglekken en ons hoofdpijn dossier 

kunnen we nu eindelijk sluiten. Gelukkig heeft het nog wel wat 

geregend nadat de klus geklaard was, maar we hopen dat er in 

oktober/november genoeg regen valt om de tanks tot de rand te 

kunnen vullen. 

De kinderen van Mwamtsefu zitten gelukkig nog niet zonder water. 

Door de  overvloedige regenval van maart, april en mei dit jaar is het 
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meertje naast de school nog steeds gevuld met voldoende water. Dit 

water wordt door de pomp gezuiverd en uitgegeven. 

 

Landbouw. 

Inmiddels is de proeftuin overkapt met zonwerend doek. De gewassen 

die er onder staan zien er goed uit. 

Als de oogst  rijp is worden de 

gewassen voor een redelijke prijs 

verkocht aan de lokale bevolking . Het 

geld wat hiermee verdiend wordt komt 

ten goede aan school. Hiermee  

worden nieuwe zaden en plantjes 

gekocht en wordt de proeftuin 

onderhouden.                    

De agriculture officer heeft workshops gegeven aan de lokale 

bevolking. De opkomst was nog niet 

enorm groot. Hij heeft laten zien hoe 

je zonder verdere investeringen  

(natuurlijk alleen de  aanschaf van 

zaden) toch de opbrengst van je  

akker kan vergroten. Een tiental 

gezinnen doen het nu op deze 

aangegeven manier en we hopen 

natuurlijk dat hun succes flink 

navolging krijgt. 

 

In de  workshop hebben de mensen geleerd 

om eerst een kuil te graven, daar vervolgens 

gras en ander plantenafval in te gooien, hier 

water op te  gieten, dan een klein laagje 

aarde en weer water en dan de  plantjes 

poten en afdekken met aarde. Het 

plantenafval houdt het water veel langer vast 

en zo ontwikkelen de plantjes zich een stuk  

beter.   

                    Zie hier het resultaat. 

Willem de Bruin  
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Biljarten 
 

Al jaren wordt er op donderdagavond in de 

kantine van ons clubgebouw gebiljart.  

Bert Engel heeft zich onlangs als biljarter 

aangemeld. De groep biljarters bestaat 

daardoor nu uit zeven personen. We hebben 

nog plaats voor één tuinlid of introduce. 

 

Hoe gaat alles in z’n werk? 

We verzamelen tussen half zeven en zeven uur en starten met koffie 

en een gezellig praatje. 

De sfeer is ontspannen en erg leuk. Toch is er ook een serieuze kant 

op de avond en waarvoor we eigenlijk komen: “biljarten”.  

 

Je biljart één tegen één. En vaak één maar soms twee partijen op een 

avond. Om beurten zijn we ook scheidsrechter of schrijven we de 

scores op.  

We spelen libre, band en driebanden. 

Voor elke speler wordt jaarlijks een gemiddelde vastgesteld (handicap) 

met een bepaald minimum.  

Een mindere speler kan makkelijk van een betere speler winnen. Je 

speelt namelijk ook tegen je zelf en probeert boven je gemiddelde uit 

te komen of minimaal dat te evenaren. Als je je gemiddelde haalt dan 

scoor je twee punten. Een winstpartij levert één punt op.  

 

Klinkt het ingewikkeld? Kom dan snel op donderdagavond langs en 

een korte uitleg zal verhelderend werken.  

 

We zien je graag. 

De avond eindigt meestal rond tien uur.  

De kosten? Die hoor je op de avond zelf maar  

zijn zeer schappelijk. Kom jij ook donderdag? 

 

Namens de biljarters, 
 

Ruud Broekman, tuin 60.  
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Evenementen 

 
BETOVERENDE BUITENFAIR 

14 T/M 18 NOVEMBER 2018 

 

Paleis Het Loo, Apeldoorn  

Spirit of Winter, de warmste winterfair 

van het land! 

Heerlijk wintershoppen en inspiratie op 

doen voor de feestdagen bij onze 

specialisten, smaakmakers en 

trendsetters in de lanen van Het Loo! 

Flaneer over het Koninklijke Stallen plein, 

maak een praatje met Butler Paul over 

‘hoe heurt ’t eigenlijk’ of pak een terrasje 

bij de fashionshow. Doe mee in de 

Hofkeuken met een ‘live’ cooking sessie of kijk de kunst af bij 

Sanfleur’s Bloem & Groen demo.  

Meer informatie: https://spiritofwinter.nl 

 

 

COUNTRY & CHRISTMAS FAIR 

Dinsdag 20 t/m zondag 25 november 2018 

 

De Country & Christmas Fair is in 21 jaar tijd uitgegroeid tot de 

grootste, mooiste en meest gevarieerde kerstfair van de Benelux! Het 

park van Kasteel de Haar wordt volledig omgetoverd in een prachtig 

winterwonderland met royaal gedecoreerde kerstbomen, zilverslingers 

en de mooiste kerstversieringen. Vanaf het moment dat je door de 

toegangspoorten loopt adem je kerst in fabelachtige sferen! Naast het 

neerzetten van een sfeervolle ambiance, is het voor de organisatie 

iedere editie weer van groot belang om haar bezoekers een rijk 

aanbod aan stands te bieden. Zo wandel je langs vele unieke stands, 

ieder met een eigen en uniek aanbod. Met onder andere leuke 

kerstsnuisterijen, prachtige woonaccessoires, de lekkerste 

delicatessen, mode- en cosmeticaproducten, antiek, kunst en meer is 

het aanbod zeer divers te noemen! 

https://spiritofwinter.nl/
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OOK HET KASTEEL BEZOEKEN? 

Warm even op in de magische ridderzaal of fantaseer over de grote 

kerstdiners die geserveerd werden in de prachtige eetzaal in het 

kasteel. Voor bezoekers van de Country en Christmas Fair geldt een 

speciaal tarief voor het bezoeken van het kasteel, slechts 

€ 10,00 (volwassenen) of € 7,50 (kinderen 4-12 jaar). Smaakt naar 

meer? Voor € 3,50 extra kun je de rondleiding ‘De verborgen kamers 

van De Haar’ volgen. Tickets zijn te koop in het kasteel. 

Meer info: https://www.kasteeldehaar.nl/country-christmas-fair/ 

 
 
Wintertijd 

 

In het laatste weekend van oktober gaat 

de klok van zaterdag 27 op zondag 28, 

‘s nacht om drie uur een uur terug naar 

twee uur. Het betekent ’s morgens een 

uur eerder licht en ’s-avonds een uur 

eerder donker.  

https://www.kasteeldehaar.nl/country-christmas-fair/
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Klaverjassen 

 

Vrijdag 12 oktober de tweede avond van 

seizoen 2018-2019. 

Ondanks enkele afzeggingen werd met 20 spelers aan 5 tafels 

gespeeld. Men had er zin in! Luidruchtig als vanouds verliepen de 

rondes. Aan de ene tafel iets sneller dan aan de andere. Maar overal 

met veel plezier. 

Natuurlijk tussen de rondes door een gezellig drankje, met de 

gebruikelijke stukjes kaas en worst, en na de tweede ronde kwamen 

onze Noordzeevriendjes weer op tafel. Ook hiervan werd volop 

genoten! 

Na iedere ronde werden door Wim de scorelijsten uiterst secuur 

bijgewerkt en na de laatste ronde de totaallijst, zodat Anja haar 

favoriete bezigheid kon uitoefenen: het uitreiken van de prijzen. 

   

1)         Bram vd Gaag  5533 punten 

2)         Jos Klein  5406 punten 

3)         Cor van Wingerden 5399 punten 

4)         Wim Alkemade  5363 punten 

5)         Maarten vd Zwan 5128 punten 

  

En de poedel ging deze keer naar Cobie Steenbeek met  3794 punten 

  

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 9 november. 

 

Feestdagen 
 
De feestdagen komen er weer aan. De kruidnoten, pepernoten en 

chocoladeletters liggen al vanaf half september in de winkels en de 

tuincentra zijn volop bezig alles voor de kerst in te richten. Een 

gezellige maar drukke tijd breekt aan. Zeker voor de kinderen en vaak 

ook nog spannend. Als Sint (arriveert 17 november) en Kerst voorbij 

zijn dan is er nog Oud en Nieuw. Een feest met veel vuurwerk. 

Voor de Vluchtheuvel betekent dat begin januari weer de 

nieuwjaarsreceptie. Nadere info volgt!! 
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Floraroest. 
 

Als de flora weer gaat roesten 

Lover grotendeels haar blad laat gaan 

Vele vogels naar het zuiden moesten 

Bij een wassende gele maan 

 

Als in de nacht de vorst weer dreigt 

Zwakke teelt het loodje legt 

Men geen hittegolf meer krijgt 

Aan de gaande zomer nog zo hecht 

 

Dan is de ‘Indian Summer’ wederom daar 

Ook wel ‘l ‘été indien’ geheten 

Zomeraangelegenheid in ‘t openbaar 

 

‘Witte wieven’ in windstille dreven 

Sluieren het boerenland opaal 

De winter komt nu traag tot leven 

 

Pompoenen worden klaar gelegd 

Doen ons Halloween weer gaan beleven 

De doden waarvan wordt gezegd 

Dat ze ons doen trillen en/of beven 

 

Premature kerstilluminatie 

Op de galerijen van de flat 

Ooit eens ware sensatie 

Heel gewoon nu zoals internet 

 

Dikke spinnen hangen in hun rag 

Dragen blijmoedig toch hun kruis 

Hebben vaak een goede dag 

 

Vliegen vliegen dan naar huis 

Soms is daar een bij dan bij 

Stranden in z’n web dan per abuis 
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Prachtige bloemen van het najaar  

Volgroeide asters en chrysanten 

Bontgekleurde dahlia’s die prijken daar  

Toeschouwers komen van alle kanten! 

 

De oogst van t’ruim bemeten ooft 

Draagt mee tot ruim tevreden zijn 

De weerman heeft het vaak beloofd 

Warme zomer bracht veel zonneschijn 

 

De tuin dient winterklaar gemaakt 

Grondleven moet nu rusten 

Vruchtbare voeding wordt niet verzaakt 

 

Omdat wij verse groente lusten 

Moet voorúit worden gedacht 

Dienen de akker toe te rusten. 

 

Uit ‘Ben ik dat?’ ©van Maria Pieters.  

Nov. 2018 
 
 
 

Zuurkool 
 

Zelf zuurkool maken. Het is zo simpel.  

 

Op de tuin hadden wij een paar witte kolen 

staan. We wisten dat je er zuurkool van kon 

maken, maar hoe?  

Mijn vrouw Anneke had er wel idee in om dat 

uit te zoeken en te maken. 

 

Op internet staat op tal van sites hoe je dat 

moet doen. 
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De witte kolen had ik inmiddels mee naar huis genomen. 

Anneke is naar een restaurant gegaan om een grote plastic mayonaise 

emmer te scoren. Vervolgens aan de slag gegaan.  

Van de witte kolen worden de buitenste “vuile bladeren” verwijderd en 

weggegooid. Daarna worden een aantal bladen verwijderd die je nog 

nodig hebt. Deze schoonmaken met water. 

Met een schaaf of scherp mes worden dunne 

sliertjes kool geschaafd of gesneden. Niet wassen!   

Een beetje zout op de bodem van de emmer 

strooien, dan een laagje kool, dan weer zout en zo 

om en om. Peperkorrels, jeneverbessen of wijn 

worden toegevoegd. De sliertjes kool goed 

aandrukken en op het laatst afdekken met de 

gewassen grote bladeren. 

Bord erop. Stenen in een 

plastic zak op het bord leggen 

ter verzwaring.  

Alles nogmaals goed aandrukken en afdekken 

met een schone theedoek. Deksel los op de 

emmer doen. 

Na een uurtje rust, kijken of er een laagje vocht 

opstaat. (Zo niet dan eventueel kopje water 

erover gieten) Nogmaals goed aandrukken. 

 

De eerste 3 dagen 1x daags even de sliertjes kool 

aandrukken en op kamertemperatuur laten staan. 

Na 3 dagen het bord en stenen uit de emmer halen en het deksel goed 

op de emmer doen en koel en donker wegzetten. 

Na 1 week openen en een goedaardig schimmellaagje van vocht 

afscheppen. Dit om de week herhalen. 

Na 4-5 weken proeven of de zuurkool al op smaak is. 

 

Eetsmakelijk! 

 

Anneke en  

Ruud Broekman, Tuin 60.   
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Contactgegevens 

 
Voorzitter: 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: 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: Bert Engel, Tel. 06-23726514 
email: bertengel@live.nl 
 

Bestuurslid algemeen: Ton Hanemaaijer. Tel. 010-5917588 

 

Bestuurslid algemeen: Muzaffer Oguz, Tel. 06-50501978 
email: muzafferoguz66@hotmail.com 
 

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: Bert Engel,  
email: bertengel@live.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:muzafferoguz66@hotmail.com
mailto:cdeman@caiway.nl

