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Van de (interim) voorzitter 
  

Begin september werden wij opgeschrikt door een vechtpartij op 

zaterdagmorgen tijdens het uitvoeren van de verplichte werkbeurt. 

Twee tuinleden hebben hierbij letsel opgelopen. Zoiets mag natuurlijk 

nooit gebeuren op een volkstuincomplex waar iedereen voor zijn 

plezier en ter ontspanning tuiniert. Het staat zelfs letterlijk in ons 

Huishoudelijk reglement: Tuinieren geschied als ontspanning. 

 

Iedereen moet zich veilig voelen als men aanwezig is op het complex 

van De Vluchtheuvel. U begrijpt dat het bestuur dit niet licht opneemt 

en heeft daarom hulp ingeroepen van de AVVN. Ook hebben we een 

gesprek gehad met de wijkagent. Het kan zijn dat u vanaf heden af en 

toe politie ziet patrouilleren op ons terrein.  

Het bestuur ziet helaas al langer dat, net als in onze samenleving, 

polarisatie ook bij onze vereniging toeneemt. Er zijn zorgelijke 

spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het is dan te 

gemakkelijk om naar het bestuur te wijzen: We kunnen de problemen 

alleen maar met elkaar oplossen. Andere taal en cultuur blijft lastig. 

Het zou zeker helpen als iedereen wat verdraagzamer zou zijn en 

probeert elkaar te respecteren. Zit u wat dwars? Probeer het op te 

lossen met een gesprek. Daar wil het bestuur u vanzelfsprekend in 

ondersteunen. 

 

Wij zijn heel blij dat Muzaffer Oguz heeft aangegeven te willen 

toetreden aan het bestuur van VVT De Vluchtheuvel. De afgelopen 

maanden heeft hij meegekeken met het bestuur en dit heeft geleid tot 

een definitieve toezegging. Hij is Algemeen bestuurslid. In maart 2019 

wordt hij formeel voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering. 

U kunt hem vanaf heden raadplegen en/of aanspreken. 

 

 

 

 

 

Anne Langedijk 
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Agenda 
 

 

Datum Activiteit 

5 – 7 oktober Herfst Siergrassen en Asterparty Biervliet 

5 – 6 oktober Keukenhof Bloembollenmarkt Lisse 

6 – 7 oktober Kwekersdagen Boskoop 

1 april – 30 november Botanische Tuinen Utrecht 

1 mei – 15 oktober Schot in de Roos Hattem 

12 oktober Klaverjassen 

26 oktober BINGO 

9 november Klaverjassen 

16 november BINGO 

14 december (Kerst) Klaverjassen 

21 december BINGO 

 

Weerspreuk 

 

Is oktober warm en fijn, 

het zal een scherpe winter zijn. 

 

Brengt oktober veel vorst en wind, 

zo zijn januari en februari zeer mild. 

 

 

Kopij  
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  
14 oktober 2018. 
 
 
 
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 
 

 

AVVN congres 

Cor Langedijk heeft namens het bestuur op 16 juni 2018 het jaarlijkse 

congres van de AVVN bezocht.  Dit keer stond de vernieuwende 

ambitie van de AVVN centraal waarbij het gaat om een herbezinning, 

gericht op de toekomst van de AVVN en van het volks tuinieren. Meer 

nadruk zal komen te liggen op het feit dat volkstuinen vitaal zijn en de 

sociale samenhang in de buurt versterken. De AVVN wil uitgroeien tot 

dé landelijke organisatie voor samen tuinieren en dé organisatie die 

zich inzet voor het behoud en de uitbreiding van recreatief groen in de 

bebouwde omgeving. In iedere wijk, dorp of stadsdeel in Nederland 

moet voldoende ruimte zijn om samen te kunnen tuinieren. 

Onder druk van de grote regionale bonden gaat de AVVN haar 

contributie en dienstverlening aanpassen. 

In grote lijnen gaat het erom dat er verschillende contributie pakketten 

komen waarbij men kan kiezen om veel of weinig dienstverlening van 

de AVVN af te nemen. Vanzelfsprekend verschillen de diverse 

pakketten in prijs. 

Die definitieve vorm van de nieuwe contributie-pakketten zullen 

worden voor besproken in een tweetal regionale bijeenkomsten op 3 

en 17 november 2018. Dit ter voorbereiding op een extra congres op 

15 december 2018. Hier zullen de besluiten worden genomen. Een 

vertegenwoordiging van het bestuur zal op 3 of 17 november de 

regionale bijeenkomst bijwonen. Voor meer informatie kijkt u op de 

website van de AVVN www.avvn.nl 

We houden u op de hoogte! 

 

Nieuwe bestuursleden 

We zijn blij u te melden dat wij drie nieuwe bestuursleden mogen 

verwelkomen. Zoals u al heeft kunnen lezen in het ‘Woord van de 

voorzitter’, komt Muzaffer Oguz ons bestuur versterken. Hij wordt 

Algemeen bestuurslid.  

Ton Koene stopt met de commissie B&O. Hij wordt ook Algemeen 

bestuurslid en volgt Ton Hanemaaijer op, die per 31 december 2018 

aftreedt.  

http://www.avvn.nl/
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Bert Engel, lid van de commissie B&O wordt Algemeen bestuurslid. 

Hij wordt de contactpersoon van de commissie B&O in het bestuur  

Frans Ponsioen blijft aan als interim secretaris tot de ALV 2019. 

 

 

 

Kantineaanbieding voor de maand oktober 
 

 

                    Hotdog american style € 1,45 

 

 

 

 

 

 

 
Peter van de Berg     

 
 
 
Bingo 
 

 

 
 
 
De volgende Bingoavond is vrijdag 26 oktober. De 4

e
 vrijdag i.p.v. de 

3
e
 vrijdag van de maand. Door de vakantieperiode dus een weekje 

later. Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

De Bingoavonden in november en december 2018 zijn op vrijdagavond 

16 november en vrijdagavond 21 december. 

 
Groetjes en tot snel, Arletta Alkemade. 
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Werkrooster oktober tot en met december 2018 

 

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 

     

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 
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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 

          

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. 
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Volkstuin in Kopenhagen 
 

Tijdens mijn weekje vakantie in Kopenhagen maakte ik samen met 

mijn echtgenoot een fietstocht van Kopenhagen naar Dragør. 

Kopenhagen is een aanrader als je van fietsen houdt. Lekker plat en ik 

heb nog nooit een stad gezien die zo goed is ingericht op fietsers.  

In het centrum van de stad kom je meer fietsers tegen dan auto’s. Er 

zijn brede fietspaden. Dat is nodig ook, want een derde van alle 

inwoners van Kopenhagen gaat per fiets naar het werk. De fietspaden 

zijn veilig en naast dat je perfect de stad kunt ontdekken, bereik je ook 

gemakkelijk de gebieden ten noorden of zuiden van de stad, waar 

prachtige stranden en bossen zijn. Wij gingen dus naar het Zuiden.  

 

Ergens in een buitenwijk van Kopenhagen fietsten wij langs een 

volkstuincomplex.  

Ook Denen houden van tuinieren! We zijn er even gaan kijken. Het 

was grappig hoe vergelijkbaar dit complex was met De Vluchtheuvel. 

Zelfs het informatiebord! Met de verplichte werkbeurten: Pligtarbeijde. 

Ik heb er wat foto’s gemaakt. 

 

Anne Langedijk Tuin 113 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 
 
 
Foto’s Volkstuincomplex Kopenhagen Denemarken  
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een huisjesslak op een druivenblad 

naaktslak in tuin thuis 

Slakken 
 

Het is weer najaar en dat betekent dat net als in het voorjaar de 

slakken weer hun kop opsteken. Al zal je niet zo gauw hun koppen 

zien maar alleen het resultaat van hun vraatzucht. Heb je net mooie 

slaplantjes uitgeplant en kom je na een dag op je tuin dan zou het 

zomaar eens kunnen dat er niets meer te zien is van de sla maar nog 

wel een glinsterend slijmspoor en de daders zijn nergens te bekennen. 

Sommige slakken ontsieren je planten alleen maar door er gaten in te 

maken en hierdoor kunnen gemakkelijk allerlei 

schimmels of/en bacteriën toeslaan. 

Zelf heb ik nooit geweten wat het nut van 

slakken is in de tuin en dacht dat het een 

uitzondering op de regel is dat ieder dier of 

insect een nuttige functie heeft. 

Toch is het nut er meer dan je zou denken. 

Slakken leggen heel veel eitjes maar 95% van 
de nakomelingen wordt al door hun 

traagheid opgegeten voordat ze volwassen 

zijn. Het merendeel van de slakken eten helemaal geen levende 

planten maar ruimen allerlei dood materiaal op en leveren met hun 

mest materiaal voor het bodemleven en het slijm stimuleert het 

afbraakproces. Ook maken ze de grond luchtiger door er in weg te 

kruipen. Sommige naaktslakken eten zelfs 

andere naaktslakken en hun eitjes. De vergane 

huisjes van de huisjesslakken leveren kalk aan 

de bodem en meesjes eten huisjes van jonge 

slakken voor hun eierschaal. Slakken hebben 

ook natuurlijke vijanden zoals de zanglijster, de 

spreeuw en de merel. Ze vinden slakken 

heerlijk en moet je proberen om deze te lokken 

om zodoende een natuurlijk evenwicht te 

creëren want een tuin helemaal zonder slakken lukt nooit. Egels en 

spitsmuizen houden ook van slakken dus zorg er voor dat egels in en 

uit je tuin kunnen. 
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Deze engert wilde niet op de foto 

AVG 

Wil je de slakken toch bestrijden om je kwetsbare planten te 

beschermen, maar ze niet doden, dan moet je de slakken het 

onmogelijk maken om bij je planten te komen op een natuurlijke 

manier zoals b.v. borstels, plasticflessen met scherpe randen, 

minikasjes of kopertape. Er zijn ook afscheidingen in de handel waar 

slakken niet overheen kunnen. 

Verkruimelende eierschalen die in de 

zon gedroogd nog scherper worden, 

scherp zand, grit en schelpengruis zijn 

vervelend om overheen te kruipen. 

Koffieprut, zaagsel en dennennaalden 

rondom je kwetsbare plantjes houden 

ze ook tijdelijk tegen.  
Als je ondiep schoffelt dan droogt de 

grond sneller en is het moeilijker voor 

slakken om naar de lekkere hapjes te 

gaan. Ook wegvangen uit de plekjes waar slakken zich schuilhouden  

is een goede mogelijkheid. Zet ze dan ver weg van je tuin weer uit. 

Wil je ze toch doden, dan zijn er verschillende manieren. Allereerst kun 

je ze lokken met ingegraven potjes gevuld met bier, dit trekt slakken 

aan zodat ze er in vallen en verdrinken. Zet meerdere potjes in de tuin 

en leeg ze regelmatig. Ten tweede strooi slakkenkorrels op basis van 

ijzerfosfaat zoals Escar-Go hierdoor verlamt de kropklier van de slak 

en kan deze niets meer eten. Deze zijn wel duur maar je hebt er niet 

veel van nodig en doe je er dus lang mee. Van de goedkope 

slakkenkorrels op basis van methaldehyde gaan ook vogels en egels 

dood dus gebruik deze niet. Je kunt ook nematoden (parasiterende 

aaltjes) inzetten. Deze hebben een langdurige werking omdat de 

aaltjes zich in de dode slak vermeerderen en op zoek gaan naar nog 

meer slakken.  

 

 

 

 

Rien Stoffels Tuin 199  
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Een wijnboer op De Vluchtheuvel 
 

Je zou het niet zeggen maar op ons complex 

hebben we iemand die jaarlijks van zijn eigen 

druiven lekkere wijn maakt. Dat is Domenico 

Massa.  

Domenico is iemand die van origine komt van 

Sardinië, Italië. Hij zat daar in 1969 op de 

landbouwschool en hij vond het wel 

interessant om stage te gaan lopen in 

Nederland. Hij deed dat in de Beemster in 

Noord Holland. Later toen hij werkte in 

Maasdijk kwam hij Tonny, zijn vrouw, tegen in 

Maassluis. Zij zag wel wat in hem maar met 

name ook zijn hobby, wijn maken. Hij bleef hangen in Nederland om 

niet meer weg te gaan. Hij veroverde met cursussen Nederlands en 

inburgering een plek in de tuinbouw en had het reuze naar zijn zin. 

 

Zijn volkstuin is voor een groot deel beplant met diverse soorten 

druiven die je natuurlijk van het voorjaar tot de late zomer goed moet 

verzorgen zoals bemesten, onkruid bestrijden, snoeien maar krenten 

zie ik hem nooit doen. 

Ook thuis in zijn eigen tuin is het een waar eldorado van uitheemse 

planten maar ook zaken die je nodig hebt om wijn en champagne te 

maken. 

In het najaar worden de druiven geoogst 

en thuis in het schuurtje worden de druiven 

schoongemaakt en omdat het rijpe druiven 

zijn worden de rotte verwijderd. De rijpe 

druiven bevatten een hoog 

vruchtsuikerpercentage en dat vormt de 

voedingsstof die tot alcohol wordt 

omgezet. De druiven worden verder 

ontdaan van de steeltjes. Daarna begint 

het persen van de druiven niet door met de voeten te stampen, maar 

door bijna professioneel gebruik te maken van een mangel en zo 

ontstaat de zogenaamde most, de basis voor de wijn.  



 

 

 

 

 

 

 

13 

Er moet natuurlijk schoon gewerkt worden in het 

gehele proces. Daarom worden alle materialen 

zoals emmers, ketels, gistingsvat, slangen en 

flessen gespoeld met een sulfiet-citroenzuur 

oplossing. Daarna goed spoelen met schoon 

water. 

Nu is het gistingsproces aan de beurt. Het 

wijnvat moet worden afgesloten met een 

waterslot met een sulfietoplossing wat voorkomt 

dat schimmels naar binnen kunnen en de wijn bederft en dat zou 

zonde zijn. Dit proces heeft een temperatuur nodig van 20 C waarna 

het gistingsproces kan beginnen. Dit proces 

duurt ongeveer 4 weken waarna overheveling 

in flessen plaatsvindt, de fles wordt voorzien 

van een kurk of dop en opgelegd om daarna 

de lekkere wijn te laten rijpen.   

Het etiket ontbreekt nog omdat de wijn 

hoofdzakelijk voor eigen consumptie is. Er zijn 

wel plannen voor een etiket op de flessen en 

daar zal dan zeker ook het mooie 

familiewapen van Domenico op prijken. 

 

 

PROOST, Domenico, zou ik zeggen. 

 

 
 
Frans Ponsioen Tuin 10  
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Veel plezier met het maken van bier. 
 

Ruben Weeke van tuin 99 (Het Landgoed) 

heeft op de tuin, van zijn familie, hop staan. 

Hop kent mannetjes en vrouwtjes planten en 

is een ingrediënt voor het brouwen van bier. 

En dat brouwen heeft Ruben al een paar 

keer gedaan. Voor het bier brouwen gebruikt 

men de “bellen” van de vrouwtjes hopplant. 

(Latijnse naam Humulus Lupulus)   

 

Ruben vertelt vol enthousiasme: 

Het proces van brouwen van het bier neemt best wel 

tijd in beslag. Niet dat je er weken achtereen de hele 

dag mee bezig bent, maar van het begin tot het 

einde van het proces neemt weken in beslag. 

Je moet de ingrediënten mengen en koken en ook 

suiker en gist toevoegen. Uiteindelijk moet je zorgen 

dat het mengsel ongeveer 6 weken in 

vergistingsvaten zijn werk doet.  

Het eerste jaar heeft Ruben dat thuis gedaan in 

samenspraak met een collega van zijn vorige 

werkgever; de bierfabriek in Delft. Uiteraard zit 

er op de vergistingsvaten een afsluiting met 

een overloopslangetje via een waterslot, zodat 

de overdruk uit het vergistingsvat kan 

ontsnappen. Na 6 weken is het mengsel 

uitgegist. Hierna wederom water en suiker 

toevoegen en daarna op fles 8 weken laten 

rusten. Uiteraard met de dop op de fles. 

 

Op school hebben we ook een keer bier gebrouwen, vertelt Ruben. 

Helaas was bij de samenstelling van het 

mengsel de verhouding niet goed, zodat de 

doppen van bijna alle flessen uit de kratten 

bier waren afgesprongen. Er was teveel 

druk ontstaan.  



 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Het bier van het 1
e
 jaar smaakte goed. De opbrengst was 

anderhalve krat. De smaak was vergelijkbaar met Bavaria 

Blond. (Eigen naam: Rubpiler – combinatie van Ruben en 

Jupiler) 

Het tweede jaar was Ruben te laat om de hopbellen te 

oogsten. De “hopbellen” van het derde jaar leverde vier 

kratten + wat fust van het Maassluise stadsbier op. De onlangs 

geoogste hopbellen in het vierde jaar is bij elkaar 2,5 kg en is geleverd 

aan Raven Bone Hill die het Maassluise stadsbier maakt en specifiek 

ook nog het sluisbiertje. 

Een verwijzing naar de hop staat op de website van biermaker 

www.Ravenbonehill.nl 

aassluis Stadsbier 

Dutch Strong Ale 

Maassluis Stadsbier is een Dutch Strong Ale. Koperblond, hoppig, 

doordrinkbaar, iets droog, in balans. De subtiele dosis honing geeft het 

extra body. 

Gebrouwen met bij voorkeur Maassluise ingredienten wanneer 

mogelijk; de honing komt van vlak bij de Haven, een deel van de hop 

komt uit een volkstuin bij de Weverskade. 

 

Sluisje 

Lekker Fris Bier 

Sluisje is een fris bier, vernoemd naar de Monsterse Sluis, de 

bakermat van de stad Maassluis. 

Stichting Monstersche Sluis heeft zich jarenlang hardgemaakt voor 

heropening van de sluis, en na een zware strijd is dat ook gelukt.  

Ter gelegenheid van deze heropening presenteren wij dit bier! 

 

Ruben bedankt voor je informatie en  

Hasso voor de foto’s.  

 
 
 
 
 

Ruud Broekman Tuin 60  

http://www.ravenbonehill.nl/
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Evenementen 
 

Herfst-Siergrassen en Asterparty  

5 oktober 2018 @ 09:00 - 7 oktober 2018 @ 17:00 

In Goede Aarde, Kwekerij en Tuin, Kapitalendam 7  

Biervliet, 4522 PT Nederland  

Op 5-6-7 oktober. De 

‘afterparty’, het ‘nog tegoed 

feestje’. Zo laat en toch 

zoveel kleur, charme en 

bloemen. Het najaar om naar 

uit te kijken, het kan! Als 

vuurwerk spetteren de 

fantastische kleuren van Aster 

novae-anglia, Vernonia en 

zoveel onbekende anderen. Door koele nachten kleurt grassenblad 

roder en geler. Overal wuiven grassenpluimen als een zee van zilver in 

de laagstaande zon. Om er uit te kiezen, leent zich geen beter 

moment. 

Openingstijden van deze In Goede Aarde kwekerijdagen: 

  vrijdag: 10.00 tot zonsondergang, zaterdag én zondag: 10.00-17.00 

  Gratis toegang 

  koffie fooitjes voor KWF en stichting PASpoort. 

Website: https://www.kwekerij-ingoedeaarde.nl/ 
https://www.kwekerij-ingoedeaarde.nl/agenda-in-goede-aarde 
 

Keukenhof Bloembollenmarkt  

5 oktober 2018 @ 10:00 - 6 oktober 2018 @ 16:30 

Keukenhof, Stationsweg 166A  

Lisse, 2161 AM Nederland   

 

Keukenhof opent op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober de poorten voor 

de Keukenhof Bloembollenmarkt. De kleur van het voorjaar in 

Keukenhof maakt plaats voor het plantseizoen. Want wie een kleurrijke 

tuin wil in het voorjaar start in oktober met het planten van 

bloembollen. In oktober en november plant Keukenhof ongeveer 7 

miljoen bloembollen. 

https://tijdschriftdetuin.nl/event/herfst-siergrassen-en-asterparty/
https://tijdschriftdetuin.nl/event/herfst-siergrassen-en-asterparty/
https://tijdschriftdetuin.nl/event/keukenhof-bloembollenmarkt-2/
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Om u een handje te helpen bij uw 

eigen tuin, balkon of dakterras, 

organiseert Keukenhof een 

bloembollenmarkt waarop u uw 

bloembollen direct bij de kweker 

kan kopen. Tientallen 

gerenommeerde en aan 

Keukenhof verbonden kwekers 

bieden een uitzonderlijk groot assortiment voorjaarsbollen, waaronder 

vele bijzondere soorten. U ontvangt uit eerste hand informatie over 

deze producten. Buiten ziet u de Keukenhof tuinmannen bollen planten 

en kunt u ze om tips vragen. Kortom: specialisten die vertellen hoe u 

thuis het meest succesvol met bollen kunt zijn. 

Tijdens de Keukenhof Bloembollenmarkt kunt u het ontwerp van het 

bloembollenmozaïek 2019 zien. Het mozaïek is met bloembollen uit-

gelegd en geeft het thema van Keukenhof 2019 weer: Flower Power. 

De bloemententoonstelling is in 2019 geopend van 21 maart t/m 19 

mei. 

De Keukenhof Bloembollenmarkt is geopend op vrijdag 5 en zaterdag 

6 oktober van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang en het parkeren zijn 

gratis. Op de markt kan uitsluitend contant afgerekend worden. Er is 

geen geldautomaat in Keukenhof aanwezig. 
Website: https://keukenhof.nl/nl/ontdek-het-park/.../Keukenhof-

Bloembollenmarkt. 

 

Kwekersdagen 6 en 7 oktober  

6 oktober 2018 @ 10:00 - 7 oktober 2018 @ 17:00 

Plantentuin Esveld, Rijneveld 72  

Boskoop, 2771 XS Nederland  

 
Aan het einde van het tuinseizoen nodigt PlantenTuin Esveld 

bevriende kwekers uit om samen de herfst te vieren. Op de kwekerij 

vindt u diverse stands die door hen bemand worden. De één geeft 

demonstraties, de ander vertelt vol passie over biologische rozen.  

Bovendien is er een wijnproeverij en met wat geluk staan de esdoorns 

https://tijdschriftdetuin.nl/event/keukenhof-bloembollenmarkt-2/
https://tijdschriftdetuin.nl/event/kwekersdagen-6-en-7-oktober/


 

 

 

 

 

 

 

18 

in het park vol overgave hun 

herfstkleuren te showen. Genoeg 

reden om langs te komen en dit 

tuinfeestje met ons mee te vieren! 

Website: www.esveld.nl/ 
 

 

Jaarthema 2018 Botanische Tuinen Utrecht: “Plant en Eter”  

1 april tot en met 30 november 

PLANT & ETER  

VAN OERKNOL TOT TURBOBIET! 

Het jaarthema 2018 gaat over eten en gegeten worden. Wie eten 

planten, welke planten eigenlijk en zijn dat dezelfde planten als onze 

verre voorouders aten? Kunnen we leven zonder planten en hoe 

beschermen planten zich tegen vraat? 

‘Van oerknol tot turbobiet!’ bestaat uit een bordententoonstelling, een 

informatieve tuinwandeling en de kinderspeurtocht ‘Een 

boodschappenrondje met Billenklap’. Het maakt deel uit van het 

nationale botanischetuinen-thema ‘Plant & Eter’. 

Website: https://www.uu.nl/botanischetuinen/nieuws-en-
agenda/jaarthema 
 

 

“Een schot in de roos” Voerman Museum Hattem  

1 mei t/m 15 oktober 

De tentoonstelling Een schot in de roos is een ode aan de ‘koningin 

der bloemen’, waarbij de focus vooral ligt op de Nederlandse en 

Vlaamse negentiende en twintigste eeuw, met uitschieters naar voren 

en achteren. Schilders als Hendrik Heyligers, Hubert Bellis, Leon 

Londot, Edouard Huberti, maar ook onze eigen Jan Voerman Senior 

en Junior zijn vertegenwoordigd. Bloemstillevens hebben niks aan 

populariteit verloren, integendeel zelfs. 

Voor prijzen en openingstijden raadpleeg de website. 

Website: https://www.voermanmuseumhattem.nl/.../verwachte-

expositie-schot-in-de-roos-van-1..   

https://tijdschriftdetuin.nl/event/kwekersdagen-6-en-7-oktober/
https://tijdschriftdetuin.nl/event/schot-in-de-roos-voerman-museum-hattem-1-mei-t-m-15-oktober/
https://tijdschriftdetuin.nl/event/schot-in-de-roos-voerman-museum-hattem-1-mei-t-m-15-oktober/


 

 

 

 

 

 

 

19 

Klaverjassen 

 

 

 

Vrijdag 14 september begin Klaverjasseizoen 2018-2019. 

 

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen! 

 

De opening van het nieuwe seizoen begon erg voorzichtig. 

Mogelijk dat de aanvankelijk onjuiste datum in het Vluchtheuveltje 

mede debet was aan deze voorzichtige opkomst. 

 

Er waren 16 spelers, zodat er aan 4 tafels gespeeld werd. 

Er werd natuurlijk vol vuur en enthousiasme gespeeld. Toch bleef het 

redelijk rustig en was het minder luidruchtig. 

 

Dat het begin seizoen was, bleek ook wel uit het feit dat er nog geen 

kaas en worst aanwezig was, zodat men zich moest behelpen met de 

(mini) stroopwafeltjes, die er dan ook ingingen als koek natuurlijk. 

Toch was het weer reuze gezellig en kon na 3 spelrondes geteld 

worden en kon Anja de prijzen uitreiken. 

 

  

1)         Marina Weeke   5561 punten 

2)         Ruben Weeke                     5145 punten 

3)         Bas vd Berg                             5110 punten 

4)         Arletta Alkemade                    5069 punten 

 

  

De poedel ging deze keer naar Andre Spanjersberg met  3842 punten 

 

 

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 12 oktober. 

 

Verdere data dit jaar zijn 9 november en 14 december (kerstklaverjas) 
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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: muzafferoguz68@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 december10.00 - 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:cdeman@caiway.nl

