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Van de (interim) voorzitter 
  

Op 15 december 2018, tijdens het 72ste AVVN-congres, wordt er een 

besluit genomen over het voorstel van de toekomstplannen van het 

AVVN (Landelijke organisatie voor hobbytuinders). Voor het zover is 

wil het AVVN graag in gesprek gaan met een ieder die mee wil denken 

over hoe zij de organisatie voor ‘samen tuinieren’ kunnen worden. Op 

zaterdag 17 november ga ik namens De Vluchtheuvel een 

regiobijeenkomst bezoeken die het AVVN heeft georganiseerd om 

hierover mee te denken. 

Het AVVN heeft de ambitie om de positie en de 

beeldvorming van volkstuinen en andere vormen van 

‘samen tuinieren’ te versterken. Het AVVN is nu al een 

netwerk van organisaties en personen die zich inzetten 

voor het maatschappelijk belang van ‘samen tuinieren’. Zij willen de 

komende jaren verder uitgroeien tot dé landelijke organisatie voor 

‘samen tuinieren’ en dé organisatie die zich inzet voor het behoud en 

de uitbreiding van ruimte voor ‘samen tuinieren’ in de bebouwde 

omgeving.  

Gelijktijdig willen zij voor hun leden de steun en toeverlaat blijven, waar 

ze altijd op kunnen bouwen. Samen sta je sterk en beschik je als 

tuinverenigingen en bonden over een enorme hoeveelheid kennis en 

ervaring waarvan je gebruik kunt maken. Om samen sterk te blijven en 

om de nieuwe ambitie waar te maken zijn veranderingen nodig.  

Stapje voor stapje werkt het AVVN de komende jaren toe naar de 

nieuwe vereniging. Het AVVN wordt gevormd door de daarbij 

aangesloten bonden, verenigingen, afdelingen en tuinders tezamen. 

De leden hebben hun ambitie in het AVVN-congres vastgesteld en 

gaan die zelf en samen via het AVVN uitvoeren. In de nieuwe ambitie 

van het AVVN zijn zes thema’s vastgesteld waarin en/of waarbij 

volkstuinen een belangrijke rol spelen: 
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Groen in woonwijken, bij kantoren en bedrijven - Dit draagt bij tot 

een plezierig en gezond woon- en werkklimaat. Volkstuinen en andere 

vormen van ‘samen tuinieren’ kunnen hierbij een centrale rol spelen;  

Natuur - Volkstuinen en andere vormen van ‘samen tuinieren’ brengen 

meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Door educatieve 

activiteiten kan kennis over ecologie en gewassen ook onder niet-

tuinders verspreid worden.  

Voedsel – Zelf voedsel telen zorgt voor bewuster consumeren, delen 

van de oogst met anderen en ruilen van zaden en stekjes;  

Klimaat – Volkstuinen, volkstuinders en anderen die ‘samen tuinieren’ 

leveren een bijdrage aan bijvoorbeeld meer duurzaamheid in de 

bebouwde omgeving, milieubewust tuinieren en een betere 

waterhuishouding;  

Maatschappij – ‘Samen tuinieren’ verbindt mensen, zorgt voor een 

ontmoetingsplek, draagt bij aan de bestrijding van eenzaamheid, biedt 

een zinvolle tijdsbesteding en is leerzaam;  

Gezondheid – Uit onderzoeken in en buiten Nederland blijkt dat 

tuinieren het humeur, het zelfvertrouwen en de gezondheid verbetert.  

Het lidmaatschap van het AVVN staat open voor bonden/koepels, 

verenigingen, andere vormen van ‘samen tuinieren’’ en de Community 

van individuele tuinders. Het volledige lidmaatschap voor verenigingen 

en bonden, zoals dat nu is, blijft bestaan. Iedere vereniging of bond 

houdt dit lidmaatschap, tenzij zij op termijn een keus maakt voor één 

van de nieuwe lidmaatschappen.  

Aangesloten verenigingen en bonden, die geen gebruik meer willen 

maken van het volledige lidmaatschap, krijgen op termijn een 

keuzemogelijkheid uit twee nieuwe lidmaatschappen, te weten “Advies 

& Ondersteuning” en “Kennis & Expertise”.  
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Wat betreft de kosten voor de lidmaatschappen is het uitgangspunt dat 

een volledig lidmaatschap niet duurder wordt dan de huidige prijs. Wel 

kan rekening worden gehouden met inflatiecorrectie.  

Het bestuur meent dat voor onze vereniging het volledige 

lidmaatschap de beste optie is. Daar ga ik mij hard voor maken. Op het 

extra AVVN congres op 15 december wordt besloten over de richting 

die het AVVN op gaat.  

En dan is het alweer bijna Kerst. Wat gaat de 

tijd toch hard. Mocht ik u niet meer ontmoeten 

op ons complex, dan wens ik u vanaf deze 

plek alvast hele fijne feestdagen. 

 

Anne Langedijk 

 

 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
 

Het bestuur nodigt u uit om 

aanwezig te zijn op de 

nieuwjaarsreceptie op  

zaterdag 5 januari 2019.   

Aanvang 10.00 uur. 

 

Onder het genot van een hapje en 

een drankje zullen wij elkaar 

ontmoeten en hopen wij er een 

gezellig samenzijn van te maken. 
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Bericht van overlijden 
 

 
 

 

Op 7 november 2018 is Teun van den Berg 

plotseling uit ons midden weggenomen.  

 

Het was een schok voor iedereen die Teun 

kende.  

 

 

 

 

’s Morgens was hij nog op zijn tuin geweest. Een prachtige tuin die er 

altijd piekfijn uit zag.  

 

Teun was een graag gezien gast op ons volkstuincomplex.  

We verliezen met Teun een vraagbaak voor mede tuinders.  

Hij had veel expertise op het gebied van bemesting, druiven en 

chrysanten.  

Had je vragen, dan kon je altijd bij hem terecht.  

 

Jarenlang stond Teun ook in de winkel.  

 

We zijn hem veel dank verschuldigd voor al het werk wat hij 

belangeloos voor de vereniging heeft verricht.  

 

 

Teun we gaan je missen… 
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Agenda 
 

Datum Activiteit 

1 april – 30 november Botanische Tuinen Utrecht 

14 december (Kerst) Klaverjassen 

21 december (Kerst) BINGO 

25 – 26 december Kerstdagen 

31 december Oudejaarsdag 

1 januari Nieuwjaarsdag 

5 januari Nieuwjaarsreceptie 

 

Weerspreuk 

 

Zijn er in december veel mollen, dan laat de winter met zich sollen. 

 

December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen. 

 

Zo hoog in de winter de sneeuw, zo hoog in de zomer het gras. 

 

Heldere nacht, vorst verwacht. 

 

Brengt St. Nicolaas ijs, dan brengt de Kerstman regen. 

 

Op een droge december, volgt een droog voorjaar, en een droge 

zomer. 

 

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

 

Oproep! 

Het bestuur is voornemens het plan om 

ligusterhaagjes te plaatsen langs het middenpad 

in te voeren. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar 

twee tuinleden die in plaats van de verplichte 

werkbeurt op zaterdag twee keer per jaar de 

haagjes zouden willen knippen. In het begin zal dit 

niet veel werk zijn, maar dit zal toenemen, naarmate er in de loop der 

jaren steeds meer tuinen komen waar de haagjes worden aangeplant. 

Aanmelden kan bij een van de bestuursleden. 

 

 

Opzegging door de vereniging 

De veroorzaker van de vechtpartij tijdens de verplichte werkbeurt, op 

een zaterdagmorgen begin september, is na zijn schorsing niet meer 

teruggekeerd. De vereniging heeft zijn lidmaatschap opgezegd, 

gebruikmakend van artikel 7.2a uit de statuten. Zijn tuin zal eerdaags 

worden uitgegeven aan een nieuwe aspirant tuinder.  

 

 

Beleid rondom slecht onderhouden tuinen en/of opstallen 

Zoals bekend maakt uw bestuur er zich hard voor om ons complex een 

mooier aanzien te geven. Hierbij gesteund door de commissie Bouw & 

Onderhoud. Er gaat vanaf heden een strenger beleid gevoerd worden 

rondom slecht onderhouden tuinen en/of opstallen. Hiertoe zijn vier 

brieven opgesteld. Om de route zo transparant mogelijk te maken, 

hierbij een globale inhoud van de vier brieven: 

1. In deze brief wordt aangegeven op welke punten de tuin niet 

voldoet aan de gestelde eisen genoemd in de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement. Volgens het reglement dient de tuin, 

hoofdpad en slootkant er verzorgt uit te zien. Men heeft dan 

twee weken de tijd om te voldoen aan de gestelde eisen. 

Indien er geen verbetering wordt geconstateerd, wordt men 

uitgenodigd voor een gesprek 
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2. Uitnodiging voor een gesprek, waarin afspraken worden 

gemaakt, die in een verslag worden vastgelegd. De 

betreffende tuinder krijgt dit verslag toegezonden. 

3. 3
e
 waarschuwing. Men krijgt 14 dagen de tijd om er alsnog 

voor te zorgen dat de tuin voldoet aan de gestelde eisen. 

Mocht men de genoemde zaken dan nog niet in orde hebben 

gemaakt, wordt er conform artikel 8.1.b van de Statuten een 

boete opgelegd van € 25,00. 

4. Laatste waarschuwing. Nogmaals 14 dagen de tijd om ervoor 

te zorgen dat eerder genoemde zaken voldoen aan de 

gestelde eisen. Er is overgegaan tot het aanleggen van een 

dossier met als doel opzegging van de tuin. 

 

Het bestuur hoopt van harte dat ons complex er vanzelf prachtig uit 

blijft zien en er weinig gebruikt gemaakt hoeft te worden van deze 

brieven.  

 

 

 

Slijpen tuingereedschap 

Er zijn vragen binnengekomen of 

het mogelijk is om op ons complex 

tuingereedschap te laten slijpen. 

Het is natuurlijk veel fijner werken 

met scherp gereedschap.  

John Feelders is bereid gevonden 

om schoffels en spades voor 

medetuinders te slijpen. U kunt bij 

hem langs gaan op tuin 9  

tussen 9.00 en 11.00 uur . 
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Contributie en verzekeringspremie 2019 

 

 

Bij dit nummer vindt u de factuur voor de 

contributie van 2019 en indien van toepassing ook 

de verzekeringspremie 2019. Wilt u zo vriendelijk 

zijn de factuur uiterlijk 1-1-2019 te voldoen?  

Opzeggen verzekering  

Als uw opstallen verzekerd zijn via de collectieve 

opstal-verzekering 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.  

 

 

Bestellen zaden 
 

Bij dit Vluchtheuveltje treft u een 

brochure en een bestellijst aan van 

Garantzaden. Als u hier gebruik van wilt maken lever de lijst dan op tijd 

weer in. Centraal zal er door de vereniging besteld worden en bespaart 

u verzendkosten. 

In januari komen de bestelde artikelen centraal binnen en staan in de 

winkel. Het enige wat u nog moet doen is in de winkel contant betalen. 

 

U bent niet verplicht om van deze faciliteit gebruik te maken. U kunt 

ook zelf (digitaal) bestellen, dat kan bij Garantzaden maar ook bij 

andere leveranciers. Maar wat is er nu handiger als je bestelling al op 

ons complex op je staat te wachten. 
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Werkrooster december 2018 en januari 2019 

  

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 
 

  

M.    Ahnouch 57 
 

M.  Oulad Touhami 67 

H.M. van der Voort 59 
 

S.  Solmaz 68 

L.  Rashid 61  C.H.  Langelaan 72 

 

 
 

12 januari 2019 Tuin 
 

19 januari 2019 Tuin 

S.  Alptekin 74 
 

A.  El Moukadam 82 

R.  Ashad 75 
 

J.C.  Kleywegt(Jr.) 83\85 

A.  Yilmaz 76 
 

A.   El Hahaoui  84 

S.  Soydemir 77 
 

R.  Smit 86 

S.  Caner 78 
 

I.  Hoekstra  87 

A.  El Hamouchi 80 
 

P.   Koedood 88 
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26 januari 2019 Tuin 

F.P.  van Dun 89 

O.  Gürbüz 90 

H.  Sasmaz 92 

G.M.P. van Wijk 94 

D.  Fahry 96 

  Sarac Sonmez 97 

 

 
 

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 december 
 
 
Erwtensoep, roggebrood  
en katenspek € 1,45 
 

 
            
 
                                                                                               Peter van de Berg   
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Plaagdier Mol! 

 
Allereerst wil ik een pleidooi houden om 

mollen niet te verjagen of zelfs te doden 

omdat de hinder die je van een mol kan 

hebben, niet opweegt tegen de nuttige 

eigenschappen van de mol.  

Om je keuze gemakkelijk te maken begin ik 

maar met het opsommen van het nut van de 

mol. Ik heb het expres over de mol en niet over de mollen omdat je 

nooit last kan hebben van twee mollen tegelijk. Hoe dat komt, leg ik 

verderop in dit artikeltje uit. 

 

Nut 

1) Mollen graven gangen die heel goed zijn voor de beluchting en  

drainage van de grond. 

2) Ze eten vele (schadelijke) insectenlarven. 

3) Mollenmest is voedsel voor de kleinere organismen van het 

bodemleven, waardoor de voedingsstoffen hergebruikt kunnen 

worden. 

4) Mollen mixen de boven- en onderlaag van de bodem waardoor er 

soms archeologische vondsten aan het licht kunnen komen al zal dit 

op de Vluchtheuvel niet zo snel gebeuren omdat die grond al vele 

malen gemixt is door het spitten. Ik wil niet zeggen dat dit uitgesloten is 

want jaren geleden, toen de duiker achter tuin nr.199 door Arie van 

Nierop samen met een tuinder werd hersteld, werd er weldegelijk een 

bodemvondst gedaan dat duidde erop dat er vroeger een brug over de 

sloot gelegen heeft omdat het waarschijnlijk een metalen 

bruggenschild is. De tuinder heeft het schildje meegenomen en heeft 

nu geen tuin meer op de Vluchtheuvel. 

5) De grond van een molshoop is heel erg goed geschikt als zaaigrond 

omdat het een heel fijne structuur heeft en weinig onkruidzaad bevat. 

 

Last 

Al eeuwen worden mollen bestreden omdat mens en dier zich kunnen 

verzwikken als ze wegzakken in de gangen van de mollen. Ook zien 

de molshopen op je gras er niet fraai uit en kan bestrating ook 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animatieplaatjes.nl/plaatjesM/mollen8.gif&imgrefurl=http://www.animatieplaatjes.nl/mollen.html&docid=tvK_5bGHJweelM&tbnid=3dVuikNJB-H29M:&vet=10ahUKEwiBlvGrzszeAhUG2aQKHR4BA2UQMwiOAShXMFc..i&w=141&h=102&bih=705&biw=1192&q=mollenplaatjes&ved=0ahUKEwiBlvGrzszeAhUG2aQKHR4BA2UQMwiOAShXMFc&iact=mrc&uact=8
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verzakken. Mollen eten geen plantenwortels maar ze kunnen met hun 

gegraaf wel bollen en jonge plantjes blootleggen. 

 

Mol of woelrat? 

Er zijn meerdere dieren die gangen graven 

zoals de woelrat of woelmuis. De hopen 

van een woelrat liggen erg onregelmatig in 

de tuin in tegenstelling tot die van de mol. 

Woelratten hebben in de buurt van zo’n 

hoop altijd een ingang van 6a8cm een mol 

heeft die ingang niet. Op de foto’s zie je 

de hopen en ingang van een woelrat. 

De ingang van de molsgangen bevindt 

zich midden op de molshoop maar 

alleen als de mol buiten is omdat hij de 

opening dichtmaakt als hij thuis is. 

Omdat ik op mijn  tuin geen mol heb 

kan ik je daar geen foto van laten zien.  

 

Verjagen 

Wil je de mogelijkheid van mollen in je tuin 

geheel uitsluiten dan moet je om je tuin heen 

fijnmazig gaas van 60 cm ingraven. Verder zijn 

er allerlei eenvoudige trucjes om geluid of 

trillingen in de mollengangen te veroorzaken 

Zoals petflessen zonder bodem ingraven waar de wind in de 

flessenhals een fluittoon kan veroorzaken. Er zijn 

ook apparaatjes die werken op batterijen en 

trillingen veroorzaken of met geluid maar van die 

laatste kunnen je buren ook veel last van het 

geluid hebben. (die verjaag je dus ook) 

 

Bestrijding 

Je kunt mollen vangen als je de grond ziet bewegen door de grond met 

een spade op te wippen maar je moet de mol niet ergens anders 

uitzetten omdat mollen heel erg territoriaal zijn en op die andere plek 
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kan ook een mol leven en in zo’n geval wordt er erg gevochten en de 

kans is groot dat een mol sterft door de strijd. 

Kleine brokjes carbid vormt met water acetyleengas en daar houden 

mollen en ook de woelratten niet van en ze slaan op de vlucht maar de 

mollengangen zullen snel door een andere mol gekraakt worden en 

ben je dus er nog niet van af. Dit gebeurt ook als je een mol doodt. 

 

Ik zou het hele Vluchtheuveltje wel over mollen 

kunnen vullen maar ik wil ook mijn medetuinders de 

gelegenheid geven om stukjes te schrijven daar is 

de redactie heel erg blij mee. Dus laat ik het hierbij 

en hoop dat de mollen op onze tuinen, net als op 

mijn tuin, gedoogd worden. 

 

 

Rien Stoffels tuin 199 

 

 

 
 
 

 
Bingo 
 

 

 
 
De volgende Bingoavond is vrijdag 21 december. Aanvang 19.30 uur. 

Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 

 
Groetjes,  
 
Arletta Alkemade.  
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Klaverjassen 

 

 

Vrijdag  9 november de derde avond van 

seizoen 2018-2019. 

Het was een bescheiden opkomst. Na enig geschuif waren er 17 

spelers, zodat met 4 tafels en een slaper gespeeld kon worden. 

Ondanks de 4 tafels was het weer knap rumoerig, men had er duidelijk 

zin in! 

En zoals elke klaverjasavond was het reuze gezellig. 

Na iedere ronde even ontspannen met een drankje en een stukje kaas 

en/of worst, en na de tweede ronde de mogelijkheid een glibberige 

noordzeebewoner te verorberen. 

 

Wim houdt nauwgezet de scorelijsten bij, zodat Anja na de derde 

ronde de prijzen kan uitdelen. En omdat het de laatste avond voor de 

kerstklaverjas was, en Anja bovendien een goede bui had, gaf ze nog 

een prijsje extra weg. 

 

1) Bas v/d Berg  5887 punten 

2) Thea Bentvelzen 5277 punten 

3) Arletta Alkemade 5144 punten 

4) Dhr. Alkemade sr 4957 punten 

5) Andre Spanjersberg 4874 punten 

6) Anja Beneken  4732 punten 

 

En de poedel ging deze keer naar Ans Paalvast met  4110 punten 

 

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 14 december. 

 

Aangezien dit het kerstklaverjassen is, dient men zich hiervoor vooraf 

op te geven.  
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Feestdagen 
 
Sinterklaas 

De Sint is weer gearriveerd. Een spannende tijd 

voor de kinderen. (en eigenlijk ook voor de ouders 

en grootouders. Toch?) Schoen zetten en de 

andere ochtend kijken of de Sint is langs geweest. 

Zit er wat in? 

Een tijd van gevulde speculaas, marsepein, 

chocoladeletters, pepernoten, kruidnoten, 

suikerbeesten enz. Leve de tandarts.  

5 december is pakjesavond, maar veel gezinnen vieren dat dit jaar al 

in het weekend, soms ook met een bezoek van de Sint en zijn Zwarte 

Pieten. 

Ook op scholen en bij veel bedrijven en verenigingen wordt aandacht 

aan de Sint besteed. 

 

 

Kerst 

De tuincentra zijn vanaf begin november gestart 

met de verkoop van de kerstartikelen. De 

huiskamers worden versierd, een kerstboom met 

verlichting en kerstballen ontbreken in de meeste 

huiskamers niet. Voor veel mensen is kerst ook een 

tijd van familiebijeenkomsten en –bezoeken. Ook 

hoort er lekker eten bij onder genot van een 

kerstmuziekje. Diverse mensen bezoeken de kerk voor de 

kerstnachtdienst of de kerkdiensten op 1
e
 kerstdag. Tijd van 

kerstconcerten, en, bij onze vereniging, kerstklaverjassen en 

kerstbingo. Een tijd van reflectie en bezinning. 

 

 

Oud en nieuw 

Een feest met traditioneel zelf gebakken 

oliebollen en appelflappen, of een zak 

zelf gekochte. Velen vieren het uitluiden 

van oudejaarsavond met elkaar; snacks 
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en salades en vaak veel alcohol zijn favoriet. Er wordt veel vuurwerk 

(ook illegaal) afgestoken en hierdoor ontstaat veel gevaar. In de 

ziekenhuizen en met name de oogziekenhuizen, weten ze daar alles 

van. (Een vuurwerkbril is geen overbodige luxe). Een periode waarbij 

teruggekeken wordt op het afgelopen jaar. 

De andere dag is er traditioneel bij vele families het nieuwjaarwensen. 

Bij veel bedrijven en verenigingen wordt er een 

nieuwjaarsreceptie/bijeenkomst georganiseerd. Ook bij “De 

Vluchtheuvel” zal dat plaats vinden. 

 

 

De keerzijde  

De bovenvermelde festiviteiten zijn fijn als er niets 

bijzonders is gebeurd. Maar….. niet voor iedereen is 

dit een prettige periode. Voor een aantal is het 

financieel niet mogelijk om te doen wat men graag 

zou willen. Ook voor de mensen waarbij men een 

dierbare is verloren is het een lastige periode. Een 

scheiding van echtelieden, mensen die uit andere landen in Nederland 

zijn komen wonen en “huis en haard” hebben (moeten) verlaten, soms 

van stel op sprong, vaak zoekend naar een veilige haven. 

Familieleden, vrienden of kennissen die ver weg wonen en waarmee je 

geen feestdagen kunt vieren. Problemen met gezondheid van je zelf of 

familieleden, vrienden, kennissen of buren. Problemen met de 

werkkring. enz. enz. Laten we vooral niet vergeten: vroeg of laat 

komen we allemaal aan de beurt en bovenal laten we rekening met 

elkaar houden. Geef een ieder de ruimte en laat elkaar in de waarde. 

We zijn nou eenmaal niet allemaal hetzelfde. (gelukkig maar) 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

 
 

Nieuwjaarsreceptie De Vluchtheuvel.  

Zaterdag 5 januari 2019.  

Aanvang 10.00 uur. 
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Najaarsetude 
 

Kalende parken met kruisende paden 

Bomen dragen zwarte takken 

Matig getooid met rood-geel-bruine bladen 

Waar maneschijn door heen kan zakken 

 

Herftststroming: medeklinkers wel met acht  

Westerstormen komen kuisend aangesneld  

De hond onrustig door dit onbekend geweld 

Rommelende stormen in de koude nacht 

 

Najaar heeft zijn plaats nu ingenomen 

Na wat herstelde oudewijvenzomer 

Droog platanenblad onder de bomen 

 

Toon de werkelijkheid aan stugge dromers 

Om overduidelijk te voorkómen 

Te blijven hangen in die te lange zomers 

 

Kerstgevoel moet weer gaan beginnen 

Reeds bij het ingaan van de wintertijd! 

Donkere dagen om je te bezinnen: 

Hoeveel ben ik straks weer kwijt? 

 

 
 

Om te gaan skiën in de verre sneeuw 

IJle vliegtuigstrepen in de blauwe lucht 

Minder dan ooit was men deze eeuw 

Voor de wereldtoekomst nog beducht 
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Duurzaam denken is nog weinigen gegeven 

Energie wordt overdadig thans gewenst 

We consumeren fors in ’t dagelijks leven 

 

Moeder aarde is zo talrijk nu bemenst 

Kapitaal oneerlijk momenteel verdeeld 

Groeimogelijkheden zijn nu al begrenst 

 

Geploegde akkers liggen klaar voor later 

Een strak patroon van rechte voren 

Wachtend op het nodige water 

Nog is alles niet verloren 

 

Insecten uit exote oorden 

Nieuwe aanwinst in ons biotoop 

Die wel de onze gaan vermoorden 

Díe gaan nu ijlings op de loop 

 

Maar de hang naar zelf tuinieren 

Neemt wel zienderogen toe 

Duurzaam in de grond gaan pieren 

 

Maakt je vaak gelukkig moe 

Besef toch in alle kommernis: 

Klimaatbetrokkenheid is de clou! 

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

 
 
 
 
 
De gedichten van Maria Pieters zijn maandelijks door Pieter 
Bakelaar bij de redactie aangeleverd. Dit is zijn laatste 
bijdrage omdat Pieter zijn lidmaatschap bij onze vereniging 
heeft beëindigd. Pieter bedankt voor je periodieke bijdrage! 
Ruud Broekman, redactie. 
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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: Vacature 
email:  

 

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

