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Nieuwjaarstoespraak van de (interim) voorzitter 
 
Voor het eerst mag ik jullie toespreken als 

interim voorzitter. Zoals jullie in het 

Vluchtheuveltje hebben kunnen lezen zal 

ik mij in maart op de eerstvolgende leden-

vergadering verkiesbaar stellen als 

voorzitter. Ik ben blij te kunnen melden 

dat het bestuur nu bijna weer op volle 

sterkte is en wij zullen er alles aan doen 

om het reilen en zeilen binnen de 

vereniging zo goed mogelijk te laten 

verlopen. We zijn nu alleen nog op zoek naar iemand die het 

penningmeesterschap van mij wil overnemen. Dus, als iemand zich 

geroepen voelt…, kennis van een online boekhoudprogramma is wel 

een vereiste!  

 

Het jaar 2018 was voor het bestuur best een hectisch jaar. Zo bereikte 

ons op 30 november het trieste bericht dat onze secretaris, Frans 

Ponsioen, na een slopende ziekte, was overleden. Dat was een grote 

slag voor het bestuur. Frans was een vriend en een van de 

steunpilaren in het bestuur. We zullen hem zeer missen! 

 

Ook hebben we moeten constateren dat de polarisatie binnen onze 

vereniging helaas is toegenomen. Er waren zorgelijke spanningen 

tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dieptepunt was de vechtpartij 

tijdens de verplichte werkbeurt in september, waar twee leden 

lichamelijk letsel opliepen. Voor het nieuwe jaar wordt dit één van de 

uitdagingen voor de gehele vereniging. Andere taal en cultuur blijft 

lastig, maar we moeten samen proberen deze problemen op te lossen. 

We willen tenslotte allemaal een vereniging waar we gezellig met 

elkaar kunnen tuinieren, van elkaar kunnen leren en waar we ons 

bovenal veilig voelen. 

 

Als ik over het tuinpad fiets kom ik nog steeds mensen tegen die ik 

helemaal niet ken. Ik heb het voornemen om af en toe eens een tuin 

op te lopen om persoonlijk kennis te maken. Ik ben ervan overtuigd dat 
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een persoonlijke benadering het beste werkt. Andersom geldt dat 

natuurlijk ook. Als u ergens mee zit, schroom niet om mij of een van de 

andere bestuursleden aan te spreken.   

 

Afgelopen mei heb ik samen met Piet Breman alle tuinen bekeken voor 

de verkiezing van de mooiste tuin van 2018. Ik heb ervan genoten! 

Wat veel mooie tuinen zijn er op ons complex! En wat veel 

verschillende gewassen worden er geteeld! De inspanningen van jullie 

en van de commissie Bouw & Onderhoud hebben ertoe geleid dat ons 

complex een mooier aanzien heeft gekregen. Daar gaan we in 2019 

mee door! Er moeten nog meer mooie tuinen bijkomen!  

 

Eergisteren liep ik nog op de markt in Valencia. Heerlijke temperatuur 

van 18-20 graden. Er waren al volop tuinplantjes en kruiden te koop. 

Daar gaat het nieuwe tuinseizoen nu al van start. Ik kreeg er gelijk 

weer zin in! Maar helaas, hier in ons koude kikkerlandje moeten we 

nog even wachten. Om het een beetje te compenseren wil ik jullie met 

veel plezier, en jullie zijn de eersten, het promotiefilmpje van ons 

prachtige complex laten zien. 

 

Ik wens jullie allen een gelukkig en gezond 

2019 en hoop op een mooie oogst voor ons 

allemaal in dit nieuwe jaar. Daar wil ik graag 

met u op proosten! 

 
 

Anne Langedijk 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

4 

Agenda 
 

Datum Activiteit 

1 februari Klaverjassen 

15 februari Bingo 

1 maart Klaverjassen 

23 maart Algemene Ledenvergadering 

29 maart Bingo 

5 april Klaverjassen 

19 april Bingo 

27 april Koningsdag 

3 mei Klaverjassen 

17 mei Bingo 

 

Weerspreuk 

 

Blazen de muggen in februari alarm, houd dan in maart de oven warm. 

 

Groeit in februari het gras, met Pasen een dikke jas. 

 

Is februari te warm, vele planten worden arm. 

 

Is februari zacht en stil, dan komt de noordenwind in april. 

 

 

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

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag  

23 maart 2019. Noteert u deze datum vast in uw agenda.  

 

Samenstelling bestuur 

Tijdens deze vergadering worden een aantal nieuwe bestuursleden 

kandidaat gesteld. Te weten: 

 

   
Ton Koene Muzaffer Oguz Frans Gordijn 

Algemeen Bestuurslid Algemeen Bestuurslid Bestuurslid B&O 

 

Tevens wordt er een nieuwe voorzitter en secretaris kandidaat gesteld. 

Deze moeten in functie worden gekozen: 

 

  
Anne Langedijk Anita Roks 

Voorzitter Secretaris 

 

De termijn van Willem de Bruin, bestuurslid uitgifte tuinen loopt nog tot 

2020. Het bestuur is dus bijna compleet. Alleen de functie van 

penningmeester is nog vacant.  
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Berichten van het bestuur 
 

 

 

Let op! Fietsenstalling wordt opgeruimd! 

 

In de fietsenstalling bij de werkplaats staan een aantal (oude) fietsen 

die niet meer gebruikt worden. Om de werkomgeving opgeruimd te 

houden, vragen wij de eigenaars om die fietsen voor 1 maart 2019 

weg te halen.                                                                                                   

Na 1 maart worden die fietsen door de vereniging verwijderd. 

De fietsen die wel gebruikt worden, kunnen natuurlijk blijven staan. U 

moet echter de fiets van een nieuw label voorzien, zodat hij niet 

afgevoerd wordt. Een label is tijdens openingsuren in de winkel 

verkrijgbaar. Indien u zelf een label maakt, vermeld daar dan uw 

tuinnummer en 2019 op. Houd de datum in de gaten! 
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Werkrooster februari en maart 2019 

 

26 januari 2019 Tuin 
 

2 februari 2019 Tuin 

F.P.  van Dun 89 
 

L.R.  Teeuwisse 98 

O.  Gürbüz 90 
 

H.P.G.  Weeke 99 

H.  Sasmaz 92 
 

P.J.N. van Zanden 100 

G.M.P. van Wijk 94 
 

M.  Fares 101 

D.  Fahry 96 
 

M.L.C.  Dammers 102 

Sarac Sonmez 97 
  

  

     9 februari 2019 Tuin 
 

16 februari 2019 Tuin 

H.A.  Köse 103 
 

M.  El Achaouch 118 

H.  Güler 106 
 

E.  Ala 119 

A.  Osman 110 
 

A.  El Hamouchi 122 

M.  Erül 112 
 

S.G.  Abdulahad 124 

St.onder één dak 114 
 

R.  Atar 125 

Ö.  Cicek 117 
 

H.  Mustafa 126 

 
23 februari 2019 Tuin 

 
2 maart 2019 Tuin 

Y.  Ulucay 127 
 

R.F. van Riet 134 

J.V.N.  Steltenpool 128 
 

Ö.  Ertekin 135 

A.  Talhaoui 129 
 

R.  Saber Ali 136 

B.  Willemse 130 
 

H.  Stakenburg 137 

A.  El Ouassidi 132 
 

Dhr.  El Yousfi 138 

M.  Oguz 133 
 

M.  Akpinar 145 

     9 maart 2019 Tuin 
 

16 maart 2019 Tuin 

B.  Uluturk-Gopur 147 
 

O.  Benne 169 

M.  Oguz 149 
 

R.  Yeldukko 175 

E.  Smit  151 
 

E.  Kieboom 177 

M.E.  Vreugdenhil 157 
 

A.  Al Hariri 179 

M.  Akpinar 159 
 

  

Y.  Boeckx 163 
     

23 maart 2019 Tuin 
 

23 maart 2019 Tuin 

W.  Schouten 185 
 

J.  Pelesic 193 

C.C. Tosun-v.d. Hoek 189 
 

A.J.  Brederveld 197 

A.D.Y.  Aal-Ajmaya 191 
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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. 

     

 

 
 

 
 
 

 
Te koop: 
 
Waterpomp Koshin Mitsubishi SEM 25 l 
  
Te bevragen mevrouw van den Berg,  
010 5918726 
 
 
 

 
 
 
Kantineaanbieding voor de maand februari 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Broodje worst met zuurkool en mosterd  

€ 1,45            Peter van de Berg 
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Gebruik van zonnepanelen op de volkstuin 
 

In ons vorige Vluchtheuveltje 

hebben wij aangekondigd te zullen 

onderzoeken wat ervoor nodig is 

om bijvoorbeeld een elektrische 

sproei-installatie/ waterpompje te 

kunnen gebruiken door zonne-

energie op te wekken met een 

zonnepaneel. Wij hebben één en 

ander voor u op een rijtje gezet. 

 

Er zijn momenteel vijf tuinleden die 

al zonne-energie toepassen. Van 

Anja en Kees Krijnberg kregen wij 

de nodige informatie en bij de heer 

Kutlu hebben wij een paar foto’s 

mogen maken. 

 

Voor de geïnteresseerden volgt hieronder een opsomming/ indicatie 

betreffende kosten. Uiteraard zijn dit prijzen die erg onderling 

verschillen van leveranties en internetprijzen! 

Een compleet set van 100 Watt (Wp betekend Watt Piek) bestaande 

uit: 

 1st. paneel van 1006 X 664 mm P max: 100 Watt, gewicht 

9,5 kg, Polykristallijn. 

 1 st. 12v Zonnepaneel laadregelaar 10 Ampère met USB-

aansluiting om tel. op te laden. 

 1 set hoeksteunen kunststof (4 stuks). 

 1 stuks dak doorvoer Enkel met dubbele kabel doorvoer. 

 2 stuks 5 meter Solar kabel 4 mm2 incl. gemonteerde MC4 

stekers. 

 4 meter 2 x 4,0 mm2 aansluitkabel. 

Kosten: ca. €209,-, (bij Gerritsma Makkum, 

www.kleinezonnepanelen.nl) 

Onder het motto, stiller en milieu 
vriendelijker. 
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Daarnaast heb je vanzelfsprekend ook 

nog een accu nodig, (een indicatie) op 

internet zijn er veel aanbieders met uiteen 

lopende prijzen, maar gemiddeld kost een 

accu (125 Amp /u) al gauw ca. €125,-. 

 

Dan heb je ook uiteraard nog een pompje 

nodig. Kees Krijnberg gaf aan dat zij een 

pompje hebben van het merk Jabso, 

model 31395, levert 2,9 ltr. p/m. kost ca  

€ 80,-. Deze zou o.a. verkrijgbaar zijn bij 

Kok watersport, Correct en Conrad. 

Daarnaast nog wat klein aansluit 

materiaal zoals zekeringenschakelaar en 

snoer klemmen, maar dat zijn de kosten 

niet (ca €25,-) 

De heer. Kutlu heeft een pomp van het 

merk Pro pumps, type FL-40, 17 ltr. l/min, 

12 volt en 9.3 Amp. de druk 40 psi., deze 

kost op internet ca $ 38,- exclusief 

verzend kosten, te koop via AliExpress. 

 

Op de laatste bestuursvergadering 

hebben we besloten indien er meerdere 

mensen geïnteresseerd zijn, wij het 

misschien als vereniging collectief zouden 

kunnen doen. Geïnteresseerden kunnen 

met mij of een ander bestuurslid contact 

op nemen, 

Ton koene. 

E-mail, tonkoene@kabelfoon.nl  

Telefoon 0653812662. 

Wilt u er nog wat meer over lezen? Onderstaande informatie komt van 

de website: Duurzame zonnepanelen.nl 
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Zonnepanelen op accu aansluiten 
  
 

Uit welke onderdelen bestaat een autonome zonnepanelen systeem? 
 

Een autonoom systeem kan afhankelijk van uw persoonlijke wensen 

en behoeften uit een divers aantal verschillende onderdelen bestaan. 

De basis onderdelen die in ieder autonoom zonnepanelen systeem 

bevat zijn. 

1. Zonnepanelen. Zij vangen het zonlicht op en zetten deze om 

naar elektrische energie. 

2. Accu. De accu maakt het mogelijk om de opgewekte energie 

van de zonnepanelen op te slaan. Deze energie geeft de accu 

door aan de uw elektrische apparatuur wanneer dit nodig is. 

3. Laadregelaar. Deze zet de variabele elektrische spanning uit 

de zonnepanelen om naar een voor de accu bruikbare 

laadspanning. Een laadregelaar is altijd nodig, een 

zonnepaneel mag niet direct op een accu worden aangesloten 

4. Bekabeling tussen zonnepaneel en laadregelaar en tussen 

laadregelaar en accu. Vanuit de accu een kabel om de 

verbruikers of omvormer op aan te sluiten 

5. Zekeringen in alle bekabeling 

 

Mocht u ervoor kiezen zelf een autonoom systeem te gaan 

samenstellen dan moet men met een aantal factoren rekening houden. 

Hieronder staan puntsgewijs een aantal handige tips weergegeven. 
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1. Bepaal het aantal Watt dat uw systeem nodig heeft. 

 Maak een lijst van apparaten die u van stroom wilt voorzien 

met uw systeem. 

 Noteer van elk apparaat het aantal Watt dat het verbruikt en 

vermenigvuldig dit met het aantal uur dat dit apparaat per 

etmaal aan zal staan. 

 Tel al deze uitkomsten bij elkaar op om te bepalen hoeveel 

Watt-uur het systeem per dag moet gaan leveren. 

2. Welke accu heeft u nodig? 

Over het algemeen wordt een 12 volt accu gebruikt hierop kan men 

gemakkelijk 2 zonnepanelen aansluiten. Echter kan er voor een 

systeem ook een 24 volt accu worden gebruikt. De capaciteit van een 

accu wordt aangeven in het aantal Ampere uur ( Ah). Het aantal 

ampère geeft aan hoeveel stroom een accu een uur lang kan leveren. 

Om het aantal Ampere uur van de accu te bepalen aan de hand van 

het aantal watt uur is de spanning van de accu van  belang. Zoals al 

eerder aangegeven, is de spanning van een accu over het algemeen 

12 volt. 

De formule om het aantal ampere per uur te berekenen is: 

aantal Wattuur/ 12V (spanning accu) = Aantal Ampere uur 

Let op! Het is verstandig om een accu te nemen waarvan de capaciteit 

twee keer zo hoog ligt. Aangezien u dan niet zo snel zonder stroom 

komt te zitten. 

3. Laadregelaar 

Om de variabele elektrische spanning uit de zonnepanelen om te 

zetten naar een voor de accu bruikbare spanning is een laadregelaar 

nodig. Uw moet nooit een zonnepaneel direct op de accu aansluiten! 

Twee praktische voorbeelden zijn: 

 Indien u één 240 Watt-piek zonnepaneel van Duurzame 

Zonnepanelen via een laadregelaar wilt omzetten naar een 12 

volt accu kunt u een laadregelaar 12/24 Volt 10 Ampère 

gebruiken.·         
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 Indien u twee 240 Watt-piek zonnepanelen van Duurzame 

Zonnepanelen via een laadregelaar wilt omzetten naar een 12 

volt accu kunt u een laadregelaar 12/24 Volt 20 Ampère 

gebruiken. 

Houdt er wel rekening mee dat u alles parallel aansluit. (++/--) 

 

4. Aantal benodigde zonnepanelen bepalen. 

De opbrengst van zonnepanelen wordt aangegeven met de eenheid 

Wattpiek (Wp). Hiermee wordt aangegeven wat een paneel onder de 

meest ideale omstandigheden maximaal aan Watt kan leveren. In 

Nederland wordt er gerekend met het aantal volle zon uren per dag. 

Dit zijn het aantal volle zonuren is het aantal uur waarop de 

omstandigheden ideaal zijn. Het aantal volle zonuren is in de zomer 4 

tot 5 uur. 

Let op! De zonnepanelen moeten per dag minimaal hetzelfde aantal 

energie leveren als dat er wordt afgenomen. 

 

Uitgaande van 4 volle zon uren per dag (het gemiddelde van 

Nederland voor de maanden maart-september) kan met het aantal Wp 

worden bepaald. 

Aantal benodigde wattuur per dag / aantal volle zonuren per dag (4) = 

totaal aantal Wp van de zonnepanelen 

5. Bekabeling en connectoren 

Indien u twee of meer 

zonnepanelen wil gaan gebruiken 

heeft u een solar kabel van 

4mm2, mc4 connectoren en een 

aantal splitters nodig. 

  

http://www.duurzame-zonnepanelen.nl/epages/63976170.mobile/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63976170/Categories/Compleet_systeem
http://www.duurzame-zonnepanelen.nl/epages/63976170.sf/?ObjectPath=/Shops/63976170/Categories/%22Wat%20houdt%20Watt%20piek%20voor%20zonnepanelen%20in%20%28WP%29%3F%22
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Figuur 2  

Druiven in de winter! 

 
Net toen ik in gedachte had om aan jullie via 

dit blad onderwerpen voor mijn maandelijkse 

stukjes te vragen, kwam Piet Breman al met 

een suggestie. Hij heeft van Pleuntje van den 

Berg de samenvatting van een cursus 

“Druiventeelt algemeen” op  

een aantal A4- tjes gekregen. Deze cursus 

heeft Teun gevolgd bij Themapark “De 

Westlandse Druif”. Het leek Piet wel een goed onderwerp voor dit blad. 

 

Je zal je afvragen waarom ik niet eerder over druiven heb geschreven. 

Dit heb ik niet gedaan omdat ik mij op het gebied van druiventeelt een 

leek vond. Bij onze vereniging zijn er echt wel veel experts maar als je 

nagaat hoeveel nieuwe tuinders in die 44 jaar dat ik tuinier bij De 

Vluchtheuvel gekomen (en ook weer gegaan) zijn. Ik schat dit op ruim 

400 tuinders. Hierbij zijn veel tuinders met weinig of geen 

druivenervaring dus… ik ben niet meer echt een leek wat druiven 

betreft, omdat ik ze ook alweer heel wat jaren teel. Voor de mensen 

die nog wat willen leren over de druiventeelt ga ik aan de hand van de 

bovengenoemde cursus wat op papier zetten maar in delen die in het 

betreffende jaargetijde van toepassing zijn.  

 

Dus nu de winter snoei en het uitlopen van de druivenboom, maar je 

kunt altijd aan je medetuinders met druivenbomen om raad vragen. 

Dat heb ik ook vaak gedaan en nooit meegemaakt dat ik geen 

antwoord kreeg of dat het niet voor gedaan werd.  

Ik ga van een volwassen druivenboom uit, heb je die nog niet  

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://tuinfo.nl/wp-content/uploads/2016/11/muurenkas.jpg&imgrefurl=https://tuinfo.nl/druiven/&docid=m23XBWSYbxRG5M&tbnid=uTekUsSLPGbkiM:&vet=10ahUKEwiGvr_jmevfAhWBZVAKHbmpBmcQMwhmKDEwMQ..i&w=595&h=187&bih=725&biw=1280&q=plaatjes van druivelaars&ved=0ahUKEwiGvr_jmevfAhWBZVAKHbmpBmcQMwhmKDEwMQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.volkstuinverenigingonsgenoegen.nl/pagina 15/images/druiven.jpg&imgrefurl=http://www.volkstuinverenigingonsgenoegen.nl/pagina 15/pag 15.htm&docid=NvmMpymwcPbiGM&tbnid=N40OzhOnNd8eOM:&vet=12ahUKEwjHq-Tv8OvfAhUFaFAKHXt1DM44ZBAzKBYwFnoECAEQFw..i&w=266&h=270&bih=725&biw=1280&q=druiven snoeien&ved=2ahUKEwjHq-Tv8OvfAhUFaFAKHXt1DM44ZBAzKBYwFnoECAEQFw&iact=mrc&uact=8
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Figuur 3 

dan zie je in figuur 2 welke stappen je moet doen om tot een (meest 

voorkomende) druif met leggers te laten groeien.  

De wintersnoei moet zo vroeg mogelijk gedaan worden maar uiterlijk in 

januari. Omdat de sapstroom dan al behoorlijk opgang komt en de 

plant zou dood kunnen bloeden. Ook niet te vroeg want het blad moet 

er wel af zijn omdat de druif voeding uit de 

bladeren en takken terugtrekt.  

 

Figuur 3 geeft heel duidelijk aan hoe er 

gesnoeid moet worden, wel twee ogen 

aanhouden. Op de leggers komen de 

takken 10 à 15 cm uit elkaar. Dit kun je 

doen door het teveel aan takken uit te 

breken. Dit is belangrijk omdat het teveel 

aan takken ten koste gaat van de 

kwaliteit en dat wil je natuurlijk niet.  

 

Het uitbreken moet al in een heel vroeg stadium 

gebeuren om de wond die je veroorzaakt zo klein mogelijk te houden. 

Ook is het zonde als de boom veel energie in een tak stopt, die later 

toch uitgebroken gaat worden.   

 

Als het uitlopen van de ranken goed gaat beginnen, dan moet je de 

ranken die geen goede richting hebben of te dicht op elkaar staan in 

een zo vroeg mogelijk stadium wegbreken net als de dieven die in de 

bladoksels ontstaan. Dus vóór het aanbinden. Op het aanbinden en 

meer kom ik in het volgende nummer van Het Vluchtheuveltje terug. 

 

Tot slot wil ik nog opmerken dat er van het 

snoeihout heel goede stekken te maken zijn. Zo ben 

ik ook aan mijn druiven gekomen. Heb je nog geen 

druif? Vraag een stek aan je medetuinders. 

 
Rien Stoffels tuin 199  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://fruitberg.files.wordpress.com/2017/02/p2202479808-5.jpg?w%3D840&imgrefurl=https://fruitberg.blog/2017/02/11/wintersnoei-druiven-cordonsnoei/&docid=4az3BTiNfbtSnM&tbnid=mDNgIxmSdkiWyM:&vet=10ahUKEwipoayv1evfAhXRb1AKHZItBd8QMwh1KC8wLw..i&w=527&h=677&bih=725&biw=1280&q=druiven snoeien&ved=0ahUKEwipoayv1evfAhXRb1AKHZItBd8QMwh1KC8wLw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://fruitberg.files.wordpress.com/2017/02/p2202479808-5.jpg?w%3D840&imgrefurl=https://fruitberg.blog/2017/02/11/wintersnoei-druiven-cordonsnoei/&docid=4az3BTiNfbtSnM&tbnid=mDNgIxmSdkiWyM:&vet=10ahUKEwipoayv1evfAhXRb1AKHZItBd8QMwh1KC8wLw..i&w=527&h=677&bih=725&biw=1280&q=druiven snoeien&ved=0ahUKEwipoayv1evfAhXRb1AKHZItBd8QMwh1KC8wLw&iact=mrc&uact=8
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Fotowedstrijd AVVN 
 
‘Om een mooie aantrekkelijke Tuinliefhebber uit te geven zoekt het 

AVVN steeds weer nieuwe foto’s. En niet alleen van de tuinen, 

sierplanten, groenten en andere onderwerpen die zij behandelen, ze 

brengen vooral ook graag u als tuinier in beeld!  

Steeds meer mensen hebben een smart Phone, zodat het hoe langer 

hoe makkelijker wordt om tussen de bezigheden door wat leuke 

plaatjes te schieten: van jong en oud van je partner, buurman of 

buurvrouw  tijdens het werken in de tuin, het plukken van bloemen, het 

oogsten van groenten of fruit, of het genieten van een heerlijke 

zelfbereide maaltijd op de tuin van eigen groenten; van je 

(klein)kinderen die hun eerste groenten zaaien, trots zijn op eigen 

oogst of gewoon lekker aan het spelen zijn in de tuin en daar allerlei 

ontdekkingen doen. 

 

Stuur ons eens uw leukste, mooiste, bijzonderste kiekjes van uw 

(klein)kinderen, uw partner, uw buur of van uzelf in de tuin!’ 

 

Omdat ik graag foto’s maak, heb ik een foto van mijn kleindochter, die 

van kleins af aan dol was op de volkstuin, omdat ze daar zoveel ze 

maar wilde lekker met gieters, groot en klein, mocht kledderen. 

 

Tijdens het extra AVVN congres 

op 15 december 2018 was de 

prijsuitreiking. Het bleek dat ik de 

derde prijs had gewonnen.  

 

Maakt u ook graag foto’s? Dit jaar 

is er weer een fotowedstrijd. Houd 

de Tuinliefhebber en/of de 

website van de AVVN in de gaten! 

 
Anne Langedijk  
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Klaverjassen 

 

Vrijdag 14 december was er weer het 

traditionele kerstklaverjassen. 

Met 22 spelers werd er aan 5 tafels gespeeld 

met 2 slapers. 

Iedereen was in opperbeste stemming, mogelijk doordat er wat lekkers 

bij de koffie was. 

Zoals elke klaverjasavond was het reuze gezellig, hetgeen zich uitte in 

soms gelach en soms een luide kreet. 

Natuurlijk ook nu weer tussen de rondes door de gelegenheid voor een 

lekker kopje koffie of ander lekker drankje en de mogelijkheid voor een 

stukje kaas of worst. 

Na drie rondes kon de stand opgemaakt worden en kon Anja beginnen 

met het uitreiken van de prijzen. 

Zoals gebruikelijk was er dit keer voor iedereen een prijs en bovendien 

nog een extra prijsje in de vorm van een zakje kerstkransjes. 

Anja had weer voor mooie prijzen gezorgd, w.o. vleesbonnen (met 

dank aan keurslager Jaap Landman), enkele flessen drank en 

natuurlijk de bekende stol met roomboter. 

Kortom, iedereen ging tevreden naar huis. 

De 6 hoogst geëindigden waren:  

 

1) C. Schrijvers  5507 punten 

2) M. vd Zwan  5485 punten 

3) J. Klein   5255 punten 

4) P. vd Engel  5235 punten 

5) B. vd Gaag  5088 punten 

6) C. v Wingerden  5062 punten 

 

 

 

Vrijdag 4 januari, de eerste klaverjasavond in het nieuwe jaar, begon 

aanvankelijk zeer schuchter. Op het laatste moment kwamen er nog 

enkele spelers bij, zodat met 21 spelers aan 5 tafels met 1 slaper 

gespeeld kon worden. 
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Of het nu kwam door de drukke decembermaand of door de 

vermoeiende jaarwisseling, maar er werd iets ingetogener gespeeld 

dan gebruikelijk. Desalniettemin was het reuze gezellig en speelde 

iedereen met veel plezier. 

Men zegt wel eens gezelligheid kent geen tijd, en inderdaad binnen no 

time waren de 3 rondes gespeeld, had men gezellig iets gedronken, en 

genoten van de kaas, worst, of de haring met uitjes. 

Na het tellen van de lijsten kon Anja de prijzen uitreiken: 

  

1) A. Alkemade  5733 punten 

2) C. Steenbeek  5472 punten 

3) J. Klein   4912 punten 

4) R. Weeke  4909 punten 

5) H. Weeke  4884 punten 

 

En de poedelprijs ging dit keer naar Theo Rey met 3979 punten  

 
De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 1 februari. 

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 

 

 
Bingo 
 

 

 
 
De volgende Bingoavond is vrijdag 15 februari.  

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 

 
Groetjes,  
 
Arletta Alkemade.  
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Meststoffen te koop in de winkel 
 

Kunstmest 12-10-18 
Kunstmest 12-10-18 (12% Stikstof – 10% Fosfaat – 18% Kalium) is een 
universele meststof die voor alle gewassen van toepassing kan zijn, echter 
voor de meer specialistische teelten is een meststof met een uitgebreider 
pakket aan voedingselementen aan te bevelen. 
 

Gedroogde koemest 
Gedroogde koemest is rijk aan organische stof (50%) 
 

Kalksalpeter 
Kalksalpeter is wereldwijd de meest toegepaste bemester voor calcium 
 

Aardbeienmest 7-14-28 
Aardbeienmest 7-14-28 (7% Stikstof – 14% Fosfaat – 28% Kalium) is een 
meststof die voor alles te gebruiken is wat snel kan groeien 
 

Kalk 
Deze meststof bevordert de zuurgraad van de grond.  Dit gunstig voor de groei 
van de bol-  en knolgewassen, maar ook voor de teelt van koolgewassen. 
 

Kalisalpeter 
Kalisalpeter (calciumnitraat), stikstofgehalte 15,5%, kalkgehalte 28%, werkt 
snel en is dus goed voor overbemesting. Kalisalpeter werkt alkalisch: de pH 
wordt door deze kunstmest verhoogd. 
 

Bloedmeel 
Bloedmeel is een snelwerkende organische meststof. Het bevat veel stikstof 
 

Patentkali 
Patentkali zorgt ervoor dat het vochtgehalte in de bewaargroenten goed blijft. 
Denk aan aardappelen, bietjes en wortels. Bovendien zit in patentkali de 
voedingsstof magnesium. Dit is gunstig voor de vorming van bladgroen. 
 

Tripelsuperfosfaat 
Tripelsuperfosfaat bevat 45% P2O5. Deze bevat het goed in water oplosbare 
monocalciumfosfaat voor een snelle werking. 
 

Kieseriet korrels 
Kieseriet is een natuurlijke bron van magnesium (26% Mg0). Het magnesium 
komt makkelijk vrij en wordt snel door de plant opgenomen. Magnesium zorgt 
voor een prachtige diepgroene kleur van alle groene planten.  
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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: Anita Roks, Tel. 06-41911864 
email: info@vluchtheuvelmaassluis.nl 
 

Bestuurslid uitgifte tuinen: Willem de Bruin, Tel. 010-5918371 
email: willem@de-bruin.org 

 

Bestuurslid bouw & onderhoud: Frans Gordijn, Tel. 06-10292932 
email: F.gordijn5@kpnplanet.nl 
 

Bestuurslid algemeen: Ton Koene, Tel. 06-53812662 
email: tonkoene@kabelfoon.nl 

 

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 - ± 12.00 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 open: jan - juni: 09.00 - 12.00 uur, juli - dec: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: Frans Gordijn,  
email: F.gordijn5@kpnplanet.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 
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