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Woord van de Voorzitter 
 

 

Alweer werden wij opgeschrikt door 

verdrietig nieuws. Frans Ponsioen is 

vrijdag 30 november overleden. Tot op het 

laatst heeft Frans zich ingezet voor onze 

vereniging. Zijn laatste taak was interim 

secretaris, een taak die hij met verve heeft 

uitgevoerd. We hebben in het bestuur fijn 

met hem samengewerkt. We zullen Frans 

enorm missen. Mooi dat Frans nog net 

heeft meegekregen dat we eindelijk een 

secretaris hebben gevonden! Anita Roks van tuin 27 is bereid 

gevonden deze taak op zich te nemen. Daarmee is het bestuur bijna 

compleet. Ik zal mijzelf op de ALV kandidaat stellen als voorzitter. Dan 

is er dus nog een vacature voor penningmeester. De financiële 

administratie is volledig gedigitaliseerd. We zijn op zoek naar iemand 

die kan omgaan met een online boekhoudprogramma. Tot we iemand 

gevonden hebben zal ik deze taak nog op mij nemen.  

 

 

Onlangs werd ik in de kantine verrast met een initiatief van enkele 

tuinders. Zij wekken energie op met een klein zonnepaneel. Aan het 

zonnepaneel komt een accu en een omvormer. Hiermee kun je en je 

huisje verlichten, je telefoon opladen en het allerbelangrijkste: je tuin 

besproeien met een geluidloze elektrische waterpomp. De betreffende 

tuinder bood aan te willen helpen bij de installatie. Heel mooi als nog 

meer tuinders dit initiatief volgen. De waterpompen met een 2 of 4 takt 

benzinemotor die de meeste tuinders gebruiken maken enorm veel 

herrie. Het zou fantastisch zijn als we in dat opzicht een ‘groenere’ 

volkstuin worden. In het volgende Vluchtheuveltje zullen we uitgebreid 

ingaan op wat je hiervoor allemaal nodig hebt en wat de kosten ervan 

zijn.  
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We hebben weer een nieuw jaar voor de boeg. Ik hoop dat in 2019 de 

zomer niet zo heel warm en droog wordt als dit jaar. 25 graden is 

prima en dan ’s nachts een beetje regen. In ieder geval wens ik u allen 

heel veel goeds toe en hoop ik dat wij volgend tuinseizoen 

vredelievend en gezellig met elkaar tuinieren. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie op 5 januari wil ik u graag persoonlijk een gelukkig 

en gezond 2019 toewensen! 

 

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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Agenda 
 

Datum Activiteit 

25 – 26 december Kerstdagen 

31 december Oudejaarsdag 

1 januari Nieuwjaarsdag 

4 januari Klaverjassen 

5 januari Nieuwjaarsreceptie 

18 januari Bingo 

 

 

Weerspreuk 
 

Als in januari de vorst niet komen wil, verschijnt hij stellig in april. 

 

Op een milde januari volgt vaak een gure lente en een hete zomer. 

 

Als het in de vorstmaand mistig is wordt de lentemaand heel fris. 

 

Geeft januari een sneeuwtapijt dan zijn we gauw de winter kwijt. 

 

Heeft januari kou en droge dagen, zo zal in februari de winter plagen. 

 

 

Kopij  
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  
13 januari. 
 
 
 
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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In Memoriam  
 
Vrijdag 30 november bereikte ons het trieste 
bericht dat, om exact 17.30 uur, onze secretaris 
en zeer gewaardeerd tuin lid, Frans Ponsioen 
op 78 jarige leeftijd is overleden. Frans was een 
vriend, en een van de steunpilaren in het 
bestuur, was oplossingsgericht en stond altijd 
open voor een goed gesprek. 

 

Ook als het even niet lekker liep bij een van onze tuinleden kon Frans 
de problemen terug brengen naar een niveau waarbij mensen met 
een goed gevoel de bestuurskamer weer verlieten. 
 
Frans had veel bestuurlijke ervaring. Hij was gemeenteraadslid, 
sociaal democraat en beklede veel bestuurlijke functies binnen de 
plaatselijke PvdA. 
 
Uiteindelijk heeft een slopende ziekte ook Frans geveld. Frans wist 
vooraf wanneer zijn einde daar zou zijn en nam via de mail nog 
afscheid van vrienden en bekenden die hem dierbaar waren. In zijn 
laatste woorden vroeg Frans hen om te vechten voor een betere 
wereld, waarin wij als ouders ons nog meer zouden inzetten voor een 
betere, veiligere en vreedzame wereld voor onze kinderen en 
kleinkinderen.   
Op de rouwkaart werd de volgende tekst afgedrukt, 
 
De kunst van het sterven is: 
de acceptatie, 
de rust te vinden, 
en er vrede mee te hebben”. 
 
Veel sterkte voor Coby, kinderen en kleinkinderen. Wij zijn blij dat 
Coby heeft besloten de tuin aan te houden en, samen met kinderen 
en kleinkinderen, Frans zijn stukje grond te gaan onderhouden.   
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Berichten van het bestuur 
 

 

 

Nieuwe secretaris 

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat wij erin geslaagd zijn 

om een nieuwe secretaris te vinden. Anita Roks ( tuin 27) is bereid om 

deze functie te gaan vervullen. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering in maart zal Anita officieel worden voorgedragen. 

Anne en Willem zullen zorgdragen voor het inwerken van Anita. 

 

 

Aanpassing Statuten en Huishoudelijk reglement 

Er wordt een werkgroep gevormd die de Statuten en het Huishoudelijk 

reglement gaat vernieuwen/moderniseren.  

Anne Langedijk en Ton Koene nemen hierin plaats namens het 

bestuur. Er is ook hulp nodig van de commissie Bouw & Onderhoud. 

Zij moeten bouwreglementen bekijken en aangeven welke passages 

aangepast moeten worden. 

 

 

Aanschaf nieuwe transportkar(ren) 

De transportkarren zijn zo verouderd dat reparatie geen optie meer is. 

De karren zijn onmisbaar op ons tuincomplex. Het bestuur gaat 

akkoord met de aanschaf van nieuwe transportkarren in 2019. 

 

 

Luifel aan werkplaats 

De werkploeg van De Vluchtheuvel gaat aan de buitenzijde naast de 

rijwielstalling een luifel van 3 meter lang maken aan de werkplaats, 

zodat men droog kan zagen als er grotere stukken zaag werk zijn, die 

buiten moeten gebeuren. 
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Contributie en verzekeringspremie 2019 

 
Wilt u zo vriendelijk zijn de factuur voor de 

contributie van 2019 en indien van toepassing ook 

de verzekeringspremie 2019, uiterlijk 1 januari te 

voldoen?  

 

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.  

 

 

Bestellen zaden 
 

Vergeet u niet op tijd uw zaden te bestellen?  

 

Bij het vorige Vluchtheuveltje was een brochure en een bestellijst van 

Garantzaden gevoegd. Als u hier gebruik van wilt maken lever de lijst 

dan uiterlijk 13 januari 2019 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 dan dat je bestelling al 

op ons complex op je staat te wachten. 
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Even voorstellen 

Mijn naam is Anita Roks en per heden ben ik de 

nieuwe secretaris van VRT De Vluchtheuvel. 

Daarmee is de al langer bestaande vacature 

verleden tijd en worden de bestuursleden die het 

secretariaat erbij deden ontlast. Ik wil hen 

bedanken voor de extra inspanningen die zij 

hebben verricht. 

Sinds twee jaar werk ik met plezier in mijn tuin 

(nr. 27). Langzaamaan begin ik het moestuinieren in de vingers te 

krijgen. Niet in de laatste plaats dankzij de vele tips en tricks die ik van 

collega tuinders heb gekregen. Een praatje hier en daar levert al gauw 

wat goede ideeën op. En met succes: ik heb genoten van al de 

heerlijke groenten en het lekkere fruit.  

Nu is niet alleen het eindresultaat van belang. Het zelf zaaien en zien 

opgroeien tot volwassen plant vind ik boeiend. Het gezond maken van 

de grond om zo sterke  planten te kweken die dan ook weer bestand 

zijn tegen ziektes en schimmels vind ik een uitdaging. Uit eigen 

ervaring weet u dat er zo nu en dan een pauze nodig is, wat mij betreft 

met een kopje koffie, om rug en spieren even rust te gunnen. Dan 

geniet ik van de vele soorten bijen, vlinders en al de andere dieren. 

Nou ja, alle…… genieten van slakken?! 

Een vereniging is er voor en door de leden. Zonder inzet van de leden 

is er geen organisatie. Gelukkig zijn er velen van u die in een 

commissie zitten of op een andere manier actief zijn. Nu ik mijn draai 

een beetje heb gevonden vind ik dat ik aan de beurt ben om mijn 

steentje bij te dragen. Communiceren  vind ik erg belangrijk. Met zijn 

allen zijn we niet alleen verantwoordelijk voor onze tuin, maar ook voor 

de goede sfeer op het complex. Als er iets is wat u wilt bespreken, kom 

dan gerust naar het bestuur, dan kijken we samen hoe een en ander 

opgelost kan worden. 

Ik ga me inwerken en hoop u binnenkort eens te ontmoeten om 

persoonlijk kennis te maken.  
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Afspraak wethouder Gerard van der Wees 
 

Anne (in haar functie als voorzitter) heeft samen met Ton Koene op  

6 december een gesprek gehad met wethouder Gerard van der Wees. 

Namens de gemeente was ook beleidsmedewerker Kay Luijten 

aanwezig.  

De volgende onderwerpen zijn besproken: 

 

1. Geluidswal 

Tot voor kort was er alleen sprake van ophoging van de bestaande 

wal langs het Kastanjedal en de Doornenbuurt. Goedkoop omdat 

het zand hiervoor kosteloos wordt gestort. Na de laatste 

bewonersbijeenkomst liggen de plannen toch weer open. De 

Vluchtheuvel zal worden geïnformeerd indien er ontwikkelingen zijn 

en dan worden uitgenodigd voor overleg. 

 

2. Veiligheid 

In het kader van de veiligheid is er over een aantal onderwerpen 

gesproken: 

 ’s avonds is het middenpad pikkedonker. Het plaatsen van 

verlichting zou het gevoel van veiligheid vergroten. Dit zouden 

lantaarnpalen moeten zijn met een zonnecel. De vraag is 

neergelegd of er een bijdrage/subsidie mogelijk is voor de palen. 

Afgesproken wordt dat De Vluchtheuvel een financieel plaatje 

maakt voor het plaatsen van lantaarnpalen met een zonnecel 

 In verband met de diefstallen die regelmatig plaatsvinden is er 

wederom gesproken over afsluiten van het complex. Nieuwe 

wethouder, nieuwe kansen. Afgesproken wordt dat De 

Vluchtheuvel een begroting maakt voor het plaatsen van een 

hek. Het bestuur gaat de plannen verder uitwerken. 

 

3. Middenpad 

Het middenpad verzakt. Er is in het verleden meerdere malen 

gesproken over het ophogen van het middenpad. De Gemeente 

heeft altijd gezegd dat de kosten hiervan voor de huurder zijn. 

Aangegeven wordt dat dit vreemd is, omdat het openbare weg is. 

De kosten hiervan lopen flink in de papieren. Ton Koene brengt 
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naar voren dat er overleg is met het Lentiz college om 

stratenmakers in opleiding als oefening de diepste gaten te komen 

maken.  

 
De vereniging zal dan het zand leveren. Wethouder van der Wees 

is enthousiast over deze oplossing, omdat de school zo betrokken 

wordt bij een maatschappelijk project. Begin volgend jaar wordt 

duidelijk of dit project ook werkelijk van start zal gaan. 

De Gemeente gaat kijken wat er in het huurcontract staat 

betreffende de verantwoordelijkheid van de Gemeente en de 

vereniging wat betreft o.a. onderhoud hoofdpad. 

 

4. Subsidie Zonnepanelen 

Aangegeven is dat er een aantal tuinders zijn die energie 

opwekken met zonnepanelen en dit gebruiken voor verlichting van 

het tuinhuisje en de waterpomp. Met name de laatste is een 

belangrijk item. Momenteel gebruikt 95% een 2- of 4- takt benzine 

waterpomp die enorm veel herrie maakt.  De voorzitter vraagt of er 

een kans is om hier subsidie voor te krijgen. Wethouder van der 

Wees geeft aan dat dit een particuliere investering is. Volgend jaar 

komt er wel een miljoen beschikbaar om verenigingen in Maassluis 

de kans te geven over te schakelen op duurzame energie d.m.v.  

zonnepanelen. Er kan dan een lening worden afgesloten bij de 

Gemeente Maassluis en deze wordt terugbetaald met het verschil 

in de energielasten. De kantine van De Vluchtheuvel zou hiervoor 

in aanmerking komen. 
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5. Beschoeiing weverskade ter hoogt van de tuin bij de kantine 

 
Ton legt uit dat de slootkant verzakt en er een beschoeiing 

wenselijk is, en dat de vraag van de Vluchtheuvel is, wiens 

verantwoordelijkheid dit is.  

 

Al met al een heel prettig en nuttig overleg, wat zeker een vervolg gaat 

krijgen. We houden u op de hoogte! 

 
 
 

 

 

Lieve mensen, 

 

Ik en de kinderen willen jullie hartelijk bedanken dat er tijdens Teun zijn 

afscheid zo’n grote belangstelling is geweest en ook hartelijk bedankt 

voor de bloemen. 

 

Pleuntje van den Berg 
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Werkrooster januari en februari 2019 

 
 

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 

 
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 

Y.  Ulucay 127 

J.V.N.  Steltenpool 128 

A.  Talhaoui 129 

B.  Willemse 130 

A.  El Ouassidi 132 
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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. 

     

 
 
De Winkel 
 

Op onze internetsite https://www.vluchtheuvelmaassluis.nl staat wat 

onze winkel zoal te bieden heeft aan artikelen. 

Onderstaand een summiere opgave. De prijzen zijn bekend in de 

winkel en kunnen periodiek aangepast worden. Ook wordt er in de 

winkel nog meer verkocht namelijk seizoengebonden groenteplantjes 

(in de lente en zomer). 

 

De openingstijden van de 

winkel staan op de laatste 

pagina onder 

contactpersonen. 

 

 

 

Winkel geopend: 

Januari t/m juni:  10.00 - 12.00 uur.  

Juli t/m december: 10.00 - 11.00 uur 

 

Winkelassortiment: 

1. Meststoffen 

2. Glassoorten 

3. Compost/tuinaarde/Zand 

4. Bestrijdingsmiddelen 

5. Overige artikelen 

 

In een volgend Vluchtheuveltje zal een specificatie volgen.  

https://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
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Het einde 
 

Een goede vriend is gestorven.  

Iedereen weet wel dat dit een keer kan gebeuren, en toch ...overviel 

ons dit allemaal. Iemand die er altijd was, is er nu niet meer. En hij zal 

ook nooit meer langs komen, en we wisten ook niet of we dat wel aan 

konden. Daar lag hij dan, een omhulsel van wat hij was geweest met 

kleren aan die we zo goed van hem kenden .....STIL EN KOUD.   

Soms leek het wel of zijn ogen open zouden gaan en voor ons op een 

heel vertrouwde manier.  

Het maakte eigenlijk niet uit wat hij zou zeggen, en we hadden altijd 

veel gepraat. Maar ons ook geergerd aan bepaalde meningen.                                                                                                                      

 

Vriendschap is niet altijd alleen lachen, maar we hebben ook veel 

gepraat.  

Vriendschap is van iemand houden met al zijn gebreken, iets dat niet 

over zal gaan, omdat je weet wat je aan elkaar hebt.                                                                                                      

En dat je weet dat je er voor elkaar bent in goede en slechte dagen.                                                          

En toen kwam de dood en die is er voor altijd, en dat is heel erg.  

Kinderen en kleinkinderen zien opgroeien dat is nu door de dood 

verkeken. Vooral voor de kinderen is het heel erg om iemand te 

moeten missen, een vader die er altijd voor hen was, dat is bijna 

onverdraaglijk.  

We proberen het massaal te omhelzen in het verdriet. En dan zeiden 

ze dingen: “Bij ons staat de deur altijd open”. Maar echt troosten 

kunnen we niet. We kunnen alleen naast je staan. Voorzichtig weeg je 

alles af wat wel en wat niet kan. Of je zegt niets en je laat ze uithuilen 

in je armen, terwijl je de opkomende tranen wegslikt, want die mogen 

er niet komen.  

Nu is het hun verdriet en dat is belangrijk. Je eigen tranen spaar je 

voor later, als je alleen bent, en je realiseert je dat hij nooit meer aan 

de deur zal staan. Maar vergeten dat doen we niet, nee nooit.   

Dag vriend het was mooi geweest  !! 

Piet Keizer. 
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Plaagdier Mieren! 

 
Mieren spelen een belangrijke rol in je tuin. Door 

hun graafwerk zorgen ze voor beluchting van de 

aarde omdat door hun tunnels water en lucht kan 

doordringen en plantenwortels kunnen gemakkelijk 

doorgroeien. Omdat de nesten onder de grond 

worden gebouwd wordt de ondergrond met de bovengrond vermengd 

en worden er ook door het graafwerk van de mieren waardevolle 

voedingsstoffen voor de planten omhoog gebracht. Bovendien vangen 

mieren per dag allerlei in de grond levende plaagdieren zoals insecten 

en hun larven. Bovendien zijn mieren echte afvalopruimers door het 

versnipperen van allerlei organisch materiaal, en ze zijn op hun beurt 

weer voedsel voor andere dieren. Hoe meer soorten mieren je hebt 

hoe gezonder is je tuin. 

 

Zijn mieren dan wel plaagdieren zal je je 

afvragen. Ja de meeste last heb je als je ze 

in huis hebt en in de tuin als je op mieren 

terecht bent gekomen dan bijten ze uit 

verdediging en spuiten mierenzuur in het 

wondje dat een pijnlijke steek geeft. Ook kunnen ze nesten onder 

bestrating hebben waardoor ze steeds meer zand naar boven werken 

die je weg moet vegen of zelfs verzakkingen kunnen veroorzaken. Tot 

slot werken mieren samen met bladluizen die ze 

beschermen waardoor er grote kolonies bladluizen in 

je tuin terecht komen met als gevolg dat alles onder 

plakkerige honingdauw komt te zitten. Mieren op 

pioenen komen op suikers uit de bloemknop af want 

er komen nooit luizen in pioenrozen. Bij mijn 

pioenrozen komen de mieren zelden voor. 

 

 

De wetenschap heeft nu ongeveer 12.000 

mierensoorten beschreven, en 

waarschijnlijk zijn het er in totaal minstens 

twee keer zoveel. 

https://pixabay.com/nl/mieren-hout-mieren-de-hand-risico-s-4239/
https://pixabay.com/nl/mieren-mierenhoop-bos-natuur-1890507/
https://pixabay.com/nl/de-natuur-plantaardige-peony-roze-3447365/
https://pixabay.com/nl/forest-ant-queens-mieren-hout-mieren-3254/
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Mieren komen overal ter wereld voor (behalve Antarctica). Er zijn in 

Nederland en België zo’n 65 soorten. In Nederland komt in een 

bosrijke omgeving de rode bosmier voor die een enorme mierenhoop 

kan bouwen maar over het algemeen hebben wij te maken met mieren 

die hun nesten ondergronds maken. Het meest voorkomend is de 

zwarte weg- of tuinmier die vind je overal in tuinen, langs huizen en 

onder bestrating. De gele weidemier is een kleine lichtbruine 

lichtschuwe mier die onder de grond leeft. In de tuin vind je haar in het 

gazon en in bloempotten. Er is ook nog een glanzende houtmier dit is 

een glimmende mier met een opvallend groot hoofd en is altijd met 

veel tegelijk. Pak je ze op dan scheidt deze mier een naar maggi of 

citroen ruikende stof af.  

Mieren zien er al 50 miljoen jaar hetzelfde uit drie bolletjes op een rij, 

de kop met twee geknikte voelsprieten, het borststuk met zes poten en 

een achterlijf. Mieren zijn altijd met veel en leven in een kolonie. De 

koningin is duidelijk groter en legt alle eitjes en de werksters, die 

zusjes van elkaar zijn, doen het werk. Verzorgen de jongen, 

verzamelen nestmateriaal, het 

voedsel en verdedigen het nest bij 

indringers. Ze communiceren door 

geursporen. Er is geen leider bij het 

ingenieus samenwerkingsverband 

in de kolonie maar als er geen 

opvolger is voor de koningin sterft 

het hele volk als de koningin dood 

gaat. Eens in het jaar worden er 

mannetjes geboren met vleugels en een paar vrouwtjes met vleugels 

de nieuwe koninginnen. De mannetjes zijn er alleen om te paren in de 

lucht. Ze vliegen allemaal tegelijk uit bij warm broeierig weer om te 

voorkomen dat de koninginnen uitdrogen. Na de paring landt de 

koningin weer op aarde of ergens op een balkon met bloembakken. Ze 

bijt haar vleugels af en gaat opzoek naar een geschikt nest en legt 

haar eerste eitjes waaruit larfjes komen die weer verpoppen tot de 

eerste werksters. In de volksmond worden de larven miereneieren 

genoemd maar dat zijn ze niet, het zijn de poppen. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV_eLR2pPfAhUkNOwKHdL7AoEQjRx6BAgBEAU&url=https://zoom.nl/foto/dieren/miereneieren.588654.html&psig=AOvVaw01i7yZaWwEgeX9BiTGHjzX&ust=1544477890047384
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Om er voor te zorgen dat mieren niet de bomen in gaan om hun “vee” 

de bladluizen te beschermen kun je een lijmband rondom de stam 

winden. De onbeschermde bladluizen worden dan door hun natuurlijke 

vijanden opgeruimd.  

Er zijn heel veel adviezen om met geur mieren te weren, zoals 

eucalyptus, pepermuntolie, knoflook, kaneel, kruidnagel en citroen, 

afrikaantjes en goudsbloemen. Kokend water in het nest gieten is niet 

erg doeltreffend omdat de eieren leggende koningin meestal ontkomt 

aan de dood. Mierenlokdozen zijn giftig niet alleen voor de mieren 

maar ook voor mens en milieu. Niet gebruiken dus! Je kunt in huis het 

beste het geurspoor dat ze achterlaten steeds wegpoetsen met zeep 

of azijn. De weg versperren met talkpoeder stuurt mieren een andere 

kant op. 

Natuurlijke vijanden van de mieren zijn kevers, 

padden, kikkers en vogels. 

 

 

Rien Stoffels tuin 199 

 

 

 

 

 

Bingo 
 

 

 
 
De volgende Bingoavond is vrijdag 18 januari. Aanvang 19.30 uur. 

Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 

 
Groetjes,  
 
Arletta Alkemade.  
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Klaverjassen 

 

 

 

 

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 4 januari 2019. 

 

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 

 
 
Kantineaanbieding voor de maand januari 
 
 
Broodje bal € 1,45 
 

 
            

          Peter van de Berg  
 
 

 
 
In onze brievenbus troffen wij een waardebon aan die een onbekende 
aan ons heeft gegeven i.v.m. werkzaamheden op de tuin. 
 
Dank je wel voor jullie steun dit heeft ons goed gedaan. 
 
Mari en Ans Paalvast  
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Een reisje naar 2019 
 

 

In het geloof dat het een heel goed jaar wordt, en dat iedere bocht ook 

in schoonheid genomen kan worden.  

En dat diepe afgronden steeds een steunzijde hebben, en geluk iedere 

dag, als een mooie bloem, komt kleuren, en dat grijze dagen ook mooi 

kunnen zijn.  

En dat de sfeer steeds je hart komt verwarmen, en dat ijs met 

schoonheid wordt doorbroken, en je huis een kasteel van 

verborgenheid is. 

Dat even stoom afblazen,  je de pracht van het leven laat ontdekken 

dat vriendschap respect van liefde nooit een brug te ver is! 

Dat woeste rivieren steeds in het juiste spoor 

worden geleid, en hoe diep onoverkomelijk het 

water soms kan zijn  .... 

Zo zal het leven nooit een eenzame weg 

worden. 

Dat bruggen bouwen nooit een brug te ver is, en 

ook in 2019 het een kunst blijft !! 

Ik bied u dit aan in diepe genegenheid en dan worden donkere tijden 

verdreven met kleur, en dat een eenvoudige weg je pad moge kruisen.  

Dan worden je dagen gekleurd in een natuurlijke pracht, en gewoon 

gelukkig kunnen leven in een nieuwjaar en vele zorgen achter je laten.  

Wat er ook in 2019 valt, je krijgt van mij nu al deze eenvoudige start ... 

 

Ik wens U een fantastisch 2019 met veel mooie momenten en een 

goede gezondheid.  

  

P.K. 

 

 

 
Middenin de tekst de tekenen van Geloof, Hoop en Liefde. 
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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: Bert Engel, Tel. 06-23726514 
email: bertengel@live.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 - ± 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 open: jan - juni:10.00 - 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: 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

