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Van de voorzitter 
 

De Vluchtheuveltjes volgen elkaar snel op 

zo aan het einde/begin van het jaar. Dit is 

het januari boekje, maar het moet nog 

kerst worden. Dat heeft natuurlijk te maken 

met het printen, stickeren en bezorgen. 

Dat moet voor de kerst gebeuren.  

 

Om iedere keer weer een Vluchtheuveltje 

bij u op de mat te krijgen, daar komt nog 

best wat voor kijken. Ik kan u vertellen dat 

het altijd weer een hele klus is om het 

boekje te maken. De redactiecommissie speelt hierin een belangrijke 

rol. Voorzitter is Ruud Broekman. Ruud moet ervoor zorgen dat hij de 

kopij op tijd binnen krijgt. Natuurlijk maakt hij een planning voor het 

hele jaar, waar iedereen zich dan aan moet houden. Maar ja, wij zijn 

allemaal drukke vrijwilligers en dan komt er soms (of eigenlijk vaak) 

weer wat tussen. Bestuursleden (inclusief mijzelf) hebben daar nogal 

een handje van. We hebben de laatste bestuursvergadering het punt 

geagendeerd en de bestuursleden hebben afgesproken dat zij zich 

strenger aan de planning gaan houden. Bij mij gaat het bij de 

eerstvolgende keer alweer mis en zo schrijf ik op zaterdagavond, 

morgen is de deadline, mijn stukken. 

Nadat Ruud het Vluchtheuveltje in elkaar heeft gezet, wordt het boekje 

door twee leden van de redactiecommissie, Rien Stoffels en Anita 

Roks gecheckt op taalfouten en leesbaarheid. Daarna gaat het 

bestand naar ASVZ om geprint te worden. Eveline van Maaren en 

Cathy Rasmussen zorgen dat alle adresstickers op de kaften worden 

geplakt en sorteren de Vluchtheuveltjes op wijknummer. Een niet 

geringe klus.  

Tot slot zijn er nog 11 leden die de boekjes door weer en wind 

bezorgen.  

Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken die ervoor zorgen dat alle 

leden, aspirant leden, donateurs en sponsoren iedere maand een 

keurig verzorgd Vluchtheuveltje ontvangen.  
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Hierbij nodig ik u namens het bestuur van harte uit voor onze 

nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op zaterdag  

4 januari van 10.00-12.00 uur in de kantine. Laten we dan samen een 

toast uitbrengen op een mooi, goed en gezellig tuinjaar! 

 

Anne Langedijk 

 

 

Agenda 
 

Datum Activiteit 

31 december Oudejaarsdag 

1 januari 2020 Nieuwjaarsdag 

3 januari Klaverjassen 

4 januari Nieuwjaarsreceptie 

17 januari Bingo 

18 januari OPSCHOONDAG 

7 februari Klaverjassen 

21 februari Bingo 

6 maart Klaverjassen 

3 april Paasklaverjassen 

1 mei Klaverjassen 

 

 

 

Nieuws van de redactie 
 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan 

je sturen naar Ruud Broekman: 

Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 12 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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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
 

Het bestuur nodigt u uit om aanwezig te zijn op de nieuwjaarsreceptie 

op zaterdag 4 januari 2020.  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. 

 
 
 
Kantineaanbieding januari 
 

Broodje bal € 1,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Peter vd Berg 
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Berichten van het bestuur 
 

 

Opschonen Vluchtheuvel 

 

Zoals wij u in het vorige Vluchtheuveltje al hebben bericht is het 

bestuur bezig een grootscheepse opschoon actie te organiseren.  

Onze buurman Lely heeft een klacht ingediend bij het bestuur over de 

staat van de achterkant van de tuinen/opstallen aan Lely zijde en de 

staat van de beschoeiing van de sloot.  

Resultaat van het overleg met de verhuurder van de grond (Gemeente 

Maassluis), Lely en bestuur Vluchtheuvel, is dat de Gemeente 

Maassluis het bestuur van De Vluchtheuvel heeft opgedragen conform 

de overeenkomst zorg te dragen voor goed onderhoud van het terrein.  

 

De Gemeente Maassluis eist naleving en handhaving van de regels. 

 

De commissie Bouw & onderhoud heeft foto’s gemaakt van alle tuinen 

aan Lely zijde. Het bestuur is hiervan geschrokken. Na inventarisatie 

blijkt dat 77 van de 100 tuinen niet voldoet aan het reglement. En dan 

gaat het om de volgende regels: 

 

a. Geen bebouwing binnen 2 meter van de sloot (dus geen pergola, 

schutting, gereedschapskasten etc).  

b. Tot een meter uit de slootkant is alleen laagblijvende beplanting (0,5 m) 

toegestaan (dus geen bomen) en deze grond mag niet als opslagplaats 

gebruikt worden. 

c. Opstallen moeten er netjes uitzien (opgebouwd van eenzelfde soort 

bouwmateriaal en netjes zijn onderhouden. Geen troep rondom de 

opstallen. 

d. Staat van de beschoeiing moet goed zijn. 
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Alle leden van de 77 tuinen zijn per mail of per brief uitgenodigd voor 

zaterdag 21 december. Het bestuur gaat dan uitleggen wat er gedaan 

moet worden en waarom dit moet gebeuren. Wij zijn ons ervan bewust 

dat het heel vervelend en ingewikkeld is, dat in al die jaren een en 

ander altijd gedoogd is. We hopen op de medewerking van de leden, 

zodat wij met zijn allen kunnen blijven moes tuinieren. 

 

Om het opruimen voor alle leden te vergemakkelijken, komt er op 

zaterdag 18 januari 2020, de opschoon dag, een vuilcontainer op het 

parkeerterrein (gesponsord door Lely). Van 9.00-15.00 uur rijdt de 

tractor over het terrein om alle rommel (geen chemisch afval) mee 

naar voren te nemen. Het bestuur hoopt van harte dat zoveel mogelijk 

leden mee zullen doen met deze schoonmaakactie.  

 

Als deze enorme klus is geklaard, zullen we ook de tuinen die aan de 

kant van het Sparrendal zijn gelegen gaan controleren.  
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Contributie en verzekeringspremie 2020 

 
Wilt u zo vriendelijk zijn de factuur voor de 

contributie van 2020 en indien van toepassing ook 

de verzekeringspremie 2020, 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 20120 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 Garant 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 18 januari 2020 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. 



 

 

 

 

 

 

 

8 

 

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. 

 

 

 

Overlijden Kees Hoekveen  

 

Kees Hoekveen is op 20 november 2019 op 88-jarige leeftijd 

overleden. Kees is van 1973 t/m 2017 lid geweest van onze vereniging 

(tuin nr. 2). De volkstuin was zijn lust en zijn leven. Hij vond het heel 

naar dat hij moest stoppen, omdat het werk hem veel te zwaar werd. 

Kortgeleden brak hij zijn heup bij een val, belandde na de operatie in 

een revalidatiecentrum, maar moest kort daarop weer naar het 

ziekenhuis met een longontsteking. Daaraan overleed hij rustig in zijn 

slaap.  

 

 

 
 

Herhaalde Oproep barpersoneel 

 

Gevraagd medewerkers voor achter de bar.  

Drie maal per jaar voor de verplichte werkbeurten.  

Start het jaar 2020. 

Opgeven aan de bar. Vragen naar Bert Engel.   
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Bericht van Bouw en Onderhoud commissie 

 

 

Controle gasinstallatie 

Voor de leden die gebruik maken van een gasinstallatie, is het van 

belang om de gasslang te controleren op uitdroging en scheurtjes. De 

fabrikanten hanteren een levensduur van 5 tot 10 jaar zolang kan je de 

gasslang laten zitten, maar dan moet je de gasslang wel regelmatig 

controleren. Als je een gasslang hebt die met slangklemmen bevestigd 

is, kijk hier dan extra naar omdat er bij de slangklem weleens scheurtje 

kunnen ontstaan, of de slangklem is te roestig waardoor deze kan 

breken en er lekkage optreedt. Op de gasslang staat een productie 

datum dus het is makkelijk terug te rekenen hoe oud hij is. Er zijn ook 

organisaties die 2 tot 3 jaar aanbevelen om deze te vervangen. 

 

 

Gasdrukregelaar vervangen 

De gasdrukregelaar gaat theoretisch 10 jaar mee, dus kijk op de 

productiedatum of deze nog voldoet. De kosten zijn het niet (een 

drukregelaar kost gemiddeld €10,00). Het is raadzaam om deze na 5 

of 6 jaar te vervangen. In een drukregelaar zit een membraam die kan 

verdrogen of scheuren en dan kan de volledige druk van de gasfles op 

de brander komen te staan wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. 

Informeer bij uw verzekering of zij daar ook regels voor handhaven 

zodat u in ieder geval weet waar u rekening mee kan houden. 

De Bouw en Onderhoudcommissie gaat ook controle uitvoeren naar de 

gasinstallaties indien u aanwezig bent op de tuin. 

 

 

 

Frans Gordijn  

Voorzitter Bouw en Onderhoudcommissie  
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Werkrooster januari en februari 2020 

 

 
28 december 2019 

  
4 januari 2020 

 F. Feelders 41 
 

A. El Boussattati 55 

R. Wijnhorst 45 
 

S. El Haddioui 56 

S. Kako 50 
 

M.   Ahnouch 57 

M.  El Boukhlifi 52 
 

H.M. van der Voort 59 

T.S.P.  Hasso 53 
 

L. Rashid 61 

      

11 januari 2020 
  

18 januari 2020 
 O. Erül 62 

 
S. Alabdallah 70 

B.M. Yalcin 63 
 

F. Dutar 71 

A. Berkdar 64 
 

J.C. Mulder 72 

A. Said 66 
 

S. Alptekin 74 

M. Oulad Touhami 67 
 

R. Ashad 75 

S. Solmaz 68 
 

A. Yilmaz 76 

      
25 januari 2020 

  
1 februari 2020 

 S. Soydemir 77 
 

I. Hoekstra  87 

S. Caner 78 
 

M. Ozdemir 88 

A. El Hamouchi 80 
 

F.P.  van Dun 89 

A. El Moukadam 82 
 

O. Gürbüz 90 

A.  El Hahaoui  84 
 

H. Sasmaz 92 

R. Smit 86 
    

 
 

8 februari 2020 
  

15 februari 2020 
 G.M.P. van Wijk 94 

 
M. Fares 101 

D. Fahry 96 
 

M.L.C. Dammers 102 

L.R. Teeuwisse 98 
 

H.A. Köse 103 

H.P.G. Weeke 99 
 

M. Odeh 104 

P.J.N. van Zanden 100 
 

A. Osman 110 

   
M. Erül 112 
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     22 februari 2020 
  

29 februari 2020 
 0 St.onder één dak 114 

 
A. El Hamouchi 122 

S.A.W. Schotborg 116 
 

H. Mustafa 123 

Ö. Cicek 117 
 

S.G. Abdulahad 124 

M. El Achaouch 118 
 

R. Atar 125 

E. Ala 119 
 

A. Nowocien 126 

   
Y. Ulucay 127 

 
 
Let op: zonder goede reden niet op komen dagen 

betekent een financiële sanctie van € 15,-. Maar 

uiteraard laat u het zover niet komen. Afmelden (met 

een zeer grondige reden) bij Piet Breman  

Tel. 06-50823679. 

     

 
 
 
 
Bingo 
 
 
 
 
 
De volgende bingoavond in het nieuwe jaar is op 17 januari.  

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 

 
 
 
Groetjes en tot snel, Arletta Alkemade. 
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Klaverjassen 

 

Op deze 6
e
 december was er, hoewel Sint 

Nicolaas het land nog niet verlaten had, 

kerstklaverjassen.  

Zoals elk jaar is het kerstklaverjassen extra feestelijk. 

Niet in de minste plaats doordat Anja voor iedereen een prijs(je) heeft. 

Om die reden dient men zich voor het kerstklaverjassen van tevoren 

op te geven. Er waren 25 personen ingeschreven, waarvan er één 

kwam melden helaas niet mee te doen, zodat er 24 spelers 

overbleven, waarmee aan 6 tafels gespeeld werd. 

Ook mag vermeld worden dat het strijdtoneel (de kantine dus) een 

echte kerstsfeer uitstraalde door alle versieringen die door Ans en Mari 

waren aangebracht. 

Kortom, opnieuw een fantastische avond, met wederom zeer 

enthousiaste spelers die zich van hun beste kant lieten zien. De een 

nog beter dan de ander. 

Na een lange avond spelen, en vervolgens uitgebreid tellen en 

schrijven, kon de eindstand opgemaakt worden. 

Anja had intussen alle prijzen uitgestald. Het zag er weer prachtig uit, 

men kon kiezen tussen varkensrollades, varkenshaas, biefstuk, 

kerststol met pakje roomboter, en wederom de bekende verse kippen. 

En ook nu weer was er voor iedereen een extra pakje kransjes of 

chocolaatjes. 

 

Bij het uitreiken van de prijzen was het een drukte van belang, want 

iedereen zocht natuurlijk een mooie prijs uit. 

De 6  hoogst geëindigden waren met de navolgende punten : 

1) dhr. W. Alkemade   5245  4) mevr. M. Weeke          5069 

2) dhr. C. Schrijvers    5133  5) dhr. A. Spanjersberg   4936 

3) dhr. Alkemade sr    5080  6) mevr. E. Kieboom        4925 

 

En omdat er voor iedereen een prijs was, natuurlijk geen poedelprijs. 

Na het uitreiken van de prijzen, wenste Anja iedereen wel thuis, fijne 

feestdagen en hoopt iedereen weer te zien op vrijdag 3 januari voor de 

eerste klaverjasavond in het nieuwe jaar. Aanvang 19.30 uur, kantine 

open om 19.00 uur. 
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Fruitbomen planten 

 

Misschien ben je van plan om een fruitboom aan te schaffen en deze 

in de komende maanden in je moestuin te planten. Nu is het een 

goede tijd hiervoor maar het vergt wel een goede voorbereiding. 

Allereerst moet er veel aandacht aan de grond en het plantgat besteed 

worden. 

Maak vlak voor het planten een gat van 50x50x50 centimeter vooral 

niet dieper omdat het grootste wortelvolume zich in de bovenste 

vijfentwintig centimeter bevindt. Controleer wel of er geen verdikte laag 

tot op een meter diepte zich bevindt die geen water doorlaat. Die moet 

je doorbreken met een spitvork. Ook moet je enkele keren met de 

spade in de bodem en zijkanten van het plantgat steken zodat de 

wortels de wanden op die plaatsen gemakkelijk kunnen binnendringen. 

De kleigrond op De Vluchtheuvel is voor fruitbomen niet erg geschikt 

dus moet de grond verbeterd worden. Dit kun je doen door de 

uitgegraven grond van het plantgat te mengen met twee emmers 

organisch materiaal zoals compost. De kleibodem wordt op die manier 

losser en luchtiger van structuur. Overdrijf de compostgift ook niet en 

gebruik alleen goed verteerde compost en zeker geen stalmest anders 

verbranden de wortels door het te hoge stikstofgehalte.  

Zorg dat de boom niet dieper komt te staan dan bij de kweker en geef 

de boom na het planten een gieter water verdeeld over de hele 

wortelkluit.  
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Tenzij je ballerina of zuilfruitbomen (zie editie 380 van dit blad) gaat 

planten is het erg belangrijk dat je een paal naast je boom plaatst. 

Zet de palen stevig in de grond 

eventueel met behulp van een 

grondboor, waarbij de paal bij voorkeur 

twintig centimeter in de vaste grond 

onder het plantgat moet worden 

geslagen. Verder geldt de regel dat 

minimaal één derde tot maximaal de 

helft van de paal moet worden 

ingegraven. Zet de boom met rubber banden aan de paal of palen 

vast. Laat de band tussen boom en boompaal zichzelf kruisen om 

wrijving en daarmee stambeschadiging te voorkomen. Controleer de 

banden en palen minimaal eens per jaar om de banden op tijd te 

verstellen als er knelling optreedt. Wordt een boom met kale wortels 

geplant, plaats dan de boompalen voor het planten, om schade aan de 

wortels te voorkomen. 

Om te zorgen dat de wortels met de bovengrondse boom in evenwicht  

zijn is het wenselijk dat de boom gesnoeid wordt direct na het planten. 

Maar doe dit nooit met de zogenaamde steenvruchten zoals de pruim 

en kers. Hierbij worden de snoeiwonden niet gedicht en lopen de 

boompjes kans op loodglans. Hier is 

geen middel tegen en een 

aangetaste boom vormt een 

besmettingsbron voor andere bomen. 

Ik heb het al eens meer over het 

snoeien van pruimen gehad maar ik 

schrijf het nu nogmaals. Blijf in de 

maanden september tot april met snoeischaar of zaag van 

pruimenbomen af. Loodglans infectie is te herkennen aan de paarse 

korstzwam. Eenmaal aangetaste bomen of struiken dienen 

onmiddellijk vernietigd te worden. 

 

Veel succes en plezier met het planten van 

fruitboompjes! 

 

Rien Stoffels tuin 199   
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Contactgegevens 

 
Voorzitter/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: Muzaffer Oguz, Tel. 06-50501978 
Email: Muzafferoguz68@hotmail.com 
 

Bestuurslid Bouw & Onderhoud Tuinen: Frans Gordijn,  
Tel. 06-10292932 email: devluchtheuvel.bo@gmail.com 
 

Bestuurslid Algemeen Onderhoud & Service: Ton Koene,  
Tel. 06-53812662 
Email: tonkoene@kabelfoon.nl 

 

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 Vacature. 
Winkel open: jan - juni: 09.00 - 12.00 uur, juli - dec:10.00 - 11.00 uur 

 

Representatiecommissie 
Monique de Man-Smith, email: corenmodeman@gmail.com 
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: devluchtheuvel.bo@gmail.com 
 

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:Muzafferoguz68@hotmail.com
mailto:devluchtheuvel.bo@gmail.com
mailto:corenmodeman@gmail.com
mailto:devluchtheuvel.bo@gmail.com

