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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Wat een ingewikkelde periode is dit. Nu het 

Coronavirus ook in Nederland om zich heen 

grijpt, veranderen de maatregelen van de 

overheid met de dag. Op moment van schrijven 

heb ik net gehoord dat alle maatregelen zijn 

verlengd t/m 6 april en dat nu ook de scholen 

dicht gaan, evenals horeca, sportclubs en 

kinderopvangcentra. Wij zijn geen sportclub, maar onze kantine valt 

hier ook onder. Dit betekent dat t/m 6 april de kantine gesloten zal zijn 

en dat dus ook de klaverjasavond op vrijdagavond 3 april niet door kan 

gaan.  

De winkel zal op zaterdag open zijn van 10.00-12.00 uur. 

(buitenopstelling). Houdt hier 1,5 meter van elkaar.  

 

Geluidsscherm langs A20 

Heel vervelend is dat vanwege het Coronavirus ook de 

informatiebijeenkomst over de geluidsschermen van de Gemeente 

Maassluis op 21 maart geen doorgang kon vinden. Het is zeker de 

bedoeling dat deze bijeenkomst alsnog gehouden wordt, maar wij 

wachten nadere instructies van de overheid af. Omdat dit dus nog wel 

even kan duren, wil ik u alvast vanaf deze plaats over de huidige stand 

van zaken informeren. U weet dat ik namens De Vluchtheuvel vanaf 

maart 2019 betrokken ben geweest bij de Projectgroep Geluidshinder 

A20. In deze projectgroep zijn tevens de bewonersverenigingen van 

Kastanjedal, Doornenbuurt, Vertowijk, Wipperspark en Boonervliet 

vertegenwoordigd. Al vele jaren is men bezig om geluidswerende 

oplossingen te bedenken voor de woonwijken die dicht langs de A20 

liggen.  Doel van de projectgroep was een gezamenlijk advies uit te 

brengen aan de betrokken wethouders. Met name het akoestisch 

onderzoek van ABT Wassenaar gaf belangrijke informatie. Uit dit 

onderzoek bleek namelijk dat voor welke vorm van geluidswering dan 

ook langs de A20 zou worden gekozen, er altijd een L-vormig scherm 

nodig zou zijn tussen Lely en de volkstuinen en doorlopend tussen 
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snelweg en de achterste volkstuinen. Dit omdat er anders lekkage van 

geluid langs de schermen over de volkstuin naar de woonbuurten zou 

zijn.  

 

 
 

Er zijn diverse varianten uitgewerkt en uiteindelijk is het gelukt om een 

gezamenlijk advies richting de wethouders te geven (oktober 2019). 

Iedereen kon zich vinden in de variant: 

Een geluidsscherm langs de snelweg op grondgebied van 

Rijkswaterstaat, Midden-Delfland, Maassluis en Lely. Een scherm zo 

dicht mogelijk bij de bron, de A20. Dit was voor de Vluchtheuvel de 

beste optie, omdat er dan geen tuinen verloren zouden gaan. Na het 

overleg in januari 2020 zou de Gemeente Maassluis in overleg gaan 

met Rijkswaterstaat om de mogelijkheden te verkennen. 

 

Voor het volgende overleg 

met de wethouders op  

5 maart 2020 heeft de 

Gemeente Maassluis 

opeens een nieuwe 

variant ingebracht. In deze 

variant wordt een 6,5 

meter hoog L-scherm 

(kokosscherm) 

aangesloten op de huidige 

3 m hoge aarden wal met 3,5 m topscherm bij het Kastanjedal. Alles 

op grondgebied van Maassluis. Voor De Vluchtheuvel betekent dit, dat 

er aan de achterkant van het terrein tuinen verloren zullen gaan. 

Hoeveel precies is nog niet bekend, omdat dit pas exact berekend kan 

worden als het aanbestedingstraject achter de rug is. De reden van het 

inbrengen van deze variant is dat door de ontwikkelingen bij Lely een 

en ander in een stroomversnelling dreigt te geraken. Lely heeft 
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namelijk bij de Gemeente Maassluis aangegeven dat indien er nog een 

geluidsscherm op Lely grond zou moeten worden geplaatst, dit gelijk 

op moet gaan met de bouw van de nieuwe fabriekshal. U begrijpt dat 

niet alleen het bestuur van De Vluchtheuvel, maar de gehele 

projectgroep is overvallen door deze plotselinge ommezwaai van de 

Gemeente. Als reactie op het inbrengen van deze variant heb ik 

namens het bestuur een pleidooi geschreven voor de wethouders. Ook 

tijdens het overleg met wethouders Evers en Voskamp op 5 maart heb 

ik onder andere aangegeven dat het verlies van volkstuinen 

dramatisch is, omdat een volkstuin in het algemeen een levenswerk 

van iemand is (Er zijn twee leden die al 36, respectievelijk 45 jaar op 

die plek hun volkstuin hebben).  

 

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met 

laatstgenoemde variant en op maandag 6 april wordt dit plan in 

stemming gebracht bij de Gemeenteraad. Of dit nu ook uitgesteld 

wordt is nog onbekend. 

 

Om snel met u te kunnen communiceren is e-mail de handigste weg. 

Ontvangt u nog geen informatie van het bestuur via e-mail? Geeft u 

dan uw mailadres door aan de secretaris via 

info@vluchtheuvelmaassluis.nl.  

 

Ook op de website worden regelmatig nieuwsberichten geplaatst.  

Kijkt u eens op: www.vluchtheuvelmaassluis.nl. 

 

 

Anne Langedijk 
 
 
 
  

mailto:info@vluchtheuvelmaassluis.nl
http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
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Agenda 
 

Datum Activiteit 

17 april Bingo 

1 mei Klaverjassen 

15 mei Bingo 

16 mei Ledenvergadering 

 

 

 

Nieuws van de redactie 
 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kun 

je sturen naar Ruud Broekman: 

Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 12 April. 

 
 
 
Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de 
mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de 
Vluchtheuvel wordt weergegeven. 

 
 
 
Kantineaanbieding april 
 

Broodje frikandel speciaal € 1.45 

 

 

 

 

 

 

                     

Peter vd Berg 

  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Berichten van het bestuur 
 

 

 

 

Verplaatsen bijeenkomsten vanwege het 

Coronavirus 

 

Zoals u wellicht weet bestaan er al heel lang 

plannen om een geluidsscherm te plaatsen langs 

de A20 en tussen Lely en het volkstuincomplex. 

Door de nieuwbouwplannen van LELY  is een en 

ander in een stroomversnelling geraakt. Daarmee zijn de huidige 

plannen een stuk concreter geworden. Het bestuur heeft de Gemeente 

Maassluis gevraagd of zij de actuele stand van zaken bij ons op de 

vereniging wil toelichten. Deze bijeenkomst stond gepland op zaterdag 

21 maart 2020. 

Het bestuur ziet zich net als haar leden geconfronteerd met (de 

gevolgen van) het Coronavirus. Gelet op het feit dat de overheid in 

bepaalde gebieden sterk ontraadt in grote aantallen bijeen te komen 

en gelet op het feit dat er onder onze leden zich personen bevinden 

die tot de risicogroep behoren heeft het bestuur vanuit gezondheids- 

en veiligheidsredenen de informatiebijeenkomst geannuleerd.  

Wij hopen spoedig met een nieuwe datum voor deze bijeenkomst te 

komen, maar zoals u zult begrijpen dat wij nadere instructies van de 

overheid afwachten. 

 

 

Algemene Leden Vergadering 

Ook de Algemene Leden Vergadering die op zaterdag 4 april gepland 

stond gaat niet door.  

De nieuwe datum van de ALV is: Zaterdag 16 mei 2020 

Aanvang 10.00 uur. 
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Inschrijvingen stop nieuwe aspirant leden 

Vanaf heden worden er voorlopig geen nieuwe aspirant leden 

ingeschreven. Er staan momenteel 25 personen op de 

wachtlijst. 

 
 
Zandlevering 

Op dit moment is het moeilijk om te voldoen aan de vraag van leden 

om zand te leveren. Dit is helaas een logistiek probleem. De 

vrachtwagen van Nieuwpoort die de lading zand levert is te breed en 

kan niet in de huidige zand opslagbak het zand storten.  

Daarom heeft het bestuur samen met de werkploeg nagedacht hoe dit 

probleem op te lossen, zodat wij weer in staat zijn om de leden te 

voorzien van zand. Wim Hakvoort heeft samen met Piet Breman en 

John Feelders een prachtig plan uitgewerkt. Dit betekent dat de 

zandopslag verplaatst gaat worden. Er zullen tussen de 

verenigingskas en het hek bij tuin nr.1, twee nieuwe bakken worden 

gemaakt door onze vrijwilligers van de werkploeg en wel zo dat de 

vrachtwagen er netjes achteruit zonder problemen in kan rijden en 

zand kan storten. Een bak is bedoeld voor scherpzand, de ander is 

bedoeld voor ophoogzand, en in het najaar zal er gezorgd worden dat 

de bak met ophoogzand leeg is, waardoor er dan compost in 

opgeslagen kan worden. 

Als dit is gerealiseerd zal daarna de bestaande bak worden aangepast 

om er een fietsenstalling van te maken met een overkapping.  

 

 

Parkeren 

Door de nieuwe zandopslag gaan er drie 

parkeerplaatsen verloren. Aangezien er bij 

slecht weer toch al vaak te weinig 

parkeerplaatsen zijn, roept het bestuur op, 

indien er geen plaatsen meer beschikbaar zijn, 

te parkeren bij het Sparrendal of boven op de 

dijk. Het is dan maar een klein stukje lopen. 

Kom vooral zoveel mogelijk op de fiets! 
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Let op! Fietsenstalling wordt opgeruimd! 

 

In de fietsenstalling bij de 

werkplaats staan een aantal (oude) 

fietsen die niet meer gebruikt lijken 

te worden. Deze fietsen hebben 

bijvoorbeeld lekke banden, zitten 

helemaal onder het stof of hebben 

geen kaartje met tuinnummer. Om 

de werkomgeving opgeruimd te 

houden, vragen wij de eigenaars om 

die fietsen voor 30 april 2020 weg 

te halen. Na 30 april 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 
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Wijzigingen in statuten en reglementen 
 

Verenigingen worden in de meeste situaties door de statuten 

geregeerd. Het is dus noodzakelijk om statuten up to date te houden. 

Onze statuten dateren uit 2005. Wij zijn een nieuw bestuur en hebben 

kritisch gekeken naar de statuten en reglementen. Daar de landelijke 

vereniging het AVVN voorbeeld statuten en reglementen voor de 

aangesloten verenigingen heeft gemaakt, hebben wij besloten om van 

deze voorbeeld statuten en reglementen gebruik te maken. Het houdt 

niet persé in dat er dingen gaan veranderen binnen de vereniging, 

maar de wijzigingen hebben vooral een juridische functie om 

problemen te voorkomen en processen soepeler te laten verlopen. 

Omdat er nogal wat vragen zijn binnengekomen over welke punten er 

zijn veranderd in de statuten en reglementen, volgen hieronder de 

opvallendste wijzigingen. Mocht u verder nog vragen hebben 

betreffende de veranderingen dan kunt u deze tot maximaal 1 week 

voor de ALV (nieuwe datum: 16 mei 2020) schriftelijk stellen via 

info@vluchtheuvelmaassluis.nl. 

 

Statuten 
 

Doel en uitgangspunten 

De uitgangspunten zijn uitgebreider beschreven. Punt 3c moet worden 

verwijderd. Deze is gelijk aan punt 3b. 

 

Leden 

 In huidige statuten staan ook partnerleden. Deze zijn komen te 

vervallen. Een lid kan slechts één tuin in gebruik krijgen en per 

tuin kan slechts één lid worden toegelaten. 

 Er zijn strengere regels betreft toelating. 

 In verband met privacy wet is opgenomen dat alleen de 

gegevens die noodzakelijk zijn om het doel van de vereniging 

te realiseren, te bewaren. 

 

Rechten en plichten 

Er zijn een aantal regels opgenomen waardoor het bestuur beter kan 

optreden bij problemen en juridisch sterker staat. 
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Rechten en plichten met betrekking tot de tuin 

Royement is gewijzigd in opzegging door vereniging. 

 

Einde lidmaatschap 

Nieuw is punt 4. Opzegging door vereniging. Aan opzegging door 

vereniging gaat een lang traject vooraf. Hiermee kan het bestuur beter 

handelen bij problemen en is juridisch gedekt door de statuten. Tegen 

opzegging door vereniging kan men geen beroep aantekenen bij de 

rechter. 

 

Geschillenbeslechting 

Mediationreglement en Arbitragereglement van het AVVN is nu 

geworden ‘Reglement Conflictbeslechting. 

 

Bestuur 

 Bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.  

(was 5 personen) 

 Ook niet-leden mogen nu zitting nemen in het bestuur.   

Aantal niet-leden mag niet meer dan de helft van het  

aantal bestuursleden zijn. 

 Alleen de voorzitter wordt nog in functie benoemd. (in de oude 

statuten werden ook de secretaris en penningmeester in 

functie benoemd) 

 
Taken en bevoegdheden bestuur 

 De taken van het bestuur staan veel uitgebreider beschreven. 

 Begroting mag niet meer dan 5% overschrijden. (was 7,5%) 

 

Vertegenwoordiging 

Nieuw: Voor alle betalingen zijn de handtekeningen van twee leden 

van het bestuur vereist. Dubbele controle om vergissingen en /of 

fraude te vermijden. 

 

Commissies 

Kascommissie heet nu Financiële controlecommissie. 
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Boekhouding en financiën 

 Nieuw: Erfenissen en legaten kunnen slechts worden 

aanvaard na boedelbeschrijving.   

 Nieuw: tenzij de algemene vergadering in enig jaar anders 

beslist, stelt het bestuur de contributie, de boetes en de 

heffingen vast, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is 

de contributie jaarlijks aan te passen met het percentage waar 

de contributie van het AVVN voor dat jaar mee wordt 

aangepast.  

 Nieuw: De algemene vergadering kan bepalen dat 

administratiekosten (boetes) en heffingen jaarlijks worden 

geïndexeerd, welke indexering geschiedt op basis van de 

Consumentenprijsindex Werknemersgezinnen 2000 (=100).   

 

Agenda ALV 

 De oproep en de agenda kunnen eveneens uitsluitend per 

mail worden verzonden indien leden daar schriftelijk 

toestemming voor hebben gegeven. 

 

Communicatie 

Nieuw: Mededelingen per e-mail zijn nu ook officieel toegestaan naast 

ledenblad en brief. 

 

Reglementen en uitvoeringsbesluiten 

Nieuw: Toegevoegd zijn Tuinreglement en Bouwreglement. 

 

Ontbinding en vereffening 

Nieuw. Bestemming batig saldo dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

de doelstellingen van de vereniging. Oud: Tenzij de algemene 

vergadering bij haar besluit tot ontbinding een andere bestemming 

voor het batig saldo vaststelt, vervalt het batig saldo na vereffening 

aan de leden. Ieder lid ontvangt dan een gelijk deel. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

12 

Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 
 

Algemeen 

Er zijn nu drie reglementen: 

 Huishoudelijk Reglement 

 Tuinreglement 

 Bouwreglement 

Een aantal bepalingen uit het oude Huishoudelijk Reglement zijn 

verplaatst naar het Tuinreglement en/of Bouwreglement. 

 

Voorkeursrecht 

 De partner van het lid, een ouder van het lid of van de partner, 

of een meerderjarig kind van het lid of van de partner kunnen 

zich een voorkeursrecht verwerven voor de tuin van het lid.  

Zij dienen daarvoor geregistreerd te zijn op het 

Tuinregistratieformulier van het lid. Ouders en kinderen 

verwerven dit voorkeursrecht een jaar na inschrijving als 

aspirant-lid. 

 Dit voorkeursrecht geldt niet voor andere tuinen op het 

tuinenpark. 

 De partner, bedoelde ouder en bedoeld kind kunnen met 

betrekking tot de tuin van het lid hun voorkeursrecht eerst 

uitoefenen indien het lidmaatschap van het lid eindigt of als 

een lid overlijdt. Alsdan kunnen zij binnen twee maanden na 

beëindiging van het lidmaatschap het bestuur schriftelijk 

verzoeken als lid te worden toegelaten en om de aan het lid ter 

beschikking gestelde tuin aan hem of haar toe te wijzen. Voor 

de toelating tot het lidmaatschap gelden de bepalingen die ook 

voor de toelating van andere leden gelden.  

 

Nieuwe voorwaarde toelaten tot het lidmaatschap: 

Overleggen uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. 

(Verklaring dat men staat ingeschreven in de gemeente Maassluis). Dit 

uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand. 
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Gebruikersovereenkomst bij ingebruikname van een tuin 

De proeftijd van 2 jaar voor het gebruik van een tuin is verwijderd.  

Dit is juridisch niet haalbaar voor verenigingen. 

 

Commissies 

Nieuw: Ook niet-leden kunnen worden benoemd in commissies.  

Het aantal niet-leden mag niet meer dan de helft zijn van het aantal 

commissieleden. 

 

Vergoeding van kosten verenigingsfunctionarissen 

 Er kan aan leden van het bestuur en overige functionarissen 

een vergoeding worden toegekend voor de reis- en 

verblijfskosten. Bestuur stelt de maatstaven vast 

 De leden van het bestuur ontvangen een vaste 

onkostenvergoeding voor de overige te maken kosten.  

Hoogte wordt vastgesteld door het bestuur. 

 

Aansprakelijkheid 

Er staat precies omschreven waar de vereniging wel en niet voor 

aansprakelijk is. 

 

Tuinreglement 

 

Taxatie 

De taxatie van de opstallen gaat volgens strengere regels worden 

uitgevoerd. Er komt een beroepsmogelijkheid bij het AVVN. 

 Taxatie wordt door 3 leden van de commissie Bouw & 

onderhoud tuinen en/of ter zake kundige bestuursleden 

uitgevoerd. 

 Vertrekkend lid moet medewerking verlenen aan in- en 

uitwendige taxatie en van de beplanting. Het vertrekkend lid 

heeft recht aanwezig te zijn bij de taxatie. 

 De taxatie geschiedt met behulp van het taxatierapport 

opstallen en tuin. De bij taxatie vastgestelde waarde van de 

bouwsels en beplantingen is zowel voor het vertrekkende als 

voor het komende lid bindend, tenzij beiden een andere, 

lagere waarde overeenkomen. Het vertrekkende lid ontvangt 
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een taxatierapport waarin de getaxeerde waarde wordt 

toegelicht. Het komende lid ontvangt een exemplaar van het 

taxatierapport, voor de ontvangst waarvan hij moet tekenen.  

 Indien het vertrekkende lid zich niet kan verenigen met de door 

de commissie Bouw & onderhoud tuinen vastgestelde waarde 

van de bouwsels en/of beplantingen, kan het vertrekkende lid 

hiervan binnen veertien dagen na ontvangst van het 

taxatierapport in beroep gaan bij het AVVN. In dat geval is de 

door het AVVN bepaalde waarde bindend. De kosten van elk 

beroep worden vastgesteld door het AVVN en moeten door het 

vertrekkende lid bij vooruitbetaling worden voldaan.  

 Indien een taxatierapport aangeeft dat een bouwsel 

onbewoonbaar is verklaard, moet het vertrekkende lid het 

bouwsel slopen en afvoeren. Indien hij hiertoe niet in staat is of 

in gebreke blijft, worden de kosten op hem verhaald. Als een 

bouwsel een gevaar oplevert voor de veiligheid of de 

gezondheid dan wordt het als onbewoonbaar aangemerkt en 

moet het gesloopt worden.  

  

Algemene rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin 

Het lid is verplicht om het middenpad vrij te houden. Dus zijn fiets, 

brommer, scootmobiel op eigen tuin te parkeren. Dit in verband met de 

doorgang van een ambulance. 

 

Bouwreglement 
 

Tuinhuis 

Een tuinhuis mag maximaal 2,5 meter hoog zijn (was 3,5 meter). 

Verfkleuren: donkerbruin-stand groen-zwart-naturel. 

 

Gas en gastoestellen 

Strengere regels voor (gebruik) gas en gastoestellen. 
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Bouw en Onderhoud 
 

In december 2019 hebben de leden die een tuin aan de kant van Lely 

hebben, een uitleg gekregen over wat te doen rond en achter hun 

opstal. Via een lijst stond aangegeven wat er moest worden veranderd 

of verbeterd aan hun situatie achter de opstal. Ook was er een foto 

bijgevoegd om het te verduidelijken. Bij sommige leden was het niet 

helemaal duidelijk en zij zijn door leden van de Bouwcommissie 

geholpen en hebben uitleg gekregen. Op 18 januari jl. kon iedereen 

zijn afval en rommel in de container kwijt, daar werd dan ook flink 

gebruik van gemaakt. Er werd 80 m3 afgevoerd.  

Na 22 februari is er controle gehouden en bekeken of iedereen zich 

aan de regels/afspraken gehouden had.  

Er waren 31 tuinen die de lijst volledig hadden afgewerkt, 27 hadden 

nog niets gedaan en 30 leden gedeeltelijk. Sommigen moeten hun 

huisje verven maar dat kan pas als het beter weer wordt. Ook zijn er 

leden die de beschoeiing langs de sloot moeten verbeteren, als dat 

niet mogelijk is kunt u eventueel ook de hulp in roepen van enkele 

vrijwilligers. Informatie kunt u krijgen bij de Bouwcommissie.  

 

Wij verzoeken een ieder die nog actie(s) moeten uitvoeren, dit zo snel 

mogelijk te doen.  

Eind april wordt er weer controle uitgevoerd en verwachten we dat alle 

acties zijn uitgevoerd. Mocht blijken dat er nog tuinen zijn die nog geen 

actie hebben ondernomen, dan zullen wij hen uitnodigen voor een 

gesprek.  

 

Ook hebben we de tuinen aan de kant van het Sparrendal al 

gefotografeerd en de problemen aldaar in kaart gebracht.  

Wij verzoeken u om te kijken of er rond uw opstal rommel of materiaal 

ligt opgeslagen wat weg kan.  

TIP: kijk de reglementen na wat mag en niet mag. U 

vindt deze ook op de website van de vereniging 

www.vluchtheuvelmaassluis.nl 

We hopen op uw medewerking.  

 

Frans Gordijn. Voorzitter commissie Bouw & Onderhoud  

http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
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Werkrooster april en mei 2020 

 

 
4 april 2020 

  
11 april 2020 

185 W. Schouten 
 

4 E.C.W. Rey 

187 K. Soboczynski 
 

10 C. Ponsioen-Goldenberg 

191 A.D.Y. Aal-Ajmaya 
 

11 M.W. van Marle 

193 J. Pelesic 
 

14 Y. Zengin 

197 A.J. Brederveld 
 

15 P.  den Toom 

     

     

 
18 april 2020 

  
25 april 2020 

16 Z. Fars 
 

30  van Wingerden 

20 J. Pronk 
 

35 K.A. Abdulla 

23 V. Kutlu 
 

38 T.S.P. Reij 

24 E.H. El Khadiri 
 

39 R.P. Pronk 

28 S.H.M. Alshocikh 
 

  40\42 F. Abdullah 

     

     

 
2 mei 2020 

  
9 mei 2020 

41 F. Feelders 
 

55 A. El Boussattati 

45 R. Wijnhorst 
 

57 M.   Ahnouch 

48 S.H.M. Suljevic 
 

59 0 0 

50 S. Kako 
 

62 O. Erül 

52 M.  El Boukhlifi 
 

63 B.M. Yalcin 

     

     

 
16 mei 2020 

  
23 mei 2020 

64 S.  Berkdar 
 

72 J.C. Mulder 

66 A. Said 
 

74 S. Alptekin 

67 M. Oulad Touhami 
 

75 R. Ashad 

68 S. Solmaz 
 

76 A. Yilmaz 

70 S. Alabdallah 
 

77 S. Soydemir 
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30 mei 2020 

   78 S. Caner 
   80 A. El Hamouchi 
   82 A. El Moukadam 
   84 A.  El Hahaoui  
   86 R. Smit 
    

 

 

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 is op 17 april. (uiteraard onder voorbehoud)  

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 

 
 
 
Groetjes en tot snel, Arletta Alkemade. 
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Ziekenboeg 
Als u het nog niet heeft meegekregen: Peter van 

den Berg, onze kantinebeheerder, is ernstig ziek 

(geweest).  

Hij is geveld door een ernstige bacteriële infectie op 

zijn hartklep en tussen twee halswervels. Na 30 

dagen ziekenhuis is hij vrijdag 13 maart 

thuisgekomen.  

Het infuus met de antibiotica moet nog aangesloten 

blijven tot 8 april.  

Peter zal dus voorlopig nog uit de roulatie zijn. We moeten zijn 

gezelligheid en fantastische verzorging dus nog even missen. Zijn 

taken zijn overgenomen door Bert Engel. Geweldig! 👍 

 

Het bestuur en leden van De Vluchtheuvel wensen Peter heel veel 

beterschap en een voorspoedig herstel toe. 

 

 

 
Zomertijd 
 

In het laatste weekend van maart gaat de 

klok van zaterdag 28 maart op zondag 

nacht 29 maart een uur vooruit. Dat 

gebeurt jaarlijks ’s nachts om twee uur. U 

hoeft hiervoor niet uw bed uit want alles 

gaat vanzelf. Klokken of wekkers die 

handmatig verzet moeten worden, verzet u ’s avonds voor het slapen 

gaan of de andere dag als u wakker bent. Voor de natuur zelf heeft de 

zomertijd geen gevolgen en je andijvie, aardbei of welke plant, struik, 

boom of zaad dan ook, gaat er niet anders door groeien.  

 

Wat wel gaat gebeuren is dat het ’s avonds “een uur langer licht” is en 

dat betekent weer dat de schemering i.p.v. nu rond half zeven zich een 

uur later inzet. En dat heeft weer tot gevolg dat er ’s avonds meer 

bedrijvigheid is op onze tuinen. Dat gaat door totdat de klok in het 

laatste weekend van oktober weer een uur teruggezet wordt.  
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Klaverjassen 

 

 

Vrijdagavond 6 maart zijn er 22 mensen 

aanwezig. 

Er kan dus met 5 tafels gespeeld worden, met 2 slapers. 

Ook nu was Gerard jr. weer verhinderd, zodat er extra hulp moest 

komen. In een gezamenlijke actie van Ans en Bianca werd weer een 

prachtige schaal met blokjes kaas en plakjes worst gemaakt, en Bert 

bood zich aan om achter de bar te helpen. 

Alles verliep vlekkeloos, er werd enthousiast en ook nu weer soms 

luidruchtig gespeeld. Men had er zin in! Tussen de rondes door weer 

gezellig een hapje en een drankje, en na de tweede ronde kon de 

liefhebber weer een noordzeebewoner naar binnen laten glijden, soms 

vergezeld van een broodje.  

Na drie rondes, en na tellen van de briefjes, bleek als klap op de 

vuurpijl debutante Bianca de hoogste score van deze avond gehaald te 

hebben. Bravo! 

 

De 6 hoogst geëindigden waren: 

1)  Mevr. B. v.d. Bruggen 5364 punten 

2) Dhr. C. v. Wingerden 5062 punten 

3) Mevr. M. Weeke 5052 punten 

4) Mevr. A Paalvast 4938 punten 

5) Dhr. P. Damsteeg 4864 punten 

6) Dhr. D. Moerman 4767 punten 

 

En natuurlijk ook deze keer weer de poedelprijs, die deze keer ging 

naar dhr. P. v.d. Engel  met 4205 punten.  

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

 

De volgende klaverjasavond zal, onder voorbehoud, op vrijdagavond  

1 mei zijn. Aanvang 19.30 uur. Koffie en thee vanaf 19.00 uur. 

Het Paasklaverjassen op vrijdag 3 april gaat NIET door. 

 

Gerard Beneken 
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Bokashi 
 

Zolang als ik een tuin heb (ik begin aan 

mijn 46
ste

 seizoen) neem ik het 

composteerbare keukenafval mee naar de 

tuin. Ik verzamel het in een klein emmertje 

in de keuken. Een nadeel hiervan is dat 

tegen de tijd dat het emmertje vol begint te 

raken het gaat ruiken en in de zomer 

komen er honderden fruitvliegjes op af.  

Dit is geen prettige ervaring en we gaan het 

binnen enkele dagen anders doen met 

Bokashi emmers. Op internet is hier veel 

over te vinden. De Consumentenbond heeft 

de emmers ook getest en hier een duidelijk 

testverslag van gemaakt. Omdat ik zelf nu 

nog geen ervaring met de Bokashi emmers heb, heb ik het complete 

testverslag hieronder gekopieerd. 

 

Maak mest van je keukenafval in de Bokashi fermenteeremmer 

 

Eerste indruk 

In de Bokashi-emmer kun je keukenafval geurloos fermenteren in 

plaats van laten rotten zoals dat bij composteren het geval is. Komen 

er inderdaad geen nare geurtjes vrij? 

 

Conclusie 

Met de Bokashi maak je mest van je keukenafval. Dat gaat zonder 

geurtjes, maar je keukenafval ziet er nog steeds hetzelfde uit. 

 

Voor wie het geen punt vindt om al het keukenafval klein te snijden en 

het onverteerd in de tuin te verwerken, is de Bokashi een sympathieke 

en geurloze manier om wat minder keukenafval te hoeven weggooien. 

Het sap dat je tussentijds aftapt kun je bovendien als vloeibare 

bemesting voor je planten gebruiken.  
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Wat is het? 

De Bokashi starterset die we hebben gekocht, bestaat uit 2 emmers 

met elk een deksel en een kraantje aan de onderkant, én een zak met 

Bokashi-starter. De starter is een zak met een mengsel van effectieve 

micro-organismen dat ervoor zorgt dat het afval fermenteert. 

 

De fabrikant claimt dat je met de fermenteeremmer op een compacte 

en reukloze manier je keukenafval tot compost kunt verwerken. Als de 

emmer vol is moet je hem nog 10 dagen laten staan waarna je de 

inhoud als mest in de tuin verwerkt. Tussentijds kun je sap aftappen 

om verdund aan je planten te geven. 

 

Hoe werkt het? 

Je doet een laagje Bokashi starter in de emmer, daar bovenop leg je 

het fijngesneden afval dat je afdekt met een laagje starter. Dit herhaal 

je tot de emmer vol is, 

om hem vervolgens 10 

dagen te laten rusten. 

Ondertussen kun je met 

de tweede emmer aan 

de slag. 

 

Het resultaat 

Het composteerproces 

verloopt zonder 

geurtjes. Het sap dat 

we aftappen ruikt fris 

zuur en kan met 100 

delen water in de gieter 

voor de planten. Ook de 

Bokashi, ons 

keukenafval, ruikt zurig 

zoals ook de bedoeling is.  

Dit betekent dat het fermenteerproces namelijk is gelukt. 
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De set ziet er trouwens degelijk uit. Het kraantje waarmee je het sap 

kunt aftappen werkt goed en lekt niet. 

 

Maar al het afval ziet er na 

afloop precies zo uit als 

toen het de emmer in ging. 

Het idee om  

aardappelschillen en hele 

appelklokhuizen in de tuin 

te verspreiden staat ons erg 

tegen, terwijl we het al 

kleiner hadden gesneden. 

Dat was best een gedoe. 

We hadden verwacht dat 

het afval na een week of 

drie wat meer zou zijn 

vergaan. 

 

 

Aldus de Consumentenbond. 

 

De afmetingen van de emmers zijn b 31 x h 27 x l 35 cm de inhoud is 

10 liter. Met een zak bokashi-starter doe je ongeveer 3 maanden  

Een set kost ongeveer € 65,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien Stoffels 
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Maatregelen VTV De Vluchtheuvel i.v.m. Coronavirus. 
 

Onderstaand emailbericht is door het bestuur van onze vereniging op 

maandagavond 16 maart aan de leden verzonden. 

 

 

Vanavond heeft het bestuur besloten tot de volgende maatregelen in 

verband met het Coronavirus: 

 

1. De kantine is gesloten 

2. Verplichte werkzaamheden op zaterdagmorgen komen te 

vervallen 

3. Er wordt geen tuinafval opgehaald 

4. De winkel is open van 10.00 uur tot 12.00 uur 

(buitenopstelling) Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Geld 

neerleggen en wisselgeld zelf oppakken 

5. Zakken potgrond/tuinaarde worden om 11.00 uur per tractor 

bezorgd 

 

Alle maatregelen gelden voorlopig tot en met 6 april. 

 

 

Voor aanvullingen, wijzigingen, verlengen maatregelen of vragen, let 

op uw mailbox en het mededelingenbord. 

 

Let ook op informatie over de gezondheidsmaatregelen die de 

rijksoverheid neemt of adviseert, en volg deze op. 

 

 

Zie ook publicaties in dit blad: Van de voorzitter en Berichten van 

het bestuur.  
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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, Tel. 06-25334197 
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 
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