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Van de voorzitter 
 

 

Al puffend zit ik achter mijn computer. Het is de achtste dag boven de 

30 graden. Ik zou liever weerrecords in de winter breken. Maar goed, 

we moeten het hiermee doen.  

We hebben bestuurlijk gezien best een enerverende zomer achter de 

rug. Corona blijft ons bezig houden. Gisterenavond om 21.30 uur nog 

naar het complex gefietst, na een klacht dat er een feestje aan de 

gang zou zijn. Inderdaad veel te veel mensen dicht op elkaar op een 

tuin. Soms denk ik wel eens dat leden vergeten wat de doelstelling van 

onze vereniging is. Alle doelen hebben te maken met tuinieren. Het is 

ook niet toegestaan muziek of radio’s in welke vorm dan ook zodanig 

ten gehore te brengen dat dit voor anderen hinderlijk is. Mocht 

handhaving of politie komen controleren en constateren dat men zich 

niet aan de 1,5 meter regel houdt, kan er zomaar een rood/wit lint om 

het hele terrein komen en dat willen wij ten alle tijden voorkomen. Dus 

spreek elkaar aan als u ziet dat medetuinders de regels niet zo nauw 

nemen. Zoals al eerder gezegd, bestuursleden kunnen niet 24/7 

aanwezig zijn en zijn ook geen politieagenten. Verder moet iedereen 

zich realiseren dat wij een volkstuinvereniging zijn met statuten en 

reglementen waar iedereen zich aan moet houden. Dus een klein 

barbecuetje mag best, maar geen feesten en partijen! 

 

Ook de waterstand in de sloten is een tijdrovend dossier. Er zijn veel 

contacten met het Hoogheemraadschap Delfland geweest en nog 

steeds hebben we, met name aan de Sparrendal kant, te kampen met 

lage waterstand. Er staat ook te veel riet in de sloot. Ik wil u erop 

wijzen dat alle leden verplicht zijn zelf tot de helft van de sloot het riet 

te verwijderen. U kunt van de vereniging een sloothaak lenen. (Vragen 

aan Piet Breman). Als iedereen zijn stukje sloot schoonhoudt, 

bevordert dat de doorstroming zeer.  

Zowel het bestuur, als het Hoogheemraadschap Delfland heeft de 

Gemeente Maassluis gevraagd wat aan het achterstallig onderhoud 

van de slootkanten te doen. Tot nu toe is daar nog geen vooruitgang in 

geboekt. Wordt vervolgd… 
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Op 22 juli hield wethouder 

Sjoerd Kuiper zijn spreekuur in 

de kantine van de Vluchtheuvel. 

Ik heb hem een goed gevuld 

kistje overhandigd met allemaal 

op De Vluchtheuvel geteelde 

producten. Diverse leden 

hebben groenten en fruit ter 

beschikking gesteld. Een pot 

met heerlijke bloemenhoning 

van de Imkereij kon natuurlijk 

niet ontbreken De bijenkasten 

staan zoals u weet op ons 

tuincomplex. 

 

Als het goed is, is bij de 

verschijning van dit boekje ons 

terrein verlicht als het donker is. 

Het bestuur is hier sinds de 

inbraakgolf van juli 2019 over in 

gesprek geweest met de Gemeente Maassluis. De politie heeft toen 

aangegeven dat ons volkstuincomplex de donkerste plek in Maassluis 

was, ’s avonds en ’s nachts en dat bevordert de veiligheid niet. Heel 

fijn dat dit nu is opgelost. 

 

Anne Langedijk 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

4 

Agenda 
 

Datum Activiteit 

28-11-2020 ?? Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de redactie 
 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kun je sturen naar Ruud 

Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. (Tuin 60)  

De uiterlijke inleverdatum is 13 september. 

 

Voor de volgende maanden is de inleverdatum van de kopij: 

-18 oktober voor het novemberblad 

-15 november voor het decemberblad 

-6 december voor het januariblad 

 

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

  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Berichten van het bestuur 
 

 

Verplichte werkbeurten 

Conform artikel 6.30 uit het Huishoudelijk Reglement is ieder lid 

verplicht 10 uren gemeenschappelijke werkzaamheden per jaar voor 

de vereniging te verrichten. Voorbeelden hiervan zijn: Tuinvuil ophalen, 

schoonhouden van de kantine, bardiensten, wieden en schoffelen, 

rondbrengen Vluchtheuveltje, schoonhouden terrein, winkeldienst, 

onderhoudswerkzaamheden etc. 

 

Voor het ophalen van tuinvuil op zaterdagmorgen, is 

een jaarschema opgesteld wat altijd in het 

Vluchtheuveltje wordt gepubliceerd. Er is 

momenteel een heel vervelende trend, dat 

leden zomaar niet op komen dagen bij de 

werkbeurten. En niet een lid, maar soms zelfs 

drie leden per zaterdag. Dit is asociaal gedrag. Het betekent namelijk 

dat de twee leden die dan wel zijn gekomen, keihard moeten werken 

om al het vuil met zijn tweeën op te halen. Men laat dus medetuinders 

in de kou staan.  

 

Het bestuur kan niet anders dan hiertegen optreden. Blijkbaar is de 

boete van € 15,- te laag. Stemmen van leden die er alleen voor 

kwamen te staan, gingen op om hier € 50,- van te maken. Wat wel 

aangeeft dat iedereen het erover eens is dat dit niet getolereerd kan 

worden. Het is gewoonweg niet collegiaal!! In de bestuursvergadering 

van 10 augustus 2020 is besloten om met ingang van 1-1-2021 de 

boete voor niet komen zonder afmelding te verhogen naar € 30,00. Het 

bedrag voor het afkopen van de verplichte werkzaamheden wordt ook 

verhoogd van € 45,00 naar € 60,00. 

 

Het bestuur hoopt hiermee te bereiken dat leden, indien men 

verhinderd is, tijdig contact opnemen met Piet Breman, zodat men 

eventueel nog kan ruilen met iemand. Zomaar niet op komen dagen op 

zaterdagochtend moet echt niet meer voor komen. 
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Heggen knippen 

De vereniging is op zoek naar twee vrijwilligers die als invulling van de 

verplichte werkbeurt twee keer per jaar de heggen langs het 

middenpad willen knippen. Er is speciaal hiervoor een elektrische 

heggenschaar aangeschaft. We zouden het liefst twee vaste mensen 

hiervoor hebben. Lijkt u dit wat? Meldt u zich dan bij een van de 

bestuursleden. 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering die in verband met het Corona virus 

is uitgesteld, moet dit jaar nog gehouden worden. Aangezien het er 

niet naar uitziet dat de 1,5 meter regel wordt aangepast, is er een 

probleem. In onze kantine passen maximaal 45 personen op 1,5 

meter. Dit is dus niet voldoende capaciteit om een Algemene 

Ledenvergadering te houden. Het bestuur is op zoek naar een grotere 

locatie voor een kleine prijs. Mocht u suggesties hebben, dan horen wij 

dat graag! 
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Plaatsen geluidsschermen  

Het plaatsen van de geluidsschermen zal, zoals het er nu naar uitziet, 

ergens in oktober van dit jaar van start gaan. De gesprekken met de 

Gemeente zijn in volle gang.  

 

 

Aan de achterkant van het complex zijn drie leden die gedupeerd 

worden. De Gemeente Maassluis zoekt naar oplossingen om de 

getroffen tuinders zoveel mogelijk tegemoet te komen. Binnenkort 

starten de individuele gesprekken. 

 

Het scherm van 100 meter lang tussen Lely en ons volkstuincomplex, 

wordt 30 cm van de slootrand geplaatst. Het plan is nu om over 100 

meter een beschoeiing in de sloot te maken. Over het schoonmaken 

van de laatste 100 meter van de sloot is de Gemeente Maassluis nog 

in overleg met het Hoogheemraadschap Delfland.  
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Verbouwing werkplaats is bijna klaar! 

 

Zoals u allen heeft kunnen zien is de verbouwing van de werkplaats 

bijna klaar. De vereniging mag zich gelukkig prijzen met zulke 

vrijwilligers. Zelfs met temperaturen boven de 30 graden wordt er 

doorgewerkt. Petje af!  Heel veel uren hebben zij erin gestoken en het 

resultaat mag er zijn!! 

Bedankt Wim, bedankt Piet, bedankt John, bedankt Bert en bedankt 

Rob! Zij gaan nu de binnenkant nog afwerken, zodat er voortaan met 

nog meer plezier geklust kan worden. 
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Oproep! 

Bent u ook handig? En wilt u de vereniging af en toe helpen met het 

doen van allerlei klusjes? De werkploeg kan best wat hulp gebruiken. 

Meldt u aan bij bestuurslid Wilco Smaal (tuin 141). 

 

We zijn ook op zoek naar leden die collega tuinders die zware klussen 

niet zelf meer kunnen doen, willen helpen voor een tarief van € 10,- 

per uur. Bent u nog lekker fit en wilt u wat bijverdienen dan horen wij 

dat graag! 

 

Problemen met het openen van de schuifpoort 

Heeft u problemen met het openen van de automatische schuifpoort? 

Als u uw 06-nummer heeft doorgegeven kunt u, indien de 

automatische schuifpoort gesloten is, deze openen door het volgende 

nummer te bellen: 00 33 700000366914. Het is gebleken dat bij een 

aantal providers 00 niet werkt.  

In dit geval moet u 00 vervangen door een +. Zet u dan het volgende 

nummer in uw telefoon: + 33 700000366914. 

 

Controleren van de zonne-energie installaties 

Ton Koene heeft inmiddels 14 zonne-energie installaties gecontroleerd 

en tot nu toe heeft hij geen onveilige situaties geconstateerd. Heel fijn 

dat veel leden de oproep van het bestuur om ervoor te zorgen dat de 

zonne-energie installaties aan het door Ton Koene opgestelde protocol 

moeten voldoen, ter harte hebben genomen. Vanwege de hoge 

temperaturen zijn de controles even stil komen te liggen, maar zullen 

binnenkort weer worden ingepland. 
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Werkrooster september en oktober 2020 

 
 

 
29 augustus 2020 

  
5 september 2020 

30  van Wingerden 
 

41 F. Feelders 

35 K.A. Abdulla 
 

45 R. Wijnhorst 

38 T.S.P. Reij 
 

48 S.H.M. Suljevic 

39 R.P. Pronk 
 

50 S. Kako 

    40\42 F. Abdullah 
 

52 M.  El Boukhlifi 

     

     

 
12 september 2020 

  
19 september 2020 

55 A. El Boussattati 
 

64 S.  Berkdar 

57 M.   Ahnouch 
 

66 A. Said 

59 0 0 
 

67 M. Oulad Touhami 

62 O. Erül 
 

68 S. Solmaz 

63 B.M. Yalcin 
 

70 S. Alabdallah 

     

     

 
26 september 2020 

  
3 oktober 2020 

72 J.C. Mulder 
 

78 S. Caner 

74 S. Alptekin 
 

80 A. El Hamouchi 

75 R. Ashad 
 

82 A. El Moukadam 

76 A. Yilmaz 
 

84 A.  El Hahaoui  

77 S. Soydemir 
 

86 R. Smit 

     

     

 
10 oktober 2020 

  
17 oktober 2020 

87 I. Hoekstra  
 

94 G.M.P. van Wijk 

88 M. Ozdemir 
 

96 D. Fahry 

89 F.P.  van Dun 
 

98 L.R. Teeuwisse 

90 O. Gürbüz 
 

100 P.J.N. van Zanden 

92 H. Sasmaz 
 

101 M. Fares 
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24 oktober 2020 

  
31 oktober 2020 

103 H.A. Köse 
 

114 0 St.onder één dak 

104 M. Odeh 
 

116 S.A.W. Schotborg 

107\109 R. de Bloois 
 

117 Ö. Cicek 

110 A. Osman 
 

118 M. El Achaouch 

112 M. Erül 
 

119 E. Ala 

      
 

 

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. 

     

 
 
 
 
Kantineaanbiedingen 
 

In verband met het coronavirus is er een beperkt 

assortiment menu’s aanwezig. 

Raadpleeg Peter in de kantine. Er is genoeg variatie 

om op zaterdag een hapje en drankje te doen. 

 

 

  Peter v.d. Berg 
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Nevenactiviteiten biljarten, bingo en klaverjassen 
 

 
Biljarten 
 
 
De biljartclub heeft in goed overleg met het 
bestuur en onder het maken van stringente 
voorwaarden, als gevolg van het 
coronavirus, de onderlinge competitie weer hervat. 
 
Handenwassen voor de start, biljartranden geregeld reinigen, minimaal 
anderhalve meter afstand van elkaar, ieder een eigen keu gebruiken, 
gebruik toilet toegestaan mits handen wassen voor en na gebruik 
hiervan, gebruik van koffie en een drankje toegestaan waarbij één 
persoon verantwoordelijk is voor het keukengebeuren inclusief het 
afrekenen. Het aantal biljarters is momenteel zes als iedereen 
aanwezig is. 
 
Eigenlijk zijn dit voor ons als biljarters niet echt bijzondere maatregelen 
omdat wij dit heel logisch vinden. 
 
Ruud Broekman Tuin 60 
 
 
Klaverjassen 
 
 
 
 
 
 

Bingo 
 
 
 
 
 
Let op, in verband met het coronavirus en de door de overheid 
hiervoor gestelde maatregelen, is er voorlopig geen klaverjassen en 
bingo. 
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Vraag en aanbod 
 

 

In de loop der jaren hebben enkele tuinders 

aan mij “stekkies” van de schitterend 

bloeiende pioenrozen gevraagd.  

Omdat vermeerderen van pioenrozen een 

speciale behandeling vraagt, kon ik die vraag 

niet honoreren.  

Maar nu moet ik, door de komst van een 

geluidsscherm, mijn pioenrozen gaan 

verplaatsen.  

Als ik de planten in zijn geheel zou overzetten, 

dan bloeien ze nooit meer. Ik moet ze dus delen 

en dat betekent dat ik, voor 

de liefhebbers, stekken 

over heb. Om iedereen in 

de gelegenheid te stellen 

om in aanmerking te 

komen voor de pioenrozen en om er ook niet 

mee te hoeven gaan leuren, kunnen jullie mij een 

mailtje sturen.  

Zet in het mailtje je naam tuinnummer en het aantal, kleur en 

eventuele hoogte. (60 tot 110cm). Ben je opzoek naar een speciale 

soort geef dat dan ook aan.  

 

In oktober moeten de planten 

gerooid worden maar het 

herplanten kan in fases in de 

maanden daarna. Je moet 

dus even geduld hebben.  

 

 

Als je de stekken ontvangt dan moeten ze wel 

gelijk geplant worden. Ik kijk uit naar je mail op rienstoffels@kpnmail.nl 

 

Tuingroetjes Rien Stoffels tuin 199  

mailto:rienstoffels@kpnmail.nl
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Van oorsprong tot teelt: de asperge! (Deel I) 
 

 

Met dit stukje wil ik jullie graag meenemen naar de oorsprong, het 

kweken, en telen van de heerlijke witte asperges, ook wel het witte 

goud genoemd. 

 

De oorsprong van het witte goud. 

De asperge kent zijn oorsprong in het oude Egypte; daar zijn de 

oudste bewijzen van een aspergecultuur gevonden in de piramide van 

Sakkara. Hier zouden asperges zijn afgebeeld op muurtekeningen van 

een offergave voor een Farao. Maar hoe is deze heerlijke groente bij 

ons terechtgekomen? 

 

Door de eeuwen heen heeft de asperge zich via Italië en Frankrijk een 

weg door Europa gebaand, om in de 18de eeuw in Nederland te 

aarden. Toen al waren er in Groningen en omstreken aspergebedden 

te vinden. In de 19de eeuw werd de teelt grootschaliger opgepakt.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd Zuidoost-Nederland hét 

aspergecentrum van Nederland. 

De Latijnse naam is Asparagus officinalis L. Het is familie van de 

lelieachtigen. Bronvermelding. www.hanos.nl 

 

Kweken en telen. 

Mijn vrouw in ik zijn genieters van lekker eten. In de maanden april, 

mei en juni (tot de 21
e
) is het de oogsttijd van asperges, waar wij dan 

ook deze lekkernij jaar in en jaar uit kochten om er een heerlijk gerecht 

mee te maken. Ook als we bij vrienden in Limburg waren, namen we 

altijd wat verse asperges mee naar huis en daar genoten wij heerlijk 

van. 

Asperges zijn niet echt de goedkoopste groente. Ik ben gaan lezen 

hoe je dit ook zelf zou kunnen gaan telen op de volkstuin en ben 

daarna ook werkelijk hiermee gestart. 

 

De eerste vraag was, ga ik zelf plantjes kweken met zaad of ga ik 

wortels kopen, ook wel klauwen genoemd, ik heb gekozen voor het 

eerste, dus zaaien. 

http://www.hanos.nl/
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In januari 2017 ben ik op de zolderkamer begonnen met het zaaien 

van de asperge, (zo’n zakje koop je bij een tuincentra en kost een paar 

euro). Na een paar weken kwamen ze al op en heb ik ze in potjes 

verspeend. Begin maart 2017 heb ik de plantjes in het kastje op de tuin 

opgekweekt, tot een aardig plantje, om ze daarna in juni in de volle 

grond te planten. (ca 25 stuks) Zo kunnen ze flink groeien. Het is 

uiteindelijk de bedoeling om een flink wortel bestand (klauwen) te 

kweken. Deze planten staan dan nog niet op een definitieve plek!  

Je moet er wel van uitgaan dat de asperge er ca 15 jaar op zal blijven 

staan. (je kan er z’n 12 tot 13 jaar van genieten) 

In het vroege voorjaar van 2018 ben ik begonnen met een, van te 

voren bepaalde plek op mijn tuin, met het graven van een geul van  

4 meter lang 75 centimeter breed en 25 cm diep. 

Het probleem op mijn tuin was vooral de kleigrond. Dit is voor 

asperges niet goed. Hier kan je wat aan doen om veel humus en 

(scherp) zand te verwerken door dezelfde grond die ik heb 

uitgegraven. De bodem van de geul heb ik omgespit en er veel verse 

koeienmest, (scherp)zand en compost in aangebracht. Hiermee bereik 

je vooral om het (grond) water er door te laten. Asperges hebben een 

vreselijke hekel aan “natte voeten”. 

Begin april 2018 heb ik de aspergewortels opgegraven die zich best 

mooi hadden ontwikkeld, om ze daarna op de definitieve plek te 

planten. Ik had er maar 11 nodig, de rest is naar een buurman gegaan. 

Het beste is om de wortels op een klein heuveltje te plaatsen en heb ik 

deze voor de zekerheid gemaakt van humusrijke grond, tuinaarde en 

weer veel zand. 

Verschillende stappen in de gegraven geulen.  
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Alle grond die ik uit had gegraven, heb ik ook met veel compost en 

zand gemengd en met de frees gefreesd. Dit diverse malen herhaald 

om een goede menging te verkrijgen. De asperge groeit, zoals eerder 

omschreven, op vooral luchtige en zanderige grond.  

Met deze grond ben ik geleidelijk de geul met de wortels gaan 

opvullen. Zodra na een aantal weken zich de asperge liet zien, ging er 

weer 5 tot 10 cm grond op. Let wel, asperges mag men pas in het 2
e
 

plantjaar voor het eerst gaan steken (oogsten) en maar een paar 

asperges per plant anders belast je de groei van het wortelbestel te 

veel!! 

Op het moment dat het bed op maaiveld hoogte was, ben ik begonnen 

met een bak om het aspergebed te maken van Trespa ca 30 cm hoog. 

Dit leek mij gemakkelijk voor de toekomst om zo het aspergebed 

verder te kunnen ophogen. Dit blijkt in de praktijk uitstekend te werken. 

In dat jaar heb ik de planten verder met rust gelaten en hebben ze zich 

bijzonder goed ontwikkeld tot een flinke plant van wel 2 meter hoog! 

Op advies van een buurman heb ik chrysantengaas gespannen, 

waardoor de planten de nodige ondersteuning krijgen. Je voorkomt 

dan dat de planten anders bij wind en regen te gemakkelijk zouden 

omvallen door de hoogte en het vele gewas en dat zou jammer zijn.  

 

In het najaar als het gewas begint af te sterven moet men al het gewas 

zo kort mogelijk terug snoeien en wat nog boven de grond uitsteekt 

afdekken met grond/ zand. Zo voorkom je dat de aspergekever zich via 

de stelen naar de wortels kruipt en dat zou funest zijn. De kevers 

tasten anders het wortelbestel in de winter aan!!  

Al het gewas moet wel zo snel mogelijk worden afgevoerd omdat daar 

nog de aspergekever en/of larven in kunnen blijven zitten. 

 

Graag wil ik het hier even bij laten en in het volgende Vluchtheuveltje 

verder gaan met mijn verhaal. 

 

 
 
Ton Koene 
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. Verbrande bramen 
 

Niet alleen wij hebben last van de hitte gehad in 

de afgelopen maand, maar ook het zachte fruit 

zoals de bramen. Je zou bij het zien van de 

aangetaste bramen denken aan een 

plaagbeestje maar het is echt zonnebrand en 

het enige dat er aan te doen is, is het 

afschermen tegen de zon. Mijn ervaring is dat 

dit niet voldoende beschermt omdat de hitte ook 

een rol speelt. 

Een ander probleem dat zich vaak bij bramen 

voordoet is de Rode vruchtziekte. 

Bramengalmijt (Acalitus essigi) is slechts 0,18 mm groot, doorzichtig 

wit en zonder loep niet te zien. Deze mijt legt eieren in de bloemen van 

de braam. De daaruit ontwikkelde bramen blijven rood of groen en 

hard. Deze bramen worden 

niet meer rijp en 

overwinteren vaak aan de 

tak. 

De vrouwtjes van de 

bramengalmijt overwinteren 

verstopt in de knoppen; in 

maart worden ze actief en 

leggen eitjes in de bloemen. 

Alle bramen kunnen 

aangetast worden door de bramengalmijt; maar galmijten hebben 

voorkeur voor late bramen (Thornless Evergreen, Reuben, Chester 

Thornless). Op dit moment is er niets meer aan te doen maar om te 

voorkomen dat het volgend jaar weer gebeurt, 

knip je in de herfst de vruchtgedragen takken al af, vooral de takken 

waar nog onrijpe rode of groen gebleven bramen aanhangen. 

Zo wordt voorkomen dat het vrouwtje van de bramengalmijt in die 

takken kan overwinteren. Dit voorkomt dat een eventuele populatie 

zich verder uitbreidt. Je kunt ook vlak voor de bloei de bloemknoppen 

zwavelen. 

 

https://plantenplagen.nl/plantenplagen/braam/
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Update ballerina appelbomen en bokashi 
 

In een vorige uitgave van dit blad heb ik jullie beloofd mijn 

ervaringen met de ballerina- of zuilappels te delen. Nu 

aan de Green sensation (granny smith) zitten vier appels. 

Aan de Red en Yellow sensation zijn nu nog 

geen vruchten maar wel enkele bloempjes 

gekomen en de slapende ogen op de stam 

zijn goed open gekomen dus belooft dit voor volgend jaar 

een goede oogst. De hoogte van de boompjes is met een 

paar centimeter gegroeid. Ik vind het nog steeds erg 

bijzonder dat er beslist geen zijtakken aan komen dus is er 

geen snoeiwerk aan te doen wat, net als de weinige ruimte 

die nodig is, grote voordelen zijn. 

 

De Bokashi emmers bevallen ook prima ik ben nu met de zesde 

emmer bezig. Je hebt geen last van nare geur en fruitvliegjes van het 

groene keukenafval. Een nadeel is dat de volle emmer vrij zwaar is. 

Als de volle emmer drie weken in rust is geweest (aan het fermiteren 

is) neem ik hem mee naar de tuin en leeg ik hem daar. Bij voorkeur 

werk ik de inhoud in de grond maar als de tuin vol staat is dat lastig 

dan werkt de inhoud prima als starter voor de compostering op de 

composthoop. De geleegde emmer spoel ik om en begin weer 

opnieuw met het vullen terwijl de andere emmer 3 weken met rust 

wordt gelaten. Het enige dat gedaan kan worden is van tijd tot tijd 

vloeibare mest aftappen. Deze mest verdun ik in een regenton 

waarmee ik de groenteplanten watergeef. 

Dit was de afgelopen maand hard nodig.  

 

 

 

 

Rien Stoffels 

Tuin 199 
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Eerlijk zullen we alles delen 
 

 

In onze perenboom op de tuin hangen op een paar meter hoogte een 

aantal overrijpe peren.(Kan ik niet bij om te pukken) 

Soms vallen deze naar beneden en vallen kapot op de stam van de 

boom. 

Geregeld ruim ik de “rommel” 

op, maar daar ben ik mee 

gestopt. 

 

Ik zag dat op de stam van de 

boom perenmoes zat van de 

gevallen overrijpe peren, met 

daarop diverse schoenlappers. 

Ik telde er soms wel zes 

tegelijkertijd. Zij snoepten van de zoete perensap. 

 

Ook zag ik veel bijen op de kapot 

gevallen peren. 

Lekker zo laten dus!   

 

Sinds een paar weken raap ik de 

gevallen peren op en breek ze open 

om zodoende het perensap langs de 

stam te smeren voor de vlinders. Het 

overgebleven deel leg ik op de grond voor de bijen. 

 

Zijn er nog meer tuinders die iets meemaken op hun tuin? 

Laat het s.v.p. even weten en stuur mij een mail of app voor Het 

Vluchtheuveltje. 

 

Ruud Broekman 

Tuin 60 
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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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