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Van de voorzitter
Op 14 december heb ik samen
met Ton Koene en Piet Breman
een bezoek gebracht aan
Renewi, het bedrijf dat ons
compost levert. We kregen een
rondleiding van Johan van
Paassen, Hoofd Recycling, die
terecht trots was op zijn bedrijf.
Het was een enorm leuk en
leerzaam bezoek. Verderop in dit
nummer leest u een uitgebreid
verslag met foto’s.
Helaas wordt de Lockdown
verlengd tot 9 februari.
Dit betekent voor De Vluchtheuvel dat de kantine en de inkoop/winkel
helaas nog gesloten moeten blijven. Omdat het heel onhandig is als
we straks geen potgrond en meststoffen etc. kunnen kopen, heeft het
bestuur bedacht om te gaan werken met een bestelformulier.
U kunt het formulier van tevoren invullen en zaterdag tussen 10.0011.00 inleveren bij de inkoop buiten en aldaar afrekenen. U kunt
contant en met pin betalen. De bestellingen worden dan vanaf 11.00
uur op uw tuin bezorgd. In dit Vluchtheuveltje vindt u een
bestelformulier. De bestelformulieren komen ook op een tafeltje bij de
toiletten te liggen.
Voor de opschoondag wordt, zodra de overheidsmaatregelen i.v.m. het
Coronavirus het toelaten, een nieuwe datum gepland. Blijft u vooral
opruimen en ga geen materialen bewaren, waarvan u denkt deze
misschien ooit nog eens nodig te hebben. En al zeker niet achter en
rondom de opstallen. Ons terrein moet vooral opgeruimd blijven.
Zoals u wellicht gezien hebt, zijn er een aantal tuinen vrij gekomen.
Het is misschien niet bekend dat er na de opzegging een heel proces
in gang wordt gezet alvorens de opgezegde tuin kan worden
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toegewezen aan een aspirant lid.
Allereerst maakt de commissie Bouw & Onderhoud een taxatierapport
van de opstallen en de tuin. Omdat een van de doelstellingen van het
bestuur is de uitstraling van het terrein te verbeteren, worden bij
opzegging van de tuin de opstallen heel goed bekeken. Niet goed
onderhouden opstallen, die in slechte staat verkeren, worden op
€ 0,- getaxeerd en moeten worden afgebroken. De tuin zelf moet
worden opgeleverd met zwarte grond, alleen fruitbomen mogen blijven
staan. Voor de vertrekkende tuinder is het dus vaak een hele klus om
de tuin conform de Reglementen achter te laten. Als de vertrekkende
tuinder klaar is, doet de commissie Bouw & Onderhoud een
eindcontrole. Bij goedkeuring kan er een aspirant-lid van de wachtlijst
worden benaderd en kan het nieuwe lid aan de slag op een tuin die
voldoet aan de Reglementen van de vereniging.
Anne Langedijk

Agenda
Datum
20 maart 2021

Activiteit
Webinar Velt zie pagina 12

Nieuws van de redactie
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kun je
sturen naar Ruud Broekman:
Rabropo@kabelfoon.nl. (Tuin 60)
De uiterlijke inleverdatum is 14 februari 2021.

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

Contributie en verzekeringspremie 2021
Er blijken een heel aantal facturen die vanuit het
boekhoudprogramma per mail zijn verstuurd, niet
te zijn aangekomen. Heeft u geen factuur
ontvangen of heeft u de contributie en/of
verzekeringspremie nog niet betaald? Dan vindt u bij deze uitgave van
het Vluchtheuveltje een betalingsherinnering. Wilt u zo vriendelijk zijn
de factuur z.s.m. te voldoen?

Rotzooi op het pad
Een aantal leden had er al rekening mee
gehouden dat op 16 januari 2021 de
opschoondag zou zijn en dat er dus een
container op het parkeerterrein zou
staan.
Helaas was dit door de Corona
maatregelen van de overheid niet
mogelijk. Het is echter niet de bedoeling
dat men nu rotzooi/troep voor de eigen
tuin op het middenpad deponeert.
U kunt dit tijdelijk aan de voorkant op uw
eigen tuin leggen.

Aangezien het nog wel even kan duren voordat de opschoondag kan
worden gehouden, is het ook een optie om het zelf naar de Milieustraat
van de Gemeente Maassluis te brengen.
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Herhaalde 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 11):
penningmeester@vluchtheuvelmaassluis.nl

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! Meldt u aan bij een van de bestuursleden.

Dit voorjaar willen we de tuin voor de kantine gaan
opknappen. Om te beginnen moet er een grote
plantenbak gemaakt worden van opgestapelde halve
stoeptegels. Wilt u ook een dagje meehelpen? Graag!
Meldt u aan bij secretaris Anita Roks (tuin 27):
info@vluchtheuvelmaassluis.nl
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Bezoek Renewi

Op maandagochtend 14 december heeft een
kleine afvaardiging van de Vluchtheuvel (Anne Langedijk, Piet Breman
en Ton Koene) op uitnodiging van composteerbedrijf Renewi
(voorheen van Vliet Contrans) in Hoek van Holland, een bezoek
gebracht.
Wij werden zeer hartelijk ontvangen door Hoofd Recycling Johan van
Paassen. Allereerst kregen we gele rubberlaarzen en een hesje zodat
we veilig het terrein konden betreden. Na een uitvoerige uitleg over het
bedrijf en kijkend op een hele grote hal zijn we op pad gegaan.
Bij het betreden van de hal, waar ons uitgebreid werd verteld wat er

allemaal gebeurt, voelden wij ons heel klein, zo onnoemelijk groot was
de hal.
Deze hal bestaat uit voorraad van geleverd afval van plantmateriaal
van o.a. kwekers uit het Westland en hoveniers bedrijven. Op deze
plaats wordt het materiaal geselecteerd en eventueel versnipperd om
gereed te maken voor composteren.
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Aan onze linkerzijde zagen we 12 zijgangen waar in de compostering
plaats vindt. (Dit zijn tunnels en hartstikke donker). Het plantafval wordt
door grote sjofels de tunnels ingeschept.

In de buitenlucht duurt composteren zo’n vier tot negen maanden.
Door een speciale techniek heeft Renewi de composteertijd
teruggebracht tot 12 dagen!
Het hele proces is volledig geautomatiseerd en wordt bewaakt door
computers. Het zijn de bacteriën die het eigenlijke werk (composteren)
doen, maar met name het zuurstofgehalte en de temperatuur zijn de
belangrijkste factoren. Het luistert allemaal zeer nauwkeurig.
In de vloer van elke tunnel wordt lucht (zuurstof) geblazen wat zich
door het afval verspreidt. De bacteriën ontwikkelen het beste bij een
gemiddelde temperatuur van circa 70 graden. Indien de temperatuur in
dit proces te hoog oploopt (het kan zomaar 90 graden worden),
kunnen de bacteriën niet overleven en zou het composteren niet goed
gaan. Het is dus van groot belang dat alles constant wordt bewaakt en
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bijgestuurd. Zo nodig zal er meer buitenlucht worden ingeblazen om de
juiste temperatuur te behouden.
Als het materiaal 12 dagen in zo’n tunnel heeft gelegen is het volledig
gecomposteerd en wordt de compost uit de tunnel gehaald en door
een sjofel op een transportband gedeponeerd (de warme damp komt
ervan af).

Via deze band wordt alles gezeefd en geselecteerd naar kwaliteit.
Indien de kwaliteit slecht is, omdat er allerlei rommel in zit zoals bijv.
stukjes plastic, dan wordt dit naar een speciale vuilverbrander in België
gebracht.
Johan van Paassen vertelde ons dat hij er zo verschrikkelijk van
baalde dat men ons compost had geleverd van een verkeerde
composthoop, dit had niet mogen gebeuren!
Nu kan dit ook niet meer, omdat afgekeurde compost niet meer op het
terrein wordt opgeslagen, maar direct wordt afgevoerd.
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De rondleiding werd buiten vervolgd waar de gezeefde en
geselecteerde compost wordt opgevangen en door sjofels naar een
grotere berg wordt afgevoerd om later door vrachtwagens naar de
klanten te brengen.

Op het buitenterrein liggen ook veel andere grondsoorten zoals
gewone grond, tuinaarde, (dit product gaat overigens naar Culvita
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waar wij het in zakken van 40 liter weer afnemen). Ook ligt er speciale
aardbeiengrond wat weer naar aardbeienkwekers gaat.
Als kwekers afval van plantmateriaal afleveren en er blijkt te veel
rommel in te zitten, zoals plastic of geverfde planten stokjes, dan moet
men daar tegenwoordig een boete voor betalen! De boetes zijn de
laatste jaren flink verhoogd. Zo probeert Renewi de vervuiling van
producten tegen te gaan wat volgens Johan zeer goed werkt.
Daarna zijn we naar een ruimte gegaan boven de composteertunnels,
wat een grote technische ruimte bleek te zijn. Boven elke tunnel staat
een grote ventilatiekast die met behulp van de computer het
composteerproces bewaakt.
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Na ongeveer twee uur was de rondleiding voorbij en mochten we de
laarzen en hesjes weer inleveren.
Johan van Paassen heeft ons laten zien wat een prachtig bedrijf
Renewi is, dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.
Ter info:
Eenmaal per jaar (meestal eind maart) is er voor geïnteresseerden de
“landelijke Compostdag” en kan men een rondleidingen krijgen bij o.a.
Renewi te Hoek van Holland en kan men ook een zak compost mee
krijgen voor thuis.
Voor ons was het in ieder geval een interessante, leuke en leerzame
ochtend, met dank aan Johan van Paassen van Renewi.

Ton Koene

11

Bericht van Velt.

Aftellen naar 20 maart! Dan organiseert Dave Goulson, professor
Biologie uit Sussex, speciaal voor Velt een online webinar.
Het onderwerp: insecten en alles wat ermee te maken heeft. ‘We
kunnen niet zonder die kriebelbeestjes’, zegt de professor.
Insecten spelen een cruciale rol in ons ecosysteem en staan zwaar
onder druk.
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Professor Dave
Goulson schetst in zijn
webinar het belang
van insecten in je tuin.
Je ontdekt wat
insecten voor ons
doen, waarom ze
achteruitgaan en
waarom we haast
moeten maken om de
massale sterfte tegen
te gaan. Je krijgt ook tips wat je in je eigen tuin en leven kunt
veranderen om insecten de ruimte te geven die zij verdienen.
Je kunt deze unieke Engelstalige webinar live volgen op zaterdag 20
maart. Inschrijven is vereist.
Je krijgt van ons ook een woordje uitleg hoe je kunt deelnemen aan
deze webinar, vanachter je computer, tablet of smartphone.
De kosten zijn voor Velt-leden € 3,00, voor niet leden € 5,00.

Voor inschrijven kunt u gebruik maken van de volgende link.
https://velt.us9.listmanage.com/track/click?u=6d78639417314fc08c95557bb&id=8fe15de
ab7&e=0a08746d4f
of via info@vluchtheuvelmaassluis.nl

Anita Roks
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Werkrooster februari en maart 2021

78
80
82
84
86

94
96
98
100
101

122
123
124
125
126

135
137
138
139
140

6 februari 2021
S. Caner
A. El Hamouchi
A. El Moukadam
A. El Hahaoui
R. Smit

20 februari 2021
G.M.P. van Wijk
D. Fahry
L.R. Teeuwisse
P.J.N. van Zanden
M. Fares

6 maart 2021
A. El Hamouchi
H. Mustafa
S.G. Abdel ahad
R. Atar
M. Ghsson
20 maart 2021
Ö. Ertekin
H. Stakenburg
Dhr. El Yousfi
O. Hoogeveen, Tin Tin
Kinderopvang
K. Tamo
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87
88
89
90
92

13 februari 2021
I. Hoekstra
M. Ozdemir
F.P. van Dun
O. Gürbüz
H. Sasmaz

103
104
107\109
110
112

27 februari 2021
H.A. Köse
M. Odeh
R. de Bloois
A. Osman
M. Erül

127
128
129
133
134

13 maart 2021
Y. Ulucay
T.J. Mol
A. Talhaoui
B. van der Aa
H. Lamdani

145
147
149

27 maart 2021
M. Akpinar
M. Al Hariri
M.C. Cramers

151
157

M. Smit
M.E. Vreugdenhil

Boete niet verschijnen bij de verplichte werkbeurt

Let op! Vanaf 1 januari 2021 zal de boete bij het niet verschijnen voor
de verplichte werkbeurt worden verhoogd met € 15,00 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. Het is de
bedoeling dat men bij verhinderding zelf zorgt voor een vervanger.
Ruilen met een collega tuinder kan men doen aan de hand van de
indeling op de werklijst. Zomaar niet op komen dagen op
zaterdagochtend moet echt niet meer voor komen.

Let op: zonder goede reden niet op komen dagen
betekent een financiële sanctie van € 30,-. Maar
uiteraard laat u het zover niet komen. Afmelden (met
een zeer grondige reden) bij Piet Breman
Tel. 06-50823679.
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De tien seizoenen van de fenologische kalender
voor de moestuin
Een gebruikelijke kalender bestaat uit vier seizoenen namelijk de
winter, de lente, de zomer en de herfst daarbij opgemerkt dat van de
nazomer ook vaak gesproken wordt. Maar de fenologische kalender
bestaat uit tien seizoenen. Deze kalender trof ik aan op een tuinscheurkalender die ik dit jaar voor het eerst heb. Deze kalender heeft
het overgenomen uit het Velt Handboek ecologisch tuinieren. Bij ieder
seizoen staat in het kort vermeld wat er gezaaid of geoogst kan
worden. Ervaren tuinders weten dat uit hun eigen ervaring maar omdat
onze vereniging jaarlijks nieuwe leden krijgt, wil ik deze handige
leidraad met jullie delen, nu voor de moestuin en volgende maand voor
de siertuin.
Winter (ongeveer 15 december tot 15 februari)
• Tuinkers binnen zaaien
• Oogst van winterpostelein, snijselderij,
pastinaak, winterprei

Beginnende lente (ongeveer 15 februari tot 31 maart)
• Tuinkers binnen zaaien
• Oogst van winterpostelein, snijselder, pastinaak, winterprei
• Eerste zaai van radijs, snijsla, pluksla, doperwt, peulerwt, prei
• Ui en sjalot planten • Binnen zaaien selderij

Vroege lente (ongeveer 1 tot 15 april)
• Zaai zomerwortel, zomerspinazie, koriander, sla, winterprei,
warmoes, bewaarkolen, snijselderij, postelein, rucola, kervel, rode
biet, erwten
• Laatste zaai van radijs, tuinboon, raap, ui,
spruitkool
• Laatste plant van sjalot
• Plant de eerste zomerprei, sla
• Poot de aardappelen
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Volle lente (ongeveer 15 april tot 31 mei)
• Zaai koolrabi, zomerwortel, schorseneer,
pastinaak, wortelpeterselie, winterwortel,
groene selderij, witlof, sla, kardoen,
bonen, suikermais, savooikool,
herfstbloemkool, spinazie, rode biet
• Laatste zaai van erwten en winterprei
• Plant vroege bloemkool, broccoli, koolrabi, kropsla, zomerprei,
vroege selderij, herfstkool, ui,
• Na de ijsheiligen plant je tomaat,
pompoen, courgette, komkommer, artisjok
• Laatste maal aardappelen poten
• Oogst de eerste asperges

Voorzomer (ongeveer 1 tot 30 juni)
• Zaai groenlof, venkel, zomerpostelein, broccoli, koolrabi, radijs, raap,
rammenas, kropsla, bonen, rode biet, winterwortelen, kervel
• Plant herfstprei, winterkolen, selderij, pompoen, sla, andijvie, koolrabi
• Laatste oogst van asperges en rabarber
rond 21 juni

Hoogzomer (ongeveer 1 tot 31 juli)
• Plant andijvie, sla, winterprei
• Oogst vroege aardappelen en plantui

Nazomer (ongeveer 1 tot 31 augustus)
• Zaai kervel, veldsla, spinazie
• Zaai winterui
• Laat tomaten narijpen

Vroege herfst (ongeveer 1 tot 15 september)
• Zaai kervel, veldsla, spinazie
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Volop herfst (ongeveer 15 september tot 31
oktober)
• Oogst bewaarappel, pompoen, rode biet
• Laatste zaai van kervel, spinazie, veldsla
• Plant knoflook
• Inkuilen van wortel, rode biet, knolselderij
en witlof
• Bedek de kale percelen met mulch

Late herfst (ongeveer 1 november tot 15
december)
• Witlof intafelen en trekken
• Composthoop afdekken tegen uitspoeling
• Aspergeloof afsnijden
• Oogst late herfstprei, pastinaak en schorseneer

Natuurlijk gaat niet iedereen de voorgestelde gewassen kweken maar
vooral de beginnende tuinders kunnen met deze kalender zien
wanneer de gezaaide of gepote gewassen geoogst kunnen worden. Ik
wens iedereen veel zaai- en oogstplezier in het komende tuinjaar.

Rien Stoffels
Tuin 141
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Nieuwe adverteerder
Optiek Swemmer
Optiek Swemmer is bij onze vereniging nieuw als adverteerder en
steunt hiermee onze vereniging.
Volgende maand wordt de advertentie opgenomen in de omslag van
ons maandelijks ledenbulletin “Het Vluchtheuveltje”.
Als u naar Optiek Swemmer gaat en geeft u aan dat u (of één van uw
gezinsleden) een volkstuin heeft bij “De Vluchtheuvel”, dan krijgt u een
korting van 10% op uw nota bij aankoop van een bril.
De vereniging krijgt 5%.
Dat gaat als volgt. Optiek Swemmer vult een formulier in en zet daarop
wat het bedrag van de korting voor onze vereniging is.
Dit formulier levert u in bij de penningmeester, Wilco Smaal, of één van
de andere bestuursleden.
Nog makkelijker is om dat formulier in de groene ideeenbus in de
achterhal te doen.
Periodiek zal de penningmeester met de verzamelde formulieren naar
Optiek Swemmer gaan om daar het bedrag (5% van de nota’s) voor
onze vereniging op te halen.
Uiteraard kunnen wij zorgen dat het bedrag voor onze vereniging flink
hoog wordt.
Welkoop
De winkelvestiging bij Westerlee/De Lier van onze
huidige adverteerder Wellkoop gaat dicht. Hierdoor
heeft het voor hen geen zin meer om bij ons te
adverteren. Elders in het Westland zijn zij met een
winkelvestiging nog te vinden.
Ruud Broekman
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Contactgegevens
Voorzitter: Anne Langedijk, Tel. 06-33838009
Email: voorzitter@vluchtheuvelmaassluis.nl
Secretaris: Anita Roks, Tel. 06-41911864
Email: info@vluchtheuvelmaassluis.nl
Penningmeester: Wilco Smaal, Tel. 06-44442193
Email: penningmeester@vluchtheuvelmaassluis.nl
IBAN-nummer: NL12 INGB 0001 3319 05
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. 06-51223403
Kantine: Geopend: iedere zaterdag van ± 9.00 - ± 14.00 uur.
Coördinator kantine en medewerkers: Bert Engel
Schoonmaak: Mari en Ans Paalvast, Tel. 06-25334197
Inkoop bar: Peter van den Berg
Inkoopcommissie: Contactpersoon Anne Langedijk.
Winkel open: jan - juni: 10.00 - 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 Piet Breman
Tel. 06-50823679
Huren van aanhangwagen en graafmachine:
Piet Breman Tel. 06-50823679

20

