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Van de voorzitter
De winterse omstandigheden van februari
hebben het hele tuinleven stil gelegd. Er
ontstonden wel diverse stillevens op ons
complex. Prachtig was het. Geen enkele
tuin te zien waar nog het nodige aan
moest gebeuren.
Een smetteloze witte wereld.
Ondanks de beperkingen vanwege
corona heb ik toch volop kunnen genieten
van sneeuw en ijs met mijn kinderen en
kleinkinderen. Het was een welkome
verandering in het saaie leven van de laatste tijd.
Mijn thuiswerkplek komt intussen mijn neus uit en al die Zoom en
Teams meetings ook. Blij altijd in ieder geval op zaterdag een aantal
mensen bij de Vluchtheuvel face to face te kunnen spreken. Het is toch
te wensen dat de regering tijdens de persconferentie op 23 februari
wat versoepelingen aankondigt. Het zou zo fijn zijn als eindelijk de
kantine weer open zou mogen en het verenigingsleven weer een
beetje op gang kan komen. De 1,5 meter regel kunnen we in de
kantine in ieder geval gemakkelijk handhaven.
Het bestuur is blij dat er uiteindelijk toch een akkoord is tussen de
Gemeente Maassluis en de heer Tamo van tuin 140. Zijn tuin is komen
te vervallen vanwege de bouw van het geluidscherm en de verplichte
herplant van de bomen.
De heer Tamo gaat verhuizen naar tuin 97. De Gemeente Maassluis
verzorgt de inrichting van de tuin. Dit zal ergens rond half april gaan
starten.
De ontstane wateroverlast aan de achterkant van ons terrein staat
hoog op de agenda in ons overleg met de Gemeente Maassluis. Daar
dit ontstaan is met de bouw van het geluidscherm zullen zij dit moeten
oplossen.
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Het voorjaar is in onze vereniging ook altijd de tijd van de Algemene
Ledenvergadering. Deze is gepland op zaterdag
17 april 2021 en zal hopelijk live en anders net als de vorige keer via
Zoom worden gehouden. De nieuwe Statuten en Reglementen gaan
deze keer zeker in stemming worden gebracht. Het is ingewikkeld
besturen met een oud en een concept nieuw reglement in de hand.
Mijn bestuurstermijn als voorzitter loopt af en mijn herverkiezing staat
dus op de agenda. Ik heb er veel plezier in om samen met de overige
bestuursleden deze mooie vereniging te leiden. We zijn een fijn team.
Ik hoop dus van harte dat ik het vertrouwen van u opnieuw krijg.
Daarnaast ben ik er trots op wat er in de afgelopen 3 jaar allemaal is
veranderd op ons complex. Het is duidelijk dat dit nooit was gelukt
zonder de ploeg vaste vrijwilligers die de vereniging een enorm warm
hart toedragen. Het bestuur en alle leden zijn hen veel dank
verschuldigd. De bestuurstermijn van Ton Koene loopt ook af. Ton is
om gezondheidsredenen niet herkiesbaar, maar hij blijft wel aan ons
verbonden als technisch adviseur. Het betekent wel dat we hard op
zoek gaan naar een nieuw bestuurslid.
Ik hoop u allemaal snel weer te kunnen ontmoeten.
Anne Langedijk
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Agenda
Datum
20 maart 2021
17 april 2021

Activiteit
Webinar Velt zie vorig blad
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 14 maart 2021.

De website
De website is weer helemaal up-to-date. U vindt hier de
nieuwsbrieven, Het Vluchtheuveltje, namen van contactpersonen en
nog veel meer. Neemt u eens een kijkje.
Leden van de vereniging kunnen ook kopij voor Het Vluchtheuveltje
aanleveren. In de agenda op de website staat wanneer de kopij bij
Ruud Broekman, Rabropo@kabelfoon.nl moet worden ingeleverd. Dus
heeft u informatie, tips betreffende tuinieren of een succesje in de tuin,
dan zien we graag uw stukje verschijnen.

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

Rookoverlast houtkachels
Wij hebben diverse klachten ontvangen van leden die hinder
ondervinden van de vieze, zwarte, stinkende rook die veroorzaakt
wordt door het stoken van geverfd of nat hout.
Leden met ademhalingsproblemen/longklachten moeten naar huis als
de buurman of buurvrouw op deze manier stookt.
Dit kan en mag niet!
Er staan hierover een aantal regels in artikel 6 van ons Huishoudelijk
Reglement:
19. Er geldt een algemeen stookverbod voor zowel binnen als in de
openlucht van 1 april tot 1 oktober.
20. Het aanmaken van thee en terraskachels is alleen toegestaan met
schoon en drooghout en mag geen overlast (rook) veroorzaken
voor medetuinders.
Het is echter voor het bestuur een heel moeilijk probleem om op te
lossen. Een algeheel stookverbod is een heel rigoureuze maatregel,
waarbij de goede weer onder de kwade moeten lijden. De beste
oplossing is en blijft om als goede buur met uw buurman/buurvrouw in
gesprek te gaan en hem/haar duidelijk te maken dat u erg veel last
heeft en gezondheidsklachten krijgt van de vieze rook. U kunt daarbij
duidelijk maken dat dit volgens de reglementen verboden is. Mocht het
gesprek geen oplossing bieden, dan kan het bestuur als mediator
optreden.
Wij als bestuur zouden het fijn vinden als er langzamerhand
overgegaan wordt op gaskachels en gasbranders. Daarmee is het
probleem namelijk opgelost.
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Uitnodiging ALV zaterdag 17 april 2021
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene
Ledenvergadering op zaterdag 17 april 2020 om 10.00 uur. Mocht het
vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk zijn om de vergadering
in de kantine te houden, dan kunt u de vergadering, net als vorig jaar,
via Zoom bijwonen.

De agenda voor deze vergadering en de bijbehorende
vergaderstukken (voorstel tot wijziging Statuten en Huishoudelijk
Reglement) is in een apart ALV-boekje bijgevoegd.
Het voorstel voor de wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement
hebben sinds vorig jaar maart al ter inzage in de kantine en
inkoop/winkel gelegen. We zullen een aantal nieuwe exemplaren
afdrukken. De nieuwe statuten en reglementen zijn gebaseerd op de
modelstatuten van het AVVN. Omdat het een zeer omvangrijk
document is geworden, kunnen we deze niet printen voor iedereen.
Indien uw mailadres bekend is bij de vereniging dan ontvangt u het
document per mail. De nieuwe statuten en reglementen kunt u ook op
de website www.vluchtheuvelmaassluis vinden.
Wijziging artikel 2.16 Bouwreglement
De commissie Bouw & Onderhoud heeft controles uitgevoerd
betreffende de afscheidingen tussen de tuinen. Daarop hebben veel
leden een brief ontvangen, omdat veel afscheidingen niet voldeden
aan het reglement. Een aantal leden heeft een bezwaar ingediend.
Naar aanleiding hiervan heeft zowel de commissie B&O als het
bestuur de artikelen over de afscheiding nogmaals besproken en is er
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besloten om een aanpassing te doen aan artikel 2.16 van het nieuwe
bouwreglement.
Artikel 2.16
In aanvulling op artikel 2.15 mag de afscheiding ook van ander
materiaal gemaakt worden, zoals gevlochten wilgentakken of metalen
balkonhekjes in de voorgeschreven kleuren donkerbruin, donkergroen
of zwart. Plaatmateriaal is niet toegestaan. Bij vervanging van de
afscheiding dient vooraf goedkeuring te worden gevraagd bij de
commissie Bouw & onderhoud.
Uitbreiding werkploeg
U heeft hem waarschijnlijk al
flink compost zien scheppen
en met de tractor over het pad
zien rijden. Max Peracha heeft
aangeboden om Piet Breman
te helpen bij zijn
werkzaamheden.
Max is toegevoegd aan de
werkploeg.
Rob Waasdorp is goed
hersteld van zijn
gezondheidsproblemen en
heeft aangegeven ook weer
mee te willen werken met de
mannen. Super!
Verplichte werkbeurten op zaterdag
In overleg met Piet Breman worden de verplichte werkbeurten met
ingang van zaterdag 6 maart 2021 hervat. De werkzaamheden zullen
door Piet Breman worden ingedeeld. Er wordt rekening gehouden met
de dan geldende corona maatregelen van de overheid.
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Werkrooster maart en april 2021
Verplichte werkbeurten op zaterdag
In overleg met Piet Breman worden de verplichte werkbeurten met
ingang van zaterdag 6 maart 2021 hervat. De werkzaamheden zullen
door Piet Breman worden ingedeeld. Er wordt rekening gehouden met
de dan geldende corona maatregelen van de overheid.

122
123
124
125
126

6 maart 2021
A. El Hamouchi
H. Mustafa
S.G. Abdel ahad
R. Atar
M. Ghsson

139
140

20 maart 2021
Ö. Ertekin
H. Stakenburg
Dhr. El Yousfi
O. Hoogeveen, Tin Tin
Kinderopvang
K. Tamo

159
163
175
179
183

3 april 2021
M. Akpinar
Y. Boeckx
R. Yeldukko
A. Al Hariri
R. Alebrahim

135
137
138
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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

185
187
191
193
197

10 april 2021
W. Schouten
K. Soboczynski
A.D.Y. Aal-Ajmaya
J. Pelesic
A.J. Brederveld

4
8
10
14
15

17 april 2021
E.C.W. Rey
A. Krijnberg-Haak
C. Ponsioen-Goldenberg
Y. Zengin
P. den Toom

16
20
23
24
28

24 april 2021
Z. Fars
J. Pronk
V. Kutlu
E.H. El Khadiri
S.H.M. Alshocikh

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.

Verplichte werkbeurten op zaterdag
In overleg met Piet Breman worden de verplichte werkbeurten met
ingang van zaterdag 6 maart 2021 hervat. De werkzaamheden zullen
door Piet Breman worden ingedeeld. Er wordt rekening gehouden met
de dan geldende corona maatregelen van de overheid.
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De tien seizoenen van de fenologische kalender
voor de moestuin deel 2
Zoals beloofd in de vorige uitgave van Het Vluchtheuveltje nu de
fenologische kalender voor wilde bloemen, heesters en (fruit) bomen.
Maar eerst wat uitleg over de kalender.
Wat is fenologie? De fenologische kalender bekijkt de verschijnselen in
de natuur. Fenologie betekent letterlijk de leer van de verschijnselen.
Aan de hand van wat er in de natuur gebeurt, onderscheiden we de
verschillende seizoenen. Volgens de fenologie begint de lente niet elk
jaar op 21 maart. De prille lente begint als de hazelaar bloeit en als de
paardenbloem bloeit, dan is het volop lente. Dat kan op 21 maart zijn,
maar misschien was het vorig jaar wel begin april. Daarnaast heb je
ook nog verschillende microklimaten. De fenologische kalender houdt
hier rekening mee. De fenologie onderscheidt meer dan vier
seizoenen, namelijk tien. Ze overlappen elkaar wat.
Winter (ongeveer 15 december tot 15
februari)
klimop (Hedera helix) heeft rijpe bessen
toverhazelaar (Hamemelis x intermedia) bloeit
winterjasmijn (Jasminum nudiflorum) bloeit
hazelaar (Corylus avellana) bloeit

Beginnende lente (ongeveer 15 februari tot
31 maart)
sneeuwklokjes (Galanthus nivalis) ontluiken
madeliefje (Bellis perennis) start bloei
zwarte els (Alnus glutinosa) bloeit
klein hoefblad (Tussilago farfara) bloeit
Vroege lente (ongeveer 1 tot 15 april)
gulden sleutelbloem (Primula veris) bloeit
maarts viooltje (Viola odorata) bloeit
paardenbloem (Taraxacum spc.) start bloei
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Volle lente (ongeveer 15 april tot 31 mei)
sering (Syringa vulgaris) bloeit
sleedoorn (Prunus spinosa) bloeit
perenboom (Pyrus communis) bloeit
schietwilg (Salix alba) bloeit
appelboom (Malus sylvestris) bloeit
ijsheiligen (11 tot 15 mei) laatste nachtvorst
mogelijk
koekoek roept
es (Fraxinus excelsior) bloeit
eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
bloeit
rode bes (Ribes rubrum), zwarte bes (R.
nigrum),
stekelbes (R. uva-crispa) bloeien
lijsterbes (Sorbus aucuparia) bloeit
Voorzomer (ongeveer 1 tot 30 juni)
vlier (Sambucus nigra) bloeit
gras (Poa trivialis, P. pratensis) bloeit
braam (Rubus fructicosus) bloeit
hondsroos (Rosa canina) bloeit
zomerlinde (Tilia platyphyllos) bloeit
Hoogzomer (ongeveer 1 tot 31 juli)
rode bes (Ribes rubrum) is rijp
eerste kersen (Prunus avium) zijn rijp
Nazomer (ongeveer 1 tot 31 augustus)
lijsterbes (Sorbus aucuparia) is rijp
pruim (Prunus domesticus) is rijp
Vroege herfst (ongeveer 1 tot 15 september)
vlier (Sambucus nigra) heeft rijpe bessen
herfsttijloos (Colchicum autumnale) bloeit
rozenbottels (Rosa spc) zijn rijp
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Volop herfst (ongeveer 15 september tot 31 oktober)
paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) springen open
beuk (Fagus sylvatica) verkleurt
Sint-Michielszomertje (rond 29 september)
met warme dagen klimop (Hedera helix)
bloeit
notenboom (Juglans regia) verliest blad
Late herfst (ongeveer 1 november tot 15 december)
linde (Tilia platyphyllos) verliest blad
paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) verliest blad
appelboom (Malus sylvestris) verliest blad
zomereik (Quercus robur) verliest blad

Rien Stoffels
Tuin 141

Vraag en Aanbod

Gratis “watervalbakken” af te halen. Leuk om
op een helling te plaatsen of als kikkerpoel in te
graven. Informatie bij Anita Roks, tuin 27,
telefoon nummer 0641911864.
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De Vluchtheuvel in de winter
Onderstaande foto’s heeft Martin Prins van tuin 111 ingestuurd. Hij
spotte een buizerd die vlak bij zijn tuin zat te loeren op een muis. Ook
zijn tuin in de sneeuw is een mooi plaatje.
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Wie heeft de grootste zonnebloem of pompoen?

U doet toch ook mee met de
wedstrijd? Heeft u de zaden al in
huis?
Het gaat nu wel kriebelen hoor.
Ik wil zo graag beginnen. Dat
herkent u vast wel.
De zonnebloemen kunnen half
april gezaaid worden.

Pompoenen kunnen worden voor gezaaid in een kasje vanaf begin
april.
Buiten kun je pompoenen zaaien vanaf half mei .
Dus nog even geduld.
Maar de voorpret is ook
al leuk: welk zaad is er
het meest geschikt voor,
wat is de beste plek en
welke verzorging
hebben ze nodig? En
heeft u zaden over?
Deel ze met de buren.
Zo stimuleer je elkaar
ook weer.

Anita Roks
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Nieuwe adverteerder
Optiek Swemmer
Optiek Swemmer is bij onze vereniging nieuw als adverteerder en
steunt hiermee onze vereniging.
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 buiten in de brievenbus 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

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS
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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
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