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Woord van de voorzitter 
 

 
Fijn, april! De zomertijd is ingegaan en er 

komt dan toch een einde aan die 

sombere dagen. Het voorjaar komt al 

lekker op gang. Om mij heen zie ik al de 

eerste bloesem aan de bomen komen.  

 

In de Weverskade worden er druk nesten 

gebouwd door eenden, futen en 

meerkoeten. Ik ben benieuwd waar het 

Zwanenpaar dit jaar zijn nest gaat 

bouwen. Vorig jaar was dat op een wat ongelukkige plaats, maar zij 

hebben toch een aantal jongen grootgebracht.  

 

Ook de wilgen zijn weer geknot. De bomen lang ons terrein worden 

ieder jaar weer door Bert Engel en zijn kettingzaag onder handen 

genomen. Een heidens werk wat hij altijd maar weer belangeloos voor 

onze vereniging doet.   
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Op ons complex komt langzaamaan ook 

steeds meer roering. Er worden huisjes 

gebouwd (niet vergeten vergunning aan 

te vragen!) en huisjes opgeknapt.  

De tuinen worden op orde gebracht 

voor het nieuwe tuinseizoen. Ook op de 

zaterdag wordt het steeds drukker.  

Ik raad u aan ook eens gezellig een 

kopje koffie in de kantine te komen 

drinken. Het is een mooie 

ontmoetingsplek. Een lekker glaasje 

wijn of een flesje bier kan natuurlijk ook. 

“Als de twaalf in de klok zit mag het” zei 

mijn vader altijd. Tevens kunt er ook 

altijd iets lekkers bij bestellen. Peter van 

den Berg maakt voor u bijvoorbeeld een heerlijk broodje bal of 

Berenklauw. Voor de prijzen hoeft u het niet te laten! 

 

Anne Langedijk 

 
 
 

Agenda 
 

Datum Activiteit 

5 april Klaverjassen 

6 en 7 april Kom in de kas Westland 

19 april Bingo 

27 april Koningsdag 

3 mei Klaverjassen 

17 mei Bingo 

18 mei Groene Passie Bergen 
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Weerspreuk 
 

Valt in april veel nat dan zwemmen de druiven tot in het vat. 

 

Geeft april veel regen zo brengt hij rijke zegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij  
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  
14 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. 

 
Uitjes 
 

Groene passie 18 mei 

Locatie: 18 mei Ecodorp Bergen, Groeneweg 14, Bergen NH 

Website www.groenepassie.nl/bezoekers en www.reclaimtheseeds.nl  

 

Zie voor dit uitje het kwartaalblad De Tuin liefhebber pagina 29. 

 

Let ook op de korting coupons.  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
http://www.groenepassie.nl/bezoekers
http://www.reclaimtheseeds.nl/
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Berichten van het bestuur 
 

 

 

Brandveiligheid 

 

Er is gekeken naar de brandveiligheid van de 

kantine. In dat kader zijn er vier nieuwe 

brandblussers opgehangen. Twee bij de 

deuren van de kantine, één in de kantine en 

één in de winkel. Ook de deur van de kantine 

naar de hal is door onze vrijwilligers van de 

werkploeg omgedraaid. Voor de vluchtweg is 

het noodzakelijk dat de deur naar buiten opengaat. Voor de keuken 

wordt nog een kleine poederblusser besteld die geschikt is voor het 

blussen van olie/vet brandjes. Er wordt nog gekeken of er nog bordjes 

en/of pictogrammen moeten worden opgehangen in het kader van de 

brandpreventie. 

 

 

Aanvraag Bouw/verbouw vergunningen 

 

Er worden nog steeds huisjes, 

aanbouwen aan huisjes, platte 

bakken, pergola’s etc. gebouwd 

zonder vergunning. Ook in de 

vergadering van 4 maart wordt 

weer het een en ander besproken.  

Conform ons Huishoudelijk 

reglement mag dit niet! Het 

formulier ‘Aanvraag 

bouw/verbouw vergunning’ kunt u 

verkrijgen bij de leden van de 

commissie Bouw& Onderhoud of 

downloaden van onze website 

www.vluchtheuvelmaassluis.nl 

 

http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
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Voor alle duidelijkheid hieronder het betreffende Artikel 5 Opstallen uit 

het Huishoudelijk Reglement: 

 

1. De aanvraag voor het aanbrengen/wijzigen van opstallen behoeft de 

goedkeuring van de commissie Bouw en Onderhoud alvorens met de 

werkzaamheden begonnen kan worden. 

2. De aanvraag voor het bouwen of wijzigen van opstallen dient te gebeuren 

door middel van een duidelijke met beschrijving van de te gebruiken 

materialen of de tekening van een prefab huisje. Deze dient ter 

goedkeuring in tweevoud aan de commissie Bouw en Onderhoud te 

worden aangeboden. Het plaatsen van de opstal mag pas plaatsvinden na 

instemming van de commissie Bouw en Onderhoud.  

3. De bouwplaats van een opstal moet door de commissie Bouw en 

Onderhoud goedgekeurd worden. De bouwplaats is minimaal 2.00 meter 

en maximaal 10.00 meter uit de slootkant van de tuin en minimaal 0.50 

meter uit de erfscheiding van de tuin. De opstal is maximaal 2.5 meter 

hoog. De totale oppervlakte van de opstallen mag niet meer zijn dan 22.5 

vierkante-meter.  

4. De buitenzijde van de opstal dient te zijn gebouwd van eenzelfde soort 

materiaal planken/platen (verschil in de bouwmaterialen is niet 

toegestaan). 

5. De opstal behoort netjes afgewerkt en recht te staan. 

6. Een luifel is het verlengde deel van het dak en mag maximaal 1.00 m 

uitsteken. De luifel wordt bij de totale maat van de opstal mee gerekend. 

7. De opstal mag alleen geverfd worden in natuurlijke kleuren passend in de 

omgeving(bruin-groen-naturel). 

8. De dakbedekking moet uit één soort materiaal en kleur bestaan golfplaten 

–singels (asbest vrij) of rubberroid of ter beoordeling van de commissie 

Bouw en Onderhoud.  

10. Een pergola is een open bouwsel bestaande uit pijlers en een open dak 

van latwerk de maximaal lengte is 2.00 m en moet op de tekening zijn 

aangegeven en worden aangevraagd bij de commissie Bouw en 

Onderhoud. 

11. Voor het plaatsen van koude bak is toestemming nodig van de commissie 

Bouw en Onderhoud. De bakken mogen niet hoger zijn dan 1.00 meter en 

moeten minimaal 0.30 meter uit de erfscheiding worden geplaatst. 
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Nieuwe statuten en reglementen 

 

De nieuwe statuten en reglementen 

zullen de volgende bestuursvergadering 

nog eenmaal worden behandeld. Er komt 

niet alleen een Huishoudelijk reglement, 

maar ook een Tuinreglement en een 

Bouwreglement.  

Na goedkeuring van alle bestuursleden, 

worden de statuten en reglementen ter 

goedkeuring aan het AVVN voorgelegd.  

Na goedkeuring zal er een datum voor 

een extra Algemene Ledenvergadering 

worden gepland. 

 

 
Koningsdag 
 

Op zaterdag 27 april wordt er weer Koningsdag gevierd. Ook bij ons bij 

“De Vluchtheuvel” zal er in de kantine weer een jaarlijkse toast worden 

uitgebracht met oranjebitter. 
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Zomertijd 
 

 

In het laatste weekend van maart gaat de 

klok van zaterdag 30 maart op zondag 

nacht 31 maart een uur vooruit. Dat 

gebeurt jaarlijks ’s nachts om twee uur. 

Voor de natuur zelf heeft dat 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 terug gezet wordt. 

 

 

 
 
Bingo 
 

 

 
 

 

De volgende Bingoavond is vrijdag 19 april.  

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 
Groetjes, Arletta Alkemade. 
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Werkrooster april en mei 2019 

 

30 maart 2019 Tuin 
 

6 april 2019 Tuin 

E.C.W. Rey 4 
 

V. Kutlu 23 

M.W. van Marle 11 
 

E.H. El Khadiri 24 

Y. Zengin 14 
 

J.A.M. Klein 26 

P.  den Toom 15 
 

S.H.M. Alshocikh 28 

Z. Fars 16 
 

J. Hossain 29 

C. van Waesberge 104 
 

J. Pronk 20 

     

13 april 2019 Tuin 
 

20 april 2019 Tuin 

0 van Wingerden 30 
 

F. Feelders 41 

K.A. Abdulla 35 
 

R. Wijnhorst 45 

T.S.P. Rey 38 
 

S. Kako 50 

R.P. Pronk 39 
 

M.  El Boukhlifi 52 

F. Abdullah 40\42 
 

T.S.P.  Hasso 53 

     27 april 2019 Tuin 
 

4 mei 2019 Tuin 

A. El Boussattati 55 
 

O. Erül 62 

S. El Haddioui 56 
 

B.M. Yalcin 63 

M.   Ahnouch 57 
 

A. Said 66 

H.M. van der Voort 59 
 

M. Oulad Touhami 67 

L. Rashid 61 
 

S. Solmaz 68 
 

11 mei 2019 
  

18 mei 2019 
 F. Dutar 71 

 
S. Soydemir 77 

C.H. Langelaan 72 
 

S. Caner 78 

S. Alptekin 74 
 

A. El Hamouchi 80 

R. Ashad 75 
 

A. El Moukadam 82 

A. Yilmaz 76 
 

A.  El Hahaoui  84 

   
R. Smit 86 

     25 mei 2019 
  

1 juni 2019 
 I. Hoekstra  87 

 
G.M.P. van Wijk 94 

M. Ozdemir 88 
 

D. Fahry 96 

F.P.  van Dun 89 
 

L.R. Teeuwisse 98 

O. Gürbüz 90 
 

H.P.G. Weeke 99 

H. Sasmaz 92 
 

P.J.N. van Zanden 100 
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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. 

     

 
 
 
De weg naar zelfredzaamheid 
 
Reisverslag februari 2019. 

Van 21 februari t/m 27 februari is Willie de Bruijn, 

samen met een aantal vrijwilligers naar 

Mwamtsefu in Kenia afgereisd om de door 

Stichting Wenzi opgezette school te bezoeken. 

O.a. zaken als computerproject, gezondheidszorg 

en landbouw stonden op de agenda. Ze werden door de kinderen 

ontvangen met ingestudeerde liedjes en dansjes.  

Hieronder leest u de update van het landbouwproject. 

  

 

 

 

Landbouwproject: 

De landbouwofficier zit samen met het bestuur van de proeftuin op ons 

te wachten. We starten de bijeenkomst met het evalueren van het 

afgelopen jaar. Er is een goed logboek bijgehouden en dat maakt ons 
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blij. Er is maar twee keer geplant en geoogst, dit door gebrek aan 

water. De proeftuin mag geen water uit het kleine meertje gebruiken. 

Dit meertje is gegraven door de mensen van de community. Zij hebben 

dit gedaan om drinkwater voor hun vee (en ook voor zichzelf) te 

hebben en zijn bang dat als de proeftuin het water eruit pompt er geen 

water voor het vee overblijft. Met elkaar verzinnen we een manier om 

meer water voor de landbouw te genereren. Bij de nieuwe klaslokalen 

zitten nog geen dakgoten. Als daar dakgoten geplaatst worden en er 

twee zwarte plastic tanks op aangesloten worden zou dat alweer, 

zeker 2x per jaar 20.000 liter extra water opleveren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De workshops die de landbouwofficier heeft gegeven zijn door 12 

gezinnen bezocht. Deze gezinnen hadden een duidelijk grotere 

opbrengst van hun land. Dit is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. 

We willen de workshops dus graag dit jaar herhalen en hopen op 

minimaal een dubbele opkomst. Afgelopen jaar hebben alleen 

volwassenen in de proeftuin gewerkt en geleerd. Komend jaar willen 

we de tuin in tweeën delen. Eén deel voor de volwassenen en één 

deel voor enthousiaste leerlingen uit de hoogste groepen. De 

landbouw officier gaat deze kinderen lesgeven. 

 

Voor het opbergen van de pesticide en het gereedschap zou er een 

goede schuur gebouwd moeten worden. 
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Deze spullen staan nu bij iemand thuis, maar dat is niet wenselijk. 

 
Tijd om de tuin te bezoeken. Het ziet er keurig uit, ook al groeit er 

momenteel niets. Hier wordt gevraagd of er een hek omheen geplaatst 

kan worden. Het afgelopen jaar is er wel aardig wat oogst opgegeten 

door dieren. Ook krijgen wij een korte workshop over hoe je in deze 

droogte toch een goede opbrengst kan krijgen: Graaf een grote brede 

diepe geul. Doe daar eerst een lag koemest in, daarop een laag 

planten afval, daarop een laag as en dat alles overdek je weer met 

aarde. Plant hier je jonge plantjes in en geef ze water. Door as en 

plantenafval wordt het water vastgehouden en door de koemest is er 

voldoende voedsel. Je kunt op deze manier met weinig water 

meerdere keren per jaar een goede oogst hebben.  

  

Er zijn deze week aardig wat stappen gezet op weg naar de 

zelfredzaamheid van de community. Voor het hele verslag zie de 

website van Stichting Wenzi, www.wenzi.nl 

 

 
Kantineaanbieding voor de maand april 
 

 
Broodje frikandel 
Speciaal € 1,45 
 
 

         

          Peter van de Berg 

http://www.wenzi.nl/
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Klaverjassen 

 

 

Vrijdag 1 maart, de eerste dag van de maand 

maart en de derde klaverjasavond van het jaar. 

Na een telefoontje naar onze vaste oproepinvaller waren er 20 spelers, 

en kon er aan 5 tafels gespeeld worden. 

Natuurlijk werd er weer zeer enthousiast gespeeld. 

Er werd gespeeld dat de vonken er af vlogen, hetgeen wel bleek aan 

de soms knap hoge scores. 

Natuurlijk tussen de rondes door een gezellig drankje met blokje kaas 

of plakje worst. 

De Noordzeebewoners hadden een omweg gemaakt en haalden het 

niet tijdig aanwezig te zijn. Maarten was hierdoor zichtbaar 

aangeslagen en was erg teleurgesteld. Later werd e.e.a. weer 

goedgemaakt doordat hij als beste speler de eerste prijs kreeg. 

De uiteindelijke uitslag was: 

  

1) M. vd Zwan  5702 punten 

2) B. Engel  5677 punten 

3) A. Beneken  5527 punten 

4) B. Alkemade  5240 punten 

5) M. Weeke  5009 punten 

 

En de poedelprijs ging naar C. Steenbeek met 4012 punten  

 

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 5 april 

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

Aangezien het dan Paasklaverjassen is, dient men zich hiervoor van 

tevoren op te geven. 
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Kom in de kas Westland 
 

Kom in de Kas zal in de regio Westland op 

6 en 7 april 2019 plaatsvinden aan de 

Herenwerf in Maasland. 

Meer informatie: www.komindekaswestland.nl. 

 

Kom in de Kas zijn de landelijke open dagen van de glastuinbouw. Elk 

jaar in het eerste weekend van april zetten bedrijven in ruim 20 regio’s 

in Nederland hun deuren open om het publiek te laten zien hoe zij met 

zorg de mooiste groenten, bloemen en planten produceren. In het 

Westland, de grootste glastuinbouwregio, doen wij daar uiteraard elk 

jaar aan mee, steeds op een andere locatie. Ook de komende editie 

zullen wij, een commissie van 8 vrijwilligers, u weer een mooi en 

gevarieerd gebied presenteren met enthousiaste ondernemers. 

  

In het Westland is het te bezoeken gebied altijd een afgesloten 

wandel- en fietsgebied. Bezoekers die van ver komen bieden wij de 

gelegenheid om de auto gratis te parkeren bij bloemenveiling Royal 

Floraholland en met ook gratis pendelbussen het gebied te bezoeken. 

  

Tijdens Kom in de Kas kunt u zien hoe kwekers met hun kennis van 

plantenteelt en inzet van de nieuwste technieken in staat zijn de 

gezonde groenten en de mooiste bloemen en planten te telen, die u in 

de supermarkt of tuincentrum elke dag kunt vinden. Naast de 

producten die in het gebied geteeld worden, zullen er ook een grote 

diversiteit aan productpresentaties te bewonderen zijn. 

  

Voor kinderen zijn de open dagen naast leerzaam ook een leuk 

evenement om te bezoeken. Zo zijn er activiteiten als een quiz, 

kleurwedstrijd, een springkussen, een clown en sport- en spel. 

  

Daarnaast proberen we te zorgen voor wat sfeer met optredens van 

muziekgezelschappen, uitingen van kunst en catering, waar u eten en 

drinken kunt kopen. Kortom een uitje voor jong en oud. U bent van 

harte welkom. 

 

https://komindekaswestland.nl/
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Deelnemende Bedrijven 

 

Rainbow 

Kwekerij Green Camp 

Duijnhove 

Van Uffelen Flowers B.V. 

Levoplant B.V. 

K.P. Holland 

Overgaag Paprika 

J&P ten Have 

Lans Westland 

Van Os Chrysanten 

Arend Roses 

Fransen Orchideeën 

 
Op zaterdag 6 en zondag 7 april vindt de 42e editie van Kom in de Kas 

plaats. In de regio Westland openen 12 tuinbouwbedrijven aan de 

Herenwerf in Maasland hun deuren voor de consument. Thema van 

Kom in de Kas 2019 is “werelds”. 

 

“Een wereld van mogelijkheden” biedt de Nederlandse Glastuinbouw. 

Of je nu Universitair, Middelbaar of Hoger beroepsonderwijs gevolgd 

hebt…. op alle fronten springt de Nederlandse Glastuinbouw om 

arbeidskrachten. Tijdens Kom in de Kas zetten de deelnemende 

kwekers dan ook niet alleen in op de presentatie van smaakvolle 

groenten en een keur aan planten en bloemen, maar ook op de 

dynamische arbeidswereld binnen de Nederlandse Glastuinbouw. 

 

In het Kom in de Kas weekend worden diverse activiteiten voor 

kinderen georganiseerd. Binnen de bedrijven zijn sfeervolle 

productpresentaties te zien waarmee getoond wordt hoe kleurrijk en 

divers het productenaanbod is. 

 
Voor het tijdstip: Kijk op de website of raadpleeg “De Schakel”.  
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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: muzafferoguz66@hotmail.com 
 

Bestuurslid Bouw & Onderhoud Tuinen: Frans Gordijn,  
Tel. 06-10292932 email: F.gordijn5@kpnplanet.nl 
 

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

 

Contactpersoon verzekeringen: Arjan van Donk, Tel. 010-5911355 
 

Kantine: Geopend: iedere zaterdag van ± 9.00 - ± 14.00 uur. 
Tel. de Vluchtheuvel: 06 30389133 (alleen tijdens kantine-uren) 
Coördinator kantine en medewerkers: Bert Engel 
Schoonmaak: Mari en Ans Paalvast   
Inkoop bar: Peter van den Berg 

 

Inkoopcommissie: Contactpersoon Joop Le Kluse. 
Winkel open: jan - juni: 09.00 - 12.00 uur, juli - dec:10.00 - 11.00 uur 

 

Representatiecommissie 
Monique de Man-Smith, email: cdeman@caiway.nl 
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: F.gordijn5@kpnplanet.nl 
 

Redactiecommissie: Ruud Broekman (voorzitter). Tel. 06-83333832. 
Kopij inleveren via Rabropo@kabelfoon.nl 

 

Werkurenplicht iedere wijziging doorgeven aan dhr. Piet Breman  
Tel. 06-50823679 

 

Huren van aanhangwagen en graafmachine: 
dhr. Piet Breman Tel. 06-50823679 

mailto:muzafferoguz66@hotmail.com
mailto:F.gordijn5@kpnplanet.nl
mailto:cdeman@caiway.nl
mailto:F.gordijn5@kpnplanet.nl

