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Van de voorzitter 
 

Heel vreemd om nu al een kerstwens te moeten 

schrijven. Het is tenslotte pas half november. 

Maar goed, dit is het decembernummer van Het 

Vluchtheuveltje. De feestdagen komen eraan. 

Ikzelf vier eerst nog Sinterklaas, samen met 

mijn gezin en drie kleinkinderen. Ik heb al 

voorpret bij de gedachte aan die blije gezichtjes. 

Daarna is de focus al snel op de kerst gericht. 

De gezelligste tijd van het jaar, in tegenstelling 

tot onze tuinen, die worden steeds zwarter. 

Daarom halen we het groen naar binnen. Een 

kerstboom met lichtjes en gekleurde ballen vult bij velen de huiskamer 

en hoe mooi ook altijd onze kantine. Ans Paalvast verzorgt altijd de 

gezellige versiering. Kom op zaterdagmorgen ook eens een kop koffie 

drinken of wat later een biertje of een wijntje. Onze keukenprins Peter 

van den Berg zorgt er altijd voor dat u ook iets lekkers kunt eten. Een 

aanrader!  

Het is ook de tijd om het jaar te reflecteren en te evalueren. Dat is niet 

alleen een mooie afsluiter van het jaar, we trekken ook lessen uit het 

afgelopen jaar en stellen nieuwe doelen. Persoonlijk heb ik dit jaar veel 

geleerd. Ik ben blij omringd te zijn met fijne medebestuursleden. We 

hebben er met elkaar de schouders onder gezet en best wat bereikt. 

Natuurlijk zijn er altijd dingen die je liever anders gezien had, maar 

soms loopt dat zo. Op welke prestatie ik het meest trots ben, daar hoef 

ik niet lang over na te denken. Dat het met behulp van onze goed buur 

Lely, alle bestuursleden en veel vrijwilligers gelukt is ons terrein in de 

avond en nacht aan de voorkant af te sluiten, waardoor ons terrein 

veiliger is geworden.  

De Vluchtheuvel beschikt over een aantal vaste vrijwilligers die enorm 

veel werk verzetten. Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken die 

zich in 2019 heeft ingezet voor onze vereniging. 

 

Ik wens jullie fijne feestdagen en laten we er met zijn allen weer wat 

moois van maken volgend jaar! 

Anne Langedijk.  
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Agenda 
 

Datum Activiteit 

6 december (Kerst) Klaverjassen 

13 december (Kerst) Bingo 

25 en 26 december Kerst 

31 december Oudejaarsdag 

1 januari 2020 Nieuwjaarsdag 

4 januari Nieuwjaarsreceptie 

18 januari Opschoondag 

 

 

Nieuws van de redactie 
 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan 

je sturen naar Ruud Broekman: 

Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 8 december. 

 
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 december 
 

Erwtensoep met roggebrood en katenspek € 1,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Peter vd Berg 

 

  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Berichten van het bestuur 
 

 

Tuinruil 

Aangezien het bestuur regelmatig verzoeken ontvangt van leden die 

van tuin willen ruilen, heeft het bestuur besloten, met ingang van  

1 december 2019, tuinruil weer toe te staan. Tuinruil bevordert de 

kwaliteit van de tuinen, omdat de tuin die verruild wordt, netjes moet 

worden achter gelaten en volledig moet voldoen aan de eisen van het 

huishoudelijk reglement. 

 

Wat betreft tuinruil zijn de volgende regels opgesteld:  

 

1. Een tuin-lid dient tenminste twee jaar de beschikking gehad te 

hebben over dezelfde tuin. 

 

2. Er wordt niet aan het verzoek tot ruilen van een tuin voldaan 

indien: 

a. Naar het oordeel van het bestuur, de tuin en bouwsels niet 

goed zijn onderhouden. 

b. Naar het oordeel van het bestuur, geen wisselteelt is 

toegepast 

c. Het lid niet naar behoren zijn/haar verplichtingen, 

waaronder financiële verplichtingen nakomt. 

d. Wanneer in voorafgaande jaren een straf aan het lid is 

opgelegd door het Bestuur of Algemeen Verbond van 

Volkstuindersverenigingen in Nederland. 

 

De tuinen die vrijkomen worden gepubliceerd op het publicatiebord. 

Indien u in aanmerking wilt komen voor een tuinruil, dient u binnen 

twee weken na publicatie een schriftelijk verzoek in (mag ook per mail 

info@vluchtheuvelmaassluis.nl) bij de secretaris. 

 

Het bestuur bespreekt de aanvragen in de bestuursvergadering. 

Mochten er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde tuin, dan neemt 

het bestuur daarin een besluit. Leden die zich bovenmatig extra 

mailto:info@vluchtheuvelmaassluis.nl
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inzetten voor de vereniging krijgen voorrang. Leden kunnen niet in 

beroep gaan op het genomen besluit. 

 

Zaterdag 30 november wordt het lijstje met de tuinen die per 1 

december zijn opgezegd opgehangen. 

 

Penningmeester 

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat 

Wilco Smaal (tuin 141) een aantal keren de 

bestuursvergaderingen komt bijwonen met als 

doel het bestuur te komen versterken als 

penningmeester. 

 

Contributie /verzekeringspremie 2019 

Denkt u eraan de contributie en indien van toepassing de 

verzekeringspremie uiterlijk 1 januari 2020 over te maken op NL12 

INGB 0001 3319 05 

 

Hekken 

Het overleg wat Ton Koene en Anne Langedijk, namens het bestuur, 

op vrijdag 18 oktober hebben gehad met Wethouder van der Wees en 

Remko de Roo, heeft al resultaat opgeleverd. We hebben bericht 

gekregen dat de Gemeente Maassluis hekwerk beschikbaar heeft 

gesteld. Het hekwerk moet wel door de vereniging gedemonteerd 

worden. De Gemeente zorgt voor het vervoer naar de Vluchtheuvel. 

De hekken zullen geplaatst worden aan de voorkant langs tuin 1.   

 

Projectgroep Geluidshinder A20 

Op 28 oktober heeft de projectgroep A20 een gezamenlijk advies 

rondom de diverse varianten van de geluidshinder A20 gepresenteerd 

aan wethouders van der Wees en Voskamp. De wethouders hebben 

dit nu in beraad. Voorsorteren op de gevolgen voor de Vluchtheuvel is 

nog niet mogelijk, omdat er nog niets met zekerheid te melden is. 

Mochten er ontwikkelingen zijn, zullen wij u vanzelfsprekend op de 

hoogte houden.  
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Inkoop / winkel vereniging 

Zoals in het vorige clubblad al is gemeld maken we een behoorlijke 

slag om de inkoop / winkel weer op orde te krijgen. De ruimte is 

inmiddels prachtig in de verf gezet en schoon gemaakt. Met onze dank 

aan Roel Touw voor het verf werk. 

 

De gebruikelijke dienstverlening, zoals verkoop van meststoffen, 

bestrijdingsmiddelen, potgrond, tuinaarde, div. maten glas (indien 

gewenst kan het op maat gesneden worden), zal niet veranderen. 

Vanaf 2020 is ook biologische potgrond verkrijgbaar. Tevens een ruim 

assortiment aan groente plantjes. Eind januari / begin februari (indien 

het weer het toelaat) zullen de eerste planten weer verkocht gaan 

worden. Met om te beginnen bloemkool voor de kas en/of platte bak. 

Wij gaan ook proberen zoveel mogelijk op tijd te melden welke soorten 

planten wanneer verkocht gaan worden. Dit melden we in het 

Vluchtheuveltje, website (vluchtheuvelmaassluis.nl) en/of op het 

nieuwe publicatie bord wat op dit moment in de maak is! 
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Verder is het de bedoeling om ook biologische meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen in de loop der tijd toe te voegen aan het 

assortiment (wij gaan hiermee de advieslijst van de AVVN volgen)  

 

De meststoffen worden in het vervolg aangeboden in papieren zakken 

van 1 en 2 kilogram. U kunt deze dan eventueel zelf overdoen in een 

plastic emmer. 

 

 

 

 

 

 

Bij dit Vluchtheuveltje vindt u ook weer de bestellijst van de Garant 

zaden. U kunt uw bestellijst inleveren in de inkoop/winkel. Let op 

uiterlijk inleveren op 18 januari 2020 

 

In januari komen de bestelde artikelen centraal binnen en staan in de 

winkel. Het enige wat u nog moet doen is in de winkel contant betalen. 

 

 

 

Herhaalde Oproep barpersoneel 

 

Gevraagd medewerkers voor achter de bar.  

Drie maal per jaar voor de verplichte werkbeurten.  

Start het jaar 2020. 

Opgeven aan de bar. Vragen naar Bert Engel.   
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Opschoondag Vluchtheuvel 
 
Zoals u allen weet is onze goede buur Lely bezig met een 

indrukwekkend project. Alle oude productiehallen zijn gesloopt en daar 

komt straks een mooi kantoor en een nieuwe, moderne productiehal 

voor terug. Met de sloop van de hallen is er een grotere zichtbaarheid 

ontstaan over en weer tussen Lely en de Vluchtheuvel.  

 

Vandaag (18 november) zat ik aan tafel met wethouder Gerard van der 

Wees, Remko de Roo en Marcel Knoester, managing director van 

Lely. Marcel toonde wethouder van der Wees een aantal foto’s, die hij 

al in een eerder stadium met mij had 

besproken. Het lijkt wel een Favela 

(sloppenwijk) constateerde hij. Geen 

mooie constatering.  

Lely hecht grote waarde aan de uitstraling van de campus. Zij 

ontvangen gasten van over heel de wereld en doen rondleidingen over 

het terrein. Zij proberen het innovatieve karakter van het bedrijf ook op 

hun terrein tot uiting te laten komen. In dat kader is Lely op zoek naar 

een representatieve oplossing die tot een betere uitstraling voor allebei 

de terreinen kan leiden.  

Omdat de Gemeente Maassluis eigenaar is van de grond hebben 

Marcel en ik voorgesteld dat zij hier ook partij in moeten zijn. Vandaar 

dus dit overleg. In het huurcontract staat dat de huurder (De 

Vluchtheuvel) verantwoordelijk is voor het onderhoud van het terrein. 

In eerste instantie zijn wij dus aan zet. De bijdrage van de 

Vluchtheuvel die wij in het bestuur hebben besproken heb ik 

ingebracht: 
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1. Alle tuinen (te beginnen aan Lely zijde) worden aan de achterkant 

gefotografeerd. 

2. In opdracht van de Gemeente Maassluis moeten de reglementen 

gehandhaafd gaan worden, ook al is dit jarenlang gedoogd. Dit 

betekent dus: 

a. Geen bebouwing binnen 2 meter van de sloot (dus geen 

pergola, schutting, gereedschapskasten etc).  

b. Tot een meter uit de slootkant is alleen laagblijvende 

beplanting (0,5 m) toegestaan (dus geen bomen) en deze 

grond mag niet als opslagplaats gebruikt worden. 

c. Opstallen moeten er netjes uitzien (opgebouwd van 

eenzelfde soort bouwmateriaal en netjes zijn onderhouden. 

Geen troep rondom de opstallen. 

d. Staat van de beschoeiing moet goed zijn 

3. Alle tuinders waarvan de tuin niet voldoet aan het reglement 

worden persoonlijk aangesproken en krijgen een brief met daarin 

de punten die aangepakt moeten worden.  

4. De Vluchtheuvel gaat een opschoondag organiseren en wel op: 

Zaterdag 18 januari 2020 

 

Op deze dag gaan we met zijn allen het terrein van de Vluchtheuvel 

schoner maken. Dus zo veel mogelijk losse troep, hout, afval etc 

weggooien. Lely gaat ons hierbij helpen. Zij gaan een grote container 

sponseren, zodat wij niet zelf al het afval moeten afvoeren naar de 

milieustraat aan de Helderingstraat. Het programma wordt nog verder 

uitgewerkt, maar noteer de datum vast in de agenda’s! 

 

Namens het bestuur, Anne Langedijk   
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Werkrooster december 2019 en januari 2020 

 

 

30 november 2019 
  

7 december 2019 
 K. Soboczynski 187 

 
E.C.W. Rey 4 

C.C. van der Tosun-van 
der Hoek 189 

 
M.W. van Marle 11 

A.D.Y. Aal-Ajmaya 191 
 

Y. Zengin 14 

J. Pelesic 193 
 

P.  den Toom 15 

A.J. Brederveld 197 
 

Z. Fars 16 

      
14 december 2019 

  
21 december 2019 

 V. Kutlu 23 
 

0 van Wingerden 30 

E.H. El Khadiri 24 
 

K.A. Abdulla 35 

 
26 

 
T.S.P. Rey 38 

S.H.M. Alshocikh 28 
 

R.P. Pronk 39 

J. Hossain 29 
 

F. Abdullah 40\42 

J. Pronk 20 
   

      
28 december 2019 

  
4 januari 2020 

 F. Feelders 41 
 

A. El Boussattati 55 

R. Wijnhorst 45 
 

S. El Haddioui 56 

S. Kako 50 
 

M.   Ahnouch 57 

M.  El Boukhlifi 52 
 

H.M. van der Voort 59 

T.S.P.  Hasso 53 
 

L. Rashid 61 

      

11 januari 2020 
  

18 januari 2020 
 O. Erül 62 

 
S. Alabdallah 70 

B.M. Yalcin 63 
 

F. Dutar 71 

A. Berkdar 64 
 

J.C. Mulder 72 

A. Said 66 
 

S. Alptekin 74 

M. Oulad Touhami 67 
 

R. Ashad 75 

S. Solmaz 68 
 

A. Yilmaz 76 
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25 januari 2020 
  

1 februari 2020 
 S. Soydemir 77 

 
I. Hoekstra  87 

S. Caner 78 
 

M. Ozdemir 88 

A. El Hamouchi 80 
 

F.P.  van Dun 89 

A. El Moukadam 82 
 

O. Gürbüz 90 

A.  El Hahaoui  84 
 

H. Sasmaz 92 

R. Smit 86 
    

 
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 (Kerst) bingoavond is vrijdag 13 december.  

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 

 
 
 
Groetjes en tot snel, Arletta Alkemade. 
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Klaverjassen 

 

 

Vrijdag 1 november. 

 

De eerste van de maand, de derde klaverjasavond van dit seizoen, 

opnieuw punten erbij voor de felbegeerde beker. 

Deze eerste (vrij)dag van november waren er 21 spelers, zodat er 5 

speeltafels waren met 1 slaper. 

Opnieuw een reuze gezellige avond met oude en nieuwe bekenden. 

Opvallend was de aantrekkingskracht van de kletskoppen bij de koffie. 

Zeer  geliefd dus. 

En ook nu weer veel plezier, leuke partijen, soms luidruchtig, maar 

bovenal een sportieve strijd. 

Iedereen blijft zijn/haar best doen om aan het eind van het seizoen de 

beker te bemachtigen. Toch wel een trots gezicht zo’n beker in je huis! 

Aan het eind van de avond werden de punten geteld. 

De 5 hoogst geëindigden waren: 

 

1) Dhr. B. vd Berg  5459 punten 

2) Dhr. D. Moerman 5393 punten 

3) Dhr. B. vd Gaag 5139 punten 

4) Dhr. C. v. Wingerden 5123 punten 

5) Dhr. Th. Rey  4855 punten 

 

Anja reikte vervolgens de prijzen uit. Aangezien enkele spelers al naar 

huis waren, ging de prijs naar de eerstvolgende. 

 

En de poedelprijs ging naar mevr. C Steenbeek 3944 punten 

 

Verder dit jaar nog: 

 

Vrijdag 6 december Kerstklaverjassen (hiervoor dient men zich van 

tevoren op te geven) 
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Biljarten 
 

Al jaren wordt er op donderdagavond in de 

kantine van ons clubgebouw gebiljart.  

De groep biljarters bestaat uit zeven 

personen. Per 1 januari aanstaande staat de 

teller weer op zes. We hebben nu plaats voor 

twee tuinleden en/of introducees. 

 

Hoe gaat alles in z’n werk? We verzamelen tussen half zeven en 

zeven uur en starten met koffie en een gezellig praatje. 

De sfeer is ontspannen en erg leuk. Toch is er ook een serieuze kant 

op de avond en waarvoor we eigenlijk komen: “biljarten”.  

 

We spelen de spelvarianten libre, band en driebanden. Dit doen we in 

competitieverband verspreid over het hele kalenderjaar. Je biljart één 

tegen één. En vaak één maar soms twee partijen op een avond.  

Om beurten zijn we ook scheidsrechter of schrijven we de scores op. 

 

Voor iedere speler wordt een gemiddelde vastgesteld. Als je je 

gemiddelde haalt dan scoor je één punt. Een winstpartij levert twee 

punten op. Een speler met een lager gemiddelde die in de partij zijn 

gemiddelde behaalt, kan makkelijk van een speler met een hoger 

gemiddelde winnen als deze zijn gemiddelde niet haalt. 

 

Klinkt het ingewikkeld? Kom dan snel op donderdagavond langs en 

een korte uitleg zal verhelderend werken.  

 

De avond eindigt meestal rond tien uur.  

De kosten zijn € 15,-- per kwartaal voor een 

tuin lid. Een niet tuin lid wordt daarnaast 

donateur bij Volkstuinvereniging De 

Vluchtheuvel. Kom jij donderdag ook? 

 

Namens de biljarters, 
 
Ruud Broekman, tuin 60.  
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Ver weg maar toch thuis……… 
 

Op tuinnummer 29 tuiniert Meneer Jaza sinds 2009. Hij is in 1996 

vanuit Koerdistan (Iraakse gedeelte) gevlucht en kwam terecht in 

Nederland. De vlucht was zwaar maar hij vertelt hier niet veel over, 

alleen dat het vergelijkbaar was met de vrachtauto die onlangs werd 

gevonden met 39 slachtoffers van mensensmokkel. 

Ook Meneer Tahir, tuinnummer 136 (sinds 2008) komt er vandaan en 

ze zijn sinds 1996 vrienden. 

Zij komen uit Suleimaniya, waar Meneer Jaza bij de Kamer van 

Koophandel werkte en Meneer Tahir als assistent anesthesioloog. 

 

Suleimaniya, ook wel Sulaymaniyah of Slemani (Koerdisch: ینامێلس, 

Silêmanî; Arabisch: ةيناميلسلا, Sulaimānīyah), is een stad in de 

Koerdische federale Regio van Irak. De stad ligt ten zuidoosten van 

Erbil, de hoofdstad van de Koerdische regio, en ten oosten van de 

olierijke stad Kirkoek.  
De stad heeft een tamelijk droog klimaat met bovengemiddeld warme 

zomers en kouder dan gemiddelde winters. Suleimaniya is het 

culturele middelpunt voor de Soranî sprekende Koerden en een 

belangrijke economische punt voor Iraaks Koerdistan.  
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Suleimaniya is al sinds haar stichting het centrum geweest voor 

aanzienlijke zangers, schrijvers, historici, wetenschappers, politici en 

dichters. Daarom wordt de stad ook wel de culturele hoofdstad 

genoemd. 

Geschiedenis 

In 1784 bouwde de toenmalige prins, Ibrahim PashaBaban, 

Suleimaniya als hoofdstad voor het Babanrijk. De stad groeide erg 

hard in de 18e en 19e eeuw en bleef een punt voor Koerdisch 

nationalisme. Begin 19e eeuw begon sjeik  Mahmud Alhafid albrznji 

vanuit Suleimaniya de revolutie tegen de Britse bezetting. Later in 

hetzelfde jaar verklaarde hij Koerdistan onafhankelijk met Suleimaniya 

als hoofdstad. Alshekh Mahmud was de eerste koning van Koerdistan. 

Sinds de bevrijding in 1991 wordt de stad bestuurd door de Koerdische 

federael Regering. De stad heeft een explosieve groei meegemaakt 

dankzij de relatieve veiligheid van de Koerdische federale Regio.  

 

Na hun vlucht, die ze apart ondernamen kwamen ze terecht in het AZC 

in ’s Gravendeel. Toen ze de A-Status kregen (politiek vluchteling) zijn 

ze in Maassluis gaan wonen. En met een glimlach zeiden ze beide : 

“Nederland is nu ons thuisland” en Maasluis is onze stad. 

De twee tuinen liggen er, ondanks het sombere weer, netjes bij. 

Enthousiast vertellen ze wat er zoal op hun stukje grond (en in de kas) 

groeit en bloeit. Druiven, vijgen, appels, peren, kersen, kweepeer, 

tomaten, bramen en natuurlijk bloemen. Geen bloemkolen, rode kolen 

of boerenkool, iets wat ook positief de differentiatie van onze 

vereniging weergeeft. 

Een stukje gras om, samen met familie en vrienden op te zitten om het 

leven te vieren en om lekker te eten. Onder andere Dolma, waar de 

“pluksla” voor wordt gebruikt. 
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De heren zijn beide actief bij de STOED op de afdeling houtbewerking. 

Het verenigingsleven in Suleimanyia bestaat uit hele grote 

verenigingen die weer verdeeld zijn in commissies. Kleine 

verenigingen zoals de onze kennen ze daar niet. 

Toen ze een “tuin” toegewezen kregen is er niet veel uitgelegd over de 

huishoudelijke regels. Ze zijn het wel eens dat er regels moeten zijn 

maar dat sommige regels niet meer van deze tijd zijn. Mede tuinierders 

zullen moeten worden gestimuleerd om de tuinen beter te 

onderhouden door middel van complimenten in plaats van opgelegde 

boetes. 

 
Marina Weeke  
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Appelboomvormen 

 

Ik kan mij zo voorstellen dat je het komende tuinjaar wilt beginnen met 

het planten van fruitbomen maar de ruimte op je tuin is beperkt. Je 

gaat je dus afvragen welk type boom moet ik dan nemen en hoeveel 

werk brengt een fruitboom met zich mee.  

Ik beperk mij nu even tot de 

appelbomen want iedere fruitsoort 

heeft zijn eigen “gebruiksaanwijzing”. 

Er zijn maar liefst 6 groeivormen.  

Te weten Hoogstam, Halfstam, 

Laagstam, Leibomen, Appelhaag en 

Kolombomen. 

De eerste twee vallen op onze tuinen van 150 m² af want een 

hoogstamboom heeft een  ruimte nodig van 12 meter in het rond en 

wordt 12 meter hoog. Bovendien is het plukken en snoeien door de 

hoogte heel erg moeilijk. De productie komt pas na 5 à 12 jaar op 

gang. Dat geduld hebben amateurtuinders niet dus géén 

hoogstammen op De Vluchtheuvel. De halfstam komt wat hoogte en 

ruimtebeslag betreft ook dicht bij de hoogstambomen dus… ook niet 

geschikt voor onze tuinen. 

In onderstaande tabel zie je de verschillende boomsoorten die wel in 

aanmerking komen met elkaar vergeleken.  

 

 Laagstam Leibomen Haag Kolombomen 

Ruimtebeslag klein klein Zeer klein Zeer klein 

Plantafstand 2 à 4 m 0,4 à 2 m 0,5 à 1 m 0,3 à 0,4 m 

Totale hoogte  2 à 3 m 2 à 3 m 2 à 2,5 m 3 à 4 m 

Levensduur < 30 j. < 25 j.  < 25 j. < 25 j. 

Begin productie Na 1 à 4 j. Na 1 à 4 j. Na 1 à 4 j. Na 1 jaar 

Snoeionderhoud  Relatief Veel Relatief Geen 

Arbeid Makkelijk Makkelijk Makkelijk Makkelijk 

 

Zelf heb ik van drie appelbomen getracht om van laagstambomen 

leibomen te maken omdat de gekweekte leibomen erg duur zijn. Dit is 

eigenlijk mislukt door het niet juist en op tijd snoeien. Twee van de drie 
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geven wel voldoende vruchten maar de vorm van de boom lijkt 

nergens op.  

Door het boek Appel, peer en meer, een 

uitgave van Velt, heb ik kennis genomen 

van het bestaan van kolombomen ook wel 

bekend als ballerina- of zuilbomen. In de 

tabel is te zien dat deze boomvorm alleen 

maar voordelen heeft wat de ruimte en het 

werk er aan betreft. Enige nadelen zijn de 

prijs en de beperkte rassenkeuze.  Dit 

plaatje is de Red Sensation maar er is ook 

Green- en Gold Sensation. 

Red Sensation is ontstaan uit een kruising van Rode Jonathan en 

Wycik. Dit ras heeft een goede, friszure smaak en een dieprood 

uiterlijk. Dit is één van de nieuwere ballerinarassen en zeker aan te 

bevelen. 

 

Omdat ik in verband met de geluidswal langs de A20 nog geen 

zekerheid heb of mijn tuin er over een paar jaar nog is heb ik ze nog 

niet aangeschaft maar ik was van plan om een appelboom te 

vervangen voor drie kolombomen omdat hier niet aan gesnoeid hoeft 

te worden en de bomen al na 1 jaar een hoge productie hebben.   

 

Bovendien hebben deze bomen door hun stevige stam geen steunpaal 

nodig. Dit is bij alle andere boomvormen wel nodig. Omdat je het beste 
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eenjarig plantmateriaal kunt planten, sla je een paal bij de boom. De 

paal dient er voor dat de wortels niet herhaaldelijk bij wind afbreken 

door het bewegen van de boom. 

 

Misschien breng ik je op het idee om hier ook voor 

te gaan. Het is nu de beste tijd om fruitbomen met 

blote wortels te planten dit kan tot half maart. Dit 

geldt natuurlijk niet voor bomen in een pot want die 

kun je het hele jaar door planten. Let er wel op dat 

de ent-plaats niet onder de grond komt. 

 

Rien Stoffels, Tuin 199 

 
Bouw en Onderhoud commissie 

 

Komende maand zal er weer een tuin controle gehouden worden door de 

commissie Bouw & Onderhoud. Er zal gekeken worden hoe de staat van 

opstallen is en of er rommel of ander materiaal ligt opgeslagen naast of achter 

het huisje of kasje. Indien dit het geval is moet dit opgeruimd worden. Ook zal 

er gekeken worden of er binnen de ruimte vanaf de sloot tot opstal, die twee 

meter moet zijn volgens het reglement, geen obstakels staan zoals 

bouwwerken of begroeiing van struiken die hoger zijn dan 50 cm.  Er mogen 

geen bomen minder dan 1m vanaf de slootkant staan. Tevens wordt de staat 

van de beschoeiing gecontroleerd.  Indien nodig dient men deze te verbeteren 

of te vernieuwen.  

Nu het tijd is om de tuinen weer winterklaar te maken zou ik eenieder willen 

vragen om eens goed te kijken of er zaken zijn die verbeterd kunnen worden. 

Indien u veel rommel heeft wat afgevoerd dient te worden, kunt u ook de 

aanhangwagen van de vereniging huren om het af te voeren naar de 

milieustraat van de gemeente (Helderingstraat). Voor verhuur van de 

aanhangwagen moet u bij Piet Breman zijn. Aan de achterzijde van het boekje 

vindt u zijn contactgegevens.  

In het kader van de opschoon dag van de Vluchtheuvel, zullen er van alle 

opstallen foto’s gemaakt worden om zo een beeld te krijgen over de staat van 

de opstallen. De foto’s zullen genomen worden vanaf de achterkant van de 

tuinen om zo een beeld te krijgen over de situatie. Meer hier over leest u bij de 

berichten van het bestuur. Wij hopen op uw medewerking.  

 

Frans Gordijn. 
Voorzitter commissie Bouw & Onderhoud. 
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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 
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: 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 
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