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Van de voorzitter 
 

 

Na een midweekje op pad te zijn geweest 

met twee kleindochters en een cursus 

outdoor portretfotografie te hebben 

gevolgd, heb ik het volkstuinieren weer 

flink opgepakt! 

Eindelijk kunnen alle zelf gezaaide plantjes 

de grond in, zodat mijn kas weer 

begaanbaar wordt. Mijn tuin begint al 

behoorlijk gevuld te raken en als ik ons 

complex oprijd, is dat ook een zee van 

groen geworden. Prachtig!  

 

Er wordt overal hard gewerkt, zodat er straks weer flink geoogst kan 

worden. Ik heb het eerste bloemkooltje van de koude grond al mee 

naar huis genomen.  

Na advies van mijn buurman heb ik mijn druiven in de kas ook eens 

serieus onder handen genomen. Dat deed mij er weer aan herinneren 

hoeveel knowhow er bij onze vereniging aanwezig is.  

 

Nieuwe tuinders hebben vast en zeker nog veel vragen. Schroom niet 

en spreek uw buurman of overbuurman eens aan of kom met uw 

vragen op zaterdag naar de kantine. Er is altijd wel iemand die uw 

vragen kan beantwoorden!  

 

Het AVVN organiseert een workshop taxeren.  

Naast een theoriegedeelte zullen de deelnemers ook op het tuinenpark 

van volkstuinvereniging De Venhoeve in Rotterdam hun kennis in de 

praktijk brengen door te oefenen met het taxeren van een tuinhuis.  

Blij te kunnen melden dat namens de Vluchtheuvel drie leden gaan 

deelnemen. Frans Gordijn, als bestuurslid Bouw & Onderhoud tuinen 

en Cor de Man en Wim Alkmade als leden van de commissie B &O 

belast met het taxeren van kassen en tuinhuizen. 
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Afgelopen week heeft een 

aantal leden, die diensten 

draaien in de winkel op 

zaterdag, uitleg gekregen 

over de elektronische 

kassa die in de winkel 

geplaatst gaat worden.  

 

 

 

Het bestuur wil de winkel verder professionaliseren.  

 

Met deze kassa wordt automatisch ook de voorraad bijgehouden. In de 

winkelruimte zelf zullen ook nog een aantal aanpassingen worden 

gedaan. Samen met deze groep hebben we besproken welke 

aanpassingen wenselijk zouden zijn. De toonbank bijvoorbeeld zal  

L-vormig worden. Begin juni zal de kassa ingebruik worden genomen. 

 

De vakantietijd breekt weer aan. Gaat u voor langere tijd op vakantie, 

vergeet dit dan niet te melden bij het bestuur (mondeling of via 

info@vluchtheuvelmaassluis.nl). Graag horen wij ook van u wie tijdens 

uw afwezigheid uw tuin bijhoudt.  

 

Fijne vakantie! 

 

Anne Langedijk 
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Agenda 
 

 

Datum Activiteit 

6 september Klaverjassen 

20 september Bingo 

 

 

 

Weerspreuk 

 

Op juni komt het aan, of de oogst zal bestaan.  

 

Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht en duur. 

 

 

 

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

18 augustus. 
 
 
 
Het volgende Vluchtheuveltje verschijnt eind augustus/begin 
september. 
 
 
 
 
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 
 

 

Bezoek Paul Mostert, groenbeheer 

Gemeente Maassluis 

 

Op uitnodiging van het bestuur is Paul Mostert, groenbeheer 

Gemeente Maassluis langs geweest op ons complex. Samen met Ton 

Koene zijn de volgende punten besproken en bekeken: 

 

Verzakking van de inrit naar ons complex.  

Helaas viel dit onder een andere afdeling van de Gemeente en dus 

moeten wij hiervoor iemand anders benaderen. 

 

Het verzakken van de slootkant voor het clubgebouw 

Het bestuur wilde daar graag een houten beschoeiing laten plaatsen 

maar helaas, het huidige beleid van de gemeente Maassluis is zo dat 

alle slootkanten een zoveel mogelijke natuurlijke uitstraling moeten 

krijgen/houden. 

 

De sloot aan Sparrendal zijde ter hoogte van tuinen 38 tot 44 

Omdat de Gemeente aan de overzijde bomen en struiken heeft 

gesnoeid zou men iets gemakkelijker de sloot kunnen overspringen. 

De vraag van de vereniging was om de sloot te verbreden en tevens 

meer uit te baggeren. Ook hierin wil de Gemeente niets veranderen. 

Volgens de heer Mostert zullen de struiken weer volop gaan groeien 

en voldoen de sloten volledig aan de eisen van Midden Delfland 

betreffende de afwatering. 

 

Bomenhoek Sparrendal 

Al meermalen heeft de vereniging een verzoek bij de Gemeente 

gedaan om de hoge populieren te kappen, omdat er takken afwaaien 

die dan op de huisjes/kasjes op ons complex vallen en schade 

veroorzaken en voor een onveilige situatie kunnen zorgen bij storm. 

Volgens de heer Mostert worden deze populieren dit jaar weer mee 

genomen in het onderzoek of ze nog gezond zijn. Tot nu toe was dit 

het geval. Indien dit nu ook zo is, en volgens Paul Mostert staan ze er 
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nog steeds gezond bij, worden de populieren dus niet gekapt. Wel zal 

er worden uitgedund, want er staan te veel bomen bij elkaar. In het 

najaar zal de Gemeente wel diverse bomen gaan verwijderen, zie 

foto’s.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Berenklauw 

Er groeien en bloeien ieder jaar op boven genoemde locatie ieder jaar 

grote Berenklauw. Dit willen zowel wij als de Gemeente Maassluis niet 

en daarom zullen deze planten op korte termijn worden verwijderd. Het 

sap van de Reuzenberenklauw kan bij blootstelling aan zonlicht voor 

jeuk en blaren (brandwonden) zorgen.  

 

Ondanks het bescheiden resultaat was het alles bij elkaar wel een 

helder en verduidelijkend verhaal. 
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Werkrooster juni tot en met september 2019 

 

25 mei 2019 Tuin 
 

1 juni 2019 Tuin 

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 
 

8 juni 2019 
  

15 juni 2019 
 M. Fares 101 

 
0 St.onder één dak 114 

M.L.C. Dammers 102 
 

S.A.W. Schotborg 116 

H.A. Köse 103 
 

Ö. Cicek 117 

A. Osman 110 
 

M. El Achaouch 118 

M. Erül 112 
 

E. Ala 119 

     22 juni 2019 
  

29 juni 2019 
 A. El Hamouchi 122 

 
J.V.N. Steltenpool 128 

H. Mustafa 123 
 

A. Talhaoui 129 

S.G. Abdulahad 124 
 

B. Willemse 130 

R. Atar 125 
 

A. El Ouassidi 132 

Y. Ulucay 127 
 

Ö. Ertekin 135 
 

 

6 juli 2019 
  

13 juli 2019 
 R. Saber Ali 136 

 
M. Akpinar 145 

H. Stakenburg 137 
 

M. Al Hariri 147 

Dhr. El Yousfi 138 
 

M. Smit  151 
O. Hoogeveen, Tin Tin 
Kinderopvang 139 

 
M.E. Vreugdenhil 157 

K. Tamo 140 
 

M. Akpinar 159 

     20 juli 2019 
  

27 juli 2019 
 O. Benne 169 

 
E.C.W. Rey 4 

P. van der Stap 171 
 

M.W. van Marle 11 

R. Yeldukko 175 
 

Y. Zengin 14 

A. Al Hariri 179 
 

P.  den Toom 15 

W. Schouten 185 
 

Z. Fars 16 

   
C. van Waesberge 104 
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     3 augustus 2019 Tuin 
 

10 augustus 2019  Tuin 

V. Kutlu 23 
 

0 van Wingerden 30 

E.H. El Khadiri 24 
 

K.A. Abdulla 35 

J.A.M. Klein 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 
   

     17 augustus 2019 
  

24 augustus 2019 
 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 

     

     31 augustus 2019 
  

7 september 2019 
 O. Erül 62 

 
F. Dutar 71 

B.M. Yalcin 63 
 

C.H. Langelaan 72 

A. Said 66 
 

S. Alptekin 74 

M. Oulad Touhami 67 
 

R. Ashad 75 

S. Solmaz 68 
 

A. Yilmaz 76 

     

     14 september 2019 
  

21 september 2019 
 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 
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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. 

     

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Wie heeft er voor mij, tegen een redelijke prijs, een nog goed werkend 

waterpompje te koop. 

Bellen met H. Mustafa, tuin 123, telefoon 06 28871404. 

 

 

 

Kantineaanbieding voor juni t/m september 
 
 

Juni   Tosti ham kaas, ham brie of Hawaii. € 1,15 

 

Juli   Broodje gezond. € 1,45 

 

Augustus  Broodje Mexicano met pindasaus.  

   € 1,45 

 

September  Loempia met evt. pindasaus en    

   sambal.€ 1,45 

 

                                                    Peter van de Berg 
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Druiven (slot) 
 

Als je de afgelopen tijd de druiven op je tuin of in de kas goed verzorgd 

hebt dan zijn ze netjes opgebonden, de ”dieven” verwijderd en 

uitlopers die te dicht op elkaar groeide of geen vrucht droegen 

uitgebroken.  

Als ze volgroeid zijn dan moet de kop er ook af maar om de groei in de 

tak te houden moet de dief, die uit de oksel van het laatste blad groeit, 

gespaard blijven totdat deze ook weer te groot wordt. Zelf probeer ik 

de uitlopers met vrucht ongeveer een meter te laten worden dit is 

belangrijk omdat de druiven gevoed worden door de bladeren boven 

de trossen.  

Je zult zien dat de ontwikkeling van de 

trosjes heel erg hard gaat en als de 

korrels (druifjes) de grootte van een erwt 

hebben dan is het tijd om te gaan 

krenten. Het doel van krenten is om alle 

zaadjes en éénpitters uit de bos te 

verwijderen, zodat de goede korrels 

ruimte krijgen om goed te kunnen 

groeien. Ook de korrels die naar binnen 

groeien moeten eruit. Haal zoveel druifjes weg, dat de overblijvende 

druifjes aan alle kanten voldoende ruimte hebben om uit te groeien.  

 

De druifjes kun je verwijderen door deze voorzichtig met duim en 

wijsvinger van het steeltje te draaien of met een schaar met lange 

punt. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor de druiven die overblijven 

om zo optimaal mogelijk te groeien.  

 

Er zijn soorten zoals de Alicante en 

Muscaat die heel ruim gekrent moeten 

worden, de Frankenthaler kan wat 

minder ruim worden gekrent. Twee 

weken na het krenten moeten ook nog 

de korrels die kleiner blijven voorzichtig 

met een schaar worden uitgeknipt.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://home.scarlet.be/pedroalco/Wijn___Bier/Wijn_-_Vinificatie/Speciale_Wijnen/Tokaj/Animation1.gif&imgrefurl=http://home.scarlet.be/pedroalco/Wijn___Bier/Wijn_-_Vinificatie/Speciale_Wijnen/Tokaj/tokaj.htm&docid=3SBhquaF48i4xM&tbnid=5dCGyKvYtWR8pM:&vet=1&w=213&h=170&bih=733&biw=1067&ved=2ahUKEwiyw9739ZbiAhWKKFAKHUxZBAoQxiAoBHoECAEQGA&iact=c&ictx=1
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Door het snoeien en krenten krijgen de druiven meer zonlicht dat erg 

belangrijk is voor de smaak en kleur. Als er te weinig zonlicht bij een 

bos komt, zou deze kunnen gaan condenseren. Ze worden dan dus 

nat en kunnen gaan rotten. Wel moet je ook uitkijken dat de druiven 

niet te veel zonlicht kunnen krijgen want dan verbranden ze en dat is 

ook niet goed. 

 

Als de druiven eenmaal goed gekleurd en rijp zijn is 

het belangrijk om de druiven niet met je handen aan 

te raken want er zit namelijk een beschermend 

waslaagje om de druiven dat je beschadigt als je het 

aanraakt.  

 

Je hebt in het vorige nummer van Het Vluchtheuveltje 

kunnen lezen dat meeldauw een grote bedreiging is 

voor de druivenoogst. Om het gewas preventief tegen meeldauw te 

beschermen wordt zwavel gebruikt. De bomen worden ingesmeerd 

met een mengsel van bloemzwavel-water-behangselplak.  

Het eenvoudigst om de druiven te 

beschermen is het spuiten met zwavel. 

Begin daar mee als de takuitloop  

10-15cm is en vlak voor het krenten weer 

en ook daarna in totaal zo’n drie of vier 

keer. 

 

Tenslotte wens ik alle tuinders een 

goede en smakelijke oogst van mooie 

druiven. 

 
 

 

Rien Stoffels tuin 199  

 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihnNaa7pXiAhWRYlAKHeaCAqsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/shop/schimmelzieken/group_id,1630&psig=AOvVaw1IGo5nU63mApc0Z95FdRzf&ust=1557746002299135
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/gyuszko/gyuszko1210/gyuszko121000003/15534445-rode-druiventros-in-de-wijngaard-v%C3%B3%C3%B3r-de-oogst.jpg&imgrefurl=https://nl.123rf.com/photo_15534445_rode-druiventros-in-de-wijngaard-v%C3%83%C2%B3%C3%83%C2%B3r-de-oogst.html&docid=dDT9MG7Q89YVAM&tbnid=QtTyJtsfgzvp1M:&vet=10ahUKEwjC__Oi-ZbiAhVOb1AKHUj_AcIQMwiHASg7MDs..i&w=863&h=1300&bih=733&biw=1067&q=druiventros&ved=0ahUKEwjC__Oi-ZbiAhVOb1AKHUj_AcIQMwiHASg7MDs&iact=mrc&uact=8
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Klaverjassen 

 

 

Vrijdag 3 mei was de laatste klaverjasavond 

van seizoen 2018-2019. 

Tijdens deze laatste avond worden traditiegetrouw de bekers voor 

beste klaverjasser en de pittenkampioen van het afgelopen seizoen 

uitgereikt. 

 

Aangezien veel spelers toch geen kans meer wisten te maken op de 

beker en mede door het slechte weer waren er maar 16 spelers 

aanwezig, zodat er aan 4 tafels gespeeld werd. 

Ondanks de lage opkomst werd er zeer enthousiast en luidruchtig 

gespeeld. 

 

De kletskoppen voor bij de koffie ontlokten enkele spelers een uitroep 

van verwondering en een extra greep in het doosje. 

Ook de haringliefhebbers verorberden hun geliefde snack met broodje 

en al. 

 

Na 3 rondes werd het uitgebreid tellen en schrijven, zowel de uitslag 

van de avond, als wel de uitslag van het seizoen moesten bekend 

gemaakt worden. 

Voor deze avond waren de 4 hoogst geëindigden: 

 

 

1) Mevr. A. Alkemade  5666 punten 

2) Dhr. Alkemade sr  5541 punten 

3) Dhr. B. vd Berg   5192 punten 

4) Dhr. D. Moerman  5140 punten 

 

 

En de poedelprijs (de bekende hazelnootbollen) ging dit keer naar 

mevr. L. Bos met 3994 punten. 
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De uitreiking van de bekers voor beste speler en de pittenkampioen 

van dit seizoen werd een familieaangelegenheid.   

 

 

Beste speler van het seizoen werd mevr. A. Alkemade. 

 

Pittenkampioen werd dhr. W. 

Alkemade. Beiden ontvingen 

de beker uit handen van Anja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook was er nog een prijs voor degene 

die het meest nat is gegaan. Dat werd 

dhr. M. Paalvast, die breed lachend zijn 

prijs in ontvangst nam. 

 

 
 

 

 

Anja wenste iedereen een fijne vakantie, en tot weerziens op vrijdag 6 

sept. Dan begint het klaverjasseizoen 2019-2020.  

Start 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 
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Eindstand Klaverjassen VRT De Vluchtheuvel seizoen 2019/2019 

 
Top Tien 

 

 

 

Bingo 
 

 

 
 

 

De volgende Bingoavond is vrijdag 20 september. 

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 

Groetjes, Arletta Alkemade.

Naam Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Totaal 

A. Alkemade 5069 4360 5144   5733 4655   4731 5666 35358 

J. Klein 5041 5406   5255 4912 5248   4497 4833 35192 

B. v.d. Gaag   5536 5391 5088 4585 5205   4757 4591 35153 

A. Beneken   4646 4732 4882   5684 5527 4687 4722 34880 

M. Zwan 4168 5128 4538 5485 4725   5702 4834   34580 

C.v.Wingerden   5399 4924 5062 4162 4771   5280 4814 34412 

W. Alkemade 4462 5363 4602   4869   4797 4525 5009 33627 

M. Weeke 5561   4369 4663 4838 4924 5009 4239   33603 

P. v.d.Berg   4676 4554   4677 5585 4456 5102 4536 33586 

B. Alkemade  4312 4328 4957 4711     5240 4326 5541 33415 
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Fytotherapie. Medicinale kruiden- en plantengids 

 
Kennen we haar nog, Klazien uit Zalk? 

Het kruidenvrouwtje dat tegen elk 

ongemak een simpele oplossing wist. 

Met gewone huis- tuin- en 

keukenmiddeltjes en gebruik van kruiden 

(en onkruiden) een zalfje of drankje 

maken. 

 

Met de reguliere zorg is niets mis, maar 

er zijn mensen die hebben ook baat bij 

een andere soort behandeling. 

Homeopathische middelen en of 

alternatieve geneeswijze, waaronder 

accupunctuur enz. 

 

Dit boekje kwamen wij tegen bij 

Apotheek Rijnmond.  

(€ 4,95 ISBN 2-914923-20-1) 

 

Wat een link met onze tuinen heeft is het verbouwen en toepassen van 

kruiden. 

 

In dit boekje een overzicht van te gebruiken kruiden voor bepaalde 

aandoeningen. 

Er staat vermeld welke deel van de plant je het beste kan gebruiken 

(bloem, steel, blad, wortel), wanneer je het kan gebruiken (waartegen 

het helpt) en ook wanneer je het niet moet gebruiken. 

 

Er staan 64 kruiden in het boekje voor ongeveer 240 aandoeningen.  

Het is het meer dan waard om dit boekje aan te schaffen. 

Baat het niet dan schaadt het niet. 

 

Voor gebruik van kruiden raadpleeg uw arts en of apotheek.  
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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

