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Van de voorzitter 
 
En dan is het alweer (bijna) herfst. Het tuinseizoen loopt ten einde. 

Wat is het weer snel gegaan. De dag dat ik mijn aardappels pootte en 

mijn bonenstokken samen met mijn kleindochter in de grond duwde 

lijkt helemaal nog niet zo lang 

geleden. Het lijkt wel of 

naarmate je ouder wordt, de 

dagen steeds sneller 

voorbijvliegen. Het bestuur 

heeft de afgelopen maand niet 

stil gezeten. Zoals u heeft 

kunnen zien is er een prachtig 

hek gezet langs tuin 2. Een 

knap stukje werk van de firma 

Odenkirchen. Het is de 

bedoeling dat langs tuin 1 

hetzelfde hek wordt geplaatst. 

De kosten hiervan worden 

opgenomen in de begroting 

van 2020. Ton Koene gaat in 

samenwerking met de firma 

Hexta het elektronische 

schuifhek in werking stellen. Over het gebruik en de procedure van het 

de schuifpoort leest u meer bij ‘Berichten van het bestuur’ verderop in 

deze uitgave.  

Verder hebben we in de winkel de balans opgemaakt. De volle tonnen 

met meststoffen zijn erg moeilijk te wegen en moesten dus 

leeggemaakt worden. Dat is niet handig en kost tijd. De Kalkamon 

bijvoorbeeld, moest halverwege de ton losgebikt worden. Mede om 

deze reden heeft het bestuur besloten dat de voorraad gewoon in de 

zakken moet blijven. Pas als de 25 kg op is, mag er een nieuwe zak 

worden aangebroken. Verder wordt de lijst met producten naast de lijst 

van het AVVN gelegd. Producten die we beter niet meer kunnen 

gebruiken, zullen van de verkooplijst worden afgehaald. Biologische 

producten zullen worden toegevoegd. Daarover later meer. U zult van 

lieverlee wat nieuwe gezichten in de winkel zien.  
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Het bestuur is een nieuwe ploeg aan het samenstellen. Mocht u 

interesse hebben, laat het ons weten! We kunnen nog mensen 

gebruiken. 

 

Komende maanden kunnen we goed gebruiken om eens flink op te 

ruimen en opstallen indien nodig op te knappen. Kijkt u eens achter uw 

huisje. Breng losse stukken hout en ander materiaal wat niet meer 

bruikbaar is naar de Milieustraat van de Gemeente Maassluis. We 

gaan dit najaar een grote opruimactie organiseren. In het volgende 

Vluchtheuveltje leest u hier meer over. 

 

Anne Langedijk 

 

Agenda 
 

Datum Activiteit 

11 oktober Klaverjassen 

18 oktober Bingo 

8 november Klaverjassen 

15 november Bingo 

6 december Klaverjassen 

20 december Bingo 

 

 

 

Nieuws van de redactie 

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

 

1. Ligusterhaag langs het hoofdpad 

 

In april van dit jaar zijn wij gestart met het planten van ligusterheggen 

langs het hoofdpad en wel op de tuinen die eind 2018 zijn vrij gekomen 

en waar dus nieuwe leden op zijn gekomen. Op deze tuinen werden de 

planten gratis door de vereniging 

verstrekt en geplant. Een aantal 

leden die al langer lid zijn van de 

vereniging hebben ook 

meegedaan. In totaal zijn er 365 

stuks geplant. Dit najaar gaan we 

weer een vervolg geven aan deze 

actie. Het doel is een groenere 

Vluchtheuvel en meer eenheid 

langs het hoofdpad. 

 

Aan leden die ook graag een ligusterhaagje aan het hoofdpad willen 

hebben, levert de vereniging kosteloos de planten. Men moet wel zelf 

het bestaande hekje verwijderen en de ligusters aanplanten. Er 

zullen 5 stuks planten per strekkende meter geleverd worden, wat 

inhoudt dat men per tuin er ca. 20 stuks krijgt, (let op, de verplichte 

plantafstand vanaf het hoofdpad is minimaal 25 cm!). 

De ligusterhaag mag niet hoger worden dan 80 cm. Twee vrijwilligers 

van de vereniging zullen de haagjes aan de zijde van het hoofdpad 

bijhouden. Aan de kant van de eigen tuin moet dit door het tuinlid zelf 

worden bijgehouden. Dit betekent dus ongeveer twee tot drie keer per 

jaar een snoeibeurtje. 

 

Heb je interesse?? 

Neem dan voor 15 oktober a.s. contact op met Ton Koene. 

E-mail, tonkoene@kabelfoon.nl 
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2. Hek voorkant complex 

 

Op het moment van schrijven is het 

bestuur met diverse vrijwilligers en 

bedrijven nog volop aan het werk om 

alles in orde te krijgen om ons 

complex te kunnen afsluiten.  

Het is best veel werk om een en 

ander gerealiseerd te krijgen. We 

hebben te maken met diverse firma’s (elektra aanpassen, plaatsen hek 

langs tuin 2 en het bedrijf dat de schuifpoort in bedrijf moet gaan 

stellen) welke op elkaar afgestemd dienen te worden, maar alles 

verloopt volgens plan. 

 

Graag wil het bestuur jullie ook meer informatie verstrekken over het 

gebruik en de procedure van de schuifpoort betreffende het openen en 

sluiten. 

 

Overdag zal de poort gewoon 

openstaan. Door middel van een 

tijdklok zal de poort op 

voorgeprogrammeerde tijden 

openen en sluiten. De bedoeling is 

om rekening te houden met het 

seizoen, wat inhoudt dat de poort 

‘s zomers langer zal open staan 

dan in de wintermaanden. 

 

Als bestuur hebben we besloten dat de poort van 1 maart tot en met 

30 september om 06.30 uur zal openen en om 21.30 uur automatisch 

zal sluiten. 

Vanaf 1 oktober tot 29 februari zal de poort om 08.00 uur 

automatisch openen en om 19.00 uur sluiten. 

 

Uiteraard is het mogelijk dat ieder lid toch toegang kan krijgen na 

afsluiting van het complex. In de schuifpoort zal een gsm-unit worden 

gemonteerd, waardoor men door een bepaald nummer te bellen met 
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een gsm-telefoon het hek kan openen. De poort zal 14 seconden open 

blijven staan en vanzelf daarna weer sluiten. Dit is mogelijk met alle 

gsm-toestellen, waarvan het 06 nummer bij de vereniging bekend is. 

Deze 06-nummers zullen in de unit worden geprogrammeerd. 

Doorgeven van dat nummer aan derden zal dus niet werken. 

 

Als men zich nog op het complex bevindt en het hek is gesloten, dan 

kan men via een drukknop, die op ca. 4 meter van de poort langs het 

hoofdpad wordt geplaatst, de poort openen. 

 

Wij hopen hiermee u een veiliger gevoel te geven op ons complex en 

op deze manier ook zoveel mogelijk ongenode gasten buiten het 

terrein te houden. 

 

U kunt uw telefoonnummer wat geprogrammeerd moet worden, 

doorgeven aan de secretaris onder vermelding van uw naam en het 

tuinnummer. 

 

 

3. Voertuigen van het middenpad (reminder) 

 

In verband met de doorgang 

van de ambulance verzoekt het 

bestuur de tuinleden die zelf 

met een scootmobiel komen, of 

familie/vrienden hebben die met 

een scootmobiel komen, deze  

op de tuin zelf te parkeren.  

 

Tevens willen we u vragen, als u per 

fiets of scooter naar de tuin komt, 

deze ook op uw eigen tuinpad neer te 

zetten.  

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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4. Gezocht! Vrijwilligers voor bemanning van de winkel. 

Het bestuur is bezig om een nieuwe ploeg vrijwilligers samen te stellen 

die de winkel op zaterdag gaat bemannen. We hebben al een aantal 

aanmeldingen, maar we hebben nog niet genoeg vrijwilligers! 

 

Lijkt het u leuk om af en toe op zaterdag in de winkel te staan? Meldt u 

zich dan aan bij onze secretaris Anita Roks: 

info@vluchtheuvelmaassluis.nl of tel: 010-5910543 

Deze uren vallen vanzelfsprekend onder de verplichte 10 uren die 

ieder lid van de vereniging per jaar voor zijn of haar rekening neemt. 

 

 

 
Kantineaanbieding oktober 
 

Broodje (saté) kroket € 1,45 

 

 

 
Peter vd Berg 

 

 

Weerspreuken 

 

Is oktober warm en fijn, 

het zal een scherpe winter zijn. 

 

Brengt oktober veel vorst en wind, 

zo zijn januari en februari zeer mild. 
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Werkrooster oktober – november 2019 

 

     5 oktober 2019 
  

12 oktober 2019 
 G.M.P. van Wijk 94 

 
M. Fares 101 

D. Fahry 96 
 

M.L.C. Dammers 102 

L.R. Teeuwisse 98 
 

H.A. Köse 103 

H.P.G. Weeke 99 
 

M. Odeh 104 

P.J.N. van Zanden 100 
 

A. Osman 110 

   M. Erül 112 
 

19 oktober 2019 
  

26 oktober 2019 
 0 St.onder één dak 114 

 
A. El Hamouchi 122 

S.A.W. Schotborg 116 
 

H. Mustafa 123 

Ö. Cicek 117 
 

S.G. Abdulahad 124 

M. El Achaouch 118 
 

R. Atar 125 

E. Ala 119 
 

A. Nowocien 126 

   
Y. Ulucay 127 

 

2 november 2019 
  

9 november 2019 
 J.V.N. Steltenpool 128 

 
R. Saber Ali 136 

A. Talhaoui 129 
 

H. Stakenburg 137 

B. Willemse 130 
 

Dhr. El Yousfi 138 

A. El Ouassidi 132 
 

O. Hoogeveen, Tin Tin 
Kinderopvang 139 

H. Lamdani 134 
 

K. Tamo 140 

Ö. Ertekin 135 
   

     16 november 2019 
  

23 november 2019 
 M. Akpinar 145 

 
M.A. Peracha 169 

M. Al Hariri 147 
 

P. van der Stap 171 

M. Smit  151 
 

R. Yeldukko 175 

M.E. Vreugdenhil 157 
 

A. Al Hariri 179 

M. Akpinar 159 
 

R. Alebrahim 183 

   
W. Schouten 185 
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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. 

     

 
 
 
 
Bingo 
 
 
 
 
 
 
De volgende Bingoavond is vrijdag 18 oktober. Aanvang 19.30 uur. 

Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

De Bingoavonden in november en december 2019 

zijn op vrijdagavond 15 november en vrijdagavond  

20 december. 

 
 
 
Groetjes en tot snel, Arletta Alkemade. 
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Klaverjassen 

 

Vrijdag 6 september was de eerste 

klaverjasavond van seizoen 2019-2020. 

 

Mede door een enkel ziektegeval en door het feit dat enkele vaste 

spelers nog op vakantie waren, was er een bescheiden opkomst van 

18 spelers, waaronder enkele nieuwelingen. 

Hierdoor werd er aan 4 tafels gespeeld, met 2 slapers. 

Natuurlijk begon de avond met een kopje koffie en voor de liefhebber 

een lekkere kletskop. 

Hoewel er slechts 4 tafels waren, werd er niet minder enthousiast 

gespeeld. 

Zoals gebruikelijk werd er serieus, edoch met veel plezier gespeeld, 

met af en toe een luidruchtige uitval van deze of gene. 

Tussen de rondes door gezellig een drankje met de vaste blokjes kaas 

en plakjes worst. 

En uiteindelijk kon na drie rondes de eindstand opgemaakt worden en 

kon Anja de prijzen uitreiken. 

Erg leuk was, dat nieuwkomer Sjors met de eerste prijs aan de haal 

ging en Anja zelf de poedelprijs veroverde. 

 

1) Dhr. S. Schrumpf  5415 punten 

2) Dhr. P. vd Berg   5336 punten 

3) Mevr. A.C. Alkemade  5132 punten 

4) Dhr. M. Paalvast  5095 punten 

5) Dhr. H. Weeke   4883 punten 

 

En de poedelprijs ging naar Anja met 4200 punten 

  

De volgende klaverjasavond zal zijn vrijdag 11 oktober (dus niet 4 

oktober i.v.m. Furiade) 

 

Verder dit jaar nog vrijdag 8 november en vrijdag 6 december  

Kerstklaverjassen (hiervoor dient men zich van tevoren op te geven)  
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Het onderhoud van de accu in de winterperiode. 

 

Jammer, maar de zomer is toch echt definitief voorbij. Het eind van het 

tuinseizoen betekent dat er in ieder geval niet veel meer hoeft te 

worden gesproeid en dit betekend dat het tijd is om eens te kijken naar 

de zonnepanelen installatie en wat dan vooral belangrijk is, wat ga je 

met de accu doen om deze eventueel klaar te maken voor de 

komende winter. 

 

Accu’s in de winterstalling 

Uiteraard hoort bij de wintertijd 

ook een goede zorg voor de 

accu. Een veelgehoorde 

misvatting is dat het verstandig 

zou zijn om een accu die lange 

tijd niet wordt gebruikt 

regelmatig volledig te ontladen 

en vervolgens weer te laden. 

Maar dit klopt niet. Sterker nog: ontlading leidt juist vrijwel zeker tot 

een defect. Als je de accu op de tuin laat overwinteren dus 

aangesloten laat staan op de regelaar is het noodzakelijk om 

gemiddeld 2 maal per maand een apparaat te laten draaien, dit kan het 

pompje zijn (maar dit is bij vorst natuurlijk niet mogelijk), maar het kan 

ook een lamp van 12 volt zijn of iets dergelijks. Al je de accu liever 

thuis bewaart moet je goed in acht nemen wat hieronder wordt 

beschreven. Bewaar een accu dus nooit in ontladen toestand! 

 

Wordt de accu een tijdlang niet gebruikt? 

 Ontkoppel altijd de poolklemmen en laadt de batterij eerst 

100% volledig op voordat deze wordt weggezet. 

 Het beste kunt u de accu thuis op een droge en vorstvrije plek 

bewaren. 

 Elke accu heeft een bepaalde mate van zelfontlading. Als u er 

langere tijd niet naar omkijkt, kan uw accu beschadigd raken 

en niet meer goed opgeladen worden. 



 

 

 

 

 

 

 

12 

 Het is belangrijk om uw ongebruikte accu tussentijds te laden. 

Ook kunt u hiervoor permanent gebruikmaken van een 

onderhoudslader (hoogfrequente druppellader). 

 Gebruik alleen een veilige, gekeurde en geschikte lader met 

de juiste laadspanning en laadvoltage. Lees vooraf goed de 

gebruiksaanwijzing. 

 Controleer regelmatig de spanning van de accu, bij voorkeur 

iedere maand. De accu mag NOOIT dieper ontladen worden 

dan 11,75 Volt. Hoe dieper de ontlading, hoe korter de 

levensduur van de accu. Zorg ervoor dat de accu op tijd (liefst 

niet onder de 12.4 Volt tijdens opslag komt) en tevens goed 

geladen wordt. 

 Tijdens het laden kunnen explosieve gassen vrijkomen 

(knalgas). Zorg altijd voor voldoende ventilatie; nooit laden in 

een geheel afgesloten ruimte! 

 Roken en vuur zijn strikt verboden. Voorkom vonkvorming en 

wrijving rondom een accu. 

Tip: Een acculader van goede kwaliteit verlengt de levensduur van de 

accu. Een investering die u gemakkelijk terugverdient!   

 

 

 

 

Groetjes Ton Koene. 
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Bouw & Onderhoud Commissie 
 

Schouw 

Eind oktober wordt er door het 

Hoogheemraadschap van Delfland een schouw 

gehouden.  

Dit houdt in dat de sloten gecontroleerd worden op begroeiing zoals 

riet en andere waterplanten. De sloten zullen door de gemeente en 

Lely aan hun zijden worden uitgebaggerd. Aan de kant van de tuinen 

moeten de leden zelf zorgdragen dat dit gebeurt. Ieder is dan ook 

verplicht, volgens het Huishoudelijk Reglement, ervoor te zorgen dat 

de slootkant vrij is van riet en andere waterplanten. Dat is om de 

doorstroming van het water te bevorderen.  

 

 
 

Het is niet toegestaan om de planten aan de overkant van de sloot te 

dumpen maar op eigen grond te houden. Men kan er ook zelf voor 

zorgen dat het wordt afgevoerd. 

 

Ook het Hoofdpad dient vrij van onkruid te zijn en overhangende 

takken moeten worden gesnoeid of worden opgebonden zodat er geen 

hinder ontstaat voor mensen die passeren.  

Wij hopen op uw medewerking. 

 

 

De Commissie Bouw & Onderhoud. 

Frans Gordijn,  
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Marina Weeke in gesprek met Peter van den Berg  

 
Van Tuin op Tafel. 

Elke zaterdag is de kantine geopend voor leden en niet-leden van de 

Vluchtheuvel. 

Om 9.00uur staan daar vrijwilligers om u te voorzien van koffie en 

lekkere snacks. 

Heel vaak staat Peter van den Berg daar, die verantwoordelijk is voor 

o.a. de inkoop maar ook  de maandelijkse aanbieding verzint. Hij 

begint de ochtend met een glimlach en als hij klaar is, na het 

opruimen, het afval weggooien, de koelkasten aanvullen, gaat hij naar 

zijn tuin op nr: 36 met dezelfde grote glimlach. 

 

 
 

(Peter met Thea een oud lid, die elke zaterdag gezellig langskomt) 

Hij is begonnen op nr. 96 zo’n 15 jaar geleden. Toen nr.36 vrij kwam, 

een tuin die wat meer naar voren ligt is hij daar naartoe verhuisd.  
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Dit was vroeger de tuin van de vereniging en er stond een mooie kas 

op. 

Peter is gaan moes tuinieren omdat het hem een uitdaging leek om 

eigen groenten te gaan kweken. Voorheen was hij druk met zijn werk 

en zijn 3 zonen…. Sommige van u herkennen dat misschien wel. Het 

rijden naar sportverenigingen, wedstrijden en andere “verplichtingen”  

vraagt een hoop tijd. 

Daar stond hij dan op nr. 96. Totaal geen idee wat nou onkruid was of 

een eetbare plant, wanneer 

te zaaien of wanneer te 

oogsten, hoe te planten of 

te stekken, wel of geen 

mest…. Hij had geen idee.  

Hij is heel simpel 

begonnen met het planten 

van uien en knoflook. Hij 

keek hoe zijn Turkse 

buurvouw dit deed, in 

februari, met een bepaalde 

afstand en dat was voor 

hem een perfect voorbeeld. 

Door veel te vragen en te 

proberen is zijn tuin 

geworden tot wat het nu is. 

Toch merk je als 

beginnende groenten teler 

wel dat er veel 

verschillende adviezen 

komen van mede tuinders. 

Maar nog steeds vraagt 

Peter om advies en gaat proberen, proberen en nog eens proberen. Hij 

geeft het gewas drie jaar de tijd om iets te worden. Gebeurt er dan nog 

niets dan is het weer tijd voor iets anders. Zo had hij een 

nectarineboompje in zijn kas die wel bloemen gaf maar geen vrucht. 

Peter wil alleen productieve gewassen in zijn tuin. (bloemen voor op 

tafel en groenten voor op zijn bord) 
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In de kas staan 9 verschillende soorten tomaten, 3 soorten pepers, 

aubergines, puntpaprika, blauwe en witte druiven. Ze geven een goede 

opbrengst voor de pastasaus, sambal en dit jaar ook tomatenketchup. 

En bij de pasta kan dan de zelfgemaakte druivensap worden 

gedronken. 

Regelmatig is Peter in het buitenland te vinden. Hier is hij actief met  

zijn grote hobby: Geocaching (een soort schat zoeken). Wist u 

trouwens dat er bij ons op het complex ook zo’n schat is te vinden? Als 

hij een tuincentrum kan vinden neemt hij bijzondere zaden mee. En dat 

is ook weer proberen. De bijzondere bessen uit Sjanghai zijn niet 

gelukt en de Okra uit Turkije ook niet. Maar de siermais uit Sjanghai 

wel en ook het zaad voor pofmaïs (voor popcorn). Uit Amerika heeft hij 

niet alleen zaden meegenomen maar ook een echte brievenbus. Die 

staat aan de ingang van zijn tuin. Helaas heeft er nog nooit een brief in 

gezeten……. Een idee? 

 

Peter is reuze trots op zijn hazelnootboom. Nu heeft hij er ook een met 

rood blad en het is afwachten of deze het net zo goed gaat doen. 

Naast het vrijwilligerswerk in de kantine waar hij ook, zeker, een 

sociaal bindende factor is, is hij ook vrijwilliger op de moestuin van de 

DrieMaasHave. Hier (ver)zorgt hij, met cliënten en andere vrijwilligers 

(voor de) groeiende planten.   

Toch probeert hij om elke 

dag even op zijn tuin te 

zijn….al is het maar om 

een “tukkie” te doen. 

En op zaterdag staat hij er 

weer, met een glimlach en 

een praatje met hen die 

het nodig hebben. Meestal 

achter de bar en soms 

zittend aan de stamtafel, 

vragend, opmerkzaam en 

luisterend. 

 

Quote: Dan wachten ze maar…….  
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Merkwaardig  

 

In februari van 1975 kreeg ik een tuin 

bij De Vluchtheuvel en vanaf dat 

seizoen heb ik suikermais geteeld. Dat 

ging altijd goed. Nou ja het ene jaar 

ging het wat beter dan het andere jaar. 

In de mindere jaren was de bevruchting 

niet optimaal zodat je wat minder fraaie 

kolven had. Dit deed niets van het 

smikkelen van mijn kinderen af, want 

als er op zondag mais op het menu 

stond, was het echt een feest. Met de 

speciale maisprikkers en wat roomboter op de warme mais was het 

lekker afhappen.  

 

Dit seizoen ontdekte ik in 

twee maiskolven een heel 

merkwaardig verschijnsel zie 

de foto’s. Dit heb ik in al die 

jaren nog nooit gezien. In 

eerste instantie dacht ik aan 

een of ander insect want het 

vlies lijkt heel nauwkeurig 

geweven maar na wat googelen kwam ik er 

achter dat dit een schimmel is, ook wel 

builenbrand genoemd. De onderstaande 

beschrijving verklaart waarom ik deze 

schimmelinfectie niet eerder gezien heb. De 

droogte en de extreme temperaturen zijn hier de 

oorzaak van. 

 

Builenbrand (Ustilago maydis) 

 

De schimmelsporen van builenbrand kunnen via 

wind, neerslag en insecten worden verspreid en 

beschadigde maïsplanten infecteren.  
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Ook builenbrand treedt 

vooral op, wanneer de 

maïs aan stresssituaties 

werd blootgesteld (bijv. 

droogte, hagel, aantasting 

door fritvlieg).  

Hoge temperaturen 

bevorderen de kieming 

van de sporen.  

De schimmelsporen 

kunnen na het 

onderploegen aan 

aangetaste oogstresten 

nog tot tien jaar in de bodem overleven. De ernst van de aantasting is 

onafhankelijk van de frequentie van de maïsteelt. 

 

De jonge paddenstoelen, want dat zijn het eigenlijk, zijn eetbaar en 

worden in Mexico beschouwd als een delicatesse. Ze worden zelfs 

ingeblikt, maar vers is (natuurlijk) lekkerder. Maar ik ga mij er niet aan 

wagen. 

 

Ik ben benieuwd of er meer tuinders zijn die nu last hebben gehad van 

de builenbrand in hun maiskolven. Ik hoor het graag van ze. 

 

 

 

Rien Stoffels, tuin 199 
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Workshop steenfruitbomen snoeien. 
 

Het weer beloofde ’s morgens niet veel goeds: de regen kwam met 

bakken uit de hemel zaterdag 7 september. Maar we lieten ons niet 

afschrikken. Gewapend met laarzen en regenpakken zijn Dominico 

Massa en ik naar Delft geweest voor een workshop steenfruitbomen 

snoeien die uiteindelijk door Natuurlijk Delft (afdeling van de KNNV) 

werd georganiseerd. De Groene Motor en Het Zuid-Hollands 

Landschap vermeldden dit op hun site. 

Vandaar dat we dachten dat zij het 

zouden organiseren.   

We begonnen met een klein stukje 

theorie.                                                                                 

Steenvruchten zijn vruchten met een 

harde pit zoals pruimen, abrikozen, 

kersen en perziken. De beste tijd voor de 

snoei is net voor de bloei of net na de 

oogst. Niet snoeien in de winter omdat 

dan de kans op loodglans dan groot is. En 

snoei 20% tot maximaal 30% van de 

takken. Loop om de boom heen en snoei 

van alle kanten om balans in de kroon te houden. Het midden van de 

boom moet luchtig zijn, zodat wind en zon goed in het hart van de 

kroon kunnen komen. Een boerenwijsheid: je moet je pet er doorheen 

kunnen gooien. Takken die naar beneden hangen kun je inkorten of 

helemaal weghalen. Kruisende takken en takken die naar binnen 

groeien kun je ook beter weghalen omdat schurende takken wonden 

veroorzaken en dus kans op infectie. Zorg voor schoon gereedschap. 

Na deze uitleg zijn we naar buiten gegaan om het zojuist gehoorde in 

de praktijk te brengen. Het boomgaardje was nog jong en de bomen 

nog niet zo groot. We hebben een aantal bomen 

mooi in vorm kunnen knippen. Een pruimenboom 

maakt ook veel wortelopslag. Dat moest ook 

verwijderd worden. Bij een kopje koffie werd de 

middag nog even doorgenomen en gingen we 

tevreden naar huis en…………..……geen spatje 

regen gehad😊 Anita Roks.  
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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 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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