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Van de voorzitter 
 
Het is een enerverende zomer geweest.  Dieptepunt was de nacht van 
15 op 16 juli toen er in 14 huisjes achter op ons complex is ingebroken. 
Vooral generatoren, waterpompjes etc. zijn meegenomen. Heel 
vervelend is dat er ook veel braakschade is aangericht. De dieven zijn 
via de sloot aan de kant van het Sparrendal op ons terrein gekomen. 
Volgens de politieagenten die de situatie kwamen bekijken is het 
complex van De Vluchtheuvel de enige plek in Maassluis waar het  
’s nachts nog donker is. Het bestuur wil heel graag dat er 
lantarenpalen langs het middenpad komen. In een volgend gesprek 
met de Gemeente Maassluis zullen we dit aan de orde stellen.  

Hoogtepunt was de plaatsing van een prachtig elektronisch schuifhek 
aan de voorkant van ons terrein. Dit zal u vast niet ontgaan zijn. Het 
hek hebben wij gekregen van onze goede buur Lely. Het (voor de 
vereniging kosteloze) vervoer van dit grote hek van Lely over de 
Weverskade was heel specialistisch werk! Het vergt ook nog enige 
inspanning om het hek werkend te krijgen, maar dit gaat vast goed 
komen. Deze klus zal onder supervisie van Ton Koene en Frans 
Gordijn samen met een aantal onmisbare vrijwilligers worden 
uitgevoerd. Vanzelfsprekend zal het hek overdag open staan. De 
openings- en sluitingsprocedure wordt nog verder uitgewerkt. We 
hopen hiermee in ieder geval de diefstal van onze oogsten tegen te 
gaan. 
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Op maandag 22 juli kregen we het afschuwelijke bericht dat Jos Klein 
op zaterdag 20 juli was overleden. Een week eerder was hij  
’s morgens nog, vrolijk als altijd, in de kantine geweest. Het is moeilijk 
te bevatten dat we Jos niet meer tegen zullen komen op ons complex.  
 

Heel grappig te horen dat men geconstateerd 
heeft dat de voorzitter zelf, zich niet aan de 
reglementen houdt, omdat ze op zondag haar 
tuin sproeit!  
Blij dit misverstand uit de wereld te kunnen 
helpen. Ik heb, met de hulp van mede 
tuinleden een zonnepaneel en een geluidloos 
elektrisch pompje geïnstal-leerd, waardoor ik 
op alle dagen van de week en op alle uren 
van de dag mijn tuin nat kan spuiten. Super! 
Het bestuur hoopt dat nog meer leden zullen 

besluiten om een zonnepaneel aan te schaffen, zodat het aantal 
brullende benzinepompjes steeds minder zal worden. 
Daarnaast is het bestuur nog steeds bezig met het verder 
professionaliseren van de winkel. De elektronische kassa, waarmee de 
voorraad automatisch wordt bijgehouden is een goede stap voorruit. 
De toonbank van de winkel zal nog worden aangepast, zodat er een 
betere afscheiding komt tussen de verkoopverantwoordelijken en de 
kopers. Tevens zullen de producten die verkocht worden beter 
zichtbaar worden en zal het assortiment worden uitgebreid met 
biologische producten. Het bestuur is zeer teleurgesteld dat de huidige 
winkelploeg niet met de veranderingen mee wil gaan. Ondanks 
intensief overleg stopt de gehele ploeg per 1 september 2019 met de 
werkzaamheden. Het bestuur bedankt hen hierbij voor hun inzet. 
 
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. 
 
Anne Langedijk 
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Agenda 
 

Datum Activiteit 
6 september Klaverjassen 
14 en 15 september Fair de Marlequi in Warmenhuizen 

Meer informatie: www.marlequi.nl 
15 september  Uiterlijke inleverdatum kopij Vluchtheuveltje 

oktober 
14 t/m 22 september Bloemkunst kasteel Groeneveld in Baarn 

www.kasteelgroeneveld.nl 
20 september  Bingo 
18 oktober Bingo 
15 november Bingo 
20 december Bingo 
 
Nieuws van de redactie 
 
Wij zijn blij te kunnen melden dat Marina 
Weeke is toegetreden tot de redactie van 
Het Vluchtheuveltje. Zij gaat iedere maand een lid interviewen. In dit 
Vluchtheuveltje leest u het eerste stuk wat van haar pen afkomstig is. 
 
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  
15 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. 
 
Ingezonden brief 
 
Beste tuinleden, 
 
De huidige medewerkers van de inkoop stoppen per 1 september. 
 
Wij danken de tuinleden dat wij jullie van dienst hebben kunnen zijn. 
Met vriendelijke groet de medewerkers van de winkel. 
 

 

http://www.kasteelgroeneveld.nl/
mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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In Memoriam 
 
Maandag 22 juli bereikte ons het 
trieste bericht van het plotselinge 
overlijden van een zeer 
gewaardeerd, betrokken tuin lid, 
Jos Klein in de veel te jonge leeftijd 
van 70 jaar. We kennen Jos als 
een enorme aardige, sympathieke 
man, die altijd bereid was om 
iemand te helpen.  Jos stond volop 
in het leven en was nog met van 
alles bezig.  

Natuurlijk zijn volkstuin, hij speelde graag een wedstrijdje tennis, hield 
van wandelen, zat in de VVE van het appartementencomplex waar hij 
woonde en niet te vergeten: hij was vrijwilliger bij de Hudson. Vaak 
kwam hij in zijn witte tennistenue naar de tuin. Lekker in korte broek, 
ook als het nog best fris was. Jos was altijd in voor een praatje en 
voelde een grote verantwoordelijkheid voor onze vereniging. Bij iedere 
ledenvergadering bedankte Jos namens de leden het bestuur voor hun 
inzet. Dat was typisch Jos. 
Op de rouwkaart werd de volgende tekst afgedrukt, 
 

Hij stond vol in het leven 
Was behulpzaam voor menigeen 

Had nog zoveel plannen 
Maar verraste ons en iedereen 

 
En zo is het. Wij zullen hem enorm missen! 
 
Wij wensen zijn vrouw Gerrie, Jeroen, Anne-Marie en Bastiaan heel 
veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. 
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Berichten van het bestuur 
 
 
Schuifpoort en hekwerk 
 
Wat de meesten van jullie wel zullen hebben gezien, is dat er 
plotseling een schuifpoort op ons parkeerterrein staat. Hier is een wel 
heel bijzonder traject aan vooraf gegaan. 
De vereniging is al een aantal jaren in gesprek geweest met de 
gemeente Maassluis over de wens om ons terrein in de nacht af te 
kunnen sluiten voor ongenode gasten. Steeds weer kreeg men nul op 
rekest. Met de wisseling van de wacht na de laatste Gemeenteraads-
verkiezingen, is wethouder Van der Wees de verantwoordelijke man 
op dit terrein. Hij voorzag geen problemen, zolang als er maar een 
code/sleutel bij de Gemeente ligt, waarmee de riool persleiding die 
onder het pad ligt, altijd bereikbaar is. 
 
Nu kon het bestuur snel handelen, omdat er al een begroting klaarlag 
om dit te realiseren. Echter begin juni werd een van onze leden op zijn 
tuin aangesproken door iemand van de Firma Lely, onze buren, u allen 
welbekend en gaf hem een kaartje met de vraag of iemand van het 
bestuur van onze 
vereniging contact met 
hem kon opnemen. Lely 
wilde het bestuur graag 
betrekken in de voorne-
mens die men had 
betreffende het slopen van 
de oude gebouwen op het 
terrein van Lely, welke op 
11 juni zouden gaan 
aanvangen.   
Na een meeting van het bestuur met Erik Hazelzet, projectleider sloop 
van Lely, leek het een prima idee om onze kantine beschikbaar te 
stellen voor een informatiemiddag voor buurtbewoners.  
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Daarbij werd de vraag 
gesteld of zij wat voor ons 
konden betekenen in de 
vorm van materialen die 
zouden vrijkomen bij de 
sloop. 
Direct werd er door een van 
de bestuursleden op 
gereageerd dat wij bezig 
waren met een plan om het 
terrein te kunnen afsluiten 

dus hekken zouden een wel heel mooi cadeau zijn. Lely kwam met het 
voorstel om ons een schuifpoort aan te bieden. Vanzelfsprekend heeft 
het bestuur hier direct positief op gereageerd.  
 
Het bestuur heeft meteen daarna een plan de campagne gemaakt, 
omdat Lely i.v.m. de sloop het hek snel kwijt moest. Het bleek een heel 
groot vol automatisch hek te zijn van het bouwjaar 2012 (dus zo goed 
als nieuw). 
Begin juli is dus dat hek met een dieplader op transport gezet door 
Lely en bij ons afgeleverd. 
Er waren wel al wat voorbereidingen getroffen zoals het boren en 
plaatsen van ankers waar de poort op bevestigd moest worden, het 
hek weegt bijna 1000 kg dus dat til je niet zomaar op! 
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Omdat de grondkabel dient te worden ingegraven op 60 cm diepte, 
moesten de coniferen bij tuin nr. 1 verwijderd worden. Het was anders 
niet mogelijk om te graven. (en dan zit er ook nog een wespennest 
tussen de wortels van de coniferen). Deze zijde zal met een tijdelijk 
nood hekwerk worden afgesloten. Voor komend jaar 2020 worden de 
kosten om deze zijde met hetzelfde materiaal te gaan afsluiten als bij 
tuin nr. 2 opgenomen in de begroting. Tevens wordt er een subsidie 
aanvraag gedaan bij de Gemeente Maassluis. 
 
Het bestuur hoopt het hek medio september/oktober operationeel te 
hebben.Aan de openings- en sluitingsprocedure wordt nog gewerkt. 
We houden jullie op de hoogte. 
 
 
Kantineaanbieding september 
 
Loempia met evt. pindasaus en sambal. € 1,45 
 
 
 Weerspreuken 
 
Wil september vruchten dragen, dan moet juli hitte geven om te klagen 
 
Vallen de eikels in september al af, dan zit de zomer vroeg in het graf. 
 
Als slakken en padden kruipen, zal het weldra druipen.                                                    

Peter van de Berg 
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Werkrooster september – oktober 2019 
 
7 september 2019 Tuin  14 september 2019 Tuin 
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 
 
21 september 2019   28 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    
     
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 
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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. 
     
 
 
 
Berichten van het bestuur (2) 
 
 
Verven containers op parkeerterrein 
 

 
De containers zijn, zoals de meeste mensen wel zal zijn opgevallen, 
schitterend in de groene verf gezet. Dit was een hele klus, maar wel 
nodig. Eerst moest men achter de containers struiken snoeien en 
daarna met de hogedrukspuit de containers schoonspuiten. Nadat 
deze waren gedroogd, en hopende dat het weer mee speelde, kon 
men beginnen met kwast en roller. We mogen heel blij zijn dat we 
vrijwilligers hebben die bereid zijn om dit werk te willen doen, het is er 
super opgeknapt. Daarom vanuit het bestuur uiteraard onze 
complimenten en dank aan Wim Hakvoort, Piet Breman en John 
Feelders. 
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Zonnepanelen 
 
Bij deze willen wij terugkomen op het traject zonnepanelen wat wij 
vanuit de vereniging hebben gedaan. Na een inventarisatie van 
leveranciers en een overleg met de leden die hiervoor geïnteresseerd 
waren, hebben we uiteindelijk gekozen voor een firma uit het Oosten 
des lands, genaamd Energy Wonder. Alle deelnemende leden hebben 
gekozen voor een totaalpakket: Zonnepaneel, omvormer/regelaar, 
accu en alle benodigde aansluit en bevestiging materialen. Deze 
spullen werden eind juni netjes op de Vluchtheuvel afgeleverd en zijn 
daarna aan de leden die dit hadden besteld uitgedeeld. 
De levering was super compleet met wat extra materiaal en 
onderdelen voor de zekerheid erbij geleverd. Het enige wat men zelf 
nog moest bestellen was een waterpomp van 12 volt, die wij ook van 
tevoren hadden gese-
lecteerd. 
 
Begin augustus was de 
installatie, met behulp 
van medetuinders, bij 
iedereen naar alle 
tevredenheid 
gemonteerd en in 
bedrijf. Op zich zou dit 
best een vervolg 
kunnen hebben. Ik werd 
al door iemand aangesproken die het achteraf jammer vond dat hij er 
te laat over na is gaan denken. Ik kan mij ook voor stellen dat er nog 
meer leden zijn die geïnteresseerd zijn. Ik zou zeggen, ga eens bij een 
van de leden kijken die de zonnepanelen nu gebruiken en doe er je 
voordeel mee. Het kan zomaar zijn dat als er weer voldoende 
interesse is, de vereniging misschien dit dan nog eens op deze manier 
gaat doen.  
Voor de gebruikers, ik wens jullie veel succes met de installatie en ik 
hoop dat jullie er veel plezier aan beleven. 
 
Ton Koene 
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Moestuin-vrijwilligers gezocht! 
 
Houd u van tuinieren en lijkt het u leuk om dit samen met 
dementerende ouderen en jongeren te doen? Wilt u daar 2 x per week 
‘s middags tijd voor vrij maken?  
Voor informatie kunt U terecht bij Peter van den Berg, tuin 36 of 
zaterdag in de kantine. 
 
Vanaf het nieuwe seizoen 2020 
is DrieMaasHave op zoek naar 
moestuinvrijwilligers. Ons duo 
moestuin-vrijwilligers gaat ons 
verlaten na 5 jaar. Zij hebben 
het moestuin project geweldig 
neergezet en hebben aange-
geven de nieuwe moestuin 
vrijwilligers in te willen werken. 
 
Wat doen onze moestuin-vrijwilligers: 
• Bewoners ophalen van de afdeling(en) en ontvangen in de tuin. 
• Vraagt bij dagoudste van de afdeling na of er bijzonderheden zijn 

over de desbetreffende bewoners. 
• Samen met de bewoners activiteiten in de tuin doen zoals zaaien, 

planten, onderhouden en oogsten van gewassen. 
• Individueel contact met bewoners, denk aan bv. praatje maken. 
• Verzorgd de spullen die nodig zijn voor het behoud en onderhoud 

van de moestuin, gelet op het budget. 
 
Wat kan u o.a. verwachten als u vrijwilliger bent in DrieMaasHave: 

• U doet vrijwilligerswerk wat bij u past! U voelt zich zinvol in het 
vrijwilligerswerk en heeft er plezier in. 

• Ieder jaar wordt er een vrijwilligersfeest georganiseerd waarmee wij 
u graag een keer in het zonnetje zetten. 

• Er is een korte lijn met onze coördinator vrijwilligers, zij is van 
maandag t/m vrijdag bereikbaar. 
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• U wordt geïnformeerd en voelt zich betrokken bij DrieMaasHave. 

Bent u ook enthousiast geworden? Neemt u voor vragen over deze 
vrijwilligers vacature gerust contact op met onze coördinator 
vrijwilligers Helen Broer-Hokke;  
h.broer-hokke@argoszorggroep.nl / 010-5923488.  

 
Berichten van het bestuur (3) 

Het is in de afgelopen maanden twee keer 
voorgekomen dat er een ambulance nodig 
was voor tuinleden. De eerste keer was 
het helemaal vooraan op ons complex, 
dus een makkie voor de ambulance-
broeders om met de brancard te lopen. De 

tweede keer was het halverwege het middenpad. Het 
ambulancepersoneel merkte op dat het door de fietsen die tegen de 
tuinhekken aan staan, het pad te smal was voor de ambulance en 
deze daarom niet door kon rijden. Wederom lopen met de brancard 
dus. Dit heeft het bestuur aan het denken gezet. Wij proberen het 
middenpad vrij van overhangende bramenstruiken, klimrozen, 
bloembakken etc. te houden, maar nu staan alsnog de fietsen en 
scootmobielen in de weg. Het punt is dat als iemand achter op ons 
terrein met spoed medische hulp nodig zou hebben, deze hulp dus wel 
eens te laat zou kunnen komen! Het bestuur verzoekt de tuinleden die 
zelf met een scootmobiel komen, of 
familie/vrienden hebben die met 
een scootmobiel komen, deze op 
de tuin zelf te parkeren. Een mooi 
voorbeeld hoe dat kan is op deze 
foto te zien. Tevens willen we u 
vragen, als u per fiets naar de tuin 
komt, deze ook op uw eigen 
tuinpad neer te zetten.  
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bouw & Onderhoud Commissie 
 
Een keer in de maand lopen leden van de Onderhoud Commissie over 
het complex om controle uit te voeren. Regelmatig komen ze tuinen 
tegen waarbij het onkruid nog langs het hoofdpad staat, het zijn dan 
ook vaak steeds dezelfde tuinen waarbij dit wordt waargenomen. Dit is 
niet de bedoeling zoals het staat vermeld in het Huishoudelijk 
reglement van de vereniging (art.6 regel 3). Het is toch een kleine 
moeite om dit een keer per 
maand bij te houden, dat 
scheelt ook weer om 
steeds brieven te moeten 
versturen. Ook zijn er 
tuinen waar bij er struiken 
zoals rozen, bramen en 
ander klimplanten over de 
afscheiding hangen langs 
het hoofdpad. Dit kan 
hinderlijk zijn voor mensen 
die er passeren. Deze moeten dus worden teruggesnoeid zodat ze 
niet meer over de afscheiding groeien en dit ook regelmatig 
controleren. Uiteindelijk mag ook de afscheiding langs het hoofdpad 
ook niet hoger zijn dan 80 cm (art.6 regel 1) Wij verzoeken de leden 
dan ook om hieraan mee te werken om het complex toch een betere 
uitstraling te geven. 

 
Onderhoud slootkant 
Op een aantal plaatsen begint de sloot 
alweer aardig dicht te groeien. Hierbij wil ik 
jullie erop wijzen dat ieder lid verplicht is zijn 
kant van de sloot vrij te houden van 
waterplanten en begroeiing. Let op! Binnen 
twee meter vanaf de slootkant mogen geen 
bomen of struiken worden geplaatst die 
hoger worden dan 50cm.  
 

Frans Gordijn, voorzitter bouw en onderhoud commissie 
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Marina Weeke in gesprek met: Wim Alkemade 
 
Momenteel is het in de journalistiek “komkommertijd”, maar niet op de 
tuinen van onze Vereniging. Daar groeien de komkommers volop en in 
alle maten. Ik hoef niet op zoek te gaan naar nieuws. Zoals de naam al 
zegt: we zijn een vereniging en dat houdt in dat de leden samen 
zorgdragen voor een groeiende, bloeiende en samenwerkende 
Vereniging. 
Het begint al bij tuin nummer 2, waar Wim Alkemade sinds ruim een 
jaar actief op bezig is. Toen hij de tuin betrok moest er toch wel 
behoorlijk veel werk verzet worden. De afscheiding van wilgenhout 
(wat een idee) heeft hij, stapsgewijs, keurig opgebouwd. Nu we, als 
Vereniging, een prachtig hek cadeau hebben gekregen moet er van 
deze creatie, helaas, een deel weer weggehaald worden. Geen 
probleem voor Wim. Het is goed voor de Vereniging en dan moet je je 
soms aanpassen. 
En zo is Wim, altijd bezig. Met bouwen, verbouwen, telen, experi-
menteren, composteren en weer opnieuw beginnen. In 1977 is hij, 
samen met zijn schoonvader, begonnen op tuinnummer 139.  In 1989 
ging Wim op een eigen tuin aan de slag en in 1996 zijn ze, samen, als 
buren een tuin opgeschoven. Toen in 1998 zijn schoonvader overleed 
ging de tuin over naar zijn dochter Arletta. Zo ontstond er, door 
erfopvolging, een dubbele 
tuin (141 en 143). Wim 
was er, sinds hij met 
werken moest stoppen in 
2009, bijna dagelijks te 
vinden. Op deze tuin 
heeft Wim van alles 
gezaaid, opgekweekt en 
geoogst. Ook de “verge-
ten groenten” hebben op 
zijn land gestaan. Er 
stond een houten huis en 
een mooie kas. Met het kweken van de grootste peen en biet voor een 
wedstrijd van het Vlaamse Zaadhuis won hij (met grote lengte) nog 
een kweekkas van 3x3 meter. 
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Het was moeilijk om dit achter te laten maar door omstandigheden is 
hij weer verhuisd. Momenteel staat er op tuin nummer 2 zo’n beetje 
alles wat Arletta eet 😊😊. Behalve dan, de compost die Wim zelf maakt 
en die eigenlijk iedereen zou moeten maken. Het scheelt een berg aan 
afval en hergebruik is een goed gebruik.  
Arletta is de vrouw achter de man en gaat aan de slag met wat Wim 
thuisbrengt. Bakken met pastasaus staan in de vriezer. Komkommers 
worden ingemaakt, wijn wordt gebrouwen van de 4 soorten druiven die 
in de kas staan. Elke ochtend eet Wim een boterham met 
zelfgemaakte aardbeienjam. 
 
Als vrijwilliger is Wim momenteel, sinds 4 jaar, actief in de commissie 
Bouw & Onderhoud. Iets dat hij al jaren hiervoor ook heeft gedaan. Hij 
houdt van duidelijkheid en is een principiële man. Iedereen moet zich 
aan de regels houden, daar zijn ze voor. Daar is niets mis mee. 
Ook is hij actief in de kantine. Niet alleen met het gezellig aan de 
stamtafel zitten maar ook als “barman” bij de 
Bingo en als “klaverjasregelaar”. Arletta is 
ook als vrijwilligster bezig voor onze 
Vereniging. Zij zorgt voor alles wat met de 
Bingo heeft te maken. Het gevolg is weer dat 
Wim ruimte moet maken in de garage om 
alles op te bergen (ook vrijwilligerswerk). 
Zijn grote hobby is het oppassen op zijn 
kleinkinderen, die het tuinieren al, rustig, aan 
het leren zijn. Ook het kweken van 
standaard grasparkieten, waarmee hij al 
enkele keren Nederlands Kampioen is 
geworden, behoort tot zijn passie. 
Natuurlijk heb ik, tijdens dit interview, nog 
veel meer gehoord. Helaas is de ruimte 
beperkt. Hier nog twee tips  
Wim: Het mooiste aan tuinieren is het nathouden. 
Arletta: Ook het sociale leven op de Volkstuin moet onderhouden 
worden. Het is belangrijk. 
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Rommel 
 

De tuinder die van het hiernaast 
afgebeelde huisvuil af moest, moet 
geweten hebben dat dit niet bij het 
composteerbare groenafval, dat iedere 
zaterdagochtend netjes wordt opgehaald, 
mag worden aangeboden. Als de 
betreffende tuinder het niet wist had hij de 
zak afval wel bij zijn eigen tuin neergezet 
en niet tussen mijn zakken groenafval. De 
harde werkers die op een zaterdag in juni 
dienst hadden hebben deze zak begrijpe-

lijk op mijn tuin leeg gekiept om duidelijk te maken dat dit niet bij het 
groenafval hoort. Uiteindelijk konden zij niet weten dat dit afval niet van 
mij was. Aan de herkenbare vloerbedekking tussen het vuil is natuurlijk 
wel te achterhalen van wie dit wél is geweest maar dat is heel veel 
speurwerk. 
 
Dus in het algemeen is het ten strengste verboden om niet 
composteerbare materialen bij het groen te doen want dan lopen we 
het risico dat de gemeente Maassluis die het gratis ophaalt de 
vereniging een hoge rekening presenteert of het wordt niet meer 
opgehaald.  
 
Ik heb een keer gezien dat de grote groenbak op de parkeerplaats 
geleegd werd door de gemeente met een grote grijper. Maar toen zag 
ik dat tussen de grijper niet alleen tuinafval zat maar ook geverfd hout 
van een paar meter, iemand heeft een compleet afgedankt tuinhek in 
de bak gegooid. Dit is natuurlijk helemaal uit den boze. 
Met dit verhaaltje vertrouw ik erop dat dit echt tot het verleden hoort 
want we willen allemaal een mooi complex met afvoer van afval op de 
juiste manier. 
 
Rien Stoffels 
Tuin 199 
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Vogels 
 
In de top 10 van plaagdieren staan 
vogels op nummer 10. Vogels plagen je 
op een paar manieren. Ze zorgen voor 
geluidsoverlast, ze maken rommel, 
pikken je zaaibed leeg en eten je oogst 
op. Er zijn een paar soorten vogels die 
berucht zijn maar het merendeel van de 

vogels zijn erg nuttig in de tuin. Ze zorgen voor een natuurlijk 
evenwicht doordat ze insecten, rupsen en larven vangen voor hun 
jongen maar ook voor zichzelf. Ze zoeken tussen de bladeren naar 
beestjes en slakkeneitjes en gazons worden belucht doordat vogels er 
beestjes uithalen.  
Ik weet niet hoe het bij jou op de tuin is dit seizoen maar ik heb alleen 
last gehad van duiven en eksters die de koolplanten aangevreten 
hebben. De aardbeien zijn nagenoeg niet aangepikt en de rode bessen 
hangen nu nog zonder net er wordt in tegenstelling van voorgaande 
jaren niet van gesnoept door merels of lijsters. Eigenlijk vind ik dit 
zorgelijk ook omdat ik in een mezenkastje een dood vogeltje heb 
aangetroffen. Mogelijk is dit vogeltje vergiftigd door pesticide of de 
ouders. Helaas zijn er nog tuinders die luizen en rupsen met zwaar 
(verboden) gif bestrijden. Doe dit niet meer en laat de vogels dit doen 
zodat ze veilig hun jongen kunnen grootbrengen. 
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Hoe kun je zorgen dat de (weinige) vogels er met je oogst vandoor 
gaan of het zodanig beschadigen dat het 
gewas niet oogstbaar is of er niet uitziet? 
Het antwoord is simpel. Je kunt ze 
verjagen maar dan moet je heel vroeg in 
de ochtend op je tuin zijn want vogels 
hebben geen van 9 tot 5 werkdag, ze 
beginnen zodra de zon opkomt. Verjagen 

is dus voor tuinders van De Vluchtheuvel geen optie. Wel kunnen we 
het lekkers voor de vogels afschermen met netten. Gebruik hier geen 
zwarte netten voor want die zien de vogels 
niet en kunnen ze daardoor in verstrikt 
raken en daar ben je niet altijd bij en de 
vogel zal doodgaan. Dat wil je toch niet? 
(Jammer dat de verkoop van dit soort 
netten nog niet verboden is.) 

De laatste jaren rukken de hals-bandparkieten 
ook op in de steden en bij volkstuinen zoals de 
onze. Deze exoot overleefd hier de winter 
doordat de stedelingen ze voeren. Behalve dat 
ze een fel gekrijs uitstoten beschadigen ze 
vele appels en peren door er maar één hapje 
uit te nemen alvorens ze naar het volgende 
stuk fruit gaan. Ik zie ze niet op mijn tuin 
omdat die te ver weg is op het pad. Ze hebben 

genoeg aan de voorste tuinen. Er valt nog veel over vogelsoorten met 
hun eigen plaagmanier te vertellen maar dan raakt Het Vluchtheuveltje 
overvol en past het niet meer in je brievenbus dus laat ik het hierbij. 

 
 
Rien Stoffels, tuin 199 
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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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