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Van de voorzitter
Ik ben trots als ik over ons terrein fiets. Wat maken we er met zijn allen
een mooi complex van. Van diverse kanten heb ik complimenten
gekregen, dat ons complex er toch echt veel beter onderhouden uitziet
dan een aantal jaren geleden. Er zijn nu ook echt heel veel mooie
tuinen! Ik zeg dan altijd: Die zijn voor ons allemaal!
Het strenge optreden van het bestuur i.s.m. de commissie Bouw &
Onderhoud Tuinen werpt zijn vruchten af. Er zijn natuurlijk een aantal
notoire overtreders van de regels. Mijn man, die altijd de brieven van
de commissie B & O rondbrengt, kent die adressen op zijn duimpje.
Het is ook zeker aan de inspanningen van de leden van de commissie
B &O te danken, dat wij zulke grote stappen voorwaarts hebben
gemaakt. En het is echt niet altijd leuk werk. Streng, doch rechtvaardig,
met het Reglement in de hand wordt niet door alle leden gewaardeerd.
Maar het resultaat telt. En dat is waar ik trots op ben!
Er komt nu ook weer kleur. Het voorjaar blijft toch altijd een prachtig
seizoen. De volkstuin komt weer tot leven. Mijn kas staat al vol met
kleine zelf gezaaide plantjes. Niets zo ontspannend als plantjes
verspenen.
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Ik kijk alweer uit naar een tuin vol geurende bloemen, lekker fruit en
verse groenten.

Ook goed te zien dat de bloembak voor de kantine nu bijna klaar is om
gevuld te worden met aarde en plantjes. Met vereende krachten van
diverse leden, onder de bezielende leiding van Anita Roks, is dit
project gerealiseerd. Als dan eindelijk de terrassen open mogen,
hebben wij een heel gezellige plek om met elkaar lekker buiten te
kunnen zitten voor de kantine. Peter van den Berg zorgt dan voor de
rest.
Ons complex krijgt er een mooie aanblik door, vanaf de Weverskade.
Iets wat van een volkstuinvereniging verwacht mag worden. Leuk voor
alle voorbijgangers en dat zijn er momenteel heel veel.
Anne Langedijk
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Nieuws van de redactie

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kun je
sturen naar Ruud Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. (Tuin 60)
De uiterlijke inleverdatum is 16 mei 2021.
Leden van de vereniging kunnen ook kopij voor Het Vluchtheuveltje
aanleveren. In de agenda op de website staat wanneer de kopij bij
Ruud Broekman, Rabropo@kabelfoon.nl moet worden ingeleverd. Dus
heeft u informatie, tips betreffende tuinieren of een succesje in de tuin,
dan zien we graag uw stukje verschijnen.

Agenda
Datum
16 mei
15 augustus
12 september
17 oktober
14 november
5 december

Activiteit
Inleveren kopij blad juni
Inleveren kopij blad september
Inleveren kopij blad oktober
Inleveren kopij blad november
Inleveren kopij blad december
Inleveren kopij blad januari

In de maanden juli en augustus verschijnt er geen Vluchtheuveltje.

Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de
mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de
Vluchtheuvel wordt weergegeven.
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Werkrooster mei en juni 2021
1 mei 2021
C. van Wingerden
K.A. Abdulla
T.S.P. Reij
R.P. Pronk
F. Abdullah

41
45
48
50
52

8 mei 2021
F. Feelders
R. Wijnhorst
S.H.M. Suljevic
S. Kako
M. El Boukhlifi

55
57
59
62
63

15 mei 2021
A. El Boussattati
M. Ahnouch
S.I. E.A. Abdelmotaleb
O. Erül
B.M. Yalcin

64
66
67
68
70

22 mei 2021
S. Berkdar
A. Said
M. Oulad Touhami
S. Solmaz
S. Alabdallah (zoon)

72
74
75
76
77

29 mei 2021
J.C. Mulder
S. Alptekin
R. Ashad
A. Yilmaz
S. Soydemir

78
80
82
84
86

5 juni 2021
S. Caner
A. El Hamouchi
A. El Moukadam
A. El Hahaoui
R. Smit

30
35
38
39
40
42

94
96
98
100
101

19 juni 2021
G.M.P. van Wijk
S. Samal
L.R. Teeuwisse
P.J.N. van Zanden
M. Fares

103
104
107
110
112

26 juni 2021
H.A. Köse
M. Odeh
R. de Bloois
A. Osman
M. Erül

Let op: zonder goede reden niet op komen dagen
betekent een financiële sanctie van € 30,-. Maar
uiteraard laat u het zover niet komen. Bent u
verhinderd? Dan dient u zelf te ruilen met een
collega tuinder of voor een vervanger te zorgen.
Afmelden (met een zeer grondige reden) bij Piet
Breman Tel. 06-50823679.
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Zonnebloemen en pompoenen

Eindelijk: de zaden van de zonnebloemen en de pompoenen zitten in
de grond. Nu maar afwachten of ze opkomen.
Bent u ook al zover of was u al gestart en heeft u al plantjes?
Ik hoop dat er veel leden van onze vereniging meedoen met de
wedstrijd. We gaan er een gezellige middag van maken. Omdat het
aan het eind van het seizoen zal zijn, de datum moeten we nog
vaststellen, maken we er meteen maar een soort oogstfeest van.
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Berichten van het bestuur

Mooiste tuin 2020

Tijdens de ALV is bekend gemaakt wie de mooiste tuin had in 2020.
Omdat de prijs in 2019 niet is uitgereikt door het steeds weer
verschuiven van de ALV heeft de jury besloten om de tuin die toen
verkozen was, nu de prijs te geven.

De prijs van de mooiste tuin is toegekend aan tuin 12, de tuin van
Monique en Cor de Man.
Een mooie combinatie van een groentetuin (het werk van Cor) en een
supergezellig ingericht zitje met veel kleurrijke bloemen (het werk van
Monique).
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Na de digitale ALV is
de beker in de
kantine door Anne
overhandigd.

Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 17 april is de Algemene Leden Vergadering gehouden via
Zoom.
Helaas waren er maar 15 leden aanwezig. Anne Langedijk is herkozen
als voorzitter en is blij met het vertrouwen wat zij heeft gekregen.
Ook de nieuwe Statuten en Reglementen zijn aangenomen.
Dit betekent dat het nieuwe Huishoudelijk Reglement, Tuin Reglement
en Bouw Reglement per direct van kracht zijn.
Het is verplicht om nieuwe Statuten bij een notaris te laten vastleggen.
Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan
een notariële akte is opgemaakt. We houden u op de hoogte.
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Stoken, vuur, rook
Omdat het nu weer mooier weer wordt, willen wij hierbij nogmaals de
regels omtrent stoken, vuur en rook onder de aandacht brengen.
Artikel 9 uit het tuinreglement:
Het is een lid uit een oogpunt van milieu en
hygiëne niet toegestaan:
a. Afval op de tuin, het tuinenpark of het
parkeerterrein te verbranden;
b. In de open lucht open vuur te hebben met
inbegrip van vuurpotten, vuurkorven e.d.
Barbecueën binnen de door de vereniging
gestelde tijden/eisen is hiervan uitgezonderd
c. Oud en geschilderd hout te gebruiken in
houtkachels in de opstallen i.v.m.
rookoverlast voor medetuinders.

Het bestuur ontving onderstaande foto van Piet Breman. De
vrijwilligers zijn het helemaal zat dat zij iedere keer troep van een
ander moeten opruimen.
HET IS NIET TOEGESTAAN
OM VUILNIS, AFVAL e.d. in
sloten, op wegen of elders,
ook in de nabijheid van het
terrein van de vereniging, te
deponeren! Artikel 9.f.
Tuinreglement.
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Jubileum
Roy Schuijer en Irma Mamadeus zijn 25 jaar lid van De Vluchtheuvel
Dit jaar zijn Roy
Schuijer en Irma
Mamadeus
25 jaar lid van
De Vluchtheuvel.
Gewoonlijk wordt
hier aandacht
aan besteed bij
de ALV, maar
omdat deze ook
dit jaar online via
Zoom gehouden
wordt, is
gekozen voor
een ander moment.
Irma en Roy zijn op zaterdag 10 april 2021 uitgenodigd in de kantine
en onze voorzitter Anne Langedijk heeft hen toegesproken en het
jubileum speldje en de bloemen uitgereikt. Het speldje voor Roy,
omdat hij altijd
al het werk
verricht in de
tuin en de
bloemen voor
Irma, omdat
de tuin op
haar naam
staat.
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Sociaal……….
Interview met Annemieke en Martin Prins door Marina Weeke

Momenteel wordt er aan mij het een en ander uitgelegd over diverse
computertermen zoals browsers, databanken, bloggen, vloggen,
gigabyte, streamen, zoomen, https. Ik moet u eerlijk bekennen, ik kan
het allemaal niet meer zo volgen. Ik ben maar een simpele user 😊.
Ook onze Vereniging is te vinden, met een website, op het internet.
Leuk om deze eens te “bezoeken”. Ik heb gemerkt dat er diverse
tuinders van onze vereniging ook wel wat doen op het internet.
Misschien een idee om dit te koppelen aan de website van de
Vluchtheuvel?
Ook Annemieke Prins is actief op
Facebook met een blog over haar
moestuin “het Prinsenhofje”.
Zij beschrijft wat er zoal gebeurt op de
tuin met nummer 111. Deze tuin kregen
zij en haar man Martin in november
2019 toegewezen.

Er stond toen alleen een huisje en nu is
er een kasje in de maak. Geheel volgens
de voorschriften van de vereniging. Ze
hebben de statuten en het HH
regelement dan ook goed doorgenomen.
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Ze zijn met deze moestuin begonnen omdat hun eigen tuin (thuis) te
klein werd. Hier staan o.a. een pruim, kruiden, een moerbeiboom, een
vijg en nog veel meer.
Nu kunnen ze op nr:111 wat verder gaan met het experimenteren van
vooral aparte groenten maar ook eetbare bloemen zoals : violen, gele
lupine, borage ( zoekopdracht : eetbare bloemen)
Tips en weetjes
Er is nog veel meer!
Wist je dat alle bloemen van groenten en
kruiden eetbaar zijn? Denk bijvoorbeeld aan
de bloemen van bieslook, daslook, borage
(ofwel komkommerkruid, en ja, bloemetjes
smaken inderdaad naar komkommer),
courgette, pompoen en broccoli. Dus: heb je
bieslook in je tuin staan, eet dan ook rustig
de paarse bloemetjes!
Daslook
Daslook is familie van bieslook, en is een
beschermde plant, die je niet in het wild mag
plukken. Door ‘m in je eigen tuin te planten help je meteen het
natuurbehoud een handje! En de blaadjes van de daslook zijn een
originele, pittige aanvulling in je salade.
Broccoli in een vaas
Ook leuk: zet eens een stronk broccoli met grote knoppen in een
vaasje. Na een tijdje zullen de knoppen opengaan en kleine, gele
bloemetjes geven. Wel regelmatig het water verversen en de stronk
opnieuw aansnijden.
Volop gezonde stofjes
Eetbare bloemen zien er niet alleen leuk uit, ze bevatten ook nog eens
veel gezonde stofjes, zoals diverse vitaminen, mineralen en
antioxidanten.
Hoe kom je aan eetbare bloemen?
Je kunt eetbare bloemen uiteraard kopen in de winkel, gewoon in de
supermarkt of vaak ook bij je groenteboer. Daarnaast kun je ze zelf
zaaien. Zaden zijn online of bij een tuincentrum te koop. Kies in dat
geval voor biologische zaden (en biologische potgrond), dan weet je
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zeker dat ze niet allerlei gifstoffen, maar juist nóg meer gezonde
stofjes bevatten.
Kijk uit met wildplukken…
Hoe leuk ook, zo maar in het wilde weg bloemen plukken is risicovol
(en in het geval van daslook dus zelfs verboden). Ga liever onder
begeleiding het veld in, zodat je zeker weet dat wat je plukt eetbaar is
(en niet bevuild is door verkeer of honden).

Tot slot enkele praktische tips
 Bij de rozen is het al even genoemd, maar koop alleen onbespoten
bloemen, die speciaal voor consumptie zijn bedoeld (pluk dus niet wat
blaadjes uit je gekochte boeket).
 Eetbare bloemen zijn inmiddels een echte trend, dus online kun je
allerlei lekkere recepten vinden.
 Bewaar eetbare bloemen in de koelkast, was ze niet en eet bij
voorkeur alleen de bloembaadjes…
Annemieke is ZZP-er (thuis 😊) en haar man
is vliegtuigmotormodulemonteur (mooi
puzzelwoord) bij de KLM. In het seizoen zijn
ze een paar keer per week aanwezig op het
complex.
Annemieke draagt haar steentje bij als
vrijwilliger in de schoonmaak en diverse
projecten. Het vrijwilligerswerk is haar met de
paplepel ingegoten. Bij Excelsior Maassluis is
zij kantinebeheerder.
Ze proberen alles wat eetbaar is te kweken op de tuin. Ze leren van
andere tuinliefhebbers en ruilen zaden en planten met de buren.
Heeft u vragen (zonder moeilijke computertermen) over bijzondere
gewassen en/of eetbare planten dan kunt u terecht op nummer 111 of
op facebook: moestuin het Prinsenhofje.
(https://www.facebook.com/Moestuin-het-prinsenhofje112583390869028/)
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De geboortekaartjes liggen al klaar
Op de tuin van Cor en Monique de Man vindt er binnenkort
gezinsuitbreiding plaats. Er heeft, vlak bij het onlangs aangelegde
vijvertje, een eend een rustig plekje gevonden om daar zeven eieren te
leggen en uit te broeden. Door de bruine kleur haast niet te zien, maar
als je in zoemt zie je moeder eend onder het boompje op haar nest
zitten. Cor en Monique worden een soort “oma en opa” van een aantal
pijltjes.
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Terwijl wij druk zijn met zaaien en planten, zijn er nog twee eenden
aan het broeden op De Vluchtheuvel. Het is echt voorjaar!!

Ze hebben een bijzondere plek uitgezocht
om hun eieren uit te broeden. Een eend
zonder hoogtevrees zit in een knotwilg op
een nest.

De andere eend zit te broeden onder een
heel kleine boom. Nu maar hopen dat ze
ongestoord kunnen blijven zitten. Het zou
natuurlijk fantastisch zijn als er binnenkort
allemaal van die kleine, gele of bruine dons
bolletjes op ons terrein scharrelen.
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Contactgegevens
Voorzitter: Anne Langedijk, Tel. 06-33838009
Email: voorzitter@vluchtheuvelmaassluis.nl
Secretaris: Anita Roks, Tel. 06-41911864
Email: info@vluchtheuvelmaassluis.nl
Penningmeester: Wilco Smaal, Tel. 06-44442193
Email: penningmeester@vluchtheuvelmaassluis.nl
IBAN-nummer: NL12 INGB 0001 3319 05
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. 06-51223403
Kantine: Geopend: iedere zaterdag van ± 9.00 - ± 14.00 uur.
Coördinator kantine en medewerkers: Bert Engel
Schoonmaak: Mari en Ans Paalvast, Tel. 06-25334197
Inkoop bar: Peter van den Berg
Inkoopcommissie: Contactpersoon Anne Langedijk.
Winkel open: jan - juni: 10.00 - 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: devluchtheuvel.bo@gmail.com
Redactiecommissie: Ruud Broekman (voorzitter). Tel. 06-83333832.
Kopij inleveren via Rabropo@kabelfoon.nl
Werkurenplicht iedere wijziging doorgeven aan Piet Breman
Tel. 06-50823679
Huren van aanhangwagen en graafmachine:
Piet Breman Tel. 06-50823679
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