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Van de voorzitter 

 
Wij krijgen zeer regelmatig vragen of 

men ook geholpen mag worden met 

het onderhoud van de tuin. Natuurlijk 

mag dat. Het is alleen niet de 

bedoeling dat de eigenaar van de 

tuin zelf nooit in de tuin werkt.  

Het gros van het onderhoud moet 

door de tuineigenaar zelf worden 

gedaan. Er mogen ook geen 

gedeeltes van tuinen worden 

afgestaan aan buurman of 

buurvrouw. Er mag best geholpen 

worden, maar uw buurman of 

buurvrouw mag niet zijn/haar 

groenten op uw tuin telen en 

oogsten.  

Dan ontstaat namelijk onderverhuur 

en dat is niet toegestaan. Als de tuin te groot is om te onderhouden 

kunt u door slim indelen en het planten van bijvoorbeeld vaste planten, 

fruitboompjes of een stukje gras, de tuin veel beter behapbaar maken 

om zelf bij te kunnen houden. Kijk maar eens rond op ons complex, 

dan doe je vanzelf ideeën op. 

 

Ik kan zelf ook niet zonder de 

hulp van man en zoon. Zware 

klussen zijn niet voor mij 

weggelegd. Onlangs hebben zij 

voor mij nog een prachtig gaas 

hok om mijn bessenstruiken 

gemaakt. Zonder hulp was dat 

er nooit gekomen!  
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Ondertussen heb ik met mijn kleindochter de chrysanten-stekken 

gepoot. Het is supergezellig om met elkaar op de tuin bezig te zijn. 

Elkaar helpen moedigen wij juist aan. Je krijgt er ook saamhorigheid 

door.  

Heeft u een hulp vraag? Aarzel 

dan niet om deze te stellen. Er zijn 

een aantal vrijwilligers binnen onze 

vereniging die zeer bereidwillig zijn 

om anderen te helpen.  

 

Zoals u weet beschikt de 

vereniging over een mooie 

werkplaats. Hier staat onder 

andere een grote zaagmachine. 

Heeft u iets te zagen? Of is er iets 

kapot? Stel uw hulpvraag aan Piet 

Breman, Wim Hakvoort of John Feelders. Meestal zijn zij tot 12.00 uur 

aanwezig. Als zij u niet kunnen helpen, weten ze misschien weer 

iemand die dat wel kan.  

Uit veiligheidsoverwegingen mag u niet zelf zagen. 

 

Een beetje gehaast schrijf ik dit stuk. Net terug van een heerlijk weekje 

vakantie. Ik heb genoten van het zitten op een terras met een colaatje 

en/of een heerlijke lunch.  

Vanaf 19 mei mogen de terrassen bij sportkantines weer open. Dus 

vanaf zaterdag 22 mei mogen er buiten op het terras voor de kantine 

ook consumpties worden genuttigd.  

Wel op 1,5 meter natuurlijk, dat dan weer wel.  

Nog even doorbijten en dan mag de kantine ook weer open. Het begint 

langzamerhand gelukkig weer wat normaler te worden.  

 

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 15 augustus. 

 

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 Activiteit 

  

15 augustus Inleveren kopij blad september 

12 september Inleveren kopij blad oktober 

25 september Grootste pompoen hoogste zonnebloem 

17 oktober Inleveren kopij blad november 

14 november Inleveren kopij blad december 

5 december Inleveren kopij blad januari 

 

In de maanden juli en augustus verschijnt er geen Vluchtheuveltje.  

 

Vraag en Aanbod 
 

Wie heeft er belangstelling voor twee wit gespoten 

ijzeren roosters van 108 x 117,5 cm.? 

Ze zijn heel goed te gebruiken als vlonder voor het 

tuinhuis zoals bij mij. Je kunt ze gratis in overleg 

ophalen op mijn tuin nummer 141. Doe het wel 

met hulp want ze zijn te zwaar om door 1 persoon 

te tillen. 

Tuingroetjes Rien Stoffels tuin 141 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Plantenbak bij de kantine 
 

Als dit Vluchtheuveltje bij u in 

de bus komt, staan de plantjes 

in de plantenbak. Tuincentrum 

Boers uit Maasdijk heeft een 

plan gemaakt en de planten 

geleverd. Vrijwilligers hebben 

de plantjes erin gezet. Anderen 

hebben tegels opgehaald op 

diverse plaatsen in de regio, 

tegels gehalveerd, gemetseld, 

grond verplaatst, struiken uitgegraven bij een tuin in Oostvoorne en in 

de bak gezet. 

Kortom veel leden hebben meegeholpen om de bak te realiseren. Vele 
handen………. 
Hartelijk bedankt allen die er aan mee hebben gewerkt! 

 
Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de 

mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de 

Vluchtheuvel wordt weergegeven. 

 

 

Geboren 

Monique en Cor de Man geven kennis van de geboorte van 4 

gezonde, jonge eendjes. Na weken broeden was het zover. De 

volgende dag al doken de 

kleintjes moeder achterna de 

sloot in.                                   

 

Wat is het leuk om dat jonge 

leven zo vlak voor de deur te 

hebben 
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Werkrooster juni en juli 2021 
 

 
5 juni 2021 

  
12 juni 2021 

78 S. Caner 
 

87 I. Hoekstra  

80 A. El Hamouchi 
 

88 M. Ozdemir 

82 A. El Moukadam 
 

89 F.P.  van Dun 

84 A.  El Hahaoui  
 

90 O. Gürbüz 

86 R. Smit 
 

92 H. Sasmaz 

     

 
19 juni 2021 

  
26 juni 2021 

94 G.M.P. van Wijk 
 

103 H.A. Köse 

96 S. Samal 
 

104 M. Odeh 

98 L.R. Teeuwisse 
 

107\109 R. de Bloois 

100 P.J.N. van Zanden 
 

110 A. Osman 

101 M. Fares 
 

112 M. Erül 

     

 
3 juli 2021 

  
10 juli 2021 

114 Y. van Sprang 
 

120 J. Donker 

116 O. Tawachi 
 

122 A. El Hamouchi 

117 Ö. Cicek 
 

123 H. Mustafa 

118 M. El Achaouch 
 

124 S.G. Abdel ahad 

119 E. Ala 
 

125 R. Atar 

132 F. Yesil 
 

126 M. Ghsson 

     

 
17 juli 2021 

  
24 juli 2021 

127 Y. Ulucay 
 

135 Ö. Ertekin 

128 T.J. Mol 
 

137 H. Stakenburg 

129 A. Talhaoui 
 

138 Dhr. El Yousfi 

133 B. van der Aa 
 

139 
O. Hoogeveen, Tin Tin 
Kinderopvang 

134 H. Lamdani 
 

140 K. Tamo 

     

 
31 juli 2021 

  
7 augustus 2021 

145 M. Akpinar 
 

159 M. Akpinar 

147 M. Al Hariri 
 

163 Y. Boeckx 

149 M.C. Cramers 
 

175 R. Yeldukko 

151 M. Smit  
 

179 A. Al Hariri 

157 M.E. Vreugdenhil 
 

183 R.  Alebrahim 
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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. 

 
 

 

Zonnebloemen en pompoenen 

 

 
 

Mijn eerste poging is mislukt: er kwam niet 1 zaadje op. Maar de 

tweede poging lijkt te lukken. De eerste groene puntjes van de 

zonnebloemen steken boven de grond uit. Hopelijk hebben de 

pompoen zaadjes er ook zin in.  

 

De datum is ook bekend. Op zaterdag 25 september wordt bekend 

gemaakt wie de hoogste zonnebloem heeft en wie de grootste 

pompoen. En als de coronamaatregelen het toelaten sluiten we met 

een hapje en een drankje meteen het seizoen af. We hopen er met 

elkaar een gezellige middag van te maken. Noteert u de datum ook 

alvast?                                                                                     
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Berichten van het bestuur 
 

 

 

Groot onderhoud kantine 

 

Peter van den Berg heeft op verzoek van het bestuur met een aantal 

leden een bouwkundig onderzoek gedaan van onze kantine. Het 

bestuur heeft een gedetailleerd rapport met tekeningen en een 

prioriteitenlijst ontvangen. Er moet een plan de campagne met 

bijbehorende begroting gemaakt worden. De kantine is beoordeeld op 

de volgende zaken: 

1. Het dak 

2. De gevels 

3. De panelen 

4. Overige 

5. Energiezuinige maatregelen 

 

 

1. Het dak 

Ondanks dat er nog geen lekkages zichtbaar zijn ziet het dak er slecht 

uit. Onder de dakplaten bevindt zich een bitumineuze dakbedekking 

die op een bepaald moment slecht was dat er werd besloten hier 

overheen dakplaten aan te brengen. De bestaande dakbedekking ligt 

er dus minimaal 25 jaar op. 

Op dit moment steken de nagels waarmee de platen vastzitten boven 

de dakplaten uit en zijn gedeelten van de nokvorsten weggewaaid.  
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2. De gevels 

De plint van de gevel bestaat uit betonnen planken afgedekt met een 

metalen plaat. Deze moet worden schoongemaakt. De gevel bestaat 

verder uit een systeem van houten staanders waartussen zich kozijnen 

en panelen bevinden. De houten staanders met afdeklatten bevinden 

zich in redelijk goede conditie. Op enkele plaatsen zullen wat 

staanders gedeeltelijk vernieuwd moeten worden. Andere staanders 

moeten vastgezet worden. Verder moeten de afdeklatten geschuurd 

en geverfd worden. De kozijnen bevinden zich in goede conditie op 

een aantal plekken na. De slechte plekken zullen moeten worden 

gerepareerd en na reparatie worden geschuurd en geschilderd. Een 

paar klepramen bij de toiletten zijn zeer slecht en zullen geheel 

vervangen moeten worden door nieuwe klepramen.  

 

3. De panelen 

Over het algemeen zien de verticale delen er goed uit. Geadviseerd 

wordt om alle multiplex platen op de kopgevel te verwijderen en te 

kijken of het achterliggende hout goed is en vastzit. Eventueel 

reparaties verrichten. Op enkele plaatsen zitten gaten in de gevel. 

Deze moeten worden gerepareerd en daarna geschilderd. Hierna op 

de verticale panelen horizontale rabatdelen aanbrengen zoals reeds is 

gedaan op de kopgevel ter plaatse van de winkel. 

 

4. Overige  

De onderkant van de twee overstekken en de balkjes zijn in goede 

conditie en behoeven alleen geschuurd en geschilderd te worden. 

Echter om in de toekomst geen onderhoud hieraan te hebben kan hier 

ook eventueel trespa aangebracht worden. De oude camera en de 

antenne moeten worden verwijderd. De draaiende delen hebben geen 

tochtprofielen. Er zou wel eventueel ledverlichting aangebracht kunnen 

worden.  

 

5. Energiezuinige maatregelen 

Het totale gebouw is niet geïsoleerd. Echter ons gebouw wordt niet 

optimaal gebruikt. In de winter moet er gestookt worden voor 4 

zaterdagen, 4 donderdagen en voor 2 activiteiten en 1 vergadering. Dit 

betekent dat er energievraag is voor elke activiteit van ca. 4 uur.  
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Dat is per maand 44 uur. De vraag is of een investering in 

energiebesparende maatregelen opweegt tegen de besparing aan 

energie. 

Het bestuur gaat nu met de aanbevelingen aan de slag. Nadat het plan 

van aanpak gemaakt is, komen we hierop terug. 

 

Digitalisering 

Het bestuur wil ook een slag maken in de 

digitalisering van de archieven en digitale 

opslag van documenten van bestuur en 

commissies. Er is een verzoek ingediend 

bij Microsoft Office, die voor non-profit 

organisaties speciale regelingen hebben. 

Onze aanvraag is goedgekeurd en De 

Vluchtheuvel heeft 10 gratis accounts van 

Office 365 ontvangen en ook 2 Tb opslagruimte. Er kan nu gezamenlijk 

in documenten worden gewerkt en alles wordt op dezelfde plaats 

opgeslagen. Frans Gordijn heeft alle documenten uit de metalen 

archiefkast uit de bestuurskamer al gescand en opgeslagen, zodat het 

archief per tuin al aardig vorm begint te krijgen. Ook twee leden van de 

commissie B & O hebben toegang, zodat ook snel inzicht is in 

bouwaanvragen/ vergunningen/ brieven etc. Een mooie stap 

voorwaarts dus. 

 

Afscheid Ton Koene 

Tijdens de (digitale) Algemene Ledenvergadering hebben we officieel 

afscheid genomen van Ton Koene als bestuurslid. Omdat dat natuurlijk 
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helemaal geen leuke manier van afscheid nemen is, hebben we Ton 

uitgenodigd bij de eerstvolgende bestuursvergadering op donderdag 6 

mei. Hier heeft het bestuur Ton van harte bedankt voor al zijn inzet in 

de afgelopen jaren. Alle bestuursleden konden goed met Ton 

samenwerken. Hij is een fijn mens en heeft veel kennis van zaken op 

technisch vlak. Onder zijn supervisie is bij ons, onder andere, de 

schuifpoort met inbel unit en automatische klok geïnstalleerd.  

Ton kan nu zonder de druk van bestuurstaken meer tijd aan zijn eigen 

tuin besteden. Gelukkig is hij niet helemaal uit beeld en kan het 

bestuur een beroep op hem doen voor technisch advies of specifieke 

klusjes.  

 

Beveiliging 

De laatste stap in de beveiliging van 

ons terrein is het plaatsen van 

camera’s. In het overleg met de 

wijkagent werd aangegeven dat 

camera’s onontbeerlijk zijn met 

betrekking tot het veiliger maken van 

het terrein. Ook gaat er een 

preventieve werking van uit.  

Er zullen vier camera’s met opname 

apparatuur geplaatst gaan worden,  

- één gericht op de kantine (inbraak),  

- één gericht op het toegangshek (over  

  het hek klimmen, jongeren met  

  scooters, diefstal),  

- één gericht op de groencontainer (onrechtmatig dumpen van afval)  

- één aan de achterkant van ons complex (diefstal).  

 

Er wordt een reglement opgesteld waarin vermeld wordt welk soort 

camera’s worden gebruikt, hoe deze worden gebruikt, waar de 

camera’s komen te hangen en met welk doel. In verband met de 

privacyregels wordt er één bestuurslid aangewezen die in geval van 

calamiteiten de beelden mag terugkijken. De beelden worden 

maximaal 28 dagen bewaard. 
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Lavameel, wat kun je er mee? 
 

Toen de winkel i.v.m. de Corona-

maatregelen niet meer open kon zijn zoals 

we gewend zijn, heeft de inkoop besloten 

tot de buiten verkoop om zo de tuinders van 

de benodigde plantjes en producten te 

voorzien.  

Om het een en ander vlot te laten verlopen is er ook een bestellijst 

samengesteld met de meest gangbare producten er op. Twaalf van de 

dertien producten daar heb ik ervaring mee of het spreekt voor zich 

wat je er mee kunt. Maar lavameel heb ik nooit gebruikt maar er wel 

regelmatig wat oppervlakkig over gelezen en ik weet ook dat er 

tuinders zijn die het wél gebruiken. Daarom besloot ik om mij er nader 

in te verdiepen en dit wil ik graag met jullie delen.  
Toen ik ging googelen kwamen er op meerdere sites kreten op mijn 

scherm van: Lavameel is de beste grondverbeteraar!!!!!  

Maar het is veel meer dan een goede grondverbeteraar. Het helpt ook 

goed bij het bestrijden van slakken, bladluis en zelfs bij het gevreesde 

onkruid heermoes. 

 

Wat is lavameel?  

Lavameel is fijngemalen vulkanisch 

gesteente. Dit oergesteente wordt 

bijvoorbeeld uit de Eifelstreek in Duitsland 

gewonnen. 

Het gesteentemeel is rijk aan silicium in 

goed opneembare vorm voor planten. 

Silicium verhoogt de weerstand van het 

gewas tegen droogte, ziekten en plagen. De samenstelling van 

lavameel bestaat uit heel veel mineralen zoals silicium SiO2 43,5%, 

aluminium Al2O3 13,9%, natrium Na2O 3,1%, magnesium MgO 9,0%, 

fosfor P2O5 0,5%, calcium CaO 11,7%, kalium K2O 3,5%, ijzer Fe2O3 

10,8%, titaan TiO2 2,7%. 

https://wormenkwekerijwasse.nl/product-categorie/bodemverbetering-lavameel
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Overige natuurlijk voorkomende sporenelementen: kobalt, koper, 

molybdeen, zink, vanadium, nikkel, chroom. 

 
Wat doet het met de bodem? 

Lavameel verbetert de structuur van de bodem. Samen met 

organische stof uit bijvoorbeeld compost of wormenpoep 

zorgt  lavameel voor een goede korrelige bodemstructuur. Kleigrond 

wordt daardoor ruller en laat het water beter door. Zandgrond kan 

voedingstoffen en water beter vasthouden en veengrond wordt 

gestabiliseerd tegen afbraak. Het stimuleert het bodemleven, vergroot 

de natuurlijk afweer en zorgt voor essentiële mineralen en 

spoorelementen. (zie de hier boven genoemde mineralen) 

 

Hoe worden slakken bestreden? 

Het lavameel versterkt de celstructuur doormiddel van 

de vele mineralen (=voeding) van de plant en dit helpt 

tegen slakken. Ook zou de slak minder graag over de 

lavameel heen willen kruipen.  

 

Welke invloed heeft het op Heermoes? 

Heermoes is een plant die het heel goed doet op 

grond met een mineraalarme bovenlaag. De diepe 

wortels zijn in staat mineralen van diepere lagen naar 

boven te halen. Gebruik de heermoes die je lostrekt 

dus om te mulchen (de bodem bedekken). Op die 

manier voeg je mineralen toe aan de bovenste bodemlaag. Maar met 

hulp van lavameel gaat het sneller. Bovendien bevat lavameel veel 

meer verschillende mineralen dan waarschijnlijk in je heermoes zitten. 

Let wel: het heermoes zal niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het 

zal ook op deze manier een paar jaar duren voordat je echt een 

volledig gezonde mineraalrijke bodem hebt. 

 

Hoe verminder je planten ziektes en last 

van bladluis? 

Als je lavameel over natte bladeren van 

besmette planten strooit, vormt het een 

beschermende laag tegen ongedierte als 

https://wormenkwekerijwasse.nl/informatie/heermoes-verantwoordt-bestrijden
https://balkonton.nl/product/lavameel/
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slakken en luizen en weert het schimmel. Wanneer lavameel over de 

planten wordt gespoten, dan heeft dit een helende werking tegen 

bepaalde schimmelziekten en het helpt ook tegen bladluis. 

De eerste keer kun je het beste een ruime hoeveelheid op je tuin 

uitstrooien. De volgende jaren een kleine hoeveelheid 

Je kunt het nooit fout doen dus als je heel veel 

strooit dan geeft dit in tegenstelling van kunstmest 

nooit schade aan het gewas. Onderstaande 

hoeveelheden is een indicatie en zijn per m² 

Siertuin  100 -200 gram  

Groentetuin  200-400 gram    

Gras             200-400 gram    

Fruitteelt  400-450 gram   

Bestrijding Bladluis, schimmels 50 gram 

 

 
 
In de inkoop/winkel is een lavameel verstuiver te 
koop voor € 12,50. Superhandig! 
 
 

 

 

Meloen 

Heb je pas geleden bij de inkoop ook geënte meloenplanten gekocht? 

Weet je hoe je meloenen opkweekt? Het lijkt zo makkelijk, maar het 

valt echt tegen. Onderstaand tips afkomstig van de website 

www.mooiemoestuin.nl (Diana’s mooie moestuin). 

 

De meloen komt oorspronkelijk uit 

landen als Afrika en Azië, daar kun je 

al uit afleiden dat ze een warmte 

minnende plant is. Iedereen weet dat 

een meloen erg lekker kan zijn; ze 

wordt rauw gegeten en smaakt fris, 

zachtzoet en is zeer aromatisch. Misschien ruikt de meloen nog wel 

lekkerder dan dat ze smaakt. 

Rien Stoffels 
Tuin 141 

 

http://www.mooiemoestuin.nl/
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Plant 

De planten van meloenen 

hebben kleine hechtrankjes 

waarmee ze ook kunnen 

klimmen. Dat is erg handig 

voor de teelt, want zo neemt 

ze bijvoorbeeld in een kas 

veel minder ruimte in dan 

wanneer je haar zou laten 

kruipen. 

De mannelijke en vrouwelijke bloemen zijn goed van elkaar te 

onderscheiden: de vrouwelijke bloempjes hebben achter hun bloem al 

een klein vruchtje van ongeveer 1 centimeter groot: 

Een mannelijke bloem heeft alleen een steeltje en dus geen 

vruchtbeginsel 

  

In tegenstelling tot bijvoorbeeld komkommers (waarbij moderne rassen 

geen bestuiving meer nodig hebben om komkommers te vormen) 

hebben meloenen juist een goede bestuiving nodig om meloenen te 

maken. Meloenen worden bestoven door insecten zie bij de alinea  

“Verzorging”. 
Teeltwijzen 

Meloenen houden van warmte. Er zijn zeker ook wel vroege rassen 

verkrijgbaar die ook buiten lekkere meloentjes geven, maar de teelt in 

de kas is wel een stuk zekerder. 

De teelt van meloenen zelf is zeker niet altijd even gemakkelijk, het 

ene jaar gaat het beter dan het andere, onder invloed van het ras, het 

weer, etc. Ze maakt heel veel blad en stengels, is gevoelig voor 

meeldauw, kan slecht tegen teveel vocht (en daar hebben we hier aan 

de kust op vette klei nog wel eens last van). En de opbrengst is niet 

altijd zo groot als we zouden hopen. Daarentegen is er niets zo lekker 

als een zelf geteelde meloen, zowel qua geur, aroma, smaak en 

sappigheid. 

 
Zaaien/planten 

Zaai meloenen bij voorkeur tussen eind maart en eind april bij 

kamertemperatuur. Men zaait het liefst gelijk 1 zaadje in 1 potje van 9 

https://www.mooiemoestuin.nl/wp-content/uploads/Meloen-bloem-man.jpg
https://www.mooiemoestuin.nl/wp-content/uploads/Meloen-bloem-vrouw.jpg


 

 

 

 

 

 

 

16 

centimeter zodat je niet hoeft te verspenen, en de zaailing kan in haar 

potje na het kiemen gelijk uitgroeien tot een mooie gezonde en forse 

zaailing. Gebruik er potgrond voor die je wat luchtiger (en water 

doorlaatbaar) maakt door er wat brekerzand en/of vermiculiet door te 

mengen. Geef de gezaaide meloenenzaadjes voorzichtig water, de 

grond moet uiteraard vochtig zijn, maar zeker niet kletsnat (de zaden 

rotten gemakkelijk in te natte grond). Bij kamertemperatuur kiemen de 

zaden binnen 7 tot 10 dagen. 

Plant de zaailingen niet te vroeg uit; te kleine wortels, te koude grond 

of te nat en koel weer zorgen voor iele stilstaande planten die lastig 

weer verder groeien. Pissebedden vinden jonge meloenzaailingen wel 

erg lekker vinden. Laat ze dus in een zonnig raamkozijn groeien tot 

eind april, dan mogen de potjes met zaailingen mee naar de kas. 

Als de zaailingen groot genoeg zijn, naast de eerste kiemblaadjes 

minimaal 3 nieuwe blaadjes, planten we ze uit. In de kas of platte bak 

kan dat vanaf eind april/begin mei. Voor de buitenteelt wachten we tot 

+ 12 mei (ijsheiligen). 

In een platte bak hou je een afstand van 1 plant per raam aan, in de 

kas is het handig om de meloen te laten klimmen zodat ze minder 

ruimte inneemt. Buiten zoek je het warmste en meest beschutte plekje 

dat je kunt vinden. 
Zaaitabel en plantafstand 

 
  
Bodem/bemesting 

Meloenen houden van een vochtvasthoudende 

grond die echter niet kletsnat moet blijven. Een 

goede hoeveelheid rijpe compost onderspitten 

helpt de grond te verluchtigen. Een bekend 

gezegde onder moestuinders is: “een komkommer 

giet je groot, een meloen giet je dood”. Oftewel: 

een komkommerplant wil graag heel veel water, 

https://www.mooiemoestuin.nl/wp-content/uploads/Meloen-Far-North-2.jpg
https://www.mooiemoestuin.nl/wp-content/photos/Diana_meloen.jpg
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en meloenen hebben ook water nodig om te groeien maar minder dan 

de komkommer en het overtollige water moet weg kunnen lopen. 

Zelf geven we geen buitensporige bemesting; bij teveel stikstof maakt 

de plant veel blad en stengels maar dat gaat ten koste van de 

vruchtvorming (en het zorgt ook voor een grotere kans op meeldauw). 

Wij geven zelf een kleine hoeveelheid Culterra (maar elke 

samengestelde organische moestuinvoeding is prima). Wat extra kali 

zorgt voor een goede vruchtzetting, lekkere smaak en een goede 

houdbaarheid. 

  
Standplaats 

Houd rekening met een vruchtwisseling van 1 op 4 jaar, in het vak van 

de vruchtgewassen. Zo voorkom je aantasting door bodemschimmels. 

Vermijd een te vochtige plaats want meeldauw houdt van een hoge 

luchtvochtigheid. En dat is lastig in de kas maar plant haar dan in ieder 

geval in de buurt van een raam of vrij dichtbij de deur. In een platte bak 

kun je het raam op een kier zetten. Uiteraard staat ze buiten zo zonnig 

en beschut mogelijk, in niet te natte en vaste grond. 

  

Snoeien 

In het begin lukt het nog wel om er systeem in te houden, maar hoe 

meer de plant groeit, en hoe drukker het in de tuin in de zomer wordt, 

des te rommeliger wordt de plant. Er is dan gelukkig toch iets positiefs; 

ook als je dan niet goed of veel meer snoeit, maakt de plant toch 

voldoende meloenen. 

In het begin is het altijd nog overzichtelijk en handig (je hebt dan in 

ieder geval een beetje structuur): 

In de platte bak plant je 1 zaailing onder 1 ruit, ongeveer in het midden. 

Top de plant na 4 of 5 bladeren. Dit bevordert de vorming van 

zijscheuten. Houd 4 zijscheuten aan en leid die naar de 4 hoeken in de 

bak (je krijgt dan de plant in het midden met een soort kruis naar de 

hoeken). De overige zijscheuten haal je weg zodat er echt maar 4 

hoofdscheuten zijn. Aan die 4 hoofdranken (top ze als ze aan het eind 

van de bak zijn gekomen) komen dan ook weer zijscheuten. 

Mocht je het goed willen doen dan top je die zijscheuten allemaal op 2 

bladeren na een vrouwelijke bloem (te herkennen aan het minivruchtje 

achter de bloem). Wel belangrijk is dat als er een stuk of 5 tot 7 
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meloentjes per plant zich ontwikkelen je de overige zijscheuten weg 

gaat nemen. 

In de kas neemt een meloen behoorlijk veel ruimte in als ze ligt. Wij 

maken zelf van bamboestokken een hekwerk waardoor je de plant 

kunt laten klimmen. 

We planten 1 zaailing op ongeveer 50 centimeter uit. Meloenen 

klimmen uit zichzelf niet heel erg goed, het is handig haar af en toe te 

helpen door hoofdscheuten met een touwtje aan de stokken vast te 

binden, zeker ook in de buurt waar een meloen hangt.  

Het snoeien is nu nog lastiger omdat je geen kruis kunt maken. 

Probeer echter wel om ook hier 4 hoofdscheuten per plant aan te 

houden en die alle 4 recht omhoog te laten groeien (tot een hoogte van 

zo’n 150 centimeter). Dan top je haar en gaat ze zijscheuten met 

bloemen maken. Als ze vruchten gaat vormen kun je ook hier weer na 

de vorming van een vrucht de stengel op 2 bladeren toppen. Ook hier 

houd je maximaal zo’n 5 tot 7 meloenen per plant aan, verdere 

stengels haal je weg. 

  
Verzorging 

Een meloen heeft, zoals eerder 

aangegeven, niet veel water 

nodig, maar voor een goede 

groei is er wel voldoende vocht 

nodig: geef water bij droogte 

maar zorg dat de grond niet 

kletsnat blijft, en giet water op de grond bij de wortels, en niet op het 

blad. Als de grond nog koud is kan het handig zijn om het water eerst 

iets te op te laten warmen (uiteraard niet warm!). Zorg dat je in het 

voorjaar en vroege zomer standaard volle gieters water in de kas hebt 

staan zodat dat water op kan warmen door de zon, en dat water geven 

we als de planten nog jong zijn. 

Meloenplanten, en zeker als ze jong zijn, kunnen slecht tegen de 

brandende zon; buiten is dat geen probleem maar in de kas of platte 

bak is het belangrijk om te luchten (mede om schimmelziekten te 

voorkomen). Daarnaast kun je, afhankelijk van de standplaats onder 

glas, de ruiten wit kalken (of met behulp van vitrage of iets dergelijks 

zorgen voor bescherming tegen al te felle zon. De ramen open zetten 

https://www.mooiemoestuin.nl/wp-content/uploads/Meloen-Silver-Star-plant-2-1.jpg
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in kas en platte bak is noodzakelijk om bestuiving door insecten 

mogelijk te maken. Eventueel kun je proberen met de hand te 

bestuiven. 

Zet meloenplanten altijd in de buurt van de deur (minder hoge 

luchtvochtigheid, warm genoeg, meer kans op bijen en hommels).  

 

Bestuif de planten zelf ook. Dat doe je 

met een kwastje; elke dag als je in de 

kas kom wrijf je met het kwastje eerst 

over zoveel mogelijk mannelijke 

bloemen en vervolgens over de 

vrouwelijke stampers. Probeer dat 2 

keer per dag te doen. Het is niet ideaal, niets of niemand kan zo goed 

bestuiven als een insect, maar alle beetjes helpen. En laat dus ook 

vooral zo vaak mogelijk overdag en in de avond de deur van de kas 

een stukje open staan zodat insecten naar binnen kunnen vliegen.  

Als je een platte bak gebruikt kun je het raam een stukje open laten 

staan door een stuk hout of steen tussen raam en de bak te zetten. 
Het is handig om de meloenen die op de grond liggen en daar groeien 

en rijpen op een plankje of tegel te leggen: zo blijft ze droog en rotten 

ze niet. 

  

Oogst/bewaren 

Op de foto hiernaast zie je een rijpe, geel geworden 

meloen van het ras Golden Crispy. Ze heeft aan de 

linkerkant zelfs al een scheurtje. Als ze op dit moment 

niet zou worden geoogst zou de meloen verder 

scheuren en zou door de warmte en hoge 

luchtvochtigheid in de kas al snel gaan schimmelen of 

rotten. 

  

Bijna alle meloenen verkleuren bij het rijpen. Daarnaast herken je een 

rijpe meloen aan de scheurtjes rond de vruchtsteel. En natuurlijk de 

geur van het meloenaroma, soms zo sterk dat het bij het openen van 

de kas de geur je al tegemoet komt. De meloenen die je als klimmer in 

de kas hebt staan kunnen bij volledige rijping soms spontaan van de 

plant vallen. 

https://www.mooiemoestuin.nl/wp-content/uploads/Asian-Melon-Golden-Crispy.jpg
https://www.mooiemoestuin.nl/wp-content/uploads/Meloen-bestuiven-1.jpg
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Oogst meloenen als ze rijp zijn, of halfrijp: dan kunnen de meloenen 

nog narijpen op de fruitschaal. Onrijpe meloenen plukken heeft weinig 

zin; die rijpen meestal niet meer, en als ze wel alsnog rijpen zijn ze niet 

erg lekker (minder zoet en sappig). Snijd de meloen met een mesje 

met een stukje steel van de plant (heel rijpe meloenen laten vaak 

vanzelf van de plant los als je ze oppakt). Rijp geoogste meloenen 

blijven nog ongeveer 3 dagen eetbaar. 

  
Zaadteelt 

Meloenen zijn kruisbestuivers en kruisen heel gemakkelijk met andere 

rassen Gekruiste zaden leveren planten met meloenen die vaak wel 

heerlijk geuren maar meestal melig flauw van smaak zijn. 

Haal dan de zaden uit de meloen, was de zaden en laat 

ze een aantal dagen goed drogen. Meloenzaden blijven 

minimaal 4 jaar kiemkrachtig. 

Ruud Broekman  
Tuin 60 

 

Nieuwe adverteerder 
 

 

Wij verwelkomen onze nieuwe adverteerder in ons clubblad. 

Autobedrijf Dijkstein. Vanaf het volgende nummer zal de advertentie 

in de “omslag” worden opgenomen. 



 

 

 

 

 

 

 

21 

Paardenbloem 
 

 

🌼💛Hallo, ik ben 

een 

paardenbloem. 

 

 

Veel mensen noemen mij onkruid, maar ik ben een vriend en kom je 

helpen! Als je mij ziet, bedenk dan dat ALLEEN IK daar op dat plekje 

wil en kan groeien.  

Want: 

-of de bodem is te compact/hard/aangestampt en die wil ik met mijn  

 wortels graag voor je losmaken. 

-of er is te weinig calcium in de bodem welke ik met het afsterven van  

 mijn bladeren weer wat voor je zal aanvullen. 

-of de bodem is te zuur. Maar ook dat zal ik voor je verbeteren als je  

 mij de kans geeft. 

-of een mengeling van bovenstaande redenen natuurlijk. 😊 

 

Ik kom, omdat je bodem mijn hulp nodig heeft. Dus het beste laat je mij 

ongestoord mijn gang gaan! Als alles hersteld is, zal ik vanzelf weer 

verdwijnen, beloofd! Probeer je me toch voortijdig met wortel en al te 

verwijderen, hoe secuur ook, ik kom met tweemaal zoveel terug! Net 

zo lang tot je bodem verbeterd is.  

Je kan zelfs aan mijn groei zien in welk stadium mijn hulp zit. Liggen 

mijn bladeren plat op de grond dan ben ik nog lang niet klaar maar 

reiken ze allemaal omhoog dan ben ik al een heel eind op weg. 

 

Iets heel anders is, dat ik één van de eerste bloeiers ben in het 

voorjaar. Dus ik kondig het voorjaar/de zomer voor je aan. Overdag als 

het warm is, zet ik mijn bloemen open maar ‘s-avonds als het afkoelt 

doe ik ze snel weer dicht. Sterker nog, als  het overdag niet warm 

genoeg is doe ik ze helemaal niet open!  



 

 

 

 

 

 

 

22 

Mijn bloemen zijn het eerste voedsel voor insecten na hun winterslaap 

en daar waar andere planten of stuifmeel of nectar hebben, heb ik ze 

allebei! En niet te zuinig ook! �😉 

Mijn bloemen zijn trouwens zelfs lekker voor jullie mensen, wist je dat? 

Ik werd vroeger "honing (of goud) van de armen" genoemd omdat ze 

zo lekker zoet zijn in bijvoorbeeld jam, saus of salade.  

Het internet staat vol met recepten! Maar wacht nog even tot eind mei 

of later voor je begint met plukken en zelfs dan, pluk nog niet alles 

a.u.b.! De biodiversiteit en bijen zullen je heel erg dankbaar zijn! 

 

En als laatste: zie je mij staan maar 

i.p.v. gele bloemblaadjes heb ik 

allemaal witte pluisjes?  Doe dan een 

wens.....en blaas heeeel hard.....als je 

al mijn zaadjes ineens hebt afgeblazen 

zal ik ook nog eens proberen je wens 

uit te laten komen! 😉�😁 

Was getekend,  
 

Jouw vriend, de paardenbloem! 🌼🌼🌼 

Cor de Man, Tuin 12 

 

 

Inkoop/Winkel assortiment 

Vooral van nieuwe leden krijgen we vaak de vraag of er ook een 

overzicht is van alles wat er in de inkoop/winkel verkocht wordt. 

Hieronder in tabelvorm de vaste artikelen.  

Daarnaast is er een assortiment groenten plantjes (in het seizoen). In 

het voorjaar kunnen er tomaten / paprika / komkommer/meloen planten 

worden besteld via een bestelformulier in het Vluchtheuveltje of ter 

plekke in de winkel. In mei komen er altijd chrysanten. Meestal kunnen 

er in juni/juli aardbeien-planten worden besteld. In december ontvangt 

u de catalogus van Garant zaden. Hier kunt u ook aardappels en uien 

bestellen. Begin februari worden de zaden geleverd. De aardappels 

komen altijd wat later. In het najaar kopen we ook in het groot compost 

in.  



 

 

 

 

 

 

 

23 

Bestrijdingsmiddelen  Prijs  

Asef compostmaker  €   6,25  

Desimo slakkenkorrels 250g  €   7,80  

Eco style Knolvoetvrij  €   6,10  

Luxan Pyrethrum luizendoder + rupsen  €   9,95 

Luxan spuitzwavel (bus)  € 10,20  

Zwavelgranulaat per 250 gr  €   2,50  

Zwavelbloem per 250 gr  €   2,95 

Glas  

Dekglas 1.65 x 73 cm  €   7,75  

Eenruiterglas 1.42x73 cm  €   6,50  

Eenruiterlijsten  € 10,00  

Grondsoorten Zak 40l 

Biologische potgrond  €   3,90  

Potgrond  €   3,00  

Tuinaarde  €   2,00  

Meststoffen Per kg 

12-10-18 mengmest  €   1,00  

Bloedmeel  €   2,50  

Gedroogde stalmest   €   0,75  

Kaliesalpeter (Kaliumnitraat)  €   0,90  

Kalkamonsalpeter  €   0,80  

Kieseriet  €   0,85  

Landbouwkalk  €   0,50  

Lavameel  €   1,10  

Patentkali  €   1,00  

Tripel Superfosfaat  €   0,85  

Tuinartikelen  

Chrysantengaas p.m.  €   0,50  

Netjes voor bol chrysanten 10 stuks  €   0,20 

Witvast kalk per 500g  €   0,75  

Lavameel verstuiver p.st.  € 12,95  

Druiven spandraad p.m.  €   0,30  

Tomatenspiraal p.st.  €   2,50  

Tomatentouw (sisal) bosje 15m  €   0,30  

Tonkinstokken 2.70 m  €   1,00  

Tonkinstokken 1.50 m  €   0,50  

Vliesdoek  €   0,75  

Windbreek gaas (1.70m br.)  €   3,00  
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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: Vacature 

 

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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