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Van de voorzitter 
 

Het volkstuin seizoen zit er bijna op. Qua oogst viel het dit keer niet 

helemaal mee. Wat was het nat. Veel tuinen hebben drie keer onder 

water gestaan. Zelfs ondanks drainage. Dramatisch. En slakken! Die 

houden juist wel van nattigheid. Ik heb nog nooit een tuinseizoen 

meegemaakt met zoveel slakken. Tomaten daarentegen juist weer 

niet. De ziekte Phytophthora is het ergste wat een tomatenliefhebber 

kan overkomen. De ziekte is in staat om een prachtig tomatengewas 

dat volhangt met grote groene vruchten binnen korte tijd in een 

puinhoop te veranderen. De ziekte treedt op bij buiten geteelde 

tomaten en veel tuinders op ons complex hadden er last van.  

Bonenoogst was daarentegen weer geweldig. Volgend jaar weer 

nieuwe kansen! 

 

De vakantieperiode zit er officieel op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op ons volkstuincomplex is in deze periode niet stilgezeten. Ton 

Koene heeft in samenwerking met de firma Varekamp, 

beveiligingscamera’s geplaatst. Zeker al het voorwerk om de kabels op 

de juiste plek te krijgen was een hele klus! 



 

 

 

 

 

 

 

3 

Net als vorig jaar was er opeens weer geen water meer in de sloten 

langs ons complex. Ook dat moet ‘het bestuur’ natuurlijk z.s.m. 

oplossen. Men vergeet dan wel eens dat een aantal bestuursleden ook 

nog een baan hebben en dit soort akkefietjes allemaal maar 

tussendoor moeten worden opgelost. En in dit geval is dat méér dan 

één telefoontje plegen.  

 

Gelukkig is de toezichthouder van het Hoogheemraadschap Delfland 

ons te hulp geschoten en is er een collega ter plaatse gaan kijken. De 

duiker langs de Weverskade bleek, net als vorig jaar, verstopt.  

De medewerker van HH Delfland was zo vriendelijk om deze gelijk 

door te spuiten, waardoor het water weer ging lopen.  

De Gemeente Maassluis is 

overigens verantwoordelijk voor 

deze duiker. Het onderhoud 

aan de sloten laat te wensen 

over.  

De sloten worden tegenwoordig 

ook nog maar een keer i.p.v. 

twee keer per jaar geschoond, 

waardoor de sloten vol met heel 

hoog riet komen te staan.  

 

In het volgende overleg met de 

Gemeente ga ik het aan de 

orde stellen. Het zou wenselijk 

zijn om de duikers op te nemen 

in het jaarlijkse onderhoud.  

 

De duiker onder de dam bij de ingang is daarna door Piet Breman en 

Rob Waasdorp schoongeborsteld. Net schoorsteenvegers, maar dan 

anders. 
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De bloembak voor de kantine begint een echte blikvanger te worden. 

De planten zijn goed aangeslagen en het restant van de bestelde 

planten zijn door Tuincentrum Boers bezorgd. Complimenten voor 

Anita Roks die verantwoordelijk is voor dit project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parkeerterrein gaat iets anders worden ingericht. We hopen 

hiermee de parkeerchaos (veelal in het weekend) op te lossen.  

Er wordt een parkeerkeerplaats voor mindervaliden gerealiseerd en er 

zullen biggenruggetjes worden aangebracht. Omdat nieuwe 

biggenruggetjes rond de € 30 per stuk kosten, zijn deze via 

Marktplaats aangekocht en door Wilco Smaal in Breda opgehaald. (2x 

heen en weer gereden, want de ruggen wegen bijna 40 kg per stuk). 

Om maar weer eens te benadrukken: Zonder vrijwilligers geen 

vereniging! 

 

Ikzelf ga de eerste twee weken van september 

heerlijk op vakantie. Hoop u daarna weer te 

ontmoeten. Kom ook eens een kop koffie halen in 

de kantine op zaterdag. Tot dan! 

 

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 12 september. 

 

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 

Elke donderdag Biljarten 

3 september Klaverjassen 

12 september Inleveren kopij blad oktober 

17 september Bingo 

25 september Verkiezing grootste pompoen hoogste 

zonnebloem. Tevens seizoen afsluiting. 

Tijd: 11.00 – 13.00 uur 

Locatie: Parkeerplaats 

17 oktober Inleveren kopij blad november 

14 november Inleveren kopij blad december 

5 december Inleveren kopij blad januari 

 

 

 

 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Werkrooster september en oktober 2021 
 

 

 
4 september 2021 

  
11 september 2021 

30 C. van Wingerden 
 

41 F. Feelders 

35 K.A. Abdulla 
 

45 R. Wijnhorst 

38 T.S.P. Reij 
 

48 S.H.M. Suljevic 

39 R.P. Pronk 
 

50 S. Kako 

    40\42 F. Abdullah 
 

52 M.  El Boukhlifi 

     

 
18 september 2021 

  
25 september 2021 

55 A. El Boussattati 
 

64 S.  Berkdar 

57 M.   Ahnouch 
 

66 A. Said 

59 S.I. E.A. Abdelmotaleb 
 

67 M. Oulad Touhami 

62 O. Erül 
 

68 S. Solmaz 

63 B.M. Yalcin 
 

70 S. Alabdallah (zoon) 

     

 
2 oktober 2021 

  
9 oktober 2021 

72 J.C. Mulder 
 

78 S. Caner 

74 S. Alptekin 
 

80 A. El Hamouchi 

75 R. Ashad 
 

82 A. El Moukadam 

76 A. Yilmaz 
 

84 A.  El Hahaoui  

77 S. Soydemir 
 

86 R. Smit 

     

 
16 oktober 2021 

  
23 oktober 2021 

87 I. Hoekstra  
 

94 G.M.P. van Wijk 

88 M. Ozdemir 
 

96 S. Samal 

89 F.P.  van Dun 
 

98 L.R. Teeuwisse 

90 O. Gürbüz 
 

100 P.J.N. van Zanden 

92 H. Sasmaz 
 

101 M. Fares 

     

 
30 oktober 2021 

   103 H.A. Köse 
   104 M. Odeh 
   107\109 R. de Bloois 
   110 A. Osman 
   112 M. Erül 
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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. 

 
 

 

 

 

Klaverjassen 2021   

 

 

 

Wat hebben we hier op gewacht! Al die tijd, de afgelopen 2 jaar, 

werden we gegijzeld door het coronavirus. Niets mocht meer.  

Zelfs thuis mocht je geen mensen ontvangen. 

Klagen had geen zin. De regels waren onverbiddelijk. 

We moesten maar geduld hebben! 

 

Dus zoals gezegd, zijn we 2 jaar verder, en begint er een beetje schot 

in te komen. Er mag weer het een en ander. 

Zo ook het klaverjassen op onze Vluchtheuvel. Destijds abrupt 

afgebroken, en bijna 2 jaar geheel stilgelegen. 

Gezien de versoepelde regels, kunnen we weer klaverjassen op ons 

vertrouwde plekje. 

 

We beginnen seizoen 2021-2022 op vrijdag 3 september, de volgende 

data worden nog bekend gemaakt.  

Aanvang zoals vertrouwd om 19.30, zaal open om 19.00. 

 

Tot 3 september! 
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Bingo   

  

 

 

Wat geldt voor het klaverjassen, geldt natuurlijk ook voor de bekende 

en geliefde bingoavonden. Ook hier kwam abrupt een einde aan, en 

werd elke keer weer uitgesteld en opgeschoven. 

Maar gelukkig is ook hier weer iets mogelijk. 

De eerste Bingoavond van het komend seizoen, zal zijn op  

vrijdag 17 september. 

Wel zullen de geldende coronaregels in acht gehouden moeten 

worden v.w.b. afstand. 

Graag zien we u op vrijdag de 17e! 

 
 
Biljarten 
 
De biljartclub is dit jaar in de tweede 

week van juni weer gestart. Ook 

hier gelden de van toepassing 

zijnde coronaregels 

 

Aangezien we in het jaar 2020 

vanaf maart niet meer gespeeld 

hebben, behoudens enkele zomermaanden, spelen we nu “vrij biljart”. 

Kortom geen onderlinge competitie maar wel wedstrijden tegen elkaar. 

Eerst maar weer eens “het gevoel” krijgen. We kijken ook even aan in 

hoeverre de coronamaatregelen versoepeld worden of dat deze nog 

worden teruggedraaid. Wellicht later weer competitie spelen. 

 

In ieder geval doet het ons goed om elkaar weer wekelijks te 

ontmoeten en wordt het door alle biljarters als een prettig sociaal 

gebeuren gezien. 

Als u/jij zin hebt om eens te komen kijken of een biljartje te leggen, 

schroom dan niet en kom naar de kantine van onze vereniging De 

Vluchtheuvel. Elke donderdagavond. Start koffie 18.30 uur – 19.00 uur. 

Start biljarten 19.00 uur. Einde 22.00 uur.  
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Berichten van het bestuur 
 

 

Een aantal berichten hebben ook al in de 

digitale nieuwsbrief van juli gestaan. Omdat 

wij nog niet alle leden kunnen bereiken met de digitale nieuwsbrief, 

worden de belangrijke berichten hier nogmaals gepubliceerd. Wilt u 

ook de digitale nieuwsbrief ontvangen? Stuurt u dan een mail naar 

onze secretaris Anita Roks: info@vluchtheuvelmaassluis.nl 

 

 

Nieuwe Statuten zijn van kracht 

 

Op vrijdag 2 juli zijn op notariskantoor Remmerswaal in 's-

Gravenzande de nieuwe Statuten gepasseerd. Namens de vereniging 

hebben Anne Langedijk en Wilco Smaal getekend. Het maken en 

goedkeuren van de nieuwe Statuten en Reglementen heeft uiteindelijk 

zo'n twee jaar in beslag genomen. Voor het bestuur is dit omvangrijke 

project nu afgesloten. Het betekent dus dat sinds 2 juli 2021 de nieuwe 

Statuten van kracht zijn. 

  

mailto:info@vluchtheuvelmaassluis.nl
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Fietsenstalling wordt opgeruimd 

 

De fietsenstalling staat 

overvol. Wilt u uw fiets 

weghalen als u deze niet 

meer gebruikt? U dient 

voor 15 september 2021 

een kaartje met uw 

tuinnummer en het jaartal 

2021 aan uw fiets te 

hangen. Dan kunnen we 

zien welke fietsen nog in 

gebruik zijn. Na 15 

september worden fietsen 

zonder kaartje naar de 

Voedselbank gebracht. 

 

 

Beschoeiing tuinen Lely zijde 

 

17 juni heeft voorzitter Anne Langedijk een vervolg overleg gehad met 

wethouder Fred Voskamp, Patrick van der Stoep, clustermanager 

Stad, Marcel Knoester, Managing Director Lely en Edwin Hazelzet, 

projectleider/uitvoerder Vastgoed Lely. Onderwerp van gesprek was 

voornamelijk de beschoeiing in de sloot tussen Lely en het 

volkstuincomplex aan de kant van de volkstuinen.  
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Zoals u weet heeft Lely een hele sterke wens dat het allegaartje van 

veelal lelijke beschoeiingen, waar zij tegenaan kijken, vervangen 

worden door een eenduidige beschoeiing. 

Er zijn offertes opgevraagd voor het verwijderen van de bestaande 

beschoeiing en het aanbrengen van een hardhouten beschoeiing van 

50 cm boven de waterlijn over de hele lengte van ons complex.  

De goedkoopste offerte was €87.000,-, een flink bedrag dus.  

Lely heeft toegezegd hiervan de helft te willen betalen.  

De Gemeente Maassluis gaat nu kijken of er geld vrij gemaakt kan 

worden via subsidie of anders. 

 

Het is dus nog steeds niet zeker dat dit project doorgaat, maar het licht 

staat inmiddels op oranje. Van de volkstuinen wordt geen financiële 

bijdrage verwacht, maar wel een inspanningsverplichting. Mocht het 

project doorgaan, dan moeten alle tuinders aan die slootkant 1,5-2 

meter helemaal leeg maken. Dus tegels moeten worden opgeraapt, 

watertonnen moeten tijdelijk weg, planten verplant, etc. 

 

De werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf Lely zijde. Eerst wordt 

de bestaande beschoeiing vrij gegraven. De grond wordt op het dijkje 

van Lely gegooid. Dan wordt de bestaande beschoeiing verwijderd en 

daarna de nieuwe aangebracht. Uiteindelijk wordt de grond weer 

teruggestort. Bij de tuinen achter het geluidsscherm gaat met een 

kleine graafmachine worden gewerkt. Een belangrijk punt is nog wel 

de schone grond verklaring. Er wordt op de volkstuinen om de 40-50 

meter een grondmonster genomen. Als er geen schone 

grondverklaring wordt afgegeven, dan gaat het project sowieso niet 

door, omdat dan de kosten veel te hoog worden. 

 

Afgesproken is om de werkzaamheden in ieder geval in de 

wintermaanden te laten plaatsvinden, omdat er dan toch weinig op de 

tuinen gebeurt. Er wordt dus van de leden wel een inspanning 

gevraagd, maar daar krijgt men een beschoeiing voor terug waar de 

komende 20 jaar niets meer aan hoeft te gebeuren. 

 

17 september is volgende overleg. We houden u op de hoogte. 
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Beveiligingscamera’s 

 

De maatschappij verandert, de kans op onveilige situaties is aanwezig, 

ook voor onze vereniging. Denk daarbij aan mogelijke incidenten als 

inbraak, ruzie, dumpen van afval, andere calamiteiten of onheil.  

Beveiligingscamera’s kunnen ons helpen bij ons streven naar 

veiligheid van personen en eigendommen en bij het voorkomen van 

bovengenoemde incidenten. 

 

Het doel van zulk cameratoezicht is: herkenning, signalering, 

identificatie & preventie.                

Bij het gebruik van camera’s moet de privacywetgeving in acht worden 

genomen. Er zijn aan de ingang van ons complex en aan het 

toegangshek bordjes opgehangen, waarop wordt gemeld dat er 

camerabewaking is en dat er beeldopnamen (kunnen) worden 

gemaakt. 

 

Het reglement geeft met behulp van de regels aan hoe er met de 

beelden kan/mag worden omgegaan en hoe de toegang tot de beelden 

voor onbevoegden wordt afgeschermd.     
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Woelratten en mollen 

 

Op enkele tuinen zijn woelratten en/of mollen waargenomen. Het 

bestuur heeft de overlast die dat met zich meebrengt aangekaart bij de 

Gemeente Maassluis. De Gemeente geeft aan dat men zelf voor de 

bestrijding ervan verantwoordelijk is. Daarna hebben we de vraag bij 

het Hoogheemraadschap Delfland uitgezet. Ook zij geven aan dat men 

het zelf moet oplossen. 

Van enkele personen hebben we gehoord dat (dure) sensoren die 

geluiden maken niet te werken.  Wat overblijft ter bestrijding van ratten 

is een rattenval. Er zijn diverse modellen te koop (kijk eens op 

www.allestegenongedierte.nl). U kunt er wellicht ook u er een lenen. 

 

 

Voor mollen geldt hetzelfde. Maar wist u dat mollen u ook behulpzaam 

zijn? Het zijn grote ongediertebestrijders. Ze eten namelijk emelten en 

engerlingen die uw oogst kunnen bedreigen. 

U kunt proberen ze te verjagen. Ze houden niet van sterk geurende 

planten zoals keizerskroon of kruisbladwolfsmelk. Ook houden ze niet 

van harde geluiden. Regelmatig met een grasmaaier door de tuin of 

met een frees wil ook wel eens helpen. Een ijzeren pijp naast de 

mollengang en daar dikwijls tegen slaan kan ze wellicht ook verjagen. 

Wanneer je lege glazen flessen voor de helft in de grond graaft maakt 

de wind een hard geluid in de flessen waar de mollen ook niet van 

houden.                                                  

Lukt het niet om ze op deze wijze te verjagen, dan rest helaas de 

mollenklem. 

 

 

http://www.allestegenongedierte.nl/
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Prijsverhoging Culvita 

 

Onderstaand bericht hebben wij van onze leverancier van potgrond, 

tuinaarde, meststoffen en bestrijdingsmiddelen ontvangen. 

 

Al geruime tijd is de wereld in de ban van de Corona-epidemie. Zowel 

zakelijk als privé ondervinden velen van ons verschillende uitdagingen. 

Het moet nog maar blijken hoe sommige zaken zich zullen gaan 

ontwikkelen. Waar wij als Culvita het meeste last van ondervinden is 

het verkrijgen van grondstoffen en transport. Door de hoge vraag is de 

druk op leveranciers ontzettend hoog en grondstoffen moeilijk of 

gewoonweg niet te verkrijgen. Deze disbalans in vraag en aanbod 

resulteert in fors stijgende prijzen. Met name grondstoffen zoals hout, 

PE-grondstoffen (plastic) en brandstoffen staan onder druk, maar ook 

branche-specifieke producten zoals veen, kokos, boomschors en 

meststoffen. 

  

We hebben zo lang mogelijk gewacht met het versturen van deze e-

mail. We hebben de ontwikkelingen binnen transport en de 

grondstoffenmarkt op de voet gevolgd en zijn tot de conclusie 

gekomen dat de prijzen voorlopig niet zullen dalen. Hierdoor zijn we 

genoodzaakt om per 1 augustus 2021 de prijzen te verhogen. 

 

De prijsverhoging is ruim 10%. Het bestuur heeft online flink gezocht 

naar goedkopere leveranciers, maar deze zijn niet gevonden. Blijkbaar 

voert de hele sector de prijsverhogingen door. Dit betekent helaas dat 

na de volgende bestelling bij Culvita een prijsverhoging van deze 

producten in de inkoop/winkel onvermijdelijk is. 
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REGLEMENT CAMERATOEZICHT 
 

 

Doel: Beveiliging van mensen, gebouwen, bedrijfsmiddelen en 

eigendommen. 

 

Cameratoezicht wordt niet gebruikt voor het volgen en/of controleren 

van leden of bezoekers. 

 

Registratie van beelden en de bewaartermijn 

De camerabeelden worden geregistreerd op een harde schijf. Beelden 

worden dus alleen lokaal bewaard. Maximale bewaartermijn is 28 

dagen. Daarna worden de beelden automatisch overschreven. 

 

Informeren van onze leden, gasten en het publiek 

Iedereen, die het terrein betreedt wordt door middel van bordjes 

geïnformeerd dat wij gebruik maken van camerabewaking. 

 

Inzage van de beelden 

In verband met de privacyregels zijn er twee bestuursleden 

aangewezen (Wilco Smaal en Anne Langedijk) die in geval van 

calamiteiten de beelden kunnen/mogen bekijken. Hiervoor is een 

geheime inlogcode en een persoonlijk wachtwoord noodzakelijk. Zij 

zullen de live en/of opgenomen beelden alleen bekijken als er een 

aanleiding voor is. 

 

Inzien door betrokkenen 

Inzage moet door een lid schriftelijk (ev. via email) aangevraagd 

worden bij het bestuur. 

Het bestuur zal het verzoek z.s.m. beoordelen op ernst van de situatie 

en de noodzaak tot de gevraagde inzage – zo nodig met spoed – en 
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zal hun besluit per omgaande schriftelijk kenbaar maken aan de 

aanvrager. 

 Een betrokkene mag alleen gegevens inzien, die hem of haar 

zelf betreffen 

 Daarnaast mag een betrokkene beelden inzien, wanneer hij of 

zij slachtoffer is geworden van diefstal of bedreiging en de 

beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen. 

 

Inzien door derden 

Bij de beoordeling of een verzoek van 

een derde (bijvoorbeeld bezoeker, politie 

of justitie) moet worden ingewilligd, 

wordt overwogen of de verstrekking van 

persoonsgegevens plaatsvindt ter 

nakoming van een wettelijke plicht en of 

de verstrekking noodzakelijk is voor de 

behartiging van het gerechtvaardigd 

belang van de derde. Verstrekking vindt 

niet plaats indien het privacybelang van 

de betrokkene (degene die op de 

beelden staat) voorgaat. 

 Er zal aangifte worden gedaan 

bij de politie als op de beelden een incident wordt 

waargenomen waarbij er: 

o Gevaar bestaat voor de algemene veiligheid van 

personen of goederen;  

o Een misdrijf of vernieling op heterdaad ontdekt wordt; 

o Een aanwijzing is voor een misdrijf. 

 Wanneer politie of justitie op grond van hun bevoegdheden 

nadere gegevens vorderen, zullen die worden verstrekt. 

Daarbij zal eventueel het voorbehoud worden gemaakt, dat de 

verstrekte gegevens niet aan de betrokkene bekendgemaakt 

mogen worden. 
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Seizoen afsluiting op 25 september a.s. van 11.00-

13.00 uur 

 

Wat zijn ze gegroeid! Sommige 

zonnebloemen zijn al heel erg 

hoog. Binnenkort gaan we ze 

opmeten. De pompoenen mogen 

nog even hun best doen. Ze 

kunnen nog wat groeien. Op 

zaterdag 25 september maken 

we bekend wie de 

cadeaubonnen van Tuincentrum 

Boers hebben gewonnen.  

 

U bent allen uitgenodigd om op 

25 september a.s. van 11.00 

uur tot 13.00 uur op de 

parkeerplaats (bij slecht weer in 

de kantine) elkaar te ontmoeten 

bij een hapje en een drankje, 

dan maken we er een gezellige 

seizoen afsluiting van. 
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Een heel mooi en leuk gebaar! 

 

Op dinsdag 20 juli kreeg ik op mijn tuin 

onverwachts bezoek, samen met onze 

voorzitter Anne, van  de voorzitter van 

de Belangenvereniging Kastanjedal, de heer 

Gijs van Eijsden. Hij kwam namens alle 

bewoners van het Kastanjedal een 

cadeaukaart van onze adverteerder 

Tuincentrum Boers aan mij geven. Dit omdat 

ik veel nadelige gevolgen heb ervaren van 

het plaatsen van het geluidsscherm ten 

behoeve van hun wijk.  

Dit vind ik een heel mooi gebaar van de 

vereniging en ik wist gelijk waar ik de 

cadeaukaart voor ging gebruiken. Zoals jullie 

weten moesten met name de bessenstruiken 

tijdelijk van mijn oude tuin 199 overgeplant 

worden naar een tijdelijke tuin om na de werkzaamheden weer terug 

geplaatst te kunnen worden. De meeste struiken hebben dit goed 

overleefd zelfs een krulhazelaar van twee meter hoog. Maar de 

meeste frambozenplanten hebben het niet gered, terwijl ik juist dacht 

dat een framboos heel makkelijk te verplanten is.  

Dat is ook wel zo als je er rekening mee houdt dat de framboos een 

heel oppervlakkig wortelsysteem heeft. Dit verklaart waarom er een 

aantal dood gegaan zijn. De wortels zijn 

bij het uitgraven afgestoken omdat er 

zoals bij de meeste struiken gekozen is 

voor een verticale in plaats van een 

horizontale wortelkluit. Van de framboos 

is bekend dat hij door heel de tuin kan 

woekeren dus zal je zeggen over enige 

tijd heb je er weer genoeg. Maar juist  de 

enige jaren geleden aangeschafte 

framboos Himbo Top, ook wel Himbotop 

genoemd, heeft het aflaten weten.  
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Wat is er zo bijzonder aan Himbo Top?  

Deze framboos heeft niet alleen de grootste vruchten maar is ook heel 

erg geschikt om tweemaal  van de 2 meter hoge takken te kunnen 

oogsten, de eerste keer in de herfst en de tweede keer van dezelfde 

tak in juni. Dit kan als je na de herfstoogst de top net onder de laatste 

zijtak waar bessen aan gezeten hebben afsnoeit. In het volgende 

seizoen komen in het voorjaar vanuit de bladoksels weer nieuwe 

bloemknopjes en geven dus ook weer frambozen.  

Ga je voor meer en grotere 

frambozen in de herfst, snoei de 

nieuw gevormde stengels tot aan de 

grond af. Ik heb zelf nooit voor deze 

methode gekozen omdat ik de 

voorkeur geef aan tweemaal oogsten 

en vind de frambozen in juni van 

Himbo Top heel erg goed. Ik ben er 

wel achter gekomen dat niet iedere 

herfstframboos geschikt is voor twee maal oogsten. 

Toen ik ter oriëntatie even op internet googelde naar Himbo Top kreeg 

ik bij bijna alle online aanbieders te zien: “Uitverkocht of tijdelijk niet 

leverbaar”. Reden: door corona zijn heel veel mensen het zelf telen 

van fruit, bessen en groenten gaan doen. Zo heeft Vreekens 

Zaadhandel het heel erg druk gehad met online bestellingen en 

moesten de klanten soms maanden op hun bestelling wachten.  

Dit even terzijde. Ik was bang dat Himbo Top ook niet meer bij Boers 

te koop was, maar gelukkig waren er daar nog genoeg.  

Ik ben met een blij gezicht met twee Himbo Tops het tuincentrum uit 

gegaan en dankzij de Belangenvereniging van het Kastanjedal heb ik 

volgend seizoen weer heerlijke grote frambozen.  

Hartelijk dank hiervoor!!! 

 

 

 

Rien Stoffels tuin 141 
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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 

mailto:info@vluchtheuvelmaassluis.nl
mailto:penningmeester@vluchtheuvelmaassluis.nl
mailto:Muzafferoguz68@hotmail.com
mailto:devluchtheuvel.bo@gmail.com

