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Van de voorzitter
Het is alweer even geleden dat ik een
woord van de voorzitter heb geschreven.
Dit vanwege het feit dat wij in overleg met
de redactie-commissie hebben besloten
dat het aantal Vluchtheuveltjes met de
helft wordt verminderd. Het boekje
verschijnt nu 5x per jaar. Tussendoor
wordt er gecommuniceerd via digitale
nieuwsbrieven. Hiermee kan het bestuur
veel sneller de leden bereiken.
Vorig jaar was het grootste project het
realiseren van een prachtige bloembak
voor de kantine, wat prima gelukt is. Met
de loop der jaren, zal de bak steeds mooier worden. Een passend
aangezicht van onze vereniging.
In 2022 staan meerdere grote projecten op het programma. De nieuwe
beschoeiing die gaat komen in de sloot tussen Lely en de Vluchtheuvel
is een project (project ‘Slootkantje’) wat voor 99 tuinen (60%) een grote
impact heeft. Ik ben er wel trots op, dat we dit resultaat hebben kunnen
bereiken. Lely gaat een groot bedrag investeren en wil als
tegenprestatie de belofte dat De Vluchtheuvel de achterkanten van de
tuinen netjes houdt. Het betekent wel dat men 25 jaar lang nooit meer
naar de beschoeiing hoeft om te kijken. Voor de commissie Bouw &
Onderhoud betekent dit in de toekomst veel minder werk, nu zetten zij
i.s.m. de Service- en Onderhoudsploeg de schouders eronder om alles
in goede banen te leiden. Ik begrijp dat de leden aan Sparrendal kant
natuurlijk ook graag een mooie beschoeiing willen krijgen. De hoge
kosten die dit met zich meebrengt kunnen niet door de vereniging
worden opgehoest en voor Lely en de Gemeente Maassluis heeft deze
kant van ons terrein helaas geen enkele prioriteit.
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Het tweede grote project is het dak van de kantine dat in maart zal
worden vervangen. Vervolgens wordt er een planning gemaakt aan de
hand van het rapport van Peter van den Berg, over de vervolgstappen
in het kader van het groot onderhoud van de kantine.
Onze tractor loopt op zijn laatste benen. De tractor is al afgeschreven
en de bedradingen zouden vervangen moeten worden. Deze grote
reparatie is de tractor niet meer waard. Er wordt dit jaar een nieuwe,
tweedehands tractor aangeschaft, want de tractor is onmisbaar voor
de vereniging.
Tenslotte is het water een belangrijk aandachtspunt voor de komende
jaren. Er zijn veel tuinen, met name aan de achterkant op het terrein die
bij langdurige regenval onder water komen te staan. Drainage helpt bij
de afvoer van het water. Het bestuur heeft het aantal drainage buizen
op ons terrein in kaart gebracht. Er zijn ongeveer 40 tuinen waar een
drainagebuis is aangebracht. De drainage buizen moeten ieder jaar
worden doorgespoten, opdat deze niet verstoppen. Niet voor ieder lid
een makkelijk klusje. De mannen van de Service- en Onderhoud ploeg
die altijd bezig zijn voor het algemeen belang van de vereniging en ten
dienste van de leden staan, gaan proberen de drainages door te
spuiten. Als het een beetje wil lukken, doen ze alle drainages, te
beginnen aan de achterkant op ons complex. De betrokken tuinders
zullen te zijner tijd benaderd worden.
U ziet, we zijn een levendige vereniging. Op 9 april is de Algemene
Ledenvergadering. Omdat de 1,5 meter regel dan is opgeheven, kunnen
we eindelijk weer eens in de kantine vergaderen. Ik zie u dan graag!
Heeft u een vraag of opmerking, dan kunt u mij sowieso op zaterdag
aanspreken in de kantine.
Anne Langedijk
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Agenda
Datum
Elke donderdag
4 maart 2022
13 maart 2022
18 maart 2022
1 april 2022
9 april 2022

Tijd
19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur

Activiteit
Biljarten
Klaverjassen
Inleveren kopij Vluchtheuveltje
Bingo
Klaverjassen
Algemene Leden Vergadering

Werkrooster maart - mei 2022
103
104
107\109
110
112
124
125
126
127
128
129

5 maart 2022
H.A. Köse
M. Odeh
R. de Bloois
A. Osman
O. Erül
19 maart 2022
S.G. Abdel ahad
R. Atar
G.B.T. Mooiman
Y. Ulucay

137
138
139
145
147

A. Talhaoui
2 april 2022
H. Stakenburg
M. El Yakhlifi
O. Hoogeveen
M. Akpinar
M. Al Hariri

179
183
185
187
191

16 april 2022
S.A.K. Al-Dihaysee
R. Alebrahim
W. Schouten
K. Soboczynski
A.D.Y. Aal-Ajmaya

114
116
118
119
123
132
133
134
135
136

149
151
157
159
163
175
193
197
1\3
4
8
6

12 maart 2022
Y. van Sprang
O. Tawachi
M. El Achaouch
E. Ala
H. Mustafa
26 maart 2022
F. Yesil
B. van der Aa
H. Lamdani
Ö. Ertekin
R. Saber Ali
9 april 2022
M.C. Cramers
M. Smit
M.E. Vreugdenhil
M. Akpinar
Y. Boeckx
R. Yeldukko
23 april 2022
J. Pelesic
A.J. Brederveld
M. Fares
E.C.W. Rey
A. Krijnberg-Haak

23
24
28
30
35

30 april 2022
C. Ponsioen-Goldenberg
Y. Zengin
P. den Toom
Z. Fars
J. Pronk
7 mei 2022
V. Kutlu
E.H. El Khadiri
S.H.M. Alshocikh
C. van Wingerden
K.A. Abdulla

48
50
52
53
55

21 mei 2022
S.H.M. Suljevic
S. Kako
M. El Boukhlifi
T.S.P. Hasso
A. El Boussattati

10
14
15
16
20

38
40\42
41
43
45
46
57
59
62
63
64

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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14 mei 2022
T.S.P. Reij
F. Abdullah
F. Feelders
O. Gürbüz
R. Wijnhorst
28 mei 2022
M. Ahnouch
S.I. E.A. Abdelmotaleb
M. Ghsson
B.M. Yalcin
S. Berkdar

Berichten van het bestuur
Belangrijke berichten uit de digitale nieuwsbrief
Omdat wij van 46 leden nog geen mailadres hebben, hierbij nog een
kleine opsomming uit de nieuwsbrieven van januari en februari.
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Geef dan uw mailadres door aan
onze secretaris: info@vluchtheuvelmaassluis.nl onder vermelding van
‘aanmelding nieuwsbrief’.

Grote avonturen beginnen klein
Op 13 december 2021 zijn Priscilla Burger en Roan van Merode van
tuin 189 de trotse ouders geworden van zoon Vince. Priscilla stuurde
ons deze mooie foto.
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Op 10 januari bereikte ons het droevige bericht
dat Ton Hanemaaijer op 82-jarige leeftijd is
overleden. Ton heeft veel voor onze vereniging
betekend. Hij maakte jarenlang deel uit van het
bestuur en de werkploeg.
Vorig jaar moest Ton tot zijn grote verdriet zijn
tuin (nr.6) opgeven, omdat het te zwaar was
geworden om de tuin zelf te onderhouden. Hij
wilde niet afhankelijk zijn van de hulp van
anderen. Gelukkig kwam Ton op zaterdagen nog wel regelmatig iets
lekkers eten in de kantine.
We gaan Ton erg missen. We wensen de familie veel sterkte met dit
grote verlies.

Op 22 januari bereikte ons het droevige bericht dat Hennie Koole
veel te vroeg is overleden, in de leeftijd van 60 jaar.
Hennie is de vrouw van Cobie Steenbeek van tuin 79/81 en de
moeder van Jimmy.
Voor velen van u is Hennie een bekend gezicht. Ze hield niet zo van
tuinieren, maar wel van de gezelligheid van de vereniging. Ze kwam
ook graag op zaterdag naar de kantine. We gaan haar aanwezigheid
en vrolijke lach erg missen.
We wensen Cobie, Jimmy en de overige familie veel sterkte met dit
grote verlies.
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Ligusterheggen
Om het terrein van onze vereniging een groener aanzien te geven
wordt bij iedere tuin die vrijkomt, het hek langs het hoofdpad eruit
gehaald en wordt er een ligusterheg geplant. We bieden al enige tijd
de gelegenheid aan leden die al langere tijd een tuin hebben, om een
ligusterheg langs het hoofdpad te planten. Veel leden van onze
vereniging hebben daar al gebruik van gemaakt. Wilt u dit ook? De
vereniging levert de ligusterheggen kosteloos. U moet ze wel zelf
planten. Het is nu de juiste tijd is om struiken te planten.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
info@vluchtheuvelmaassluis.nl of geef uw naam en tuinnummer door
aan een lid van de commissie Bouw & Onderhoud.

Nieuwe leden commissie Bouw & Onderhoud
Het bestuur is blij te melden dat de commissie Bouw en Onderhoud
inmiddels is versterkt met drie nieuwe leden:

Fons Paardekam
Controle zonnepanelen

Rob Waasdorp
Taxeren huisjes en
kasjes
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Willem Zeegers
Controle staat van
onderhoud tuinen

Nieuwe beschoeiing in sloot Lely/Vluchtheuvel gaat
definitief door!
Op 3 februari jl. hebben Anne Langedijk en Wilco Smaal, namens het
bestuur, een akkoord bereikt met de Gemeente Maassluis en Lely over
de nieuw aan te leggen beschoeiing in de sloot tussen Lely en de
Vluchtheuvel.

Sinds november 2020 is hierover regelmatig overleg geweest. Lely
heeft hiertoe de eerste aanzet gedaan, omdat zij aankijken tegen
veelal in slechte staat verkerende beschoeiingen, die van allerlei
verschillende materialen gemaakt zijn. Het bestuur van de
Vluchtheuvel en de eigenaar de grond de Gemeente Maassluis zijn het
erover eens dat een nieuwe, eenduidige beschoeiing, een enorme
upgrade van het terrein is.
Wat gaat er nu gebeuren?
Op 17 en 18 februari staat het bodemonderzoek gepland. Hierbij wordt
om de 50 meter een bodemmonster genomen. Na afgifte van de
schoongrondverklaring kunnen de werkzaamheden van de aannemer
van start gaan.
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Wat betekent dit voor de leden met een tuin aan Lely zijde?
10 maart 2022 dient iedere tuin 2 meter, vanaf de oude
beschoeiing/sloot, vrij te zijn van verharding, bebouwing, pompjes,
watertonnen, begroeiing en overige obstakels. De slootkant dient vrij te
zijn van puin e.d.
De oude beschoeiingen worden weggehaald en afgevoerd door de
aannemer.
Alle leden met een tuin aan Lely hebben persoonlijk een brief
ontvangen.
Op zaterdag 12 februari jl. heeft het bestuur een informatiebijeenkomst
gehouden waarbij voorzitter Anne Langedijk een en ander vertelde
over de gang van zaken rondom project Slootkantje.
Daarna werden er door de aanwezige leden veel vragen gesteld die
zoveel als mogelijk werden beantwoord. De commissie Bouw &
onderhoud zal de voortgang van de werkzaamheden in de gaten
houden en o.a. controleren of de aanwezige ankers in de huidige
beschoeiingen zijn doorgeknipt/gezaagd.
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de
Algemene Ledenvergadering op zaterdag
9 april 2021 om 10.00 uur in de kantine.
De agenda voor deze vergadering en de
bijbehorende vergaderstukken is in een
apart ALV-boekje bijgevoegd.
Voorstel wijzigingen Tuinreglement en Bouwreglement
Tijdens de vorige ledenvergadering op 17 april 2021 zijn de nieuwe
Statuten en Reglementen goedgekeurd. In de loop van het jaar zijn de
commissie Bouw & Onderhoud en het bestuur tegen een aantal dingen
aangelopen, waardoor er nog een aantal artikelen in het
Tuinreglement en het Bouwreglement moeten worden gewijzigd en/of
toegevoegd.

Tuinreglement
Artikel 6: Algemene rechten en verplichtingen met betrekking tot
de tuin
Toevoegen:
Artikel 6.6.: Een lid is verplicht om:
i. het aan zijn tuin grenzende hoofdpad onkruid vrij te houden.
Artikel 6.11. Nachtverblijf op het complex is niet toegestaan, wijzigen
in:
Nachtverblijf op het complex is niet toegestaan.
Verblijf op de tuin is van 1 april t/m 31 augustus toegestaan van 6.00
uur tot 24.00 uur en van 1 september t/m 31 maart van 6.00 uur tot
21.00 uur.
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Bouwreglement
Artikel 2: Algemene voorschriften
9.
Tot 2.00 meter uit de slootkant moet vrij zijn van opstallen. Tot
1.00 meter uit de slootkant is alleen laagblijvende beplanting
(maximaal 0.50 m) toegestaan en mag niet als opslagplaats
gebruikt worden.
Wijzigen in:
9.

Tot 2.00 meter uit de slootkant moet vrij zijn van opstallen en
losliggende materialen. Tot 1.00 meter uit de slootkant is
alleen laagblijvende beplanting (maximaal 0.50 m) toegestaan
en mag niet als opslagplaats gebruikt worden.

15.

De afscheiding tussen twee tuinen dient te worden
aangebracht met palen met daar langs een draad of 2 onder
elkaar geplaatste houten rachels 70x25 mm.

Wijzigen in:
15.

Bij vervanging van de afscheiding dient vooraf goedkeuring te
worden gevraagd bij de commissie Bouw & onderhoud. De
afscheiding tussen twee tuinen dient te worden aangebracht
met palen met daar langs een draad of 2 onder elkaar
geplaatste houten rachels 70x25 mm. De afscheiding mag ook
bestaan uit: gevlochten wilgentakken, betongaas (mits zonder
punten aan de bovenkant) of metalen balkonhekjes in de
voorgeschreven kleuren donkerbruin, donkergroen of zwart.
Plaatmateriaal is niet toegestaan.

Verwijderen Artikel 10.1
Niet toegestaan is het hebben van een windmolen ten behoeve van
het opwekken van energie
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Artikel 6
Zonnepaneel
1.
Voor het plaatsen van een zonnepaneel moet een vergunning
worden aangevraagd bij de commissie Bouw & Onderhoud
Tuinen.
2.
Zonnepanelen moeten geplaatst worden volgens een door het
bestuur opgesteld protocol. Voor gebruik moet de zonne-energie
installatie gekeurd worden door de technisch adviseur van het
bestuur.
3.
Zonnepanelen mogen alleen op het dak worden geplaatst.
4.
Het laagste punt van een zonnepaneel moet minimaal 5 cm uit
het dakvlak worden geplaatst.
Wijzigen in:
Artikel 6
Zonnepaneel en Windturbine
1.
Voor het plaatsen van een zonnepaneel en/of windturbine moet
een vergunning worden aangevraagd bij de commissie Bouw &
Onderhoud Tuinen
2.
Zonnepanelen en windturbines moeten geplaatst worden
volgens een door het bestuur opgesteld protocol. Voor gebruik
moet de zonne-energie installatie en windturbine gekeurd
worden door de technisch adviseur van het bestuur.
3.
Zonnepanelen mogen alleen op het dak worden geplaatst.
4.
Het laagste punt van een zonnepaneel moet minimaal 5 cm uit
het dakvlak worden geplaatst.
5.
Alleen verticale windturbines zijn toegestaan. De windturbine is
maximaal 90 cm breed en 60 cm hoog. In de kleur wit of zwart.
6.
De verticale windturbine mag geen trillingen veroorzaken en
mag geen geluid produceren
7.
De verticale windturbine wordt bevestigd op een paal of aan de
opstal. De bovenkant van de verticale windturbine hangt
maximaal 5 meter boven het maaiveld. De verticale windturbine
moet 50 cm uit de erfafscheiding worden geplaatst en niet
binnen 2 meter van de slootkant.
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Artikel 7
Overige bouwsels
Artikel 7.6. Broeibak
Voor het plaatsen van een broeibak (koude bak) is
toestemming nodig van de commissie Bouw & Onderhoud
tuinen. De bakken mogen niet hoger zijn dan 1.00 meter en
moeten minimaal 0.30 meter uit de erfscheiding worden
geplaatst.
Wijzigen in:
Artikel 7.6 Broeibak
Voor het plaatsen van een broeibak (koude bak) is schriftelijke
toestemming nodig van de commissie Bouw & Onderhoud
tuinen. De bakken mogen niet hoger zijn dan 1.00 meter en
moeten minimaal 0.30 meter uit de erfscheiding, 0,50 meter
van het hoofdpad en 2 meter van de sloot worden geplaatst.

Contributie 2023
Alles wordt duurder…De inflatie in januari 2022 is 6,4%.
De energiekosten gaan omhoog. Zo ook de
gebruikersvergoeding van de Gemeente Maassluis. Het
bestuur stelt voor de contributie voor 2023 voor een
enkele tuin met € 10,- te verhogen. De overige
contributies naar rato.
Hele tuin (maximaal 150 m2):
1,5 tuin (151 t/m 225 m2):
Dubbele tuin (groter dan 225 m2)

€ 140,00
€ 195,00
€ 250,00

De bijdrage voor een aspirant lid blijft in 2023 € 10,00 per jaar.
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Hoogte boetes
Conform artikel 25 uit het Huishoudelijk Reglement moeten de boetes
voor aanvang van het nieuwe tuinseizoen worden gepubliceerd.
e

Administratiekosten 2 aanmaning

€ 15,00

Boete bij overtredingen van de Statuten,
Huishoudelijk Reglement, Tuinreglement en
Bouwreglement. (Statuten artikel 24 lid c)

€ 25,00

Boete niet verschijnen bij verplichte werkbeurt € 30,00

Compost
Dit jaar is er 50m3 compost over het terrein verspreid. Piet Breman,
Rob Waasdorp en Leo van der Meer hebben dit ook dit jaar weer
fantastisch verzorgd voor de leden.
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Bodemaaltjes
Als de opbrengst van je tuin
tegenvalt, ondanks dat je de ideale
voedingsstoffen voor de specifieke
gewassen hebt gegeven dan heb je
waarschijnlijk te maken met
nematoden oftewel aaltjes. Iedereen
die tuiniert kent aaltjes: je hebt
stengelaaltjes, wortelaaltjes en
bodemaaltjes.
Bodemaaltjes zijn een van de
belangrijkste vormen van
ondergronds leven. In een m³ grond
zitten er tussen de een en tien miljoen
bodemaaltjes. Ook zijn er onnoemelijk veel soorten tot nu toe zijn er
30.000 bekend maar dit is slechts naar schatting 5% van alle
bestaande soorten. Het zijn parasieten waarvan de ontwikkeling in de
bodem plaatsvindt en die planten aantasten. Deze microscopisch kleine
wormen zijn tussen de 0,1 en 3 millimeter groot. Ze voeden zich door
de planten te doorboren en zuigen dan de voedingsstoffen uit de
wortels en de cellen daarvan. Als gevolg hiervan worden de aangetaste
groenten meer blootgesteld aan bacteriën, virussen en schimmels.
Omdat de parasieten onder de grond leven is het bijzonder moeilijk en
ingewikkeld om ze te bestrijden. Bovendien maakt zijn kleine formaat
deze taak ook aanzienlijk moeilijker.

Zoals ze zeggen: "voorkomen is beter dan genezen." Dus, het beste
dat we kunnen doen om te voorkomen dat ons gewas wordt aangetast
door bodemaaltjes zijn preventie maatregelen.
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Er zijn verschillende technieken die we kunnen toepassen om tot een
goede preventie te komen:
• Als we de tuin bemesten met compost, mest of humus, verminderen
we het aantal aaltjes in de bodem;
• Groencompost dan wordt de bodem rijker aan stikstof, wat slecht is
voor bodemaaltjes;
• Afweermiddelen voor plantennematoden, zoals de calendula, dahlia,
pyrethrum, margarita, de wijnruit of de goudsbloem en niet te vergeten
het Afrikaantje;
• Droog nieuwe aarde in de zon een paar dagen voordat je er in gaat
zaaien of poten;
• Vruchtwisseling: Met deze techniek kunnen we de populatie aaltjes in
de bodem verminderen.
Ik heb het al eens eerder in dit
blad over het Afrikaantje
Tagetes groundcontrol gehad
en die ga ik het komende
seizoen echt tussen de groenten
gewassen planten. Hier gaan de
aaltjes echt dood van, een
nadeel hiervan is dat de planten
erg breed en hoog worden zodat
ze het gewas erg kunnen
verdringen.
Rien Stoffels tuin 141
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Recept met seizoensgroenten
Op het moment dat u dit leest is januari reeds voorbij en loopt februari
op zijn eind. In de afgelopen twee maanden hebben we onze tuinen
klaar kunnen maken voor het komende seizoen. Hier en daar staat er
nog een winterprei en wat boerenkool in de grond. Ook de
schorseneren is in dit gedeelte van het jaar een echte
seizoensgroente.
Voor de collega tuinders die niet weten wat
ze met deze groenten aan moeten, of juist
toe zijn aan eens wat anders, zal ik
proberen in iedere uitgave van Het
Vluchtheuveltje een seizoensgebonden
recept te plaatsen. Daarbij probeer niet de
standaard recepten te schrijven maar juist
eens wat andere smaken en combinaties.
In deze editie staat de winterprei centraal.
Stevige preisoep met geroosterd knoflookbrood
Voor 2 personen
Ingrediënten
Voor de soep:
• 200 gr aardappelen
• 200 gr prei
• 1 teen knoflook
• 1 tl kerriepoeder
• ½ groentebouillontablet
• 350 ml water
• 1 el extra vierge olijfolie
• 100 ml kookroom
• Peper
• Olie of boter om in te bakken

Voor het brood:
• 4 sneetjes rustiek brood
• Olie om in te bakken
• 1 teen knoflook
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Bereiding:
• Schil de aardappel en snij deze in blokjes van 1 cm. Verwarm boter
of olie om in te bakken in een soeppan en voeg hier de aardappel
aan toe. Laat dit 2 minuutjes op laag vuur bakken maar niet
bruinen. Roer regelmatig om.
• Snij de knoflook fijn en voeg deze toe aan de aardappelen en fruit 1
minuut op laag vuur mee. Blijf roeren en let hierbij op dat de
knoflook niet verbrand.
• Snij de prei in ringen. Voeg deze vervolgens toe aan de pan met
aardappel en bak deze een paar minuten mee. Voeg de kerrie toe
en giet het water erbij met het halve groentebouillontablet. Kook de
soep ongeveer 15 minuten totdat de stukjes aardappel goed gaar
zijn.
• Terwijl de soep kookt kan je het brood klaarmaken. Verhit een
koekenpan op middelhoog vuur.
• Snij 4 dikke plakken brood en smeer deze in met wat olie om in te
bakken. Gebruik eventueel een kwastje om dit gelijkmatig te
verdelen.
• Plaats het brood in de koekenpan en rooster aan beide zeiden
totdat deze mooi goudbruin zijn.
• Direct nadat je het brood uit de koekenpan haalt wrijf je beide
zijden in met het knoflookteentje.
• Pureer de soep fijn met een staafmixer. Voeg de kookroom toe en
roer er doorheen.
• Breng de soep op smaak met een snuf peper en indien nodig nog
een beetje zout.
• Schenk de soep in een kom en garneer met een beetje extra vierge
olijfolie.
Eet smakelijk.
Patrick van der Stap tuin 171
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Volkstuinvereniging Rust en Vreugd
Nu eens van mij een heel andere bijdrage aan dit blad namelijk een
boekbespreking. Dit is voor mij héél bijzonder want
ik ben geen lezer. Het aantal boeken dat ik in mijn
volwassen leven heb uitgelezen zijn op één hand te
tellen. Truus (mijn vrouw) en ik kregen het boek
Rust en Vreugd van Hendrik Groen (pseudoniem)
van onze oudste dochter, ze vond het wel wat voor
ons. Daar heeft ze groot gelijk in gekregen want na
het lezen van het eerste hoofdstuk kon ik het
eigenlijk niet meer wegleggen. Hier direct onder
een van de vele positieve recensies. Daaronder
een korte boekbespreking die op de kaft van deze roman staat.
Hendrik beschrijft de volkstuingebruiken – de tuincontrolecommissie,
de fancy fair, de strijd tussen ‘geitenwollen sokken’ en ‘tuinkabouters’ –
hilarisch en voor velen herkenbaar
Rust en Vreugd
Als Emma Quaadvliegh na het overlijden van haar man oude papieren
opruimt, vindt ze een vergeten inschrijving terug voor een tuinhuisje op
‘Rust en Vreugd’. Ongemerkt is er elf jaar wachttijd verstreken, ze kan
nu elk huisje krijgen dat vrijkomt. Emma wordt bij de eerste
bezichtiging op slag verliefd op een gezellig, rommelig tuinhuisje met
dito tuin en ze besluit impulsief: ik kan wel wat afleiding gebruiken, ik
neem het! Dat ze geen verstand heeft van tuinieren maakt gelukkig
niet veel uit, want aardige buren bieden direct hun hulp aan.
Ook de voorzitter van de vereniging komt onuitgenodigd op de thee.
Om kennis te maken, maar vooral om haar te wijzen op de regels met
betrekking tot de hoogte van de heg, het bestrijden van het onkruid en
de verplichte algemeen onderhoudsbeurten. Het gesprek verloopt wat
stroef. Emma vermoedt dat de voorzitter haar niet meteen in de
categorie ‘nette tuinders’ indeelt.
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Al snel blijkt dat het er tussen de tuinders in het prachtige groene
paradijs niet altijd even vredelievend aan toe gaat. Toch is Emma
vastbesloten er hoe dan ook iets moois van te maken. Maar wilden
Adam en Eva dat ook niet?
P.S. Gebeurtenissen die bij de Vluchtheuvel ook voorgevallen zijn
berusten op toeval. Dit geldt ook voor overeenkomsten met personen.
Veel leesplezier,
Rien Stoffels tuin 141

Wie heeft de grootste zonnebloem of pompoen?
U doet toch ook mee met de wedstrijd? Heeft u de zaden al in huis?
Het gaat nu wel kriebelen hoor. Ik wil zo graag beginnen. Dat herkent
u vast wel. Het zou leuk zijn als er dit jaar wat meer concurrentie is!

De zonnebloemen kunnen half april gezaaid worden. Pompoenen
kunnen worden voor gezaaid in een kasje vanaf begin april. Buiten kun
je pompoenen zaaien vanaf half mei. Dus nog even geduld. Maar de
voorpret is ook al leuk: welk zaad is er het meest geschikt voor, wat is
de beste plek en welke verzorging hebben ze nodig? En heeft u zaden
over? Deel ze met de buren. Zo stimuleer je elkaar ook weer.
Anita Roks
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Jan Pronk 40 jaar lid!
Dit jaar is Jan Pronk 40 jaar lid van onze vereniging. Een goed
moment om eens een praatje met hem te maken.
Hij kwam in de jaren 70 vanuit Den Haag in Maassluis wonen. In 1982
kwam hij bij De Vluchtheuvel en ging aan de slag op tuin 20.
In die tijd was er ook nog een tuinbouwbedrijf gevestigd. Later werd
dat stuk grond bij De Vluchtheuvel gevoegd.
Jan heeft altijd in “het groen” gezeten. Zijn vader had al een tuin en
Jan ging dan wel eens mee. Als scholier had hij een bijbaantje bij een
tuinder en daar hakte hij bloemkolen. Later werd hij
vrachtwagenchauffeur en vervoerde planten.
Aanvankelijk teelde hij veel te veel kroppen andijvie en sla. Dat werd
uitdelen of het teveel kwam op de composthoop terecht. Een
beginners valkuil. Nu doseert hij het aantal planten en om de paar
weken zet hij weer een paar nieuwe plantjes. Is er toch te veel oogst,
dan verdwijnt dat in de diepvries.

Jan is ook wel gek op fruit. Hij heeft een stellage gemaakt waar potten
met aardbeien op staan, waardoor je weinig last van slakken hebt en,
ook wel fijn,….. je hoeft niet te bukken als je wilt oogsten. Enkele jaren
geleden heeft hij een aantal kiwibessen geplant. Daar heb je geen
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omkijken naar en de bessen smaken heerlijk. In de kas staat een
”gewone” perzikboom en een “wilde” perzikboom. Kortom heerlijke
vitamines.
Het seizoen begint met het bemesten en spitten van de grond, dan
gaat Jan aan de slag met zaadjes. Kant en klare plantjes schaft hij
bijna nooit aan. Het geeft veel voldoening om uit zo’n klein korreltje
een plantje te zien groeien.
Hij zal geen tuinbonen of doperwten telen. Dat komt door het feit dat
hij vroeger thuis eindeloos veel tuinbonen en doperwten heeft moeten
doppen, maar snijbonen zullen zeker in zijn tuin te vinden zijn. En hij
ziet ook een uitdaging voor het komende seizoen: zelf zuurkool
maken. Fermenteren is helemaal in de mode.
Duurzaamheid en recyclen is ook trendy, maar Jan is, net als veel
medetuinders, daar al jarenlang mee bezig. De zaterdagploeg hoeft bij
hem bijna nooit groenafval op te halen. Het meeste tuinafval gaat in
het compostvat. De compost strooit hij op de tuin en dan is de cirkel
weer rond.
ln de loop van de jaren heeft Jan heel wat tuinders zien komen en
gaan. Er zijn er niet veel meer van zijn begintijd. Je kent nu niet
iedereen meer. Maar hij heeft toch regelmatig een praatje met die of
gene. Dat is de gezelligheid van een vereniging. Helaas kampt Jan de
laatste tijd nogal met gezondheidsproblemen waardoor het tuinieren
op een laag pitje kwam te staan. Maar hij hoopt dit seizoen weer aan
de slag te gaan. We wensen hem gezondheid en veel succes op de
tuin.

Anita Roks

25

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: Wendy Smaal, Tel: 0621575761
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: Kopij inleveren via info@vluchtheuvelmaassluis.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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