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Van de voorzitter
Er staat weer een nieuw seizoen voor de deur. Ik heb er zin in! Nu ik
Corona heb, ben ik thuis alle plantjes maar aan het verpotten. Het
wordt wel vol, maar ze verhuizen straks gauw naar mijn kas. Nu geniet
ik dan nog maar even van de krokussen in mijn bloembak.

Er is alweer heel wat bedrijvigheid op ons complex. Storm Corrie die
op 31 januari met windstoten tussen de 100 en 120 km per uur over
ons terrein is geraasd, heeft veel schade aangericht. Op 6 februari was
daar nog een flinke storm met windkracht 9 zonder naam en daarna
kwam op 16 februari Dudley en twee dagen later nog eens storm
Eunice. Resultaat was enorm veel glasschade. Er moesten dus ook
veel herstelwerkzaamheden verricht worden. Het glas was niet aan te
slepen. Goed te zien dat leden elkaar ook helpen om de rommel op te
ruimen en de schade te herstellen. Overigens was er ook schade die
voorkomen had kunnen worden. Er waren nogal wat ramen op platte
bakken die niet goed vast lagen en op een aantal tuinen lagen ook
allerlei losse spullen die het complex over werden geblazen. De
stormen werden ruim van tevoren aangekondigd, dus iedereen had het
aan kunnen zien komen. Goede les voor de volgende keer. Check bij
aankondiging van storm even je tuin. Dan wordt er namelijk ook geen
of veel minder schade bij buurtuinders veroorzaakt.
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Aannemer Verboon uit
Maasland gaat maandag 21
maart, een week later dan
gepland, starten met de
werkzaamheden met
betrekking tot het aanbrengen
van de nieuwe beschoeiing in
de sloot tussen Lely en De
Vluchtheuvel. Het is een flinke
operatie. Stap 1 is door de
leden zelf gezet. Bij alle tuinen
is twee meter vrijgemaakt van
verharding, watertanks,
planten etc. Heel fijn dat
iedereen zijn schouders er
onder heeft gezet, zodat alles
op tijd klaar was. Gelukkig zijn
er ook geen bijzonderheden uit
het bodemonderzoek gekomen, zodat er geen belemmeringen zijn om
van start te kunnen gaan. Op maandag 18 april wordt er opgeleverd.
Best nog wel spannend hoe het er dan achter de opstallen uit zal zien.
Met name de hoeveelheid grond is misschien nog wel een dingetje. Er
komt in ieder geval een strakke beschoeiing en het is de bedoeling dat
iedere tuinder het netjes opgeruimd houdt. Dat is de deal die het
bestuur heeft kunnen/moeten sluiten met Lely. De commissie Bouw &
Onderhoud gaat daarom ieder kwartaal een controle doen.
Anne Langedijk
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Agenda
Datum
Elke donderdag
1 april 2022
9 april 2022

Tijd
19.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Activiteit
Biljarten
Klaverjassen
Algemene Leden Vergadering

Werkrooster
137
138
139
145
147

179
183
185
187
191
10
14
15
16
20
23
24
28
30
35

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

149
151
157
159
163
175

16 april 2022
S.A.K. Al-Dihaysee
R. Alebrahim
W. Schouten
K. Soboczynski
A.D.Y. Aal-Ajmaya
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
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193
197
1\3
4
8

38
40\42
41
43
45
46

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

14 mei 2022
T.S.P. Reij
F. Abdullah
F. Feelders
O. Gürbüz
R. Wijnhorst

48
50
52
53
55
66
67
68
70
71
72

21 mei 2022
S.H.M. Suljevic
S. Kako
M. El Boukhlifi
T.S.P. Hasso
A. El Boussattati
4 juni 2022
A. Said
M. Oulad Touhami
S. Solmaz
S. Alabdallah
F. Dutar
J.C. Mulder

57
59
62
63
64
74
75
76
77
78

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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28 mei 2022
M. Ahnouch
S.I. E.A. Abdelmotaleb
M. Ghsson
B.M. Yalcin
S. Berkdar
11 juni 2022
S. Alptekin
R. Ashad
A. Yilmaz
S. Soydemir
S. Caner

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’.

Werkzaamheden beschoeiing Lely zijde starten een
week later

Het plaatsen van een nieuwe beschoeiing in de sloot tussen Lely en
De Vluchtheuvel gaat één week later van start. Aannemer Verboon uit
Maasland gaat deze werkzaamheden uitvoeren.
We hebben inmiddels de definitieve planning ontvangen. Maandag 21
maart 2022 worden de werkzaamheden opgestart. Er wordt begonnen
met het aanbrengen van de beschoeiing (475 m) vanaf het einde van
het geluidsscherm richting de Weverskade. De planning is dat men
hier 14 dagen voor nodig heeft. Daarna wordt gestart met het
aanbrengen van de beschoeiing bij de tuinen achter het geluidsscherm
(5 dagen). De oplevering is op maandag 18 april 2022.
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Complimenten voor de leden die er met zijn allen voor
hebben gezorgd dat het leegmaken van 2 meter vanaf de
sloot tijdig klaar is. Veel dank ook aan de leden van de
commissie Bouw & Onderhoud en projectleider Wim
Alkemade die vaak controles hebben gedaan en de leden hebben
aangespoord om tijdig te beginnen.

Uitslag bodemonderzoek

De uitslag van het bodemonderzoek is ook binnen. Er is een
milieuhygiënisch vooronderzoek, een verkennend milieukundig
bodemonderzoek en een verkennend asbestbodemonderzoek
gedaan. Het is een lijvig rapport geworden, maar samengevat: Er zijn
geen bijzonderheden, dus er zijn dus geen belemmeringen voor de
uitvoering van project Slootkantje.

Dak kantine is vervangen
U heeft het vast al gezien. Er zit een nieuw dak op de kantine. Het
oude dak was heel slecht. Veel golfplaten lagen al los en het was
eigenlijk een wonder dat er nog geen lekkage is opgetreden. Het oude
dak heeft meer dan 25 jaar dienstgedaan. Dakdekker René Spaans
heeft een mooi stukje werk afgeleverd.
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Lozen huishoudelijk afvalwater op de sloot
Nu bij alle tuinen aan Lely zijde twee meter vanaf de sloot is
vrijgemaakt van verharding kwamen op diverse plekken
afvoerslangetjes tevoorschijn, die vanaf de onderkant van de huisjes
kwamen. Naar het blijkt wordt hiermee huishoudelijk afvalwater
geloosd op de sloot. Dit is verboden!!!
Dit is een overtreding van ons reglement (Tuinreglement artikel 6.9.g).
Iedereen moet toch begrijpen dat er geen afwaswater en/of zeepwater
in de sloot terecht mag komen.
U moet afwas mee naar huis nemen en handen wassen kunt u bij de
toiletten. Er gaat een aparte controle ronde komen door de commissie
Bouw & Onderhoud om alle overtreders in kaart te brengen (ook bij de
tuinen aan Sparrendal zijde).
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Even voorstellen
Tijdens een “dienst” in het winkeltje trof onze voorzitter Anne een
dame die sinds januari lid is van onze vereniging. Er ontstond een
gezellig gesprek. Het lijkt ons leuk om haar hier voor te stellen.
Amra Kumro is haar naam.
Ze woont sinds 17 jaar in
Maassluis. Hoewel opgegroeid
in Bosnië, is ze voor de liefde
naar Maassluis gekomen.
In Sarajevo had ze een
journalistieke loopbaan. Ze
werkte bij de radio en tv. Toen
haar man haar hoorde en zag
werd hij benieuwd. Hij
organiseerde een afspraak en
de vonk sloeg over, ze werden
op slag verliefd.
Liefde op afstand is
ingewikkeld en het duurde dan
ook niet lang of Amra liet alles
achter zich en vertrok naar
Nederland. Nu woont ze met
haar man en twee kinderen
hier.
Amra is een bezige bij: ze werkt bij huisartsenpraktijk Parkhof en is
ook fotograaf en werkt voor de online radio.
Maar ze heeft een passie voor tuinieren, dus maakt ze daar ook tijd
voor. Omdat ze op een boerderij is opgegroeid is de liefde voor alles
wat groeit en bloeit haar met de paplepel ingegoten.
Amra is er van overtuigd dat als we gezonde groenten en fruit willen
hebben, we heel goed voor de grond moeten zorgen. Geen gif of
kunstmest.
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Juist als je zelf je groenten verbouwt kun je biologisch eten.
“Bespoten” groenten kun je ook in de winkel kopen. Zelf verbouwen
maakt het verschil.
Ze gaat zeker paprika’s en pompoenen verbouwen die ze in Bosnië
ook in de tuin had. Maar ze wil ook allerlei groenten en tomaten
planten. Nu is haar tuin (nummer 122) nog leeg, maar dat verandert de
komende maanden natuurlijk wel.
Volgens Amra geeft het met je handen in de aarde werken rust en
ontspanning, maar ook nieuwe energie. Dat zou onder andere komen
door de bacterie Mycobacterium vaccacae. Deze zou namelijk het
happy hormoon Serotonine stimuleren. Ik heb geen idee of dat laatste
ook waar is, maar wij allen ervaren zelf dat je van werken in de tuin
kunt ontspannen en dat het voldoening geeft om je eigen groenten en
fruit te verbouwen. Met elkaar ervaring uitwisselen lijkt Amra ook fijn,
maar voor een gezellig praatje “ over de heg” is ze ook te vinden.
Ik wens haar en ons allemaal een mooi seizoen toe.
Anita Roks

Niet vergeten! Zonnebloemen en/of grote pompoenen
zaaien!
U doet toch ook mee met de wedstrijd?
Heeft u de zaden al in huis? 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. En heeft u zaden over? Deel ze met de buren.
Zo stimuleer je elkaar ook weer.
Anita Roks
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Algemene Ledenvergadering 9 april 2021
Op de algemene ledenvergadering op 9 april wil het bestuur Willem de
Bruin voordragen als Algemeen Bestuurslid. Willem is vele jaren
secretaris geweest en tevens bestuurslid tuinuitgifte. Hij is dus geen
onbekende voor veel leden.
Samenstelling bestuur:

Anne Langedijk
Voorzitter

Wilco Smaal
Penningmeester

Vacature
Secretaris

Frans Gordijn
Algemeen Bestuurslid

Muzaffer Oguz
Algemeen Bestuurslid

Willem de Bruin
Algemeen Bestuurslid
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Stamppot van knolselderij
Het voorjaar is begonnen, maar zo nu en dan toch nog een lekkere
stamppot op tafel moet kunnen. Daar waar je juist in deze periode de
nieuwe ronde knolselderij zaait, kan het zijn dat er ook nog volgroeide
exemplaren op de tuin staan te wachten om geoogst te worden.
Daarom dit keer een recept waarbij deze knol centraal staat.
Voor 4 personen
Ingrediënten:
• 1 knolselderij(in blokjes)
• 400 gr aardappelen
• 4 stengels prei(fijngesneden)
• 100 gr spekblokjes

• 200 ml kookroom
• 2 el neutrale olie
• 2 el azijn
• nootmuskaat

Bereiding:
• Doe de knolselderij in een ruime pan met gezouten water en de azijn.
Breng dit aan de kook en laat dit koken tot de knolselderij goed gaar
is (ca. 15 tot 20 minuten).
• Schil ondertussen de aardappelen en kook ze in een aparte pan gaar
in gezouten water.
• Voeg de knolselderij en de aardappelen samen in één pan, voeg de
kookroom toe en stamp de knolselderij en de aardappelen grof met
een stamper.
• Bak de prei heel even aan in de olie en bak ook de spekblokjes
krokant.
• Voeg de prei en spekblokjes toe aan de stamppot en breng deze
verder op smaak met nootmuskaat, peper en eventueel wat extra
zout.
Mocht je iets meer structuur in de stamppot willen, kook de knolselderij
dan iets korter.
Eet smakelijk,
Patrick van der Stap

15

Stank
Mooi he, al die prachtige schilderijen van de oude Amsterdamse
meesters. Gegoede burgers die in hun mooiste kleding flaneren langs
mooie grachten.
Hoe mooi ook, in werkelijkheid was de lucht in deze steden was niet te
harden. Een doordringende poep en pieslucht was de werkelijkheid.
Voeg daar nog wat stank aan toe van de rottende kadavers en het
aroma van wegterend huisvuil en je hebt enig idee waar de burgers
mee te maken hadden. In de 19e eeuw werd het nog erger. Steden
groeiden en fabrieken loosden afvalwater rechtstreeks op de vlieten en
grachten.

Berucht was de fabriek van Ketjen, met zijn dampen van zwavelzuur.
Ook de burgers zelf loosden hun poep, pies, (via hun beerputten) op
het land. Kadavers van honden, zwijnen, kalveren oude matrassen
verdwenen rechtstreeks op de grachten. Zelfs in 1924 werd er in Delft
nog vastgesteld dat op 50 plaatsen vleesresten in de grachten werd
geloosd. Als je echt aan de gracht woonde had je wel mazzel.
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Je kon je uitwerpselen via een “secreetgoot” via een gat in een plank
of ton op de gracht lozen. Pas aan het eind van de 19e eeuw
kwamen de eerste rioleringen en moesten fabrieken zich aan
regelgeving gaan houden en kwam er verbetering. Al zou het nog tot
diep in de 20e eeuw duren eer iedereen op riolering zou zijn
aangesloten.

Bron: Maandblad Quest, juni 2018
Gelukkig zorgen gemeentes en bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap
Delfland, dat het bij ons steeds beter is geworden, al zijn er kleine
uitzonderingen. Het bestuur constateerde dat er tuinders zijn, die een
buis hebben ingegraven, waarmee afvalwater naar de sloot wordt
afgevoerd. Hiermee kan vervuild water in de sloot terecht komen en dit
is echt onwenselijk en verboden. Ieder lid kan gebruik maken van de
toiletten in het verenigingsgebouw en afwas neem je mee naar huis.

Willem de Bruin
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5x inspirerende openbare tuinen bezoeken
Tuininspiratie doen veel tuinliefhebbers op in bezoektuinen en bij
kwekerijen. Maar ook openbare parken en tuinen hebben vaak veel te
bieden. Buitenleven selecteerde vijf bijzondere openbare tuinen om te
bezoeken. Met een beetje geluk kun je hier in alle rust plannen maken
voor je eigen siertuin, eetbare tuin of voedselbos.
1. Parken van Piet Oudolf
Wereldwijd heeft tuinarchitect Piet Oudolf het tuinieren met
siergrassen op de kaart gezet. Hij combineert ze succesvol met
langbloeiende vaste planten als rode zonnehoed (Echinacea),
brandkruid (Phlomis tuberosa) en dropplant (Agastache). Helaas is zijn
privétuin gesloten voor bezoekers, maar er zijn ook prachtige
openbare parken van zijn hand. Zo vind je bij Museum Voorlinden in
Wassenaar een prachtige Oudolf-tuin die jaarrond de moeite waard is.
Ook De Vlinderhof in het Maximapark in Vleuten is van zijn hand. In
Rotterdam ontwierp hij de openbare tuin van het Rheumaverpleeghuis.
Tip: in Leiden wordt in 2021 een bijzondere Oudolf-tuin aangelegd bij
De Meelfabriek.

Natuur en gecultiveerde vaste planten gaan heel mooi samen in de Priona Tuinen in
Schuinesloot.
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2. Culinaire Priona Tuinen
Inspiratie voor een natuurlijke tuin vol biodiversiteit vind je bij de Priona
Tuinen in het Overijsselse Schuinesloot. Dertig jaar geleden legde
Henk Gerritsen, een van de grondleggers van The Dutch Wave, deze
tuin aan samen met zijn partner Anton Schlepers. Zo’n vijfduizend
wilde en gecultiveerde planten vormen hier harmonieuze, natuurlijke
landschappen. Sinds hun overlijden komen de verschillende
tuinkamers ieder jaar weer tot bloei dankzij een groep vaste
vrijwilligers. Én dankzij het succesvolle restaurant De Tuinkamer, dat
hier midden in de tuin is geopend. Hier kun je (op reservering)
genieten van botanische gastronomie waarbij de chef-kok zijn
inspiratie haalt uit de tuin. De tuinen zijn elke zondag geopend, voor
gasten ook tijdens de openingsuren van het restaurant. Benieuwd naar
meer restaurants met eten uit eigen tuin? Bezoek een van deze
restaurants met moestuin.

De oude, verweerde kasteelmuur van Hemmen is een mooi decor voor blikvangers als
kobaltblauwe monnikskappen.

3. Kasteeltuin in Hemmen
De romantische Kasteeltuin in Hemmen is een verborgen pareltje in de
Betuwe. Letterlijk, omdat hij geheimzinnig is omgeven door oude
muren. Tegen de muren klimmen kiwi’s, nectarines en kweeperen,
maar ook weelderige rozen, passiebloemen en clematissen. De
borders zijn klassiek vormgegeven maar eigentijds ingekleurd met
sterke vaste planten: prachtriet Miscanthus sinensis ’Flamingo’,
blauwe monnikskap (Aconitum napellus) en zilverkaars (Cimicifuga)
19

bloeien hier uitbundig. In de nazomer kun je in deze tuin bijzondere
nieswortel (Veratrum) spotten. De kasteeltuin is dagelijks geopend van
1 mei t/m 31 oktober.

De geurende bloemen van zeepkruid (Saponaria officinalis) werden vroeger gebruikt om
schuimend zeep te maken in water.

4. Zintuigen prikkelen in Heukelshof
Dit is een van de origineelste tuinen om te bezoeken, want heemtuin
Heukelshof in Alkmaar is ontworpen voor mensen met een visuele
beperking. Maar ook als je goed kunt zien, is deze tuin een feestje
voor de zintuigen. Zo kun je er proeven van daslook en ruiken aan
aromatische planten en kruiden. Veel planten en heesters zijn
geselecteerd op geur, zoals wilde rozen en zeepkruid. Ook kun je de
verschillen voelen tussen allerlei aaibare planten. Met je ogen dicht is
het bovendien fijn genieten van het ritselen van de planten, het
klateren van een watervalletje en allerlei zangvogels. De borders zijn
handig naar thema ingericht. Zo ontdek je hier planten die op arme
grond leven of juist goed gedijen in een rijke bodem. Leerzaam! De
tuin is altijd geopend. Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend zijn
er gratis rondleidingen, eventueel met blinddoek.
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Bloeiende akkerknoflook (Allium ampeloprasum var. Babingtonii) tussen de venkel in het
voedselbos van Lekker Landgoed. Foto Lekker Landgoed

5. Inspirerend voedselbos
Ben je van plan om een eigen voedselbos of eetbare tuin aan te
leggen? Laat je dan inspireren in het voedselbos Lekker Landgoed op
landgoed Haarzuilens (Utrecht) (www.lekkerlandgoed.nl). Hier vind je
meer dan 150 soorten eetbare planten: van kruiden, groenten en fruit
tot paddenstoelen, noten en zelfs specerijen. Hiertussen zitten
bekende lekkernijen als appels, pruimen en hazelnoten, maar ook
nieuwe smaken zoals honingbes, kiwibes, akkerknoflook en hartnoot.
De oogst gaat onder meer naar Utrechtse restaurants Héron en
Landhuis in de stad. Let op: proeven mag, meenemen niet. Je kunt
ook een culinaire rondleiding boeken of een zelfoogst-abonnement
afsluiten. Tip: neem een kijkje bij de nieuw ontwikkelde tuinderij van
het nabijgelegen kasteel De Haar.
Bron: www.buitenleven.nl
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Moestuinkalender april
Wat is er in april te doen in de moestuin? Op tuinen.nl worden er
iedere maand tips gegeven voor het onderhoud op het gebied van de
moestuin, zaaien en oogsten.

De moestuin in april
De lente is een feit, ook in moestuinland. April is voor de moestuin de
maand van het uitbreiden; nog meer zaaien en het uitplanten van de
plantjes die je binnen hebt opgekweekt. Heb je niet voorgekweekt, dan
kun je bij de winkel van onze vereniging of bij tuincentra ook volop
kruiden- en groenteplanten kopen.
Wat zijn de moestuinklusjes in april?
Laat plantjes, voordat je ze uitplant, minimaal een week rustig aan de
buitentemperatuur wennen. Zet ze op een beschutte plek en haal ze ’s
avonds naar binnen.
Blijf deze maand ook goed het onkruid in het zaaibed wieden.
Neem ook alvast maatregelen om je plantjes te beschermen tegen
ongedierte. Denk daarbij vooral ook aan milieuvriendelijke
maatregelen, zoals netten of het aantrekken van nuttige vogels en
insecten.
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Wat kun je in april in de moestuin zaaien?
In april kun je een heleboel nieuwe groenten in je moestuin zaaien:
Bietjes, kervel, broccoli, rode kool, koolrabi, maïs, peterselie,
knolselderie, ijsbergsla, aardappel
Wat kun je in april in de moestuin
oogsten?
April is aspergemaand, de groente kan nu
geoogst worden. Ook snijsla kun je aan
het eind van de maand uit de moestuin
halen.
Bron: https://www.tuinen.nl/
Op onze website vindt u een handige
zaaikalender:
https://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/informatief/zaaikalender/

Prijzen inkoop/winkel
Overal om u heen ziet u het gebeuren. De prijzen stijgen. Met name
door Corona en door de oorlog in Oekraïne. Bijgevoegd vindt u het
bestelformulier van de geënte tomaten en komkommerplanten.
De prijzen van deze planten zijn vergeleken met vorig jaar 70-80%
duurder geworden. Dit komt natuurlijk omdat de gasprijzen de pan
uitreizen. We hopen van harte dat dit een tijdelijke verhoging is. Voor
nu moeten we het ermee doen.
Daarnaast zijn ook de grondstofprijzen enorm gestegen. De
leverancier van onze potgrond, meststoffen en overige tuinartikelen
Culvita heeft per 17-1-2022 wederom een flinke prijsverhoging
doorgevoerd.
Als we door de huidige voorraad heen zijn, worden de prijzen als volgt:
Potgrond:
Bio potgrond:
Tuinaarde:

€ 3,60
€ 5,00
€ 2,70
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Er op uit
Nu de coronamaatregelen bijna allemaal verdwenen zijn, kunnen we
weer plannen maken om er op uit te trekken om eens naar andere
tuinen te kijken en workshops te volgen.
Ik heb enkele interessante workshops en uitjes gezien die ik graag aan
u door wil geven.
Voedselbos
Vlak bij, in Vlaardingen aan het eind van de Zuidbuurt, is een
voedselbos. Elke laatste zondag van de maand kunt u kennismaken
met dit duurzame initiatief. Het is een leuk fietstochtje. Wel aanmelden
via info@voedselbosvlaardingen.nl
Floriade
Dit jaar is er weer een Floriade. Van 14 april tot en met 9 oktober kunt
u daar in Almere een kijkje nemen, onder andere bij de 150 jarige
jubilaris Groei en Bloei. Die heeft er een Tiny huis met een verticale
moestuin en een buitentuin.
Velt Rotterdam en Velt Den Haag organiseren workshops en
rondleidingen:

Lezing over wilde bijen.
Zoals u weet is de wilde bij bedreigd. Er komt een nationale
bijentelling. Als voorbereiding daarop en omdat het interessant is,
organiseert Velt Den Haag een lezing over de wilde bij.
22 april Plaats: Leidschendam
Tijd: 19:30 – 21.00 uur
Aanmelden voor 17 april bij info.denhaag@velt.nu
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Slakkken in je tuin: wat nu?
Wanneer: 29/03/2022 van 19:15 tot 21:30
Plaats: online
(Leden)prijs: € 7,50
Prijsinfo: 10,00
Verantwoordelijke: Sabina VAN DER SPEK
(veltrotterdam@gmail.com 06 51176531)
Lesgever: MINKE GREVE
Slakken horen in het ecosysteem, maar in steeds meer tuinen zijn
slakken een plaag geworden. Bepaalde slakken zijn namelijk de
wereld aan het veroveren. Wat kun je doen om het aantal slakken in
de tuin in de hand te houden? Veel van de aanbevolen maatregelen
blijken niet te werken. Wat werkt wel? In deze zoomles duiken we er
onder leiding van Minke Greve in. Er is alle ruimte om ervaringen te
delen.
Tuintour Botanische tuin Afrikaanderwijk
Midden in Rotterdam vindt je de botanische tuin Afrikaanderwijk. Je
vindt er inheemse en uitheemse planten, oorspronkelijke bewoners en
nieuwkomers die zich thuis voelen in het Rotterdamse klimaat. Er is
een speciale collectie ‘Rotterdamse planten: planten die zijn
aangewaaid en nu een veilige plek hebben in de tuin. Tijdens de
tuintour, op zondag 12 juni, is er een rondleiding in de tuin.
Aanmelden via een mail aan veltrotterdam@gmail.com
Veel plezier !
Anita Roks
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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: 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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