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Van de voorzitter 
Wat fijn dat het eindelijk gelukt is om een nieuwe tractor aan te 

schaffen. Onze oude tractor die meer dan 25 jaar dienst heeft gedaan, 

was zeer onbetrouwbaar geworden. En één ding is zeker, zonder 

tractor kan onze vereniging niet. Vrijwel iedere dag wordt deze 

gebruikt. De oude tractor kwam bij Vreugdenhil Mechanisatie uit De 

Lier vandaan.  

 

 

 
 

 

Graag hadden we er daar weer een gekocht, maar het duurde 

uiteindelijk te lang voordat daar een goede tweedehands tractor 

beschikbaar kwam. Deze tractor komt bij KS Machinery uit Ouddorp 

vandaan. De onderhoudsbeurten gaan wel door Vreugdenhil worden 

uitgevoerd. 

 

 

Nu reglementair is vastgelegd dat fietsen, scootmobielen en  scooters  

niet meer op het middenpad mogen staan, hebben al veel leden 

hiervoor een plek vooraan de tuin vrij gemaakt. Er is nu wat 

onduidelijkheid ontstaan over de plaats van de ligusterheg.  
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Al een aantal jaar is het bestuur 

bezig om ervoor te zorgen dat het 

middenpad een groenere uitstraling 

krijgt. Als een tuin leegkomt, gaan 

de hekken eruit en wordt daarvoor 

in de plaats een ligusterheg 

geplaatst. Dit is inmiddels al bij veel 

tuinen gebeurd. Ook zijn er leden 

die zelf besloten hebben om hun 

hekken eruit te doen en een 

ligusterheg hebben geplant. Deze 

worden dan kosteloos door de 

vereniging geleverd. Het is dus de 

bedoeling dat het pad er uiteindelijk 

zo komt uit te zien als op de foto 

hiernaast.  

 

 

Nu zijn er een paar tuinders 

die de verenigingsheg naar 

achteren hebben verplaatst, 

zodat zij hun fiets, 

scootmobiel of scooter aan 

het pad kunnen parkeren. 

Dit is niet toegestaan! De 

heg die door de vereniging is 

verstrekt of geplant moet op 

25 cm van het hoofdpad 

blijven staan. De tuinders die de heg hebben verplaatst, zullen hierop 

worden gevraagd om de heggen terug te plaatsen. 

 

 

De vakantietijd komt er weer aan. Het is de bedoeling dat u ervoor 

zorgt dat iemand uw tuin bijhoudt, zodat het onkruid binnen de perken 

wordt gehouden.  Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 

Anne Langedijk 
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Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Elke donderdag 19.00 uur Biljarten  

25 tot en met 29 mei  Gardenista groenfestival 

4, 5 en 6 juni  Velt-ecotuindagen 

 

Werkrooster  

  4 juni 2022    11 juni 2022 

66 A. Said  74 S. Alptekin 

67 M. Oulad Touhami  75 R. Ashad 

68 S. Solmaz  76 A. Yilmaz 

70 S. Alabdallah  77 S. Soydemir 

71 F. Dutar  78 S. Caner 

72 J.C. Mulder    

  18 juni 2022    25 juni 2022 

80 A. El Hamouchi  88 M. Ozdemir 

82 A. El Moukadam  89 F.P.  van Dun 

84 A.  El Hahaoui   90   

86 R. Smit  92 H. Sasmaz 

87 I. Hoekstra   94 G.M.P. van Wijk 

   96 S. Samal 

  2 juli 2022    9 juli 2022 

97 K. Tamo  103 H.A. Köse 

98 L.R. Teeuwisse  104 M. Odeh 

99 H.P.G. Weeke  107\109 R. de Bloois 

100 P.J.N. van Zanden  110 A. Osman 

101 A. El Hamouchi  112 O. Erül 

  16 juli 2022    23 juli 2022 

114 Y. van Sprang  124 S.G. Abdel ahad 

116 O. Tawachi  125 R. Atar 

118 M. El Achaouch  126 G.B.T. Mooiman 

119 E. Ala  127 Y. Ulucay 

123 H. Mustafa  128   

   129 A. Talhaoui 
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  30 juli 2022   6 augustus 2022 

132 F. Yesil  137 H. Stakenburg 

133 B. van der Aa  138 M. El Yakhlifi 

134 H. Lamdani  139 O. Hoogeveen 

135 Ö. Ertekin  145 M. Akpinar 

136 R. Saber Ali  147 M. Al Hariri 

  13 augustus 2022   20 augustus 2022 

149 M.C. Cramers  179 S.A.K. Al-Dihaysee 

151 M. Smit   183  R.  Alebrahim 

157 M.E. Vreugdenhil  185 W. Schouten 

159 M. Akpinar  187 K. Soboczynski 

163 Y. Boeckx  191 A.D.Y. Aal-Ajmaya 

175 R. Yeldukko    

  27 augustus 2022    

193 J. Pelesic    

197 A.J. Brederveld    

1\3 M. Fares    

4 E.C.W. Rey    

8 A. Krijnberg-Haak    

     

 

 

 

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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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’. 

 

 

Algemene Ledenvergadering 9 april 2022 
 

 

 

 

  

mailto:info@vluchtheuvelmaassluis.nl
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Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering zijn de 

voorgestelde 

reglementswijzigingen 

aangenomen. Dit betekent dat 

deze per  

9-4-2022 van kracht zijn. De 

nieuwe Reglementen vindt u op 

onze website. 

De prijs voor de mooiste tuin 

van 2021 is gewonnen door de 

familie van Sprang. Yvon van 

Sprang kwam de welverdiende 

wisselbeker en bloemen voor de 

prachtige tuin 114 in ontvangst 

nemen.  

Frans Gordijn werd door de voorzitter in de bloemetjes gezet, omdat 

hij stopt als voorzitter van de commissie Bouw & Onderhoud. Sinds 

2016 was Frans al lid van deze commissie en hij heeft heel veel 

vrijwilligers uren in zijn taak gestopt. Mede dankzij Frans is ons 

complex veel netter en mooier geworden. Het handhaven van de 

reglementen heeft duidelijk vruchten afgeworpen. We zijn Frans veel 

dank verschuldigd voor zijn bijdrage hieraan. Gelukkig blijft Frans nog 

wel deel uitmaken van het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mooiste tuin 2021: tuin 114 fam. van Sprang 
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Oude tractor is ingewisseld voor nieuwe 
Woensdag 4 mei is de nieuwe tractor afgeleverd. Onze oude tractor 

heeft meer dan 20 jaar dienstgedaan. Het bestuur is blij dat het erin 

geslaagd is om binnen het budget een nieuwe tractor te vinden. Piet 

Breman heeft vanzelfsprekend de laatste meters met het oude beestje 

afgelegd. Na veel bewonderende blikken werd gelijk proefgereden met 

de nieuwe. Een nieuwe generatie bestuurders greep gelijk haar kans 

onder begeleiding van Rob Waasdorp. Het bestuur heeft besloten om 

nog op zoek te gaan naar een hakselaar die achter op de tractor kan 

worden aangesloten. 
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Prijsverhoging meststoffen 
Alles wordt duurder. Culvita heeft gemeld dat het onontkoombaar is 

om de prijs van meststoffen tussentijds te verhogen. Ook bij van 

Leeuwen diervoeders is dat het geval. De nieuwe 25 kg zakken 

mengmest 12-10-18 zijn inkoop 35% duurder geworden. De prijs van 

de 12-10-18 is daarom verhoogt van € 1,00 naar € 1,50 per kg. De 

prijs van de stalmest is gelukkig niet zo hard gestegen. Deze kost nu  

€ 0,90 per kg. 

 
 
 

Werkzaamheden beschoeiing Lely zijde gaan gestaag 

voort 
De werkzaamheden van 

aannemer Verboon aan de 

beschoeiing langs de tuinen aan 

Lely zijde vanaf het 

geluidsscherm richting 

Weverskade zijn klaar. De 

tuinders moeten nu zelf weer 

aan de slag. Per twee tuinen 

heeft de vereniging Trespa 

plaatjes voor de zijkanten van de 

trapjes verstrekt. Veel dank aan 

Frans Gordijn voor het zaagwerk 

en Wim Alkemade voor het 

meetwerk en het rondbrengen. 

Heeft u problemen om dit netjes 

aan de beschoeiing bevestigd te 

krijgen, dan kunt u dit aangeven 

bij projectleider Wim Alkemade. Daarna kan met tegels het trapje naar 

de sloot gemaakt worden. Heeft u te veel grond? Dan kunt u dit of over 

uw eigen tuin verdelen, of in een kar scheppen. Er zijn namelijk ook 

tuinen die te weinig grond hebben. De karren grond kunnen dan met 

de tractor worden verplaatst. Het aantal tuinen met te veel en te weinig 

grond zijn inmiddels in kaart gebracht. 
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Ondertussen is gestart met het maken van de beschoeiing bij de 
tuinen achter het geluidsscherm. Dit is een stuk ingewikkelder, omdat 
men hier heel weinig ruimte heeft om de werkzaamheden uit te 
voeren. 
 

Waterstand sloten 
Gelukkig is de waterstand in de sloten rondom ons complex weer 

genormaliseerd. Wederom was de verstopping van een duiker in de 

sloot langs de Weverskade hiervan de oorzaak. Het bestuur heeft dit 

gemeld bij het Hoogheemraadschap van Delfland en bij de Gemeente 

Maassluis. Een medewerker van het Hoogheemraadschap heeft met 

een hark de verstopte duiker bij het huis Weverskade 56 leeggemaakt. 

Hierna ging de sloot weer lopen. Het onderhoud aan deze sloot en de 

duikers moet door de Gemeente Maassluis worden gedaan. Ieder jaar 

zijn er weer problemen, omdat de Gemeente verzaakt periodiek 

onderhoud aan de duikers te verrichten. Het bestuur heeft dit 

nogmaals aangekaart bij de Gemeente.  
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Artisjok 
Wat mij opvalt, en ongetwijfeld 

jullie ook, dat je de laatste jaren 

steeds meer tuinen ziet waar 

artisjok in geteeld wordt. 

Sommige hebben er één en 

andere hebben er meer. Er is ook 

een tuinder die bijna zijn hele tuin 

er vol mee heeft staan in grote 

bloempotten. Tenminste dat 

dacht ik maar toen ik tegen de 

betreffende tuinder vertelde dat ik 

een foto gemaakt had van zijn 

artisjokplanten vertelde hij dat het 

geen artisjok is maar kardoen. 

Natuurlijk gelijk opgezocht wat 

het verschil tussen beide soorten 

is. Behalve het uiterlijk van de planten is de consumptie ook anders. 

Van de artisjok eet je de bloemknop en van de kardoen eet je de 

bladnerven. Van de artisjok is het blad groener en korter. De kardoen 

is een grotere plant met een groter grijzer blad.  

Ik wil het nu alleen over de artisjok 

hebben omdat ik mij daar een 

beetje in verdiept heb. 

Behalve dat de bloemknoppen 

eetbaar zijn heeft de plant ook een 

zeer imposante en decoratieve 

uitstraling. Je kunt ze kweken als 

eenjarige maar ook als vaste plant 

kweken. Je kunt ze zaaien maar 

ook stekken. Wat ik niet verwachte 

is dat er heel veel verschillende 

verkrijgbare rassen zijn. Zoals 

Tavor (ook bekend als Imperial 

Star), Green Globe, Purple of 

Romagna, Violet de Provence(een 

aanrader) en  Omaha 
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Het kweken doe je op de volgende manier 

1. Begin in maart of april met zaaien 

2. Zorg voor een luchtige, vruchtbare bodem en warme 

omgeving 

3. Plant twee zaadjes ongeveer  één centimeter diep en behoud 

enkel de sterkste zaailing 

4. Verspeen de artisjok plantjes rond mei (ijsheiligen) 

5. Regelmatig bijmesten met gedroogd stalmest, koemestkorrels 

en compost 

6. Houd één meter plantafstand, artisjok heeft namelijk een groot 

wortelgestel 

7. Rond juli en augustus beginnen met oogsten 

8. Gebruik afgebroken scheuten voor het vermeerderen van 

artisjok planten 

 

Gebruik om de 2 of 3 weken 

regelmatig een 

uitgebalanceerde meststof 

voor je artisjok, omdat 

groeiende artisjokken 

hongerige planten zijn. Bij 

het verplanten of planten, 

gebruik compost rond de 

plant en een organische 

meststof. 

 

Snoeien is belangrijk voor meerjarige artisjokken. Houd bladeren 

onder controle zodat ze de omliggende planten niet verdringen. Zodra 

je alle bloemknoppen hebt geoogst, snijd je de stengel bij de basis af. 

 

Artisjok is ook vatbaar voor een groot aantal bladzuigende insecten, 

waaronder bladluizen. De insecten zijn vervelend en verspreiden 

ziekte. Ik heb wel eens een tip gehoord om de luizen op de eetbare 

knop te weren door er een z.g. pantysokje overheen te binden. 
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Artisjokknoppen openen zich uiteindelijk met als resultaat prachtige 

bloemen. Het oogsten moet plaatsvinden voordat de knoppen 

opengaan. Oogst de artisjokknoppen als ze nog goed gesloten zijn. 

 

De oogsttijd varieert afhankelijk of je artisjokken kweekt als eenjarige 

of vaste plant. Eenjarige soorten worden in de zomer geoogst. 

Meerjarige artisjokken worden in het voorjaar, 2 jaar na het planten 

geoogst. 

 

   
Links artisjok     Rechts kardoen 

 

Rien Stoffels  

tuin 141 

 

 

Workshop compostmaken april 2022 
Het is een verrassend leerzame avond geworden. We waren met een 

kleine groep geïnteresseerde leden en hebben geboeid geluisterd 

naar het verhaal van een echte ‘compostmeester’. Compost maken is 

een serieuze zaak. 

 

De avond begon met een uitleg over het ontstaan van grondsoorten en 

de diversiteit van het dierlijk bodemleven wat van invloed is op het 

maken van compost. Duizenden kleine levensvormen hebben een 

eigen taak in het ver composteren van tuinresten. 
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Het verhaal ging over professioneel compost maken en dat sluit niet 

helemaal aan bij de praktijk van de moestuinhouders zoals de 

meesten op ons complex. Maar de grote lijnen zijn wel herkend zoals:  

• Alles wat je wilt composteren zo klein mogelijk maken. 

• Bij droogte, water toevoegen maar niet te veel voor een goede 

vochtigheid in de bak. 

• Wanneer het kan in lagen werken van groen en bruin. Groen 

dat zijn planten en bruin is bladafval of hout.  

• De geur van goede compost is als de geur van bosgrond. 

• Fruit in de compostbak kan fruitvliegjes geven  

 

Er is een hele lijst van wat je wel en niet in de compostbak mag doen.  

 

NIET 

Brood – kaas – etensresten – gekochte bloemresten – zieke en 

verdorde huiskamerplanten – zaaddragend onkruid 
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WEL 

Groente en fruitafval – koffieprut – koffiefilters – theezakjes (niet van 

plastic) – klein gemaakte takjes – bladeren en al het verzamelde groen 

uit de tuin zoveel mogelijk klein gemaakt. Dat is essentieel voor het 

omzetten.  

Gras goed mengen met ander materiaal, anders vormt het een 

onverteerbare plak in de bak.  

 

Wanneer je meer wilt weten: kijk dan op www.compostclub.nl en 

www.compostgilde.nl 

 

Het is een prachtig proces van omzetting en de moeite waard om er 

mee te beginnen en dat kan op verschillende manieren: in open 

houten bakken of in afgesloten ronde tonnen die speciaal voor dit doel 

gemaakt zijn. 

 
De mogelijkheid van het inzetten van wormen is ook aan ons uitgelegd 

maar kwam bij mij niet direct als een aantrekkelijke optie over en het 

vraagt weer andere kennis en vaardigheden.  

 

Gewoon beginnen en het resultaat zal je verrassen. 

Jennifer Mulder 

http://www.compostclub.nl/
http://www.compostgilde.nl/
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Maaltijdsalade met peultjes en asperges  
Juni is aangebroken en de peultjes beginnen te vormen en de 

asperges steken hun kopje boven de grond. Het volgende recept komt 

goed van pas als je net niet voldoende peultjes en asperges hebt om 

er een volwaardige maaltijd van te maken.  

 

Voor 2 personen 

Ingrediënten: 

• 1 handje peultjes • 100 gr spekblokjes 

• 1 handje asperges • ½ el. yoghurt 

• 1 bosui in dunne ringen • ½ el. mayonaise 

• 100 gr. (gemengde) sla • peper en zout naar snaak 

• 125 gr. pasta (fusili of penne)  

 

Bereiding: 

• Kook de pasta volgens de instructie op de verpakking gaar. Giet 
deze af, spoel met koud water en laat deze in een vergiet 
uitlekken en verder afkoelen. 

• Kook de peultjes en asperges samen in een pan totdat deze 
beetgaar zijn. 2 tot 3 minuutjes moet voldoende zijn. Giet ook 
deze af, spoel met koud water en doe ze in het vergiet bij de 
pasta. 

• Bak de spekblokjes totdat deze licht krokant beginnen te worden 
en zet deze opzij. 

• Doe de sla in een grote kom. Voeg hier de afgekoelde pasta, 
peultjes en asperges aan toe. 

• Meng in een schaaltje de yoghurt, mayonaise, peper en zout. 
Voeg de gewenste hoeveelheid hiervan toe aan de salade. 

• Meng de salade goed door zodat de dressing alles heeft 
aangeraakt. 

• Garneer de salade met de in dunne ringen gesneden bosui en 
verdeel de spekjes erover heen. 

 
Indien gewenst kan je de salade verder verrijken met één of twee 
gekookte eieren. De salade is ook geschikt voor de vegetariërs en 
veganisten onder ons door de spekblokjes weg te laten en gepaste 
vervangers mayonaise en yoghurt te kiezen.  
 
Eet smakelijk. 
Patrick van der Stap 
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Even voorstellen. 
Op tuin 72 is Jennifer Mulder bezig om een groene oase van haar tuin 

te maken. Vanaf het bankje voor haar kas kijk je, onder de prachtige 

oude pruimenboom door, naar haar bloementuin.  

 

Wie is Jennifer? Ze heeft vroeger 

in Naaldwijk en daarna jaren in 

Amersfoort gewoond en gewerkt. 

Nu woont ze op loopafstand van 

haar dochter hier in Maassluis. En 

sinds twee jaar is ze op De 

Vluchtheuvel neergestreken. Ze 

wandelde vaak over ons complex 

en bij het zien van al die leuke 

tuintjes begon het te kriebelen. Op 

haar appartement miste ze toch 

wel heel erg haar tuin. 

 

 

Het bleek dat een moestuin 

onderhouden toch wel zwaar 

fysiek werk is. Daarom besloot ze om een fruit- en bloementuin te 

maken. Onder de fruitbomen heeft ze Oost-Indische kers geplant, 

zodat het van de zomer een vrolijke gezicht zal zijn. Ze wil ook planten 

verzamelen waar bijen op af komen. Zoals goudsbloemen en 

komkommerkruid. Die planten zijn ook goed voor de afweer van luizen 

en andere belagers van planten. Als in de zomer de bloemen volop in 

bloei staan maakt Jennifer er graag mooie boeketten van.  

 
Ook nu heeft ze al bloemen die heerlijk ruiken: de lelietjes van dalen 

staan volop in bloei. Haar buurvrouw was erg blij met een boeketje van 

deze geurbommetjes.                     

 

Naast werken in de tuin neemt Jennifer haar tijd om te ontspannen. 

Vanuit een luie stoel kan ze erg genieten van het puttertje dat 

regelmatig komt aanvliegen om bij de paardenbloemen neer te 

strijken. Het is een prachtig vogeltje, misschien wel bij u bekend als 
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het vogeltje op het beroemde schilderij van Carel Fabritius dat in het 

Mauritshuis in Den Haag hangt.  

 

Als de paardenbloemen zijn uitgebloeid haalt 

Jennifer de zaadbollen van de plant en voert 

ze af zodat de buren geen zaden van de 

plant in hun tuin krijgen. 

Nu ze enigszins de weg weet binnen de 

vereniging heeft ze aangeboden om de 

redactie van Het Vluchtheuveltje te 

versterken. Daar zijn we erg blij mee.  

Vele handen………maken licht werk. U zult 

haar naam dus nog wel eens tegenkomen.  

 

Anita Roks 

 

 

De hoogste zonnebloem en de zwaarste pompoen 
   
U doet toch ook mee met de wedstrijd dit jaar? Het lijkt me geweldig 
als De Vluchtheuvel vol staat met die stralende zonnebloemen. Je 
wordt er vanzelf blij van als je ze ziet. 
En ik wil graag revanche nemen met de pompoenen. Ik hoop dat de 

pompoen dit jaar groter is dan die van vorig jaar      . En hoe meer 

deelnemers aan de wedstrijd hoe leuker. In september gaan we weer 
wegen. Dan maken we er weer een gezellige dag van. 
 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

21 

Er op uit 
Er zijn nog enkele leuke uitjes die ik aan u 

door wil geven. Wellicht vindt u er 

inspiratie voor uw eigen tuin. 

Op 4, 5 en 6 juni, het Pinksterweekend, 

zijn er weer de Velt-ecotuindagen. Diverse 

particuliere tuinen staan dan open voor 

bezoekers. Er zijn grootschalig opgezette 

tuinen, tuinen bij landgoederen en 

boerderijen, maar ook kleine tuinen. 

Dikwijls zijn er ook wat activiteiten. Op de 

site van Velt kunt u zien waar de 

deelnemende tuinen zijn. www.velt.be 

 

 

 

 

Van 25 tm 29 mei is er weer het 

Gardenista groenfestival op de 

historische buitenplaats Den Alerdinck 

in Laag Zuthem vlakbij Zwolle. Er zijn 

lezingen door groenprofessionals 

zoals Lodewijk Hoekstra, Harry Pierik, en Monique Bruins Slot van De 

Tuinen van Mien Ruys. Er zijn demonstraties van bloemenarrangeurs. 

Moestuinierders laten je proeven van eetbare bloemen. Er zijn 

kwekers en exposanten waar je de mooiste planten voor je tuin kunt 

kopen. Dit alles met een entertainment- en muziekprogramma en 

catering onder eeuwenoude bomen. Ook voor kinderen is er van alles 

te doen. Hier moet u wel een ticket voor kopen. Dat kan online, maar 

ook bij de kassa. Kijk voor meer informatie bij www.gardenista.nl 

  

http://www.velt.be/
http://www.gardenista.nl/
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Een verdrietig bericht 
Het is al weer enige tijd geleden dat er op de tuin van een lid van onze 

vereniging een ernstig voorval met fatale afloop heeft plaatsgevonden. 

Zij wil het gebeurde met de verenigingsleden delen. Daarom richt ze 

zich persoonlijk tot u. U begrijpt dat we respectvol met deze informatie 

moeten omgaan. Ook als u haar spreekt vragen we als bestuur of u 

het aan haar wil overlaten om over het gebeurde te praten. 

 

Lieve collega tuinders, 

 

Wat er woensdag 13 april op de tuin is gebeurd is vreselijk en niet te 

begrijpen. Met name voor mijn zusje en haar dochter is dit een 

vreselijk verlies. Mede ook omdat mijn zusje door een hersenoperatie 

vorig jaar september nog heel erg afhankelijk is van hulp door derden. 

Maar ik besef ook dat het voor iedereen op de Vluchtheuvel een 

verschrikkelijk bericht is. Een plek waar je je fijn moet voelen en hoort 

te genieten. 

 

Mijn zwager was al een tijdje onder behandeling voor zijn psychische 

klachten maar deze mochten helaas niet baten. We weten dat hij nu 

rust heeft. 

 

Ik wil iedereen bedanken voor alle steun op die woensdag zo fijn dat 

iedereen er was voor mij. 

 

Ik hoop dan ook dat ik de komende tijd nog wat van jullie steun gebruik 

mag maken. Ik ben nog niet terug geweest op de tuin, maar wil dit wel 

snel weer doen. Ondanks alles wat er is gebeurd hoop ik echt dat de 

tuin weer de plek wordt waar ik kan genieten en tot rust kan komen. 

 

Annie Brederveld 
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Vraag en Aanbod 
Te koop: 

Dikke tuinslang 3 cm doorsnede en 10 meter lang  

Weinig gebruikt.  

Vraagprijs €15,00 Telefoon 06 - 41 91 18 64 

 

 
 

Gratis af te halen  

Gietijzeren tuinbankje met houten rugleuning en houten zitting. 

Telefoon 010 – 59 11 219 

 

 
 

Gevraagd:  

Houten tafeltje voor de vereniging om stekjes en zaden  op te kunnen 

zetten die tuinleden over hebben. Een soort plantenbibliotheek.  
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Een mooie groentetuin. 
Bij de eerste twee tuinen (tuin 1 en 3) aan de linkerkant heb ik met 

verbazing staan kijken hoe gedurende de wintermaanden hard werd 

gewerkt aan het opschonen van de twee tuinen en de hoeveelheid dat 

opgeruimd moest worden. 

  

Er werd stevig doorgewerkt en er werd bij geholpen. Het resultaat is 

verbluffend. Prachtig in vakken verdeeld staat er nu van alles te 

groeien en het is een geweldig gezicht. De foto’s die ik heb gemaakt 

zijn alweer verouderd als je de tuin nu ziet. 

 

 
 

We hebben hier twee mooi aangelegde groentetuinen gekregen die 

liefdevol worden onderhouden en veel aandacht krijgen.  

 

Een lust voor het oog.  

 

Jennifer Mulder tuin 72. 
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Zonnepaneel- en windturbinesystemen 
Het monteren van een zonne-

energie-installatie of windturbine-

installatie moet met aandacht 

worden uitgevoerd. 

Omdat er in juni 2020 een 

beginnende brand is ontstaan in 

de installatie van een tuinlid, wil 

het bestuur alle leden die zo’n 

installatie hebben, erop wijzen dat 

alles goed en veilig aangesloten 

dient te zijn. 

 

Bestaande installaties zullen, voor 

zover dit nog niet is gebeurd, zo 

snel mogelijk worden gecontroleerd. 

Als de installatie is goedgekeurd, wordt dit in het dossier van de 

betreffende tuin opgenomen. 

 

Voor nieuw aan te leggen installaties geldt dat dit vooraf bij de 

bouwcommissie moet worden aangevraagd. Bij goedkeuring zal dit op 

de aanvraag vermeld worden, als de installatie tijdens de controle door 

de bouwcommissie in orde wordt bevonden, wordt dit in het dossier 

van de betreffende tuin opgenomen. 

 

Om problemen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen, is het 

beveiligen van de installatie met zekeringen en de juiste draaddikte 

verplicht. De accu is het gevaarlijkste element in het totale systeem en 

aangezien deze veel vermogen heeft, kan het ontbreken van geschikte 

zekeringen grote problemen veroorzaken voor het tuinlid zelf (en 

eventuele buren).  

 

Tip: Controleer regelmatig de aansluitingen en kijk of alle verbindingen 

nog goed vastzitten.  

Voor vragen en advies kun je terecht bij Fons Paardekam tuin 105. 

  

Windturbine. Alleen de witte 

versie is toegestaan 
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Contactgegevens  
Voorzitter: Anne Langedijk, Tel. 06-33838009 

Email: voorzitter@vluchtheuvelmaassluis.nl 

 

Secretaris ad interim: 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 
 

Algemeen bestuurslid:  

Frans Gordijn, Tel. 06-10292932 email: devluchtheuvel.bo@gmail.com  

Willem de Bruin, Tel. 06-48521144 email: willem@de-bruin.org 
 

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 

 

Commissie Bouw & Onderhoud tuinen aanvragen: voor het bouwen 

van huisjes/kasjes. Spreekuur: Iedere eerste zaterdag van de maand van 

9.30 – 10.30 uur. Contactpersoon: Wim Alkemade,  

Email: Fam_Alkemade@hotmail.com 
 

Redactiecommissie: Jennifer Mulder, Tel. 06-24588892 

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 

mailto:info@vluchtheuvelmaassluis.nl
mailto:penningmeester@vluchtheuvelmaassluis.nl
mailto:Muzafferoguz68@hotmail.com

