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Van de voorzitter 

 

Het is alweer even geleden dat ik mij tot u 

heb gericht via het Vluchtheuveltje. 

Gelukkig heb ik tussendoor wel veel van u 

gesproken op ons complex. Zoals u vast 

weet ben ik en een of twee 

medebestuursleden vrijwel altijd op 

zaterdagmorgen aanwezig in de kantine of 

op ons complex. Heeft u 

vragen, weet ons dan te vinden. 

 

Het bestuur heeft ook niet stil gezeten. Ik kreeg pas weer een 

opmerking dat het niet zichtbaar is wat wij doen. Dat is natuurlijk ook 

best moeilijk om alles te laten zien wat achter de schermen gebeurt. 

Een belangrijke taak van het bestuur is het handhaven van de 

Statuten en Reglementen. Er zijn bijvoorbeeld een aantal tuinen op 

ons complex die al geruime tijd nauwelijks worden onderhouden. Deze 

tuinen zijn een doorn in ons oog en ook in het oog van veel leden. De 

commissie Bouw & Onderhoud verzorgt de tuincontroles en brengt 

verslag uit aan het bestuur. Het is niet zo dat het bestuur zomaar 

lidmaatschappen mag opzeggen en leden hun tuin mag ontnemen. 

Daarbij is het doel van het bestuur om tuinieren te bevorderen; niet om 

lidmaatschappen op te zeggen. Als het echt de spuigaten uitloopt, dan 

is het heel belangrijk om een goed dossier te hebben opgebouwd. En 

daar komen dan de brieven van de Commissie Bouw & Onderhoud om 

de hoek kijken. Veel mensen hebben er een enorme hekel aan om 

een brief te ontvangen. Vaak wordt ook gedacht dat men de enige is 

die een brief krijgt en er wordt veelvuldig naar andere tuinen gewezen. 

Veel leden willen er vooral persoonlijk op worden gewezen als er iets 

niet in orde is met de tuin. Wij vinden persoonlijk contact ook het 

prettigst, maar ten eerste is dat met 165 tuinen ondoenlijk en ten 

tweede hebben wij voor de eventuele noodzakelijke dossiervorming 

dus de brieven, gespreksverslagen en opnamerapporten nodig. Met 

behulp van het AVVN, die onze vereniging juridische ondersteuning 

biedt, wordt dan de uiteindelijke brief ‘opzegging lidmaatschap door 

vereniging’ opgesteld. Of als iemand nog een laatste kans verdient, 

een vaststellingsovereenkomst. Mocht er dan een rechter aan te pas 
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moeten komen, dan is ons dossier volledig. Momenteel is dit helaas bij 

drie tuinen aan de hand. Dit is voor mij een vervelende en tijdrovende 

klus. Ik breng voor mijn werk al veel tijd achter de computer door, ook 

voor de Vluchtheuvel maak ik dan veel computeruren en overleg ik 

regelmatig met het AVVN. Ik hoop van harte dat iedereen in de 

toekomst gewoon zijn tuin goed onderhoudt, zodat dit niet meer 

voorkomt. 

 

 

 
 

 

Daarnaast doen we gelukkig ook andere activiteiten. Zo hebben we 

een veiligheidsprotocol voor de tractor opgesteld, wat noodzakelijk is 

voor de aansprakelijkheidsverzekering, zodat de personen die op de 

tractor rijden verzekerd zijn. 

We hebben de seizoen afsluiting georganiseerd en de barbecue voor 

vrijwilligers. Zie verslag verderop in dit Vluchtheuveltje. 

Er is gewerkt aan reglementswijzigingen voor Zinkputten, Kooien, 

Pergola’s en Zonnepanelen  

We zijn in samenwerking met de werkploeg nog steeds bezig om de 

drainages op ons terrein door te spuiten.  

  



 

 

 

 

 

 

6 

 
 

Ton Koene en Isaac Keizer hebben in een aantal lantaarnpalen een 

stopcontact gemaakt, zodat alle tuinen nu met een verlengsnoer 

bereikt kunnen worden. Momenteel is het spuitstuk helaas weer kapot. 

Zodra deze binnen is wordt er weer verder meegegaan.  

 

De camera aan de achterkant van het terrein is nu in gebruik. 

We zijn al sinds juni bezig om offertes te krijgen van een 

aannemersbedrijf voor het maken van een invalidetoilet en 

vernieuwing van onze toiletgroep. Vijf aannemers zijn er al geweest, 

maar nog niet een offerte. Om subsidie aan te vragen bij de Gemeente 

Maassluis en het Fonds Vlaardingen/ Schiedam hebben we een offerte 

nodig. Het duurt helaas allemaal erg lang.  

 

Nu zijn wij ook weer druk met de reguliere opzeggingen van 

lidmaatschappen, tuinruil en het verwelkomen van nieuwe leden. 

 

Het is onmogelijk om alles inzichtelijk te maken. Het reilen en zeilen 

van De Vluchtheuvel in goede banen leiden is voor mij, weliswaar een 

vrijwillige, maar wel een parttimebaan. Gelukkig met medewerking van 

de overige bestuursleden, commissieleden, mannen van de werkploeg 

en vele vrijwilligers. Wij doen het graag voor u! 

 
Anne Langedijk 
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Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Elke donderdag 19.00 uur Biljarten  

2 december 2022 13.00 uur 
Kerst klaverjassen 

Opgeven bij Wim Alkemade 

11 december 2022 10.00 uur Spreekuur verzekeringen 

6 januari 2023 19.30 uur Klaverjassen 

13 januari 2023 19.30 uur Bingo 

3 februari 2023 19.30 uur Klaverjassen 

10 februari 2023 19.30 uur Bingo 

 

Werkrooster  

 3 december 2022   10 december 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 

 17 december 2022   24 december 2022 

151 M. Smit   179  

157 M.E. Vreugdenhil  183 R.  Alebrahim 

159 M. Akpinar  185 W. Schouten 

163 Y. Boeckx  187 K. Soboczynski 

175 R. Yeldukko  191 A.D.Y. Aal-Ajmaya 

 31 december 2022    

193 J. Pelesic    

197 A.J. Brederveld    

1\3 M. Fares    

4 E.C.W. Rey    

8 A. Krijnberg-Haak    

 7 januari 2023   14 januari 2023 

10   23 V. Kutlu 

14 Y. Zengin  24 E.H. El Khadiri 

15 P.  den Toom  28 S.H.M. Alshocikh 

16 Z. Fars  30 C. van Wingerden 

20 J. Pronk  35 K.A. Abdulla 
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 21 januari 2023   28 januari 2023 

38 T.S.P. Reij  50 S. Kako 

40\42 F. Abdullah  52 M.  El Boukhlifi 

41 F. Feelders  53 T.S.P.  Hasso 

43 O. Gürbüz  55 A. El Boussattati 

45 R. Wijnhorst    

46 M. Obeid    

 4 februari 2023   11 februari 2023 

57 M.   Ahnouch  66 A. Said 

59 S.I. E.A. Abdelmotaleb  67 M. Oulad Touhami 

62 M. Ghsson  68 S. Solmaz 

63 B.M. Yalcin  70 S. Alabdallah 

64 J. Ahmed  71 F. Dutar 

 18 februari 2023   25 februari 2023 

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 

78 S. Caner  87 I. Hoekstra  

 

 

 

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 
 

Contributieverhoging 
Alles wordt duurder. Zo ook alle kosten die de vereniging maakt. Twee 

voorbeelden: De energierekening wordt 3x zo hoog, de contributie van 

het AVVN wordt met 11,5% verhoogd. 

 

Het bestuur heeft daarom moeten besluiten de contributie voor 2023 

voor een enkele tuin met € 15,00 per lid te verhogen. De overige 

bedragen naar rato. De contributies voor 2023 zijn: 

 

Enkele tuin: € 145,00 

1,5 tuin: € 200,00 

Dubbele tuin:  € 260,00 

 

De factuur van de contributie wordt apart bezorgd. 

 

 

Garant Zaden 
Bij dit Vluchtheuveltje vindt u ook weer de bestellijst van de Garant 

zaden. U kunt uw bestellijst inleveren in de inkoop/winkel. Let op 

uiterlijk inleveren op 15 januari 2023. 

Eind januari / begin februari 

komen de bestelde artikelen 

centraal binnen en staan dan voor 

u klaar in de inkoop/winkel. U kunt 

de bestelling contant of per pin 

betalen.  
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Ligusterheggen 
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.   

 

Er zijn weer nieuwe ligusterhaagjes 

beschikbaar. Wilt u ook een 

ligusterhaag? Dan kunt u zich 

melden bij de bestuursleden of leden 

van de commissie Bouw & 

Onderhoud. Deze worden dan 

kosteloos door de vereniging geleverd, u moet ze alleen zelf planten. 

 

 

 

Spreekuur in de kantine over verzekeringen  
Binnen onze vereniging is Arjan van Donk degene 

die al de verzekeringszaken afhandelt. Hij is 

contactpersoon voor zowel het bestuur als de 

leden. Heeft u vragen over uw verzekering of wilt u 

een verzekering afsluiten voor uw opstal op uw 

tuin? Kom dan langs op zaterdag 11 december 

2022 van 10.00 tot 11.00 uur. Alleen huisjes 

kunnen verzekerd worden in de collectieve 

verzekering, geen kassen. 
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Tuinruil 
Aangezien er aan het einde van het jaar altijd weer leden zijn die hun 

lidmaatschap opzeggen, komen er dus tuinen vrij. De tuinen die 

vrijkomen worden getaxeerd door de commissie Bouw & Onderhoud. 

Daarna hoort de vertrekkende tuinder wat hij/zij nog aan zijn/haar tuin 

moet doen, om deze conform onze Reglementen achter te laten. De 

vrijgekomen tuin wordt dan twee weken op het mededelingenbord 

gehangen om tuinders de gelegenheid te geven, te laten weten aan 

het bestuur of zij in aanmerking willen komen voor tuinruil. Dit kan door 

een mail te sturen naar de secretaris: info@vluchtheuvelmaassluis.nl.  

Omdat men soms denkt onderling even te regelen wie er op de 

vrijgekomen tuin komt, hieronder nog even de regels betreffende 

tuinruil: 

1. Een tuin-lid dient tenminste twee jaar de beschikking gehad te 

hebben over dezelfde tuin. 

2. Er wordt niet aan het verzoek tot ruilen van een tuin voldaan 

indien: 

a. Naar het oordeel van het bestuur, de tuin en bouwsels niet 

goed zijn onderhouden. 

b. Naar het oordeel van het bestuur, geen wisselteelt is 

toegepast 

c. Het lid niet naar behoren zijn/haar verplichtingen, waaronder 

financiële verplichtingen nakomt. 

d. Wanneer in voorafgaande jaren een straf aan het lid is 

opgelegd door het Bestuur of Algemeen Verbond van 

Volkstuindersverenigingen in Nederland. 

 

De tuin die verruild wordt moet netjes worden achter gelaten en 

volledig voldoen aan de eisen van het Reglement.  

 

Het bestuur bespreekt de aanvragen in de bestuursvergadering. 

Mochten er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde tuin, dan neemt 

het bestuur daarin een besluit. Leden die zich bovenmatig extra 

inzetten voor de vereniging krijgen voorrang. Leden kunnen zich niet 

beroepen op het genomen besluit. 

 

Alleen het bestuur kan tuinen uitgeven. Verantwoordelijke 

bestuursleden zijn Muzaffer Oguz en Frans Gordijn. 
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Grofvuil container 
Op vrijdag 16 december 2022 zal er weer een grofvuil container op het 

parkeerterrein worden geplaatst. Door dit regelmatig te doen hoopt het 

bestuur dat ons terrein opgeruimd blijft. De container wordt maandag 

19 december weer opgehaald.  

 
 

Compost bestellen  
Zoals in ieder najaar kunt u ook nu weer compost bestellen. Ook 

hiervan is de prijs flink gestegen. Dit jaar is de prijs per m3 € 20,00. 

Een kar is 0,5 m3. De prijs per kar is dus € 10,00. U dient de kar zelf 

vol te scheppen en meteen bij de tuin leeg te maken, zodat de 

volgende ook meteen aan de slag kan. Bestellen en betalen kan via de 

inkoop/winkel. Er moet direct betaald worden. Bestellen kan tot 17 

december 2022. Er wordt geleverd vanaf maandag 9 januari 2023. 
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Interview Leo van der Meer 
 

‘Als het woord ‘moeten’ wordt gebruikt dan ben ik weg maar als je zegt 

‘heb je daar zin in’ dan ben ik van de partij. Ik ben vrijwilliger dus het 

moet leuk en prettig zijn’. 

 

 

Wijze woorden van een actieve vrijwilliger op de Vluchtheuvel Leo van 

der Meer.  

 Leo ‘Je hebt zelf geen volkstuin, hoe ben je hier bij de Vluchtheuvel 

terecht gekomen’, start ik mijn gesprek met hem en hij vertelt ‘Ik wil 

mensen helpen’. Via zijn zwager is hij bij Piet en Rob belandt en zij 

geven hem de taken in de tuin die hij graag doet ‘Het zijn mooie 

dingen’ zegt hij.  

Hij is geen lid van een vereniging, hij is geen liefhebber van sport. Hij 

is graag bij zijn vrouw Diana in hun mooie flat in het Sparrendal; en zij 

is geen tuinierster maar komt graag naar de bingo van de 

Vluchtheuvel. Samen met haar is hij naar de barbecue voor vrijwilligers 

gekoment en heeft zelfs meegedaan met het ‘werpspel’ terwijl hij niet 

van spelletjes houdt. 

 

Veertig jaar heeft hij gewerkt in een beschermde werkvorm in Delft 

waar hij zijn vrouw Diana heeft ontmoet. Ik ben direct van school af 

naar de beschermde werkplaats gegaan. Mijn vader was tuinknecht en 

had zelf ook een volkstuin door hem te helpen heb ik veel geleerd. 

Mijn ouders leven niet meer.  

Leo helpt zijn vrouw in het huishouden en kookt af en toe. Zij zijn dit 

jaar 28 jaar getrouwd. Hij is gelukkig met het leven dat hij heeft. Hij is 

graag op de tuin en is er bijna iedere dag voor negen uur waar de 

werkdag begint met koffiedrinken samen met Piet en Rob.  

Leo is 69 jaar oud en gezond. Hij klust met plezier bij de Vluchtheuvel, 

dat houdt hem jong. Hij is graag onder de mensen. De sfeer op de 

Vluchtheuvel is prettig. Hij doet dit nu iets meer dan twee jaar en is 

heel tevreden en dat zijn wij ook. Hij is een geweldige hulp bij al het 

werk dat gedaan moeten worden.  
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‘Buiten zijn’ is zijn passie, de stilte, de frisse lucht. Hij helpt ook nog bij 

zijn zwager die wel een tuin op het complex heeft.  

‘Als het woord ‘moeten’ wordt gebruikt dan ben ik weg maar als je zegt 

‘heb je daar zin in’ dan ben ik van de partij. Ik ben vrijwilliger dus het 

moet leuk en prettig zijn’.   

Leo is zelf niet actief op zoek naar meer vrijwilligers maar hij kan wel 

zeggen hoe fijn en collegiaal het klussen is en het zou wel goed zijn 

als er meer vrijwilligers bij zouden komen. Het complex is groot en de 

ambitie om het mooi te houden ook.  

 

Ons gesprek gaat vlot maar Leo vindt het ook wel spannend om over 

zichzelf te vertellen. ‘Ben je geboren in Maassluis’ vraag ik, nee hoor ik 

ben geboren in Pijnacker. Toen wij trouwden zijn we naar Maassluis 

verhuisd waar mijn vrouw al woonde. Ik ben gelukkig getrouwd, we 

hebben geen kinderen en hebben het goed samen. Ik heb een fijn 

leven.  

Leo is een tevreden mens en Piet en Rob ook. Door de dagelijkse 

inzet van Leo wordt er werk uit hun handen genomen, want er is altijd 

veel te doen. 
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Seizoenafsluiting 
Het was een feestelijk gezicht al 

die zonnebloemen op de tuin. 

Kleine, grote en verschillende 

kleuren bloemen waren er. Er 

groeide er zelfs een op een 

bamboestok     . Peter van den 

Berg  heeft daarvoor de 

originaliteitsprijs gekregen. Maar de 

hoogste bloemen waren van 

Margret Cramers en Astrid van der 

Eijk. De hoogte was maar liefst 

4.11 meter! Er waren diverse 

bloemen die dit record benaderden. 

Een goed zonnebloemenjaar dus. 

 

 

 

 

 

 

Er waren dit jaar meer en ook grotere 

pompoenen die gewogen werden. 

Dat maakte de competitie alleen 

maar leuker. Twee pompoenen die 

op het oog bijna even groot waren 

scheelden toch heel wat in gewicht. 

Frans Gordijn had de zwaarste 

pompoen. Maar liefst 22,8 kilogram 

woog hij. 
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De winnaars ontvingen een cadeaubon van tuincentrum Boers. Peter 

had voor alle leden van de vereniging koffie met wat lekkers en een 

hapje en een drankje ingeslagen. Fijn om met elkaar dit tuinseizoen af 

te sluiten. Er is natuurlijk altijd iets te doen in de tuin, maar het 

groeiseizoen zit er voor dit jaar op. 

Doet u volgend jaar ook (weer) mee ? Denkt u er dan aan om  bij de 

bestelling van de zaden ook pompoen - en zonnebloemzaad mee te 

bestellen. 
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Even voorstellen 
Een heel andere tuin dan 2 jaar geleden, maar wel van dezelfde 

persoon. Dan heb ik het over tuin 25 van Henriette Faas. 

 

Vroeger liep ze met haar 

kleine kinderen over het 

middenpad van De 

Vluchtheuvel en dacht: dat 

lijkt me ook wel wat. Maar 

helaas, er was een 

enorme wachtlijst, die 

werd zelfs gesloten 

vanwege al die 

belangstelling. Er is dus 

niets nieuws onder de zon, 

dat komt ook in deze tijd 

wel eens voor. Totdat het 

stuk grond waar de kas 

van de heer Gordijn 

opstond beschikbaar 

kwam. Maar liefst 10 

tuinen werden 

toegevoegd. Nu kon 

Henriette een tuin gaan aanleggen. En een huisje hoorde daar ook bij. 

Dat is 16 jaar geleden. Het was een heel karwei om de grond met de 

hand te egaliseren. Ze is in die dagen 10 kilo afgevallen. Dus voor wie 

wil afvallen: handen uit de mouwen. 

Haar kinderen zijn inmiddels al lang volwassen, maar Henriette heeft 

nog steeds veel plezier van de tuin. Omdat ze graag gezond eet, 

verbouwt ze groente en fruit op natuurlijke basis: er komt geen 

kunstmest of gif aan te pas. Wel zorgt ze ervoor dat er compost op de 

tuin komt, gesteentemeel en soms wat koemest. Bessen vind ze 

heerlijk en van de kleine appeltjes maakt ze potten vol appelmoes en 

appelsap. Teveel voor haarzelf, dus deelt ze er veel van 

uit.                                                                                                              

In haar tuin vind je ook kruiden. Daar maakt ze heerlijke thee van. De 

salie bloeit overigens ook prachtig, dat betekent twee keer plezier 

ervan.  
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Bij haar huisje staan wat hogere stuiken en planten. Daar bivakkeren 

de vogels graag in. Het roodborstje, de koolmeesjes, merels en 

mussen vliegen af en aan. Na het werken in de tuin komt ze daar 

heerlijk tot rust met een luisterboek en een kop (kruiden)thee. Bij haar 

minivijver zie je  kikkers tussen de waterplanten. Helaas kreeg ze 

enkele jaren geleden gezondheidsklachten. Ze kon de tuin niet meer 

onkruidvrij houden, maar ze wilde haar tuin niet kwijt. Met hulp van 

enkele medetuinders is er, tijdelijk, een grasmat aangelegd. Dat is 

gemakkelijker bij te houden. De tuin ziet er dan ook picobello uit.  

Nu het met haar gezondheid weer wat beter gaat, wil ze toch wel weer 

wat groenten gaan verbouwen. Een stimulans was de pompoen die ze, 

in het kader van de wedstrijd Wie heeft de zwaarste pompoen, heeft 

verbouwd. Ze heeft er heerlijke soep van gemaakt. En…. het smaakt 

naar meer. Ik ben benieuwd wat er volgend jaar op de tuin te zien is. 

Ook bloemen, zegt Henriette.  

Ze vertelt dat ze graag reist. Deze zomer was ze in Zweden en 

logeerde bij een bed and breakfast. De eigenaar had een aantal grote 

bessenstruiken staan. Toen Henriette aanbood om een handje te 

helpen en ze te snoeien, schrok de eigenaar en zei: “dat doen we hier 

nooit”. Toch zaten de struiken vol met bessen. Misschien maken wij 

het ons wel eens wat te moeilijk.                                                                                                       

Dan IJsland. Door 

zijn noordelijke 

ligging groeit er zeer 

weinig. Hoewel er ’s 

zomers wel velden 

met paarse lupinen 

te bewonderen zijn. 

Bomen zijn er 

nauwelijks. Ook zijn 

er weinig vogels 

uitgezonderd de 

papegaaiduikers.  
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Van die viseters zijn er juist weer veel. Groenten en fruit wordt 

voornamelijk ingevoerd en zijn daarom erg duur. Toch is de natuur 

daar boeiend. Veel rotsen en grillige bergen. Een haast onaards 

landschap. Omdat het een vulkanisch gebied is, zijn er 

warmwaterbronnen. Het water wordt voor verwarming gebruikt en er 

woont een Nederlander die daar handig gebruik van maakt. Hij kweekt 

er tomaten in een kas die wordt verwarmd met water afkomstig van de 

warmwaterbronnen. Reken maar dat die vitaminebommetjes daar 

welkom zijn.  

Wat heerlijk dat we hier een klimaat hebben waar van alles en nog wat 

wil groeien. Nu het winter wordt gaan we lekker uitzoeken wat we in 

het nieuwe seizoen gaan zaaien en planten. Henriette, succes met je 

tuin. Geniet ervan. 

 

Anita Roks 

 

 
 

Kantine mooi versierd 
Ook dit jaar is de stamtafel van de kantine 
weer mooi versierd en brengt ons helemaal 
in een mooie 
herfststemming. De vitrine van de bar is met 
een herfsttafreel meegenomen. Prachtig met 
dank aan. 
 

 

Klaverjassen 
De 1e klaverjasavond van het seizoen was weer zeer gezellig en er 
werd ook nog leuk gekaart! 
De winnaar met 5520 punten was die avond Cor van Wingerden. 
2e met 5417 punten Peet v.d. Berg 
3e met 5270 punten Andre Spanjersberg 
4e met 5148 punten Piet Damsteeg 
De poedel was deze avond voor Cees Schrijvers met 3804 punten.  
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Blauwe bessen 
Veel mensen 

denken dat 

bosbessen dezelfde 

bessen zijn als 

blauwe bessen. Dit 

is een groot 

misverstand, de 

enige overeenkomst 

is dat ze beide blauw 

zijn en een zure 

grond nodig hebben 

om goed te groeien. 

Enkele verschillen zijn dat  bosbessen klein zijn en als enkele besjes 

aan de takjes voorkomen, blauwe bessen zijn groter en komen als 

trosjes aan de takken voor. Ook zijn de struiken van de bosbes klein 

en laag en de blauwe bessenstruiken zijn groot en hoog. Bovendien is 

het vruchtvlees van de bosbes blauw en van de blauwe bes is het wit-

crème tot roze gekleurd. 

Hoewel de bosbesblaadjes in de winter afvallen wordt de bosbes toch 

wintergroen genoemd omdat de twijgen volledig groen blijven de 

eerste jaren. Bij de blauwe bes zijn de meeste rassen bladverliezend 

maar voordat de bladeren vallen zijn ze door de herfstkleuren heel 

decoratief. 

De teelt van de bosbes laat ik nu maar buiten beschouwing omdat de 

blauwe bessen de laatste jaren erg populair zijn geworden niet alleen 

door hun smaak maar vooral omdat ze heel erg gezond zijn, Blauwe 

bessen zijn bommetjes van antioxidanten, zoals vitamine A en C. 

Antioxidanten zijn stofjes die aanwezig zijn in fruit en groenten en 

ontzettend gezond zijn voor je lichaam. In de supermarkt blijven de 

verse bessen best wel duur, je kunt overwegen om diepvries bessen te 

kopen die bevatten zelfs (iets) meer vitamine C. Want voordat de 

verse bessen in de schappen liggen hebben ze vaak een lange reis 

achter de rug en dat geeft verlies van het vitamine C gehalte. Bij 

invriezen stopt de achteruitgang van dit gehalte. Enkele jaren geleden 

ben ik begonnen met enkele blauwe bessenstruiken. Ik had eerst wat 

gegoogeld en kreeg toen de tip dat de struiken het beste in potten met 

zure grond  kon worden ingegraven. Ik heb toen twee planten in een 
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tienliter pot gezet maar die bleken veel te klein te zijn. De struiken 

groeide wel maar ze haalden bijlange na de 1,5 meter niet. Ook de 

oogst viel tegen. De groenblijvende struik stond in een grotere pot en 

die deed het wat beter. Ik heb ook een ras dat beter tegen minder zure 

grond bestand is en die had ik aangevuld met wat zure grond direct in 

de grond gezet maar ook een matige oogst.  
Nu heb ik de bessenstruiken in grote cementkuipen van 65 liter gezet. 

Als potgrond heb ik gekozen voor Rhododren- of heidegrond, tuinturf 

wordt tegenwoordig afgeraden (is eigenlijk 

beter) omdat dit een fossiele grondstof is. De 

grond moet altijd vochtig blijven maar 

natuurlijk niet kletsnat, dus gaten in de 

kuipen geboord, het is ook aan te bevelen 

om de grond af te dekken tegen verdroging 

en onkruidgroei. Paarden- koeien- en 

kippenmest zijn voor blauwe bessen funest 

ze gaan er dood van. Bemesten doe je in de 

herfst met kalkvrije meststoffen zoals de 

rhododendronmest. De blauwebes staat het 

liefst niet in de felle zon maar in de halfschaduw. Het blauw worden 

van de bessen komt niet alleen van de zon maar ook van de 

temperatuur. Ik verbaas mij iedere keer weer hoe snel dat 

blauwkleuren gebeurt. Ze zijn rijp als de bes makkelijk van het steeltje 

loslaat. Tegenwoordig zijn er heel wat rassen te koop zoals:  

Vaccinium corymbosum 'Brigitta Blue' deze struik wordt niet alleen 

groter maar de bessen zijn ook groter. Vaccinium corymbosum 

'Bluegold' deze geeft een hoge opbrengst. Vaccinium corymbosum 

'Goldtraube' Deze bes doet het ook in lichtzure grond. Net als bij de 

overige bessensoorten zijn vogels er ook verzot op dus afdekken met 

een net. 

 

Misschien breng ik jullie op een idee om ook deze bessen op je tuin te 

telen? Heel veel succes gewenst. 

 

Rien Stoffels tuin 141 
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Barbecue vrijwilligers 
 

‘CORN IN THE HOLE’ 

 

Er is een grote opkomst. Binnen in de 

kantine is het gezellig druk. Het is fijn 

dat bijna alle vrijwilligers zijn gekomen, 

sommige samen met hun partner. 

Onder het afdak van de winkel wordt er 

druk gebakken en gebraden, het ruikt 

verrukkelijk. 

 

Na de borrel wordt het eten geserveerd. 

Een rijk gevulde hamburger op brood, 

groente spies, hamlapjes, saté, salade. 

Ik ben vast nog wat vergeten. Er komt 

geen eind aan. Ik weet niet meer wat ik 

moet eten zoveel is het en houd ik een 

pauze waarin ik een fijn gesprek heb 

met twee echtgenotes die ik voor het 

eerst ontmoet.  
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Na het eten, dat pas stopt na het uitgebreide ijsbuffet is er een 

spelletje. ‘Niet zo maar een spelletje’ maar ‘Corn in the hole’ wat 

zoveel betekent als een zakje bonen drie meter verderop in een gat 

van een schuinstaande plank gooien. De twee planken staat 

tegenover elkaar en ver uit elkaar. Er worden spontaan teams 

gevormd. De niet spelers staan langs de kant en moedigen aan. Zelfs 

Leo van der Meer doet mee, eigenlijk doet iedereen mee en er zijn 

momenten dat het zelfs hilarisch wordt wanneer een deelnemer met 

drie worpen achter elkaar de zakjes van de andere partij, die op de 

plank waren blijven liggen, in het gat wegslingert, wat moeilijker is dan 

je denkt.  

 
 

 

Het is een gezellige middag geworden en gebleven met dank aan Peet 

die voortreffelijk heeft ingekocht, er was aan niets gebrek en alles 

smaakt lekker. Samen met andere vrijwilligers is op initiatief van het 

bestuur voor een prettige dag gezorgd. We kunnen tevreden 

terugkijken op de dag voor de vrijwilligers van de Vluchtheuvel. 

 

Bijdrage van Jennifer Mulder tuin 72. 
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Contactgegevens  
Voorzitter: Anne Langedijk, Tel. 06-33838009 
Email: voorzitter@vluchtheuvelmaassluis.nl 

 

Secretaris: Vacature  
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 
Frans Gordijn. Tel. 06-10292932 Email: F.gordijn5@kpnplanet.nl 
 

Algemeen bestuurslid:  
Willem de Bruin, Tel. 06-48521144 email: willem@de-bruin.org 
Joke Vijftigschild-Boekestein, Tel. 06-20338561 email: 
j.vijftigschild@caiway.nl 
 

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: feb - juni: 10.00 - 12.00 uur, juli - jan: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 
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