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Nieuwjaarstoespraak  

van de voorzitter 
 

Dames en heren goedemorgen! 

Welkom op deze nieuwjaars-

bijeenkomst. Er is veel 

gepasseerd het afgelopen jaar 

en graag wil ik met u hierop nog 

even terug kijken. 

Twee van onze leden zijn dit jaar 

overleden: Ada Breman, die veel 

voor ons verenigingsblad heeft 

gedaan, vrouw van Piet Breman 

en Willem Groen ons oudste tuinlid, hij werd 91 jaar. 

Ton Hanemaaijer jaren lang algemeen bestuurslid treed terug. Nico 

Groenheide, hoofd commissie Bouw & Onderhoud is al eerder dit jaar 

afgetreden. 

Begin van het jaar zijn er veel inbraken geweest met als dieptepunt 

brandstichting. 

Het bedrijf wat compost aan ons levert en Heydra onze leverancier 

voor kunstmest en potgrond, zijn er mee gestopt. 

Vanuit het Kastanjedal komen nog steeds klachten binnen over rook 

overlast en langdurige - buiten de gestelde uren - draaien van pompjes 

of aggregaten.  

Het goede nieuws  

Onze vaste groep vrijwilligers hebben weer veel werk verzet om maar 

een paar dingen te noemen: 

 Het dak van de fietsenstalling en de werkplaats is geheel 

vervangen.  
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 Het hele verenigingsgebouw is nagezien op houtrot en waar 

nodig hersteld.  

 Er is 60 kub compost rond gebracht. 

 Er is een nieuwe container aangeschaft en ingericht. 

 De werkplaats is opgeruimd, de graafmachine is hersteld en 

kapotte handgereedschappen zijn vervangen of hersteld. 

 De kantine de bar en de winkel hebben goed gedraaid.  

Alle vrijwilligers en leden die hun bijdrage(n) hebben geleverd, 

hartelijk bedankt voor uw inzet. 

Half augustus was de afspraak met de aannemer dat de oostelijke 

smalle sloot verbreed zou worden; juist op het moment dat alles 

gereed was om te beginnen, werd de parkeerplaats van het 

Sparrendal opgebroken en opnieuw bestraat. We hopen dat deze 

werkzaamheden nu uiterlijk in maart 2017 zullen plaatsvinden. 

Een 6-tal leden hebben zich opgegeven voor de nieuwe commissie 

Bouw & Onderhoud (B&O). Ik ben nu bezig om met de groep een 

juiste taakverdeling op te stellen. Ik kom hier in de ledenvergadering 

op terug. 

Dit jaar willen we meer aandacht besteden aan het achterstallig 

onderhoud van tuinen en opstallen, omdat wij als vereniging hierin een 

verantwoordelijkheid hebben. 

Half dit jaar is er een geheel nieuwe redactiecommissie aangesteld. 

En, zoals u wellicht heeft opgemerkt, ook heeft ons verenigingskrantje 

een heel andere opzet gekregen, meer geënt op wat er op de tuinen 

gebeurt. We gaan door met in het krantje te vermelden van zaken 

waar het bestuur mee bezig is, zodat u op de hoogte blijft. 

De website is weer in de lucht maar is nog niet helemaal klaar hier 

moet nog veel gebeuren maar Anne doet wat ze kan. 
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Aanmeldingen nieuwe bestuursleden: 

Willem de Bruin blijft het inschrijven en toewijzen van de tuinen doen. 

Pieter Bakelaar heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat 

secretaris en loopt nu ter kennismaking een paar keer mee in de 

vergaderingen alvorens een besluit te nemen.  

Frans Ponsioen heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat 

algemeen bestuurslid.  

Said heeft zich in de commissie B&O beschikbaar gesteld als 

contactpersoon en neemt zitting in het bestuur. 

De algemene ledenvergadering wordt op 11 maart 2017 gehouden.  

Ik dank u voor u aanwezigheid en wil nu met u een toost uit brengen 

op het nieuwe jaar. 

 

Piet de Bruijn. 



 

 

 

 

 

 

 

5 

 
Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de 
mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de 
Vluchtheuvel wordt weergegeven. 

 
 

Agenda 

 
 

Datum Activiteit 

31 januari Uiterste betaaldatum contributie en verzekering 

3 februari Klaverjassen 

17 februari Bingo 

25 februari Uiterste datum inleveren naam voor clubblad 

3 maart Klaverjassen 

11 maart Algemene Ledenvergadering 

17 maart Bingo 

19 maart Groen Moesmarkt 

7 april Paasklaverjassen  (vooraf inschrijven) 

21 april Bingo 

5 mei Klaverjassen 

19 mei Bingo 

 

 

 

Weerspreuk 
 
In februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houd. 

Is februari nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet en zwoel. 
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Berichten uit het bestuur  
 

 

Op bestuurlijk niveau hebben we flink 

vooruitgang geboekt. Zes leden hebben 

zich aangemeld voor de commissie Bouw & Onderhoud, er is een 

aanmelding voor het secretarisschap en een aanmelding voor de 

vacature Algemeen bestuurslid. Het is nu nog te vroeg om alle namen 

te noemen maar we zijn in overleg en er moet nog veel voorwerk 

verzet worden. Goed nieuws dus! 

 

De afgelopen weken waren erg druk. De jaarlijkse compost werd 

geleverd en uitgereden: 60 kub beslist geen kleinigheid. Jammer dat 

het bedrijf, die de compost levert, er per 1 januari 2017 mee stopt. Ook 

de firma Hijdra die de potgrond, kunstmest en bestrijdingsmiddelen 

levert, stopt er per 1 januari 2017 mee. Geen nood we hebben 

voorlopig voorraad genoeg, maar voor Joop Lekluse is het een hele 

klus om andere leveranciers te vinden die tegen redelijke prijzen willen 

leveren. 

 

Zoals in vorige uitgaven al is aangegeven gaan we door met het onder 

de aandacht brengen van slecht en achterstallig onderhoud van de 

tuinen.  

Komende maanden zal de B&O ploeg regelmatig over het complex 

lopen.  

 

Het volgende wil ik onder uw aandacht brengen: 

 

Het niet schoonhouden van het middenpad voor uw tuin.  

Tuin nr 13-16-20-22-24-31-39-41-46a-50-58-59-66-80-86-87-89-96-

107-109-120-125-130-134-151-153-159-163-165-173-. 

 

Afscheidingen, struiken en of heggen langs het pad snoeien. 

Tuin nr 25-31-70-99-112-119-121-136. 
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Belangrijke aandachtspunten. 

 

Er is onder onze aandacht gebracht dat er mogelijk tuinen van 

eigenaar veranderen zonder dat het bestuur hiervan op de hoogte 

wordt gesteld. Een van de oorzaken is het bijhouden van tuinen tijdens 

langdurige afwezigheid door niet tuinleden en leden. Een tweede 

oorzaak is dat leden hun tuin in gebruik geven aan (aspirant)leden of 

niet leden om hen op deze manier een tuin in bezit te laten krijgen. 

 

LET OP! Afwezigheid moet men altijd (schriftelijk) melden aan het 

bestuur en de naam en adres opgeven van degene die over de 

aangegeven periode de tuin gaat bijhouden. Kan men de tuin niet zelf 

bijhouden en moet men langdurig een beroep doen op anderen dan 

adviseren wij de tuin op te zeggen of goede afspraken te maken met 

het bestuur.  

Conform artikel 6 punt 13 uit het huishoudelijk reglement zijn leden 

verplicht hun tuin zelf te bewerken, met uitzondering van spitten. Bij 

ziekte en overmacht en tijdens vakantie kan het bestuur na melding 

hiervan tijdelijk ontheffing verlenen. 

 

Blijft men in gebreke dan kan dit in voorgenoemde gevallen nare 

gevolgen hebben voor het tuinlid, omdat de tuin op zijn/haar naam 

staat en hij/zij in strijd handelt met de door ons gesloten overeenkomst. 

In dergelijke gevallen zal de illegale tuinder zijn investering kwijt zijn en 

geen tuin meer hebben en wanneer hij ingeschreven staat op de 

wachtlijst voor een tuin, uitgeschreven wordt. Het tuinlid moet de 

gemaakte kosten betalen en raakt mogelijk zelf ook zijn tuin kwijt.  

 

In de bestuursvergadering van 12 december 2016 is besloten om 

tuinen die vrij komen op het publicatiebord te vermelden, zodat 

tuinleden die van tuin willen ruilen hiervoor de gelegenheid krijgen. Zij 

kunnen zich melden bij het secretariaat en Willem de Bruin. 

 

 

Algemene Ledenvergadering 
In het volgende nummer van dit blad zal de uitnodiging staan voor de 

algemene ledenvergadering.
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Van de penningmeester 

 

 
 
 
 
 

 
                                   Anne Langedijk 

 
 
Let op!! 
 

De contributie van 2017 en de verzekeringspremie moet vóór 31 

januari 2017 worden betaald! 

 

 

Ledenmutatie 

 
Per 1 januari 2017 is gestopt de heer Amakran op tuin 126. 

 

Nieuw tuinlid op dezelfde tuin is de heer M. Mustafa. Wij heten hem 

van harte welkom! 

 

 

Tuinverzekering 
 
Tip: Heeft u een verzekering afgesloten voor opstallen en/of inboedels 
op de volkstuin? 
 
Het is gebleken dat bij schademeldingen bij de verzekering de 
uitbetalingen veel gemakkelijker  verlopen, indien u foto’s en 
aankoopbewijzen heeft van de verzekerde opstallen en inboedel. Het 
is dus handig om daar nu mee te beginnen. Fotografeer alles wat u 
verzekerd heeft en zoek zoveel mogelijk de aankoopbonnen bij elkaar.  
 
Mocht er iets gebeuren, dan kunt u al het bewijsmateriaal zo 
overleggen.
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Werkrooster februari 2017 – maart 2017 
 

 

 
4 februari 2017 Tuinnr.  11 februari 2017 Tuinnr. 

R. Smit 86  van Wijk 94 

Koedood 88  Tarban 95 

v Dun 89  Fahry 96 

Gúbúrz 90  Teeuwisse 98 

Sasmaz 92  Weeke 99 

Guler   106     
Lichte losse werk- 
zaamheden 
     

18 februari 2017 Tuinnr.  25 februari 2017 Tuinnr. 

P. vd Zande 100  Stoed  114 

Fares 101  Cicek 117 

Kose 103  El Achaouch 118 

M. van Marle 11  Ala 119 

O. Atta 110  El Hamouchi 122 

 
4 maart 2017 Tuinnr.  11 maart 2017 Tuinnr. 

Ertekin 124  Talhaoui 129 

Atar 125  Saber Ali 136 

M. Mustafa 126  Sterkenburg 137 

Ulucay 127  Suljevic P48 

Steltenpool 128  K.A. Abdulla 140 

     

18 maart 2017 Tuinnr.  25 maart 2017 Tuinnr. 

Uluturk 147  Kieboom  177 

Y. Boeckx 163  Kronemeijer 179 

Hamed 64  O. Amakran 191 

Benne 169  Pelescic 193 

Bakelaar 175  A.J. Brederveld 197 
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Let op: zonder goede reden niet op komen dagen 

betekent een financiële sanctie van € 15,-. Maar 

uiteraard laat u het zover niet komen. Afmelden (met 

een zeer grondige reden) bij Piet Breman  

Tel. 06-50823679. 

     

 

 

Vertrouwen 
 

Een bakker kreeg boter van de boer en de boer brood van de bakker.                                                     

Na een tijdje viel het de bakker op, dat de stukken boter van de boer, 

die drie pond zouden moeten wegen, steeds lichter werden. Zijn 

weegschaal gaf hem gelijk en hij klaagde zijn boterleverancier aan bij 

de rechter. Uw "stukken boter zouden niet het vereiste gewicht 

hebben" zei de rechter tegen de boer. “Dat is uitgesloten meneer de 

rechter" zei de boer. “Ik heb het elke keer nagewogen". 

Mischien kloppen uw gewichten niet, 

meende de rechter. “Hoezo, gewichten?” 

vroeg de boer stom verbaasd. Ik heb 

helemaal geen gewichten, die gebruik ik 

nooit !! 

“Maar, waar weegt u dan mee, als u geen 

gewichten heeft?” vroeg de rechter.  

“Heel eenvoudig” zei de boer. “Ik krijg mijn 

brood van de bakker, en hij krijgt boter van mij”. 

“Een brood weegt drie pond, dus leg ik mijn 

boter links op de weegschaal en een groot 

brood rechts, en zo weeg ik het af". 

 

Piet Keizer.
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Niet alleen het weer buiten, maar ook het reclameboekje dat van de 

week bij mij in de bus viel, drukte mij hard op het feit dat de winter 

weer in aantocht is. 

Als ik, al typend aan dit stukje, naar buiten kijk, is het weer grijs en nat 

maar gelukkig ook met een klein zonnetje. 

De prijzen voor de komende bingo van januari hebben dan ook het 

thema “maak het gezellig binnen”, want dat hebben we in deze maand 

wel nodig. 

Als het boekje bij u in de bus valt is deze bingo al weer verleden tijd en 

gaan we weer verzamelen voor de bingo van februari. 

Altijd leuk om spulletjes te kopen voor de bingo maar ook wel moeilijk. 

De twijfelaar in mij heeft soms een heel mandje volgeladen maar soms 

ga ik de helft weer terugzetten. Zouden ze dit wel leuk vinden? Zou ik 

het zelf willen winnen? Vaak ga ik samen met mijn moeder of een 

vriendin of mijn nichtje bingo prijzen kopen. Zij worden dus soms ook 

een beetje tureluurs van mijn getwijfel. 

Maar dan hoor ik de reacties van de mensen en word ik weer blij. Ze 

vinden het nog steeds leuk…. Natuurlijk kan je het niet iedereen 100% 

naar de zin maken. Blij word ik ook van de vele winkels die mij 

sponsoren. Bij hen klop ik eigenlijk nooit tevergeefs aan. 

Dus bedankt Albert Heijn Palet, Cafetaria Van Ruyven, Topslijter 

Zonneveld, Keurslager Jaap Landman, Monsieur Paul, De Beren 

Eetcafe, Lentink Bloemen, Patisserie Holtkamp en natuurlijk allen 

die mij af en toe ook willen sponsoren. 

Zo kan ik iedere maand weer een mooie prijzentafel maken. 

 

Nieuwsgierig naar de februari bingo? Kom gezellig langs en doe mee. 

Voor de prijs hoeft u het niet te laten, een boekje voor de hele avond 

kost 6 euro. 
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Trek in een lekker hapje tussendoor? Ook dat kan bij ons. 

Dus….. hopelijk tot 17 februari. De koffie staat klaar vanaf 19.00 en 

Bert Engel laat “de ballen rollen” vanaf 19.30 uur. 

 

Namens de Bingo, Arletta Alkemade. 

 

 

Klaverjassen – de Vluchtheuvel. 

Vrijdag 13 januari 
 

De opkomst was laag, en aanvankelijk leek het dat er met 4 tafels en 

een slaper gespeeld ging worden. De lage opkomst was waarschijnlijk 

te wijten aan de zeer slechte weersvoorspelling en de mogelijke 

invloed van vrijdag de 13
e
. Hoewel de enige kat die wel eens op de 

Vluchtheuvel rondloopt een cyperse is en geen zwarte. 

Doordat er op het allerlaatste moment nog drie (nieuwe) spelers 

binnenkwamen, kon er uiteindelijk met 5 tafels gespeeld worden. 

Ook op deze eerste competitieavond van het nieuwe jaar werd er weer 

beheerst, enthousiast, fanatiek, en soms luidruchtig gespeeld. Over en 

weer werden soms adviezen gegeven hoe beter gespeeld kon worden, 

maar iedereen speelde met veel plezier. 

Natuurlijk ook nu weer tussen de rondes door de stukjes kaas en worst 

en na de tweede ronde de mogelijkheid voor een harinkje. Na drie 

rondes kon de stand opgemaakt worden en kon Anja de prijzen 

uitreiken. Wonder boven wonder was het één van de nieuwkomers die 

met de eerste prijs aan de haal ging. Hij was hierdoor zo beduusd dat 

hij Anja spontaan als dank enkele zoenen gaf. 

 

1 Dhr. S. Weeke  6141 punten 

2 Dhr. Spanjersberg 5887 punten 

3 Dhr. Damsteeg  5577 punten 

4 Dhr. P vd Berg  5482 punten 

5 Dhr. v Wingerden 5448 punten 

 

En de poedelprijs ging dit keer naar dhr Paalvast met 3593 punten. 

 

De volgende klaverjasavond is vrijdag 3 februari. 
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Communicerende vaten- regentonnen  

 

Als je achter het Kastanjedal langs de  

achterkant van ons tuincomplex over het 

voetpad loopt (of fietst) dan zie je op de tuinen 

allerlei manieren van regenwater opvangen. 

Heel wat tuinen hebben de bekende blauwe 

industriële vloeistofvaten achter hun huisje of 

kas staan om regenwater op te vangen.  

 

Als er maar 1 vat staat dan staan ze meestal netjes onder de regenpijp 

maar staan er 2 of meer dan worden er vaak allerlei constructies 

verzonnen om ze te vullen. Bijvoorbeeld om ze trapsgewijs op te 

stellen met een overloopbuisje in de bovenste en de tweede daaronder 

ook weer een overloopbuis naar het derde vat.  

 

Een andere tuinder zet ze naast elkaar en verbind de tonnen met 

buisjes of slangetjes aan elkaar door op gelijke 

hoogte gaten te boren en de buisjes af te kitten. 

Eigenlijk is het heel simpel om de vaten 

gelijktijdig vol te laten lopen doormiddel een 

stuk tuinslang tot op de bodem naast elkaar 

staande tonnen te leggen. Eerst in een volle ton 

een slang leggen die lang genoeg is om op de 

bodem van beide tonnen te komen want het slangeind mag niet boven 

het water uitkomen als de slang vol is, dus de lucht eruit, even onder 

water je duim op het slangeind zetten en naar de andere ton brengen. 

Als je hand met de slang goed onder het waterniveau is kun je, je duim 

eraf halen en de slang gaat lopen. Na een tijdje staat het waterniveau 

in beide tonnen even hoog. 

 

Zelf heb ik zo vier tonnen op een rij staan achter 

de kas en op een afstand van enkele meters bij 

mijn schuurtje nog een echte regenton  

met aftapkraan aan de onderzijde. Daarmee vul 

ik gieters om in de tuin water te geven.  
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Deze regenton is ook verbonden via een 

slang met de tonnen achter de kas. Ik zuig 

hem eenmalig aan met de zuigkant van een 

luchtbedpomp. Op de foto zie je dat de 

regenton ook nog een automatische 

overloop heeft dus als de ton vol is loopt het 

regenwater via buizen de sloot naast mijn 

tuin in en omdat er verbinding is met de 

vaten achter de kas lopen deze ook niet over. Om het watergeven in 

de kas makkelijk te maken heb ik nog een dikke slang in één van de 

tonnen ook tot aan de bodem gehangen en via wat gebogen buizen 

onder de fundatie van de kas naar binnen gebracht. Een keer de slang 

met water vullen en ik heb stromend water in mijn 

kas. Ik hoef alleen maar de slang onder het water 

niveau te houden en het loopt. Ik hoef dus nooit 

met gieters naar de kas te sjouwen. Om het 

helemaal kompleet te maken heb ik ook nog een 

dunne aquariumslang ergens tussen het glas 

gefrommeld die ik in de zomer als constante 

druppelaar gebruik en 

aanzuig met een 

injectiespuit.  

 

Tot slot wil ik nog 

bezitters van tonnen met 

een regenpijp 

waarschuwen als er een winter is die het water in de ton helemaal laat 

bevriezen dan kan bij het dooien de ijsklomp, omdat hij gaat drijven, de 

regenpijp en dakgoot ernstig beschadigen door de opwaartse druk. 

Laat dus nooit de regenpijp ver in de ton komen en laat de tonnen niet 

vol bevriezen. De blauwe tonnen zullen niet kapot kunnen vriezen 

maar de dunne echte regentonnen wel. 

Wil je in de zomer zo min mogelijk last hebben 

van langpootmuggen dek dan de regentonnen af 

met een deksel. 

 

Rien Stoffels tuin 199 
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Bloemkool 
 

De wereld is gek geworden, vind ik. Consumenten hebben hun mond 

vol over biologisch eten en duurzame landbouw, maar o wee als er 

een bruin plekje op de appel zit. Of als de paprika gedeukt is. De 

komkommer een beetje krom. En de bloemkool iets te geel.  

Praat me niet over bloemkool; nu ik schrijf zie ik al mensen bloemkool 

poten, daar is niets mis mee, vandaar dat ik dit schrijf. Maar over gele 

bloemkool gesproken dat is ook niet zo erg. Vooral in April-Mei heb je 

soms een harde oostenwind en te veel zon. Maar tuinders gaan zulke 

verkleuring tegen door de kool af te dekken. Als we een goed gewas 

hebben kunnen wij dit ook heel goed doen.                                               

Maar ja, we blijven afhankelijk van de natuur. Een duif, een haas of 

een ree en niet te vergeten de slakken vinden de bloemkool ook 

heerlijk, dus er zit weleens een vraatplekje aan. Daarom haalt lang niet 

iedere kool de oogst. Natuurlijk is bloemkool telen een lust voor het 

oog, maar het voorjaar was zo zonnig dat ze toch verkleurden en 

vooral als het dan nog warm is ook, dan schiet het gewas in de stress, 

net als wij mensen. 

 

Maar winkels willen geen gele 

bloemkool. Winkels die zijn erg 

kritisch, die komen dan heel 

makkelijk met schadeclaims, voor 

een vlekje of een plekje. Dat maakt 

me zo boos omdat met de smaak 

van die groente niets mis is. Niet 

weggooien en aandacht vragen voor 

niet perfecte groenten. Maar er 

wordt ook gele bloemkool verkocht en de kok bereidt er heerlijke 

gerechten mee. Het oogstjaar zal er niet door gered worden. Ik heb 

veel bloemkool op het land laten staan, die onverkoopbaar was, in 

weer en wind en dat hebben we onder gewerkt voor humus.  

Maar, wat ik nu echt wil, er geen punt van maken. Echt, we zijn te veel 

te veel verwend met elkaar, dat het mooi moet zijn! 

 
Piet Keizer. 
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Nieuws van de redactie. 

 
De redactiecommissie heeft de 

volgende samenstelling: 

 Ruud Broekman (voorzitter) (tuin nr 

60) 

 Arletta Alkemade (tuin nr 141/143) 

 Rien Stoffels (tuin nr 199) 

 Anne Langedijk (namens bestuur) (tuin nr 149) 

 

Een wens gaat in vervulling 

Voor u/jou ligt dit blad in KLEUR. Voortaan zal dit blad volledig in 

kleur verschijnen. We zijn tot overeenstemming gekomen met ASVZ 

die dit blad maandelijks voor ons zal printen, vouwen en nieten zoals 

we gewend waren en voortaan alle pagina’s in kleur. We gaan er geen 

“kleurboek” van maken, maar alle plaatjes en foto’s die in kleur 

aangeleverd worden, worden nu ook in kleur afgedrukt. Hierdoor 

komen diverse artikelen beter tot zijn recht. 

 

Zowel wij als redactie, als ASVZ zijn blij met deze overeenkomst. Wij 

hebben een blad (rond de begroting) in kleur en ASVZ heeft voor het 

dagcentrum werk. Het is de bedoeling dat er mensen met een 

verstandelijke beperking, vouw- en nietwerk gaan verrichten. ASVZ is 

gevestigd naast de dokterspraktijk Parkhof aan de Schubertlaan in 

Maassluis. 

Een bijkomstigheid is dat de Printshop Maassluis, die tot en met 

december ons blad verzorgde, haar deuren heeft gesloten. 

 

Naam clubblad - wedstrijd 

In de praktijk wordt dit blad genoemd: krantje, verenigingsblad, 

clubblad enz. Na overleg tussen bestuur en redactie is besloten om dit 
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blad een eigen naam te geven. Wij nodigen iedereen uit om een naam 

voor ons blad te verzinnen. Uiteraard moet de naam van het blad wel 

een link hebben met onze vereniging en de activiteiten waarmee wij 

bezig zijn. U kunt de door u bedachte naam schriftelijk indienen en in 

de brievenbus in de toegangshal naar de toiletten deponeren. Uiterste 

datum van inleveren: zaterdag 25 februari 2017. Alleen leden kunnen 

meedoen. De redactieleden mogen ook zelf een voorstel voor een 

naam doen. De redactie zal binnen 2 weken de meest passende naam 

uitkiezen. Tijdens de algemene ledenvergadering zal de naam van dit 

clubblad worden bekend gemaakt. De winnaar mag voor € 10,00 in 

onze “winkel van de afdeling inkoop” besteden. 

 

Puzzel 

In het verleden stond er in het 

verenigingsblad regelmatig een puzzel. 

De redactie wil dit weer nieuw leven in 

blazen. Wij willen dat niet zelf op ons nemen 

maar uitbesteden aan één van jullie. Is er 

iemand die maandelijks voor een puzzel kan 

zorgen? Neem contact op met één van de 

redactieleden. 

 

Kopij 
Kopij voor het clubblad kan je sturen naar Ruud Broekman: 

Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 12 februari. 

 

  

Kantineaanbieding van de maand 

februari  

 
Broodje rookworst 

eventueel met zuurkool 

en of mosterdsaus. 

Prijs € 1,35 

 
                                                Peter van den Berg 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Deze maand wederom geen vraag en 

geen aanbod!  

 
 

 
 

Activiteiten buiten Maassluis 
 

Beste tuinliefhebbers, 

  

Als belangstellende in natuurlijk moestuinieren, eetbaar landschap, 

biodiversiteit en/of gezond en eerlijk voedsel maak ik u attent op de in 

Nederland grootste overdekte markt op dit gebied. 

  

Ik ben geen ondernemer maar een particulier met een uit de hand 

gelopen hobby… inmiddels al bijna 5 jaar lang want het 1
e
 lustrum van 

de door ondergetekende georganiseerde Groenmoesmarkt vindt plaats 

op zondag 19 maart 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur in het Brabantse 

Sint-Oedenrode. Daar zullen enkele duizenden liefhebbers uit heel 

Nederland en Vlaanderen bij elkaar komen in een sfeervolle ambiance 

met ca. 75 deelnemers, eveneens uit beide landen afkomstig. 

  

Voor deze markt worden al digitale tickets aangeboden. Wat de 

mogelijkheden zijn leest u op de website. 

 

Informatie is te vinden op www.groenmoes.nl. 

  
Met vriendelijke groet 
Hans van Eekelen 
 

http://www.groenmoes.nl/
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Piets Perikelen 
 
Winterblues 
 

De dag verglijdt in anonimiteit 
Net als het weer van gister was  
Met erfenis van warme tijd 
In het bruinverkreukte gras 
 
Smachtend wachtend op de zon 
Vooruitwerkend permanent 
Versluierd als het blijkbaar kon 
Door het grijze firmament 
 
Echte winter wordt het nu meer zelden 
Soppend gaan we ‘t jaargetijde door 
Er valt geen enk’le tocht te melden 
 
Laat de late lente dan maar door  
Dat de groene knoppen botten 
Verliefde vogels fluiten in een koor 
 
‘k Wil met het volgend voorstel komen:  
Verschuif de kalender met een maand 
Laat het er maar van komen 
Eind januari is de Kerst aanstaand!  
 
Wellicht zal dan de sneeuw gaan vallen 
Blauwbekkend zingen in de heil’ge nacht 
Gooien we echte grote sneeuwballen 
Met oliebollen in februari dan bedacht 
 
In mei dan spruitjes en de boerenkool 
Dat door de nachtvorst fijn wil knappen 
Of een lekker prakje zure kool! 
 
Zo een maand dan overlappen 
(Meer vakantie in de warme herfst) 
Aan de kwakkelwinter zo ontsnappen! 
 
©Maria Pieters- uit ‘Ben ik dat?’ januari 2017 
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Contactgegevens 

 
Voorzitter:  Piet de Bruijn. Tel. 010-5916346 
 

Penningmeester: Anne Langedijk Tel. 06-33838009 
email: alangedijk@kabelfoon.nl 
ING rekeningnummer van De Vluchtheuvel: NL12 INGB 0001331905 

 

Secretaris: Willem de Bruin. Tel. 010-5918371  
email: willem@de-bruin.org 

 

Bestuurslid representatie: Huib Smith. Tel. 06-40239075 

 

Bestuurslid bouw & onderhoud: Vacant.  
 

Bestuurslid algemeen: Ton Hanemaaijer. Tel. 010-5917588 

 

Contactpersoon verzekeringen: Arjan van Donk. Tel. 010-5911355 
 

Contacten met allochtone leden:,  
A. El Hahaoui. Tel. 06-50935466 & Dhr. Solmaz. Tel. 010-5920167  

                                                  

Kantine: Geopend: iedere zaterdag van ± 9.00 - ± 14.00 uur. 
Tel. de Vluchtheuvel: 06 30389133 (alleen tijdens kantine-uren) 
Coördinatrice kantine en medewerkers: Ans Paalvast 
Schoonmaak: Mari Paalvast  Inkoop bar: Peter van den Berg  

 

Inkoopcommissie: Contactpersoon Joop Le Kluse. 
 

Inkoop geopend: 
Januari t/m maart:   10.00 - 12.00 uur 
April t/m augustus   09.00 - 12.00 uur 
September t/m december  11.00 - 12.00 uur 

 

Representatiecommissie  
Mevr.  A. Smith. Tel. 010-5915092. 

 

Bouw-/Onderhoudscommissie aanvragen: voor het bouwen van 
huisjes/kasjes. Spreekuur: iedere één na laatste zaterdag van de maand 
van 9.30 – 10.30 uur. Contactpersoon: Piet de Bruijn 
 

Redactiecommissie: Ruud Broekman (voorzitter). Tel. 06-83333832. 
Kopij inleveren via rabropo@kabelfoon.nl 

 

Werkurenplicht iedere wijziging doorgeven aan dhr. Piet Breman  
Tel. 06-50823679 

 

Huren van aanhangwagen: dhr. Piet Breman Tel. 06-50823679 

mailto:alangedijk@kabelfoon.nl
mailto:willem@de-bruin.org

