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Agenda 

 

 
 

Datum Activiteit 

5 mei Klaverjassen 

9 mei Workshop compost maken in Maassluis 

10 mei Workshop compost maken in Rotterdam 

19 mei Bingo 

 

 

 

 

Weerspreuk 

 
 
Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij. 

 

Meiregen op het zaad, is goud op de plaat. 

 

Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij. 

 
In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen. 

 

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

 

Omdat er 18 aspirant tuinders op de wachtlijst 

staan heeft het bestuur besloten een inschrijfstop af te kondigen. Het 

duurt anders veel te lang voordat iemand een tuin toegewezen kan 

krijgen. De verwachting is dat er tot het einde van 2017 geen nieuwe 

aspirant leden kunnen worden ingeschreven. 

 

 

 
Berichten van de Bouw- en Onderhoud 
commissie 
 
Beste tuinleden, 

Hierbij een stukje over de Bouw en onderhoud-

commissie. 

Vanaf begin 2017 zijn wij met een bijna geheel nieuwe 

commissie gestart.  

De zes leden van deze commissie streven er                       Ton Koene 

naar om met elkaar onze mooie en prettige  

“Vluchtheuvel” te behouden.  

Wij zullen regelmatig een controleronde lopen en nagaan of er zaken 

zijn die voor verbetering vatbaar zijn.   

Onze leidraad is het huishoudelijk reglement, Zie hiervoor ook onze 

website, www.vluchtheuvelmaassluis.nl. Hierin staan richtlijnen voor  

onder andere het schoonhouden van de tuin, het hoofdpad, tussen de 

opstallen, achter de huisjes/ kastjes, slootkanten. 

Ook houden wij toezicht op de opstallen en geven advies op bouw of 

verbouw.  

Bij nieuwe en/of wijzigingen van de opstallen dient u een tekening met 

maatvoering en bouwaanvraag te overleggen aan de commissie. 

Iedere eerste zaterdagmorgen van de maand vanaf 10.00 uur kunt u 

hiervoor terecht in de kantine. 

  

http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
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Op 10 April is er wederom een controleronde geweest. Daarbij zijn  

gebreken geconstateerd op of bij diverse tuinen. 

De nummers zijn genoteerd en hangen op het publicatiebord. 

U kunt hier dus nagaan of aan uw tuin iets meer aandacht besteed 

moet worden. 

 

 

Bij herhaling van gebreken 

of slecht onderhoud zullen 

we u een brief sturen met 

een uitnodiging om één en 

ander mondeling toe te 

kunnen lichten aan de 

commissie. 

 

 

 

Let wel, omdat ook wij 

soms door de tijd worden 

ingehaald zou het kunnen 

zijn dat zaken al reeds 

gedaan zijn en kunt u de 

melding als afgehandeld 

beschouwen. 

 

 

 

 

 

Namens de Bouw- en 

Onderhoudcommissie. 

Ton Koene. 
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Werkrooster mei en juni 2017 
 

 

 

 
6 mei 2017 Tuinnr.  13 mei 2017 Tuinnr. 

E. vd Ende 54  Rashid 61 

A. El Boussattati 55  O. Erul 62 

S. El Hadioui 56  Yalcin 63 

M. Ahnouch 57  O. Amakran 64 

H.M. vd Voort 59  Oulad Touhanni 67 

     

     

20 mei 2017 Tuinnr.  27 mei 2017 Tuinnr. 

V. Kutlu 157  Mw. S. Soydemir  77 

C.H. Langelaan 72  S. Camer 78 

R. Ashad 73  A. El Hamouchi 80 

Mw S. Alptekin 74  A. El  Moukadam 82 

A. Yilmaz 76  J.C. Kleijwegt 83/5 

 
3 juni 2017 Tuinnr.  10 juni 2017 Tuinnr. 

E. Smit 151  G.P.M. van Wijk 94 

P. Koedood 88  H. Tarhan 95 

T.B. van Dun 89  D. Fahry 96 

O. Guburz 90  L.R. Teeuwisse 98 

H. Sasmaz 92  P.T. de Vries 189 

El Yousfi    138    

     

17 juni 2017 Tuinnr.  24 juni 2017 Tuinnr. 

P.J.N. vd Zanden 100  Stoed  114 

H. Fares 101  O. Cicek 117 

H.A. Kose 103  M. El Achaouch 118 

O. Atta 110  Mw E  Ala 119 

Mw M. Erul 112  A. El Hamouchi 122 
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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. 

     

 

 
 

 

Werkzaamheden in de tuin voor de maand mei 

 

Oogsten van de vroege groenten zoals de radijsjes, sla, asperges. 

 

Aanaarden van de vroege aardappels. 

 

Buiten zaaien en planten van sluitkool, rode bietjes, wortelen, witloof, 

sla, erwten, boontjes, radijs, knolrapen. 

 

Planten van seldersoorten, uitplanten van prei, pompoenen, 

courgettes. 

 
Geef bij droog weer regelmatig water. 
 
Uitdunnen van de op rijen uitgezaaide groenten. 
 
Stro leggen onder de aardbeiplanten + de uitlopers verwijderen. 

 

Kersen en pruimen mogen nu gesnoeid 

worden. 
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Vrijwilliger in beeld 

 
Dit keer een interview met Joop LeKluse op tuin 93. 

Het interview vindt plaats in de kas, waar mij gelijk 

de druivenstruiken opvallen. Joop vertelt “ik heb ze 

al jaren en het zijn verschillende soorten”.  

 

Diverse plantjes staan te wachten om over een 

poosje buiten uitgepoot te worden. De tuin is al 

langere tijd door Joop in gebruik. Hij werd destijds 

door de toenmalig voorzitter en buurman Henk 

Berendse gevraagd om een volkstuin te huren en in gebruik te nemen. 

Hier hoefde hij niet lang over na te denken en gaf hij aan dat hij dat 

graag wilde omdat hem dat leuk lijkt. En zo tuint hij al meer dan 40 

jaar.  

Een probleem was echter dat Joop in het verleden op de vrachtwagen 

reed en dus moest schipperen met zijn tijd. Vanaf dat hij 

gepensioneerd is, is dat geen probleem meer.  

Enigszins groene vingers heeft hij gekregen toen hij een paar jaar bij 

Anton Ommert werkte. Ook dat was aan de Weverskade, daar waar nu 

Aquariumverening De Siervis is gevestigd. 

 

 

Als vrijwilligerswerk binnen de vereniging 

doet hij al jaren de inkoop en is voor de 

winkel het aanspreekpunt. Zelf zegt hij: 

“Ik moet zorgen dat ik de winkel aan de 

gang houd”.  

Hij is wel degene die de winkel aanstuurt 

maar geeft aan: “eigenlijk draait het 

vanzelf”. In het verleden trok hij de kar 

samen met Piet de Bruijn, maar die is, 

zoals iedereen weet, voorzitter 

geworden van onze vereniging.  
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Pas geleden is de leverancier van potgrond en tuinaarde gestopt. 

Inmiddels is er al weer een andere leverancier gevonden. In de winkel 

en de kas zijn er geregeld plantjes te koop. En ook 

bestrijdingsmiddelen en kunstmestsoorten zijn beschikbaar 

 

Als hobby heeft Joop muziek. Hij heeft jaren bij 

Kunst en Arbeid de blaasbas bespeeld en heeft 

meer dan 30 jaar in het bestuur gezeten.  

In het verleden heeft hij, gezien de 

sportactiviteiten van zijn vrouw en kinderen (en 

inmiddels ook de kleinkinderen) hand- en 

spandiensten bij korfbalvereniging CKC 

Maassluis verricht. Kortom Joop is net als Bert Engel (vorige interview) 

een bezige bij en een duizendpoot. Hij doet graag werkzaamheden op 

de achtergrond – dat is kenmerkend voor veel vrijwilligers. Een 

bestuursfunctie binnen de vereniging ambieert hij totaal niet. “Dat is bij 

de muziek al gebeurd” zegt hij. 

 

Joop vindt het goed lopen binnen de vereniging. Hij hoopt dat mensen 

van andere komaf meer betrokken raken bij de vereniging. 

 

Joop, ondanks dat je liever niet in Het Vluchtheuveltje wilde “staan”, 

heb je toch mee gewerkt aan dit interview. Eigenlijk zei je: “Van mij 

hoeft het niet maar ik vind het wel goed”. En hiermee typeer je jezelf. 

Bescheiden zijn en graag je ding op de achtergrond doen wat jij leuk 

vindt. Joop bedankt voor dit interview! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Ruud Broekman.   



 

 

 

 

 

 

 

9 

Klaverjassen – de Vluchtheuvel. 

Vrijdag 7 april Paasklaverjassen 

 

Vrijdag 7 april waren er 29 spelers, dus werd 

er tijdens dit Paasklaverjassen met 7 tafels en 

1 slaper gespeeld. 

Natuurlijk was er een (paas)koekje bij de koffie om de feestvreugde te 

verhogen. Dat er feestvreugde heerste was goed te merken, immers 

iedereen zou aan het eind van de avond met een prijs naar huis gaan. 

Met een hapje en een drankje werd het een uiterst gezellige avond. 

Dat ook de haring zeer in trek was, bleek wel uit het feit dat een 

enkeling achter het (vis)net viste. 

Zoals gebruikelijk (bij Kerst en Pasen) deed de uitslag niet mee voor 

het klaverjastoernooi, maar enkele spelers vroegen om dit komend 

seizoen wel mee te tellen. Dit zult u aan het begin van het nieuwe 

seizoen horen. 

Uiteindelijk waren er drie rondes gespeeld, werden de lijsten geteld, en 

kon Anja beginnen aan het uitdelen van de prijzen. 

Natuurlijk ook dit keer prachtige prijzen : drank, rollades, varkenshaas, 

verse kip, paasstol met boter, kortom iedereen ging met een mooie 

prijs naar huis. En ook had Anja voor iedereen een kleine paasattentie, 

hetgeen zeer op prijs werd gesteld. 

Hoewel iedereen een prijs had, en de telling niet meedoet voor het 

toernooi, worden toch de eerste zes (hoogst ge-eindigde) winnaars 

genoemd. 

 

1) dhr. Andre Spanjersberg 5436 punten 

2) dhr. Ruud Broekman  5406 punten 

3) dhr. Wim Alkemade  5250 punten 

4) dhr. Cees Schrijvers  5182 punten 

5) mevr. Thea Bentvelzen  5112 punten 

6) dhr. Simon Rey            5086 punten 

 

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 5 mei. Dit is tevens de 

laatste avond van dit seizoen incl. de bekeruitreiking voor de klaverjas- 

en pittenkampioen. 
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BINGO 
 

 

Afgelopen vrijdag, 21 april, was er weer BINGO. Het was weer een 

gezellig drukke avond, in het teken van de lente. 

De prijzentafel was dan ook weer goed gevuld met allerlei prijzen voor 

een gezellige sfeervolle lente. 

Er waren mooie plantenbakjes voor de tuin, gevulde pannetjes met 

bonnen van Keurslager Jaap Landman. Bedankt weer voor de 

sponsoring!! 

Gevulde boodschappentassen met dank aan Albert Heijn Palet. Een 

heel leuk voorjaars stolpje met dank aan Patisserie Holtkamp. 

Borrelplankjes en wijn. Een drankenronde met dranken met 

voorjaarskleuren en nog veel meer. 

Had je pech en kon je (nog steeds) niets aankruisen op je blaadje? 

Dan waren er pakjes koekjes als troostprijsje. Er werd weer wat 

afgelachen!  

Wim en Marie zorgden weer voor de koffie (vanaf 19.00 uur staat dit 

voor u klaar). Ook werd er door hen weer kaas en worst gesneden en 

rondgebracht. 

Terwijl wij gezellig aan het bingoën waren werd er door hen ook druk 

afgewassen en gefrituurd. De bingo zelf werd natuurlijk weer gedraaid 

door onze bingomaster Bert en ik heb natuurlijk de prijzen voor u uit 

mogen zoeken. Dat doe ik graag. 

Soms is mijn inspiratie een beetje op, dus…….. heeft u een leuk idee 

voor prijzen, heeft u een goed adresje voor goedkope maar leuke 

prijzen? Laat het mij weten. Weet u iemand die onze bingo wil 

sponsoren?  

Nu is het op naar de laatste bingo van het seizoen: 19 mei. 

Kom u ook gezellig? Tot 19 mei!! 

  

Arletta Alkemade 
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1. 

Te koop dubbelglas eventueel om een 

lage broeikast te maken 

 
 
Aantal                 Dikte   Breedte              Hoogte         
 
4 stuks  15 mm  + 88 cm + 132 cm 
4 stuks  15 mm  + 88 cm +   64 cm 
2 stuks  15 mm  + 75 cm    + 105 cm 
  

Vraag-prijs  € 100,-- alles in één koop 

 

Wim Hakvoort Tuin 18 

0630401117 

 

 

 

2. 

Wie wil dit van mij overnemen voor een klein prijsje? 

 

 

 

Yvonne Boeckx Tuin 163 

0628962366 
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Samenwerking AH Palet en onze volkstuinvereniging 

De Vluchtheuvel 
 

Een aantal maanden geleden heb ik de stoute schoenen aangetrokken 

en ben bij Albert Heijn Palet gaan vragen of zij misschien de bingo van 

de Vluchtheuvel zouden willen 

sponsoren. Onder het genot van een 

kopje koffie, met Carla Pieper van AH, 

hadden wij een zeer prettig gesprek. 

Het resultaat was dat ik iedere maand 

een kratje met prijzen (soms zijn het er 

zelfs twee) mocht ophalen. 

Super is dit! 

Nu was het geval dat AH weer met het 

sparen voor de moestuintjes begon. En 

wie hebben er nou meer verstand van 

moestuintjes dan de tuinders van de 

Vluchtheuvel? Carla Pieper van AH 

Palet dacht dan ook gelijk aan ons. 

Zouden wij misschien iets voor hen kunnen beteken tijdens de 

Moestuintjes actie. 

Weer was er een prettig gesprek onder het genot van een kopje koffie, 

maar nu in de bestuurskamer van de Vluchtheuvel. 

Samen met de voorzitter van de Vluchtheuvel, Piet de Bruijn, hebben 

wij plannen gemaakt hoe we aan de AH actie een “Vluchtheuvel” tintje 

konden geven. 

Zie op onderstaande foto het resultaat. Een tafel vol opgekweekte 

groenteplantjes geschonken door 

de Vluchtheuvel. Leg hierbij de 

groente wat het uiteindelijk zou 

moeten worden, wat aarde en 

gereedschap en voila…… 

 

Als ik langs loop bij “ons kraampje” 

ben ik best wel trots dat wij twee 

zo’n goede samenwerking 

hebben.  
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AH heeft dat zelfs op hun poster vermeld! 

Veel mensen staan stil bij de kraam om te kijken. Ook is het leerzaam 

voor de kinderen om te zien hoe de groente die zij eten eigenlijk 

ontstaat. 

Vanuit hun AH moestuinzaadje, een plantje en 

dan de groente. 

 

Hopelijk kunnen wij nog vaak wat voor elkaar 

betekenen en mag ik nog veel kratjes in 

ontvangst nemen. 

 

AH en Vluchtheuvel bedankt! 

 

             Arletta Alkemade 
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Blauwe bes en Bosbes. 
 

In de kop van dit artikeltje staat bewust “én” en niet “of” want er is een 

duidelijk verschil tussen blauwe bessen en bosbessen. De blauwe bes 

is een gecultiveerde soort. Zo zijn deze blauwe bessen groter en 

groeien ze in trossen terwijl de 

bosbessen klein zijn en zich 

individueel aan de struik bevinden. 

Nog een kenmerkend verschil is het 

vruchtvlees. De bosbes bevat rood 

en de blauwe bes wit vruchtvlees. De 

struik van een blauwe bes wordt 

ongeveer 2,5 meter hoog en een bosbes groeit erg laag aan de grond. 

Beide bessoorten hebben een blauwe schil met een mat, dof oppervlak.  

Waarom wil ik nu aandacht geven aan deze bessen? Nu de afgelopen 

winter ben ik op verzoek van enkele tuinders op hun tuin geweest om ze 

snoeiadvies te geven over diverse bessen en fruitgewassen echter niet 

over blauwe bessen  die ze ook hadden. Waarom niet over deze 

bessen? Nu om de dood eenvoudige redenen dat deze struikjes er heel 

belabberd bij stonden en nauwelijks gegroeid waren na de aanplant. Dit 

komt omdat deze bessen een 

zure grond verlangen en het 

bij ons op De Vluchtheuvel 

daarom niet doen. Tenzij je de 

planten in een pot met  

Rododendrongrond (te koop 

bij Boers Maasdijk) zet want 

die planten hebben ook zure 

grond nodig. Vorig jaar heb ik 

een kleine (hoogte 20cm) 

afgeprijsde struik gekocht en 

in een 10 liter pot gezet met 

zure grond. De plant 

ontwikkelde zich explosief met 

takken van een meter lengte. Nu zitten er flink wat bloemknoppen aan 

de vrij slappe takjes zie foto. Het gevaar van een overweldigende oogst 

is dat de takjes door het gewicht van de bessen straks kunnen knakken. 
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Als de bessen rijp zijn zal ik ze moeten ondersteunen denk ik. Hoe 

groter de pot des te beter het is voor de ontwikkeling van de struik. Je 

kunt er voor kiezen om de pot in te graven zodat je niet ziet dat hij in 

een pot staat met als bijkomend voordeel dat de grond niet zo snel 

uitdroogt want de grond moet altijd vochtig blijven. Hij is winterhard en 

kan wel 30 tot 40 jaar meegaan en wat voor ons niet onbelangrijk is de 

blauwe bes is nauwelijks gevoelig voor ziekten. Bij mij staat zoals je ziet 

nog een klein potje op de grote pot ook met zure grond en ik heb daar 

een zijtakje op de aarde met een pen gedrukt om zo te kunnen wortelen 

want Blauwe bessen kun je vermeerderen met zomerstekken en niet 

zoals de meeste bessen met winterstekken. Tot nu toe zitten er nog 

geen wortels aan. Ik doe dit om te kijken of het op deze manier lukt ik 

ben echt niet van plan om honderden stekken te maken. 

De blauwe bes is een heerlijk zoete, gezonde snack. Ze zijn hierdoor 

erg geschikt om zo op te eten, maar ook prima te verwerken in een 

fruitsalade, in yoghurt, cake, pannenkoeken. Zo zijn er nog tal van 

mogelijkheden te bedenken.  

De struiken doen er enkele 

jaren over om volgroeid te 

zijn. 

Tot slot is nog leuk te 

vermelden dat de bladeren 

van de bessenstruiken in de 

herfst knalrood verkleuren.  

Eet smakelijk.  

 
 

   

  

    Bosbes de bessen hangen niet in trosjes 

 

 

 
      Rien Stoffels tuin 199 

  

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bl%C3%A5b%C3%A6r_2.jpg
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Workshop composteren op 9 mei in Maassluis of op 10 

mei in Rotterdam. 
 

9 mei Maassluis 

Zelf je afval recyclen tot “zwart goud”, dat is composteren! 

Kook je maaltijden, heb je een (balkon)plant of tuin ?…. dan heb je 

organisch afval wat je kunt omzetten in het zwarte goud voor je 

planten, tuin of plantsoen. Composteren is een belangrijk onderdeel 

van kringloopdenken. Je hergebruikt grondstoffen zo lokaal mogelijk. 

In deze workshop leer je waarom, waarmee en op welke manieren je 

dit kunt doen, zowel in de tuin als in huis! Als je al een composthoop 

hebt, breng dan een (flink) monster mee. Door kijken en vergelijken 

leer je meer. 

Workshopleidster Caroline de Vlaam is compostmeester en de 

initiatiefnemer van Compostclub. Zij geeft lezingen, cursussen en 

coaching over composteren door het hele land. 

De workshop wordt georganiseerd door stichting Stadstuinen 

Maassluis met ondersteuning van Eetbaar Rotterdam en De Groene 

Motor. Deelnemers wordt gevraagd na afloop van de workshop een 

bijdrage te geven op basis van waardebepaling achteraf. 

De workshop vindt plaats op dinsdag 9 mei en start om 19.30u (inloop 

vanaf 19.15u), in het Duurzaamheids Centrum Maassluis. 

http://stadstuinen-maassluis.nl/workshop-composteren-op-9-mei/ 

Aanmelden voor de workshop 9 mei via: info@stadstuinen-

maassluis.nl 
Het Duurzaamheidscentrum is gevestigd aan de Dr. Albert 

Schweitzerdreef 433 (ingang balletstudio Westside). 

 

10 mei Rotterdam 

Wil je er graag aan deelnemen maar ben je op 9 mei 

verhinderd? Geen nood Caroline geeft dezelfde 

workshop voor Velt Rotterdam op woensdag 10 mei 

in Rotterdam-Overschie 

 

Breng een zakje of bakje (niet te klein) materiaal uit 

jouw bak of vat mee als je al begonnen bent! Door 

voelen, ruiken en vergelijken wordt je wijzer. 

http://velt.be/
http://stadstuinen-maassluis.nl/workshop-composteren-op-9-mei/
http://stadstuinen-maassluis.nl/workshop-composteren-op-9-mei/
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Op de locatie kunnen we ook een composthoop bekijken. 

We beginnen om 19:30 uur tot max. 22:00 uur, inloop vanaf 19:00 uur. 

Adres: TVO (Tuinieren voor Ouderen), Achterdijk 2 in Park 

Zestienhoven, Rotterdam-Overschie 

Kosten voor VELT leden €7,50 en voor niet leden €12,50, inclusief 

koffie en thee. 

Aanmelden voor 10 mei via email: veltrotterdam@gmail.com 

 

Rien Stoffels 

 

 

Dit plaatje is 

overgenomen uit het 

tijdschrift Seizoenen 

van Velt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantineaanbieding van de maand 

mei  

 

 
Broodje brie of broodje filet 

american. 

 

 Prijs € 1,35 

                                                     

                                                                                                                             Peter van de Berg  

mailto:veltrotterdam@gmail.com
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Mei van Maria 
 

Wanneer de stad dan weer vergroend 

Dat het uitzicht gaat belemmeren 

Men zich hiermede dan verzoent 

Niet meer sneu gaat emmeren 

 

Als bomen weer veranderen 

Kruinen dijen met hun lover 

Verder zullen gaan meanderen 

Weer wat voller zijn van boven 

 

Als de merel met zijn vroege roep 

Ons dan wekt met warm gezang 

Dan staat de meimaand op de stoep 

 

Zo gaat dat dan al eeuwenlang 

Maar laten we opmerkzaam blijven 

Ga maar zitten op de eerste rang! 

 

De prachtige prunus pronkend 

Samen met de kersenboom 

Wolkformaties lieflijk lonkend 

Boven verre peppelzoom 

 

Als de weergod zich opnieuw vergist 

Warmterecord dat wordt gebroken 

Dat men zich dan daarvan vérgewist 

Het milieu zal worden afgebroken! 

 

Majestueuze regenluchten 

Pinksterbloemen overal 

Nachtvorst is nog wel te duchten 

 

Als een plotse overval 

Flitsen in de donk’re luchten 

In het mooie Berg en Dal 
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Alle eitjes zijn nu wel gelegd 

Behalve van de grutto en de griet 

Want zoals u allen wel bekend 

Die leggen in de meimaand niet 

 

Afscheid is alweer genomen 

Van de krokus en de hyacint 

Weten dat ze dra alweer gaan komen 

 

Dan waait een eerste zomerwind 

Bezorgt ons dan een warm gevoel 

Wees toch blij zoals een kind! 

 

Uit ‘Ben ik dat?’ ©- Maria Pieters. Mei 2017. 

 

 

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) 

 

 

Graag verzoeken wij iedereen de ingezonden kopij als volgt op te 

maken: 

- gewone tekst: Lettertype Arial, Lettergrootte 10.  

- tekstkop: Lettertype Arial, Lettergrootte 12, Vet en cursief. 

- regelafstand: 1,15. 

 

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

Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 13 mei. 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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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: Pieter Bakelaar. Tel. 06-20531846  
email: info@vluchtheuvel.nl 

 

Bestuurslid uitgifte tuinen: Willem de bruin, Tel. 010-5918371 
email: willem@de-bruin.org 

 

Bestuurslid bouw & onderhoud: Azad Said, Tel. 06-44748559 
 

Bestuurslid algemeen: Ton Hanemaaijer. Tel. 010-5917588 

 

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

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

 

Inkoopcommissie: Contactpersoon Joop Le Kluse. 
 

Winkel 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  
Monique de Man-Smith, email: cdeman@caiway.nl 

 

Bouw-/Onderhoudscommissie aanvragen: voor het bouwen van 
huisjes/kasjes. Spreekuur: Iedere eerste zaterdag van de maand van 
9.30 – 10.30 uur. Contactpersoon: Azad Said, Tel. 06-44748559 of Ton 
Koene, email: tonkoene@kabelfoon.nl 
 

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

