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Woord van de voorzitter 

 

Geachte leden, 

 

Het is alweer de laatste maand van het jaar. Het 

lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat. Een week, 

een maand, het is voorbij voordat je het weet. 

 

Zo ook het jaar 2017. Het is een jaar geweest 

waarin veel is gebeurd.  

 

Na lange tijd zonder commissie B&O te hebben 

gezeten, hebben wij vanaf april weer een volledig bemande B&O die 

onder leiding van Ton Koene de vergunningen en het toezicht op zich 

heeft genomen.  

 

Ook is er veel roering geweest over de geluidswal die over ons 

complex zou komen te lopen. Wij zijn hierover in gesprek met de 

gemeente. Afgesproken is dat er een plan (tekening) gemaakt wordt 

en dat wij hierin betrokken worden. 

 

Als proef hebben wij dit jaar de opzegging van een tuin op het 

mededelingen bord bekend gemaakt. Daar is veel op gereageerd en 

diverse tuinders zijn van tuin gewisseld.  

Willem, Anne, Frans en B&O (Ton) hebben het er druk mee gehad. 

Een ruiling geeft altijd veel extra werk.  

In november zijn er veel opzeggingen geweest en dus veel tuinen vrij 

gekomen. Mede hierdoor hebben we de inschrijf stop kunnen 

opheffen. 

 

Afgelopen maanden hebben we weer een aantal nieuwe tuinders op 

ons complex mogen begroeten en Ik wens hen veel tuin plezier.  

 

Vorig jaar, maar ook dit jaar, hebben een paar voorvallen ons 

genoodzaakt nog eens goed naar de statuten en het huishoudelijk 

reglement te kijken. Het zal u niet zijn ontgaan dat er nu meer 

opgetreden wordt tegen zaken die volgens de reglementen niet in orde 
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zijn. En wij niet schromen het AVVN in lastige zaken advies te vragen.    

 

Ook zijn er dit jaar diverse tuinders die hun tuintjes hebben opgeknapt, 

hekjes vervangen of hersteld en afscheidingen hebben hersteld of 

verwijderd. Ook hebben diverse tuinders het asbesthoudend materiaal 

van en uit de huisjes en de slootkanten verwijderd. Verstandig, want 

het bericht gaat dat 2018 het laatste jaar is dat je asbesthoudend 

materiaal gratis kan inleveren. 

 

We hebben eind vorig jaar een container vervangen en dit jaar moest 

ook de 2e container vervangen worden. Ook het graafmachientje 

moest worden gerepareerd. Dat betekende voor de tweede maal een 

flinke en onverwachte kostenpost, maar dan heb je ook wat. 

 

Ik dank u allen voor uw inzet en medewerking en wens u fijne 

feestdagen.  
 
met vriendelijke groet, 

Piet de Bruijn 

 
 

Feestdagen 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe.  

 

5 december Sinterklaas 

 

25 en 26 december Kerst 

 

          31 december en 1 januari Oud en Nieuw 

 

Noteert u alvast: 

Nieuwjaarsreceptie De Vluchtheuvel 

zaterdag 6 januari 2018. 

Verdere info in  het volgende 

Vluchtheuveltje. 
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Agenda 
 

Datum Activiteit 

8-12-2017 Kerstklaverjassen 

10-12-2017 Kopij inleveren bij de redactie 

15-12-2017 Super Kerstbingo 

Vanaf 23-12-2017 Vluchtheuveltje januari 2018 

6-1-2018 Nieuwjaarsreceptie 

 

 

Weerspreuk 
 

Zijn er in december veel mollen, dan laat de winter met zich sollen. 

 

December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen. 

 

Zo hoog in de winter de sneeuw, zo hoog in de zomer het gras. 

 

Heldere nacht, vorst verwacht. 

 

Brengt St. Nicolaas ijs, dan brengt de Kerstman regen. 

 

Op een droge december, volgt een droog voorjaar, en een droge 

zomer. 

 

Vroege winters duren nooit lang. 

 

Veel sneeuw op Oudejaar, veel hooi in ‘t nieuwe jaar. 

 

 

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

  

 



 

 

 

 

 

 

 

5 

Berichten uit het bestuur  
 

 
Rectificatie. 

Gebruik graafmachine en aanhanger 

Voor zware klussen in de tuin is het mogelijk om de 

graafmachine te huren (inclusief Bert Engel). De kosten 

hiervoor bedragen € 50,- per dagdeel. Voor ieder extra 

uur € 12,50. Aanvragen via Bert Engel: 06-23736514. 

 

Aanvulling. 

Het uurloon van Bert Engel komt hier voor elk gewerkt 

uur nog bij. (€10,00 per uur) 

 

 

 

 

Herhaald bericht. 

De kosten voor het lenen van de aanhanger 

bedragen € 10,- per dag (of dagdeel). Aanvragen 

via Piet Breman: 06-50823679. 

 

 

 

 

 

Herhaald bericht. 

Opzeggen verzekering 

Als uw opstallen verzekerd zijn via de collectieve 

opstalverzekering van De Vluchtheuvel, wordt deze 

automatisch met een jaar verlengd. Wilt u uw opstallen 

in 2018 niet meer verzekerd hebben of heeft u een 

vraag over de verzekering, neemt u dan contact op 

met Arjan van Donk, contactpersoon verzekeringen,  

per email: avd3142@hotmail.com of  

per telefoon: 010-5911355. 

 

mailto:avd3142@hotmail.com
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Herhaald bericht. 

Contributie en Verzekeringspremie. 

Bij het vorige nummer vond u ook de factuur voor de contributie van 

2018 en indien van toepassing ook die voor de verzekeringspremie 

2018. Wilt u zo vriendelijk zijn deze uiterlijk 15 december 2017 te 

voldoen? 

 

 
 
 
Anne Langedijk 
Penningmeester 

 
 
 
 

 
 
 
Bezoek huisbeurs voor de 

volkstuinders  

 

Op uitnodiging van onze nieuwe leverancier “Culvita” van potgrond, 

tuinaarde en diverse andere tuinartikelen is een delegatie van de 

winkel op 3 november naar Hazerswoude-Rijndijk geweest voor de 

Huisbeurs voor Volkstuinders. We werden vriendelijk ontvangen met 

koffie met gebak. Hierna alle producten bekeken en een rondleiding 

door het bedrijf gekregen. Ook hebben we gezien hoe het 

productieproces verloopt van het verpakken van de diverse 

grondsoorten.  

Na ongeveer twee uur met een goed gevoel richting Maassluis 

gegaan!! 

 

Ton Hanemaaijer, John Feelders, Willem van Assen en Joop Le Kluse 
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Werkrooster december 2017 en januari 2018 

 

      

 

     

 
2 december Tuinnr.  9 december Tuinnr. 

Mw. Z. Fars 16  V. Kutlu 23 

G.P.C. v Maarnen 17  E.H. El Kadiri 24 

Mw K. Dammers 31  S.H.M. Alskocikh 28 

Mw A. Baggerman 159  J. Hossain 29 

El Ouassidi    132  M. v Gool 35 

     

16 december  Tuinnr.  23 december Tuinnr. 

T.S.P. v Rey 38  J.A.M. Klein 26 

R.P. Pronk 39  S. Solmaz 68 

F. Abdullah 40/42  A.J.M. Beuker 51 

F. Feelders 41  M. El Boukhlifi 52 

M.W. v Marle 11  T.S.P. Hasso 53 

     

30 december  Tuinnr.  13 januari Tuinnr. 

E. van der 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 Touhami 67 

20 januari  Tuinnr.  27 januari Tuinnr. 

M.E. Vreugdenhil 157  Mw. S. Soydemir 77 

C.H. Langelaan 72  S. Caner 78 

R. Kaya 73  A. El Hamouchi 80 

Mw S. Alptekin 74  A. El Moukadam 82 

A. Yilmaz 76  J.C. Kleywegt 83/85 
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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. 

     

 
 
 
 
 

Kantineaanbieding van de maand december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwtensoep met roggebrood en katenspek € 1,35  

 
        Peter van de Berg  

 

Kopij 
 
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  
10 december. 
 
Het volgende Vluchtheuveltje komt op zaterdag 23 december (voor de 
kerstdagen) uit. 
  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Bouw- en onderhoudscommissie. 
 

De Bouw- en onderhoudscommissie 

is nu inmiddels zo’n 10 maanden aan 

de slag in de huidige samenstelling. 

Wat ons vooral opvalt, is dat er best 

wel veel leden zijn die de oproepen 

om wat aan hun tuin te doen inclusief 

div. gesprekken, behoorlijk aan hun 

laars lappen. 

Alle tuinen die een oproep krijgen om meer aandacht aan hun tuin te 

doen is gedocumenteerd dus weten we precies welke tuinen 

regelmatig slecht scoren!!! 

Ook gaan mensen zomaar 3 tot 4 

maanden op vakantie, wat wij ze best 

wel gunnen. Het is dan vaak zeer 

slecht geregeld er de juiste vervanger, 

om de tuin bij te houden, op te zetten. 

Hierdoor blijkt bij diverse tuinen een 

schrijnend geval te ontstaan. zoals zeer 

veel onkruid en andere verwaarlozing 

en dit is niet alleen dit jaar zo, maar al 

jaren aan de gang.   

Wij vragen ons dan ook af “waarom 

hebben deze 

mensen 

eigenlijk een tuin”? Groente wordt er, denk 

ik, weinig geoogst en daar zou je het toch 

voor doen lijkt mij. 

Dit werkt voor de commissie best frustrerend 

en zeer zeker niet motiverend helaas, maar 

dit geldt ook voor zeer veel medetuinders op 

ons complex die het wel “voor elkaar” 

hebben.  

Ik hoor u al roepen, het is mijn tuin en een 

hobby voor mij, en dat is uiteraard ook zo, 

maar voetbal is ook een hobby maar als je 
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iedere week de bal in eigen doel schiet vinden je medespelers het ook 

allemaal niet zo leuk meer, dit geldt dus ook voor de medetuinders, 

voor hen is het ook een hobby, toch? 

 

Wat is er nou makkelijker om een aantal keren in de week de schoffel 

ter hand te nemen en onkruid te wieden en niet alleen maar wat te 

zaaien, planten en oogsten. 

Nu de wintertijd weer is aangebroken 

gaat het helaas ‘s avonds niet meer, 

maar normaal gesproken is het toch 

heerlijk om na de avondmaaltijd een 

uurtje naar de tuin te rijden op de fiets, 

om te ontspannen op de volkstuin. 

 

Wat kunnen wij er meer aan doen om 

hier voor de komende jaren 

verbetering in te krijgen? 

Ik persoonlijk zou zeggen laten we 

maar sancties gaan invoeren en heb 

daar wel ideeën over, al vraag ik mij af 

of het helpt. 

Ik ga dit zeker op de 

bestuursvergadering voorleggen wat 

de beste middelen zouden kunnen 

zijn. 

Misschien boetes opleggen of maar gewoon zeggen u bent niet 

geschikt om te tuinieren dus is het maar beter om gewoon te stoppen. 

 

TUINVUIL/AFVAL AFVOEREN 

Tevens wil ik het volgende nog aangeven, als er bijvoorbeeld na een 

aantal maanden dan toch onkruid van de tuin wordt verwijderd, ga dan 

geen grote hopen bij het hekje neer leggen met het idee ze halen het 

zaterdag toch wel op. Maar ga alstublieft composteren, (zie ook “gratis 

goud op de vluchtheuvel” pagina 16 van dit blad) dit is hartstikke goed 

voor uw tuin en ook voor het milieu, of anders pak een kruiwagen en 

breng het zelf eens naar voren, hier staan er genoeg van bij de 

containers!! 
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OPROEP AAN ONZE ALLOCHTONE 

MEDETUINDERS!! 

Hierbij doe ik een oproep om dit stukje eventueel te 

laten voorlezen/vertalen door uw kinderen als u dit zelf 

niet kunt lezen, het gaat namelijk een ieder aan op de 

vereniging. 

 
Namens de Bouw- en onderhoudscommissie 
Ton Koene 
 
 

 

Nieuws van de redactie 
 

Als je kopij/publicaties hebt dan graag 

conform onderstaande “Bladformule”: 

Opmaak tekst: lettertype Arial 

lettergrootte 10. 

Opmaak Koppen van de tekst: lettertype Arial Lettergrootte 12 Vet 

gedrukt, Cursief gedrukt. 

 

Regels redactie 

De redactie initieert, produceert en (indien nodig) bewerkt de artikelen 

van elke editie en bewaakt daarbij de bladformule die als kader geldt. 

Een lid van het bestuur controleert het concept boekje voordat dit 

wordt aangeboden bij de drukker. 

Het Vluchtheuveltje is zowel voor de leden, als voor alle instanties naar 

buiten uit die dit blad op welke manier dan ook onder ogen krijgen, een 

visitekaartje. 

 

De redacteuren/redactie zullen daar waar nodig, contacten 

onderhouden met relevante stakeholders van de vereniging, zoals het 

bestuur en de leden en de diverse commissies. 
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Klaverjassen 
 

Vrijdag 6 oktober, de tweede klaverjasavond 

van seizoen 2017-2018. 

 

Ondanks het begin van de Furiade, waar 

traditiegetrouw half Maassluis voor uitloopt, waren er toch 20 spelers 

gekomen zodat met 5 tafels gespeeld kon worden. 

En ook nu weer werd met veel passie en plezier gespeeld, hetgeen 

overduidelijk bleek uit het gelach, gejoel en gejuich aan de diverse 

tafels. 

Natuurlijk werd tussen de rondes door genoten van een hapje en een 

drankje en gingen de haringen erin als………….juist ja als haringen. 

De uitspraak : Gezelligheid kent geen tijd, ging ook hier weer op, want 

ongemerkt was de avond voorbij en kon Anja de prijzen uitreiken (wel 

moest eerst nog flink gerekend en herrekend worden): 

 

1) Hr. Alkemade sr 5342 punten 

2) Hr. W.M. Alkemade 5250 punten 

3) Mevr. Steenbeek 5153 punten 

4) Mevr. v Weyjer  5068 punten 

5) Dhr. Klein  4944 punten 

6) Mevr. Bentvelzen 4900 punten 

 

En de poedelprijs ging dit keer naar Dhr. B. vd Berg met 3893 punten. 

 

 

Vrijdag 3 november, de derde klaverjasavond van seizoen 2017-2018. 

 

Op deze derde speelavond van dit seizoen waren er 25 spelers, zodat 

er met 6 tafels en 1 slaper gespeeld werd. Het was hiermee weer iets 

drukker dan de vorige twee avonden. En daarmee ook weer iets 

luidruchtiger door het ruim aanwezige enthousiasme. 

Zoals gebruikelijk op onze klaverjasavonden had iedereen het reuze 

naar de zin, en speelde met veel plezier. 

Tussen de spelrondes door tijd voor een gezellig praatje al dan niet 

vergezeld door een drankje. 



 

 

 

 

 

 

 

13 

De haringen kregen deze avond een extra pluimpje : “dit zijn toch wel 

de lekkerste haringen van heel Zuid Holland. En ik kan het weten want 

ik heb er al heel wat gegeten.”. 

En ook aan deze avond kwam weer een eind en kon de stand 

opgemaakt worden. 

Anja kon de volgende prijzen uitreiken: 

 

1) Dhr. Klein  5498 punten 

2) Mevr. Steenbeek 5239 punten 

3) Dhr. Spanjersberg 5064 punten 

4) Dhr. Alkemade sr 5041 punten 

5) Mevr. Paalvast  5031 punten 

6) Dhr. Damsteeg  4968 punten 

 

En de poedelprijs ging deze keer naar mevr. Alkemade met 4007 

punten 

 

Na een “wel thuis” en de mededeling dat het kerstklaverjassen dit 

jaar op vrijdag 8 december valt, kon ieder weer naar huis. 

 

Voor het kerstklaverjassen dient men zich vooraf op te geven. 

Inschrijflijsten liggen in de kantine. 

 

 

Bingo 
 

De volgende bingoavond is op vrijdag 15 december. 
 
 

S U P E R   K E R S T B I N G O 
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De Vluchtheuvel, Kenia en 

Stichting Wenzi. 
 

 

Stichting Wenzi heeft in een brief onze 

vereniging heel hartelijk bedankt voor 

onze steun aan de stichting. Op onze 

jaarvergadering maart j.l. hebben de aanwezige leden ingestemd met 

een bijdrage aan het tuinboubouw project van Stichting Wenzi in 

Kenia. Voor meer informatie kunt u ook de website van stichting Wenzi 

bezoeken: www.wenzi.nl 

 

Hieronder een verslag van de stand van zaken van Willem de Bruin die 

zelf in Kenia is geweest om mee te helpen aan dit project. 

 

 

Op onze jaarvergadering maart j.l. besloten de aanwezige leden een 

bijdrage te leveren aan een tuinbouw project van Stichting Wenzi, dit in 

Kwale, een arm gedeelte van Kenia, tussen de havenstad Mombassa 

en Tanzania. 

 

Mede dankzij deze gift en de bijdrage van een andere sponsor zijn de 

bewoners keihard aan het werk gegaan met als “voorlopig” resultaat 

het volgende. 

 

 

Landbouw. 

Op het terrein van de 

school is inmiddels de 

proeftuin aangelegd. 

Er  zijn twee grote 

plastic tanks van elk 

10.000 liter gekocht.  

De tanks zijn 

aangesloten op de 

dakgoten en geplaatst 

op een betonnen voet 
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zodat ze hoger staan. Hieraan is een drip -systeem gekoppeld. 

Hierdoor kunnen de  planten gericht bevloeid worden, zonder het water 

te verspillen. De planten groeien redelijk, maar hebben wel  last van de 

zon. Wenzi streeft er nog naar om de proeftuin te overkappen met 

zonwerend doek. 

 

In mei is de stenenfabriek 

gestart.    

                                                                                                                  

Met de stenen productie gaat 

het heel goed en volgens 

Joshua zijn er al veel 

bestellingen binnen. Er wordt 

in twee groepen gewerkt. De 

ochtend ploeg van 6 – 13 uur 

en de middagploeg van  

13- 20 uur 

Iedereen werkt dus 7 uur per 

dag en verdient  daarmee 

zo'n 400 k,sh (€ 3,30) per 

dag. Zowel de ochtend als de 

middag ploeg bestaat uit  

4 jongeren. Er wordt 6 dagen 

per week gewerkt. De zondag 

heeft iedereen vrij. Voor deze 

stenen is al erg veel 

belangstelling. De huizen bestaan nu vaak nog uit een houten frame 

met klei opgevuld. U kunt zich voorstellen dat deze erg gevoelig zijn 

voor stormwinden en regenbuien. Al met al, wederom een aantal 

stappen voorruit. 

 

Voor wie geïnteresseerd is in meer informatie: www.wenzi.nl. 

 

Willem de Bruin 
 
 
Noot van de redactie: Op bovenstaande foto staat Willem de Bruin links.  

http://www.wenze.nl/
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Gratis goud op de Vluchtheuvel! 

 
In het novembernummer van het Vluchtheuveltje staat een heel korte 

regel van de winkel namelijk: “Er zal dit seizoen geen compost 

geleverd worden door de hoge (in-en verkoop) prijs. Houdt u daar 

rekening mee.”  

Hoewel ik dit eigenlijk al had verwacht ben ik er toch van geschrokken 

omdat ik van mening ben dat je niet behoorlijk kan tuinieren zonder 

compost. Of je nu biologisch of gangbaar tuint, je hebt het gewoon 

nodig zeker als je er jaar in jaar uit grote hoeveelheden groentes en 

andere gewassen op kweekt. Met de gewassen haal je heel veel uit de 

grond en als daar niets voor terug komt raakt de grond uitgeput en 

arm.  

Behalve de groente die je eet haal je nog meer uit de grond zoals 

bijvoorbeeld doorgeschoten groenten, het lof van rode biet, wortelen 

en dergelijke. Heel veel tuinders geven deze restproducten mee bij het 

ophalen van het groenafval op zaterdag en sinds enkele maanden 

wordt er ook in de bakken onder het mededelingenbord voor de dieren 

van ’t Sparretje gedeponeerd. Dat is natuurlijk heel mooi maar je kunt 

ook zonder de dieren tekort te doen hier zelf een goede biologische 

compost van maken.  

Compost wordt ook wel het “zwarte goud” genoemd omdat het zo 

waardevol is voor je grond. Je geeft een deel van de onttrokken 

organische materialen en mineralen weer terug aan je eigen grond. 

Het is niet mijn bedoeling om hier een hele handleiding composteren te 

geven maar het is het overwegen waard en op internet is er heel veel 

over te vinden. Er is zelfs een ‘compostgilde” 

https://www.compostgilde.nl/ waar je met al je vragen terecht kunt.  
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Ik ben via Velt in contact gekomen met een heuse Compostmeester: 

Caroline de Vlaam. Als er bij onze vereniging genoeg belangstelling is 

wil zij op de Vluchtheuvel wel een introductie les composteren geven. 

 

(Reacties graag naar de redactieleden Arletta, Anne, Rien of Ruud, 

emailadres redactie zie pagina 20 onder contactpersonen of via de 

groene brievenbus in de hal). 

 

Het enige wat je nodig hebt is een beetje ruimte om een composthoop 

te beginnen en omdat compost verschillende rijpingsstadia heeft moet 

je ruimte hebben om de hoop te 

kunnen omzetten en weer aan 

een nieuwe hoop beginnen. 

Het voeden van de composthoop 

is gratis, het kost heel weinig tijd 

en het kan onregelmatig.  

Om de hoop in vorm te houden 

kun je eenvoudige, goedkope of 

gratis materialen gebruiken of 

kant en klare bouwpakketten. 

Mijn compostbak is gemaakt van 

oude schuttingplanken. Zie foto’s. 

Het kan ook met tegen elkaar 

gezette pallets. 

 

Zelf heb ik het vele jaren niet 

goed gedaan, ik gooide onkruid 

met zaad op de composthoop 

en omdat ik als amateur alleen 

maar “koud’ kan composteren, 

verloor dit zaad niet zijn 

kiemkracht.  

Ook gooide ik gebruikte 

potgrond op de hoop maar dat 

is natuurlijk al aarde en 

verstoord het 

composteringsproces.  
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Met als gevolg dat ik geen compost had maar aarde met heel veel 

onkruidzaad dat ik als compost gebruikte.  

Dit had weer tot gevolg dat ik nu bijna ieder tuinuur op mijn knieën zit 

om het opgekomen onkruid er uit te trekken.  

 

Dit had ik natuurlijk al veel eerder moeten doen.  

Ik ben nu zelf slachtoffer geworden van mijn eigen uitstelgedrag. Het is 

mijn eigen schuld dus hoef je geen medelijden met mij te hebben.  

 

Een ander voordeel van het zelf composteren is dat 

er minder groenafval op zaterdag opgehaald hoeft te 

worden. Nu gaat er heel veel kostbaar zwart goud 

verloren. Zie ook de info onder de Bouw- en 

onderhoudscommissie op pagina 9 van dit blad. 
 

Rien Stoffels tuin 199 

 

 

Afscheid na 35 jaar (!!) tuinieren. 
 

Na 35 jaar tuinplezier op de Vluchtheuvel besloten wij dit jaar om te 

stoppen. Mijn man Aad en ik hebben daar aan de Weverskade heel erg 

genoten van de zon, maar in niet mindere mate van de gewassen en 

de druivenkas. Helaas kon Aad, wegens gezondheidsredenen, al een 

aantal jaren niet meer tuinen, maar ook hij ziet terug op een prachtige 

tijd. Dit zeker niet in het minst door de spontane hulp toen Aad met de 

ambulance moest worden opgehaald en bleek dat mijn tas, met alle 

spullen, in het afgesloten kasje was achtergebleven. In de consternatie 

ging ik ook nog onderuit met de fiets. Ook toen bleek dat de collega 

tuinders direct hulp boden. Hierna werd de tuin onkruidvrij gemaakt en 

werden de bonen gelegd, dit allemaal door collega tuinders. Jammer 

dat de nieuwe huurder te enthousiast bleek te zijn en de tuin eerder 

betrok dan was afgesproken. Kan gebeuren. Mensen, dank voor alle 

vriendschap en collegialiteit in al die jaren ondervonden. Blijf genieten 

van jullie tuin. 

 

Mevrouw Valkenburg (tuin135)  
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Biljarten 
 

Al jaren wordt er op donderdagavond in de 

kantine van ons clubgebouw gebiljart.  

Het huidige biljart had een grote beurt nodig. 

Het biljart “loopt” al jaren niet meer. 

 

Inspectie toonde aan dat de 

leiplaten nog goed waren en niet 

gevlakt of vervangen hoefden te 

worden. Een ander tweedehands 

biljart was dus niet aan de orde. 

De banden daarentegen waren 

wel aan vervanging toe. Men kon 

nagaan dat dat 30 jaar (!!) geleden 

voor het laatst gedaan was. Ook 

liep het biljart af.  

Het laken wordt doorgaans om de 

twee jaar vervangen. 

 

Onlangs is het gerenoveerde 

biljart door de biljarters weer in 

gebruik genomen. “Hij loopt als 

een zonnetje”. Het nieuwe laken 

doet zeer aan je ogen, de banden 

zijn vervangen en het biljart is 

waterpas gezet. 

 

Het is fantastisch en een voorrecht om op dit biljart te mogen spelen! 

 

Namens de biljarters,  

Ruud Broekman. 

 

 
NB. We hebben nog ruimte voor twee nieuwe  

biljarters. (tuinleden of introducees) 
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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: Vacature. Interim secretaris is Frans Ponsioen.  
email: ponsioen@kabelfoon.nl 

 

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

 

Bestuurslid bouw & onderhoud: Vacature 
 

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 en Ans 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  10.00 - 11.00 uur 

 

Representatiecommissie  
Monique de Man-Smith, email: cdeman@caiway.nl 
Mevrouw Kaya, Tel. 06-24571572 

 

Bouw-/Onderhoudscommissie aanvragen: voor het bouwen van 
huisjes/kasjes. Spreekuur: Iedere eerste zaterdag van de maand van 
9.30 – 10.30 uur. Contactpersoon: 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 
 
Huren van graafmachine: dhr. Bert Engel  Tel. 06-23736514 

mailto:cdeman@caiway.nl

