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Woord van de voorzitter 

 

Beste leden, 

 

Zoals u wellicht weet is er de laatste jaren veel 

belangstelling voor de volkstuin. Kinderen moeten 

weten waar de groenten vandaan komen en hoe ze 

geteeld worden. Een paar jaar geleden heb ik een 

stadstuin bezocht in Delft. Deze lag tussen de flats 

en werd bijgehouden door de bewoners. Ieder had 

zijn eigen stukje grond. 

Ik moet zeggen het zag er leuk uit. De bewoners 

hadden er duidelijk plezier in. Er werd een breed scala van 

verschillende groenten geteeld en er werden dagen georganiseerd 

waarop je deze zelf geteelde groenten, door de bewoners 

klaargemaakt, kon proeven. 

 

Al lezende kwam ik een gedicht tegen wat hierop denk ik wel van 

toepassing is, het gaat als volgt: 

 

Verschillende tuinen. 

 

Een tuin zegt over de eigenaar veel. 

Meet hij zich naar buurman? 

Is hij zo weinig origineel. 

 

Houdt hij soms meer van orde,  

zijn er de perkjes keurig net?  

Of is hij meer van wanorde,  

een wilde tuin natuurlijk opgezet? 

 

Die laatste vraagt meer onderhoud  

dan je zo denkt  

en zeker dat je aan bloemen en planten  

al je aandacht dan wel schenkt !  
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Soms heeft men een tuin slechts voor het gemak. 

Men zit er dan wel in de zon, 

maar geen cent die men er graag in stak ! 

 

Ach, gelukkig heeft ieder die vrijheid  

al naar gelang de eigen aard. 

Super- de- luxetuinen voor de echte  

liefhebber dan maar liefst bewaard. 

 

Ik dank u allen voor uw inzet en wens u fijne feestdagen en voor het 

komende jaar veel tuinplezier en een goed teeltjaar. 
 

met vriendelijke groet, 

Piet de Bruijn 

 
 
 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
 

Het bestuur nodigt u uit om aanwezig te zijn op de nieuwjaarsreceptie 

op zaterdag 6 januari 2018.  Aanvang 10.00 uur. 

Onder het genot van een hapje en een drankje zullen wij elkaar 

ontmoeten en hopen wij er een gezellig samenzijn van te maken.  

U bent hierbij van harte welkom. 
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Agenda 
 

Datum Activiteit 

  

Vanaf 23-12-2017 Vluchtheuveltje januari 2018 

5-1-2018 Klaverjassen 

6-1-2018 Nieuwjaarsreceptie 

19-1-2018 BINGO 

 

 

Weerspreuk 
 

Januari zonder regen is voor de boerenstand grote zegen. 

 

Sneeuw op slik geeft binnen drie dagen ijs, dun of dik. 

 

Als in januari de vorst niet komen wil, verschijnt hij stellig in april. 

 

Op een milde januari volgt vaak een gure lente en een hete zomer. 

 

Als het in de vorstmaand mistig is wordt de lentemaand heel fris. 

 

Geeft januari muggenzwerm, dan hoor je in de oogstmaand licht 

gekerm. 

 

Geeft januari een sneeuwtapijt dan zijn we gauw de winter kwijt. 

 

Heeft januari kou en droge dagen, zo zal in februari de winter plagen. 

 

 

 

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  
 

 
 

 

 
 

Contributie en Verzekeringspremie. 

 

Heeft u de nota contributie 2018 en indien van toepassing ook die voor 

de verzekeringspremie 2018 al betaald? 

 

 
 
 

      Anne Langedijk 
      Penningmeester 
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In Memoriam 
 

 
Op 1 december 2017 hebben wij na een lange 
ziekte toch nog onverwacht afscheid genomen 
van een trouw tuin- en bestuurslid Huib Smith. 
 
Huib was een persoonlijkheid die altijd klaar 
stond om te helpen waar dit nodig was. 

Zaterdags als alles geregeld moest worden voor de verplichte 
werkuren was hij in zijn element, maar ook wanneer hij op zijn 
trekkertje spullen rond bracht. Dat heeft hij in zijn goede tijden, maar 
ook toen hij al ziek was, nog lang vol gehouden.  
 
De strijd tegen zijn ziekte was een ongelijke strijd. Hij moest zeer 
tegen zijn zin telkens weer zaken die hem aan het hart gingen los 
laten. Dat heeft hem veel moeite gekost. De bestuursvergaderingen 
heeft hij tot het laatst toe bezocht, gesteund door beide dochters die 
hem kwamen brengen en halen. 
 
Huib heeft veel voor de vereniging betekend. Hij kende iedereen, 
wist wat er gaande was, bemiddelde en zocht bij problemen naar 
eigen inzicht naar een oplossing. Niets was hem daarin te veel. 
 
Op 11 maart 2017 tijdens de laatste ledenvergadering, heeft hij het 
speldje lid van verdienste mogen ontvangen voor het vele werk en 
de tomeloze energie die hij telkens weer aan de dag legde voor de 
vereniging.  
 
We zullen Huib blijven herinneren als een man met een sociaal 
karakter, die altijd voor iedereen klaar stond en het beste voor had 
met de vereniging. 
 
 
We zullen Huib missen en wensen Ank en zijn beide dochters, 
schoonzoons, kleinkinderen en familie veel sterkte. 
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Werkrooster januari en februari 
 

      

 

 

 

 

     

6 januari   13 januari Tuinnr. 

Nieuwjaarsreceptie   Rashid 61 

   O. Erul 62 

   Yalcin 63 

   O. Amakran 64 

   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 

3 februari  Tuinnr.  10 februari 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. Guzbuz 90  L.R. Teeuwisse 98 

H. Sasmaz 92  P.T. de Vries 189 

El Yousfi 138    

17 februari  Tuinnr.  24 februari Tuinnr. 

P.J.N. van Zanden 100  Stoed 114 

M. 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 



 

 

 

 

 

 

 

8 

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. 

     

 
Kerstwens 
 

 
De Bouw- en Onderhoud commissie wenst alle leden en hun familie 

hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018. 

 

Bert Engel, Frans Gordijn, Geert van Velsen, Wim Alkemade, S. 

Salmoz, Cor de Man en Ton Koene. 

 

 

Bedankje 
 

Hierbij wil ik het bestuur en mijn mede 

recreatietuinders hartelijk bedanken voor de goede 

wensen en de mooie fruitmand die ik uit handen van 

Monique mocht ontvangen. 

Het heeft zeker bijgedragen aan het herstel na mijn 

operatie.  

 

Jos Klein tuin 26. 
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Klaverjassen 
 

 

Vrijdag 8 december, de vierde klaverjasavond 

van seizoen 2017-2018. Op deze avond was er 

het z.g. Kerstklaverjassen, en tevens met 

ingang van dit seizoen doet de uitslag mee in de competitie. 

 

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

er met 6 tafels en 1 slaper gespeeld werd. 

Natuurlijk was er bij dit kerstklaverjassen weer een koekje bij de koffie. 

De stemming was opperbest (niet in het minst met het vooruitzicht van 

een prijs voor iedereen). 

Er werd zeer serieus gespeeld, waarschijnlijk doordat de uitslag dit jaar 

ook meedoet aan de competitie. Desondanks was het toch ook af en 

toe luidruchtig door opmerkingen over het spelverloop of door zomaar 

een geplaatste leuke opmerking. 

Toch leek men ook wel wat nerveus, afgaande op de wat vaker dan 

andere keren omgevallen glazen drank. 

En natuurlijk ook dit keer weer de gebruikelijke kaas en worst bij de 

tussen de rondes door genuttigde drank. De haring had het iets 

moeilijker. Waar de vorige keer de haring erin ging als koek, bleven er 

dit keer een ruim aantal over die terug kon naar hun familie de 

Noordzee in. 

 

Al met al werd er vlot en enthousiast gespeeld en kon Anja na het 

tellen van de lijsten de prijzen uitreiken. 

Naast de gebruikelijke kippen en kerststollen waren er dit keer ook 

cadeaubonnen van keurslager Jaap Landman. Deze bonnen waren 

deels door hem gesponsord. Ook was er voor iedereen een pakje 

kerstkransjes. 

Nadat iedereen van een prijs was voorzien, wenste Anja iedereen 

prettige feestdagen en wel thuis. 
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De zes hoogst geëindigde spelers waren: 

 

1) dhr. v. Wingerden  5973 punten 

2) dhr. R. Weeke   5842 punten 

3) mevr. Alkemade  5180 punten 

4) dhr. v.d. Gaag   5127 punten 

5) dhr. Damsteeg   5053 punten 

6) mevr. Paalvast   5017 punten 

 

 

De eerstvolgende klaverjasavond in 2018 is op vrijdag 5 januari. 

 

 

Bingo 
 

 

 

 

 

 
 

De eerstvolgende BINGO avond in 2018 is op vrijdag 19 januari. 

 

 

Kopij 
 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 

Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  

14 januari. 
 

Algemeen verzoek aan de aanleveraars van kopij. Graag tijdig (dus 

binnen de deadline) de kopij aanleveren. 

Graag aanleveren via een Word document. Tekstkoppen Arial 12 Vet 

en Cursief, inhoudelijke tekst Arail 10, Regelafstand 1,15.  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Mulchen 

 
Als je al een tijdje tuint, dan zie je ieder jaar en ieder seizoen weer 

opnieuw dat je tuin vanzelf groen wordt. Daar hoef je helemaal niets 

voor te doen. Dat is een heel natuurlijk proces, het begint met grassen 

en onkruiden en als je maar lang genoeg wacht ontstaat er zelfs een 

bos. Het bewijs hiervan zie je op de tuinen waar niet geschoffeld of 

gewied wordt en op de groenstrook langs de A20 staan bomen die 

daar niet geplant zijn maar als zaailing zijn opgekomen.  

 

In mijn vorige artikeltje heb ik verteld dat ik (bijna) de hele tuin op mijn 

knieën gewied heb. De tuin is nu zo goed als onkruidvrij en dat wil ik 

zo houden. Wat kan ik daar aan doen? Nu ik dacht als de natuur de 

grond af wil dekken kan ik ze beter voor zijn door zelf af te dekken. 

Dan krijgt het onkruid geen kans en bovendien blijft het bodemleven 

(wormen!) in de bovenste grondlaag in stand. Bij kale grond gaan de 

wormen die de grond voortdurend omzetten, beluchten en draineren, 

steeds dieper. Bij een afgedekte grond blijven ze de bovenste teelt 

laag omzetten en slibt de grond niet dicht.  

Er zijn veel manieren om de grond aftedekken. Dit kan b.v. door een 

mulchlaag aan te brengen of bruin karton in combinatie met een 

mulchlaag tegen het wegwaaien. Het karton moet wel schoon zijn dus 

ontdaan van plakband, nietjes en grote stikkers. Het karton verteert 

maar het plakband e.d. niet en kom je na jaren nog tegen in de tuin. 

Het karton moet wel overdekkend gelegd worden anders komt er nog 

onkruid op tussen de lichtspleten. Karton is een heel goed middel 

tegen hardnekkige wortelonkruiden zoals zevenblad.  

 

Een mulchlaag kan bestaan uit grasmaaisel (zonder onkruidzaad), 

houtsnippers, boomschors, stro en compost. Wel moet je er rekening 

mee houden dat gras niet te dik mag i.v.m. rotten. De voordelen van 

mulchen zijn: Het bestrijdt onkruid, de bodem wordt verbeterd en je 

hoeft minder tuinafval af te voeren. De tuin wordt beschermd tegen 

vorst, droogte en hitte. Mulchen heeft ook wat nadelen zoals het 

aantrekken van slakken, mollen, muizen en ander ongedierte. 
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Wat je ook kunt doen is het zaaien van groenbemesters op 

vrijgekomen ruimtes in de tuin tijdens het groeiseizoen want in de 

winter groeien de meeste groenbemesters dan ook niet meer.  

Er zijn veel gewassen die als groenbemesters gebruikt kunnen worden 

zoals afrikaantjes, rode en witte 

klaver, gele mosterd en diverse 

raaigrassen. Veel boeren gebruiken 

luzerne dit is een doorlevende 

vlinderbloemige die jaren groen 

blad produceert. 

 

Voordat ik mij in het mulchen 

verdiept had, dacht ik slim te wezen 

door de bladeren van de platanen, 

die bij mij in de straat staan, te 

verzamelen en op de tuin uit te strooien. Een buurman in de straat 

vroeg of ik een herfststukje ging maken van de grote hoeveelheid blad 

die ik verzameld had. Ik vind de plataan een heel mooie boom maar 

mijn buren zijn er niet blij mee omdat er wel eens een takje tegen hun 

auto komt en dat is het ergste dat je kan overkomen.  

Voor vogels is de plataan minder geschikt omdat er bijna geen 

insecten op voorkomen. Ik dwaal af! De bladeren had ik dus netjes 

over de tuin verdeeld. Dit heb ik twee keer moeten doen omdat de 

bladeren groot en krullend zijn 

vangen ze veel wind en 

waaien dus weg. De tweede 

laag was wat natter en het 

waaide wat minder. Ze bleven 

dus wat langer liggen maar 

inmiddels zijn ze ook weer op 

een hoop gewaaid.  

Toen ik bijgaande foto nam 

dacht ik: Dat heb je mooi 

gedaan Rien! Het is de 

bedoeling dat de bladeren als 

bruinmateriaal, na gebruik, op 

de composthoop gaan. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plataan_stam.jpg
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Ik vertelde dit vol trots tegen compostmeester Caroline maar ze 

vertelde mij dat van alle loofbomen het blad gebruikt kan worden voor 

compostering behalve van de…..je raadt het al… de plataan.  

Omdat dit blad extreem langzaam verteert en bovendien is de laag te 

dun. Volgend jaar dus bladeren gaan verzamelen in 

een andere buurt, dan zijn er weer andere mensen 

die denken dat ik gek geworden ben. Zo zie je maar 

je bent nooit te oud om te leren.                    

Ik wens iedereen een goede start en een vruchtbaar 

tuinjaar. 

     Rien Stoffels tuin 199 

 

 

 
Goudzoeker op de Vluchtheuvel 
 
Ook ik schrok toen er werd gezegd dat er geen compost zou komen. 

Om de grond luchtiger en beter doorlaatbaar te maken heb je de 

compost hard nodig.  

In mijn tuin staat ook een compostvat waar ik het meeste tuinafval plus 

groente – en fruitresten in doe. Ook blad van de bomen gaat erin. 

En nu, na ruim een jaar tuinen,  heb ik van de week mijn compostbak 

voor het eerst aangesproken. Wat was dat een mooi gezicht: prachtige 

zwarte en biologische compost kwam eruit. De bedden waar het op ligt 

zien er uit als een plaatje. En….helemaal gratis! Dus met recht “zwart 

goud”. 

Vorige winter heb ik bij Velt een cursusje moestuinieren gedaan en 

daar kwam ook het compost maken aan bod. Caroline de Vlaam geeft 

heel praktische tips. Dus als je er mee aan de slag wilt gaan, geef je 

op bij Rien Stoffels voor een workshop met Caroline. 

Helaas heb ik lang niet genoeg compost voor de hele tuin; ik hoop 

maar dat de inkoop van de winkel besluit om dat via Cul Vita of via een 

andere aanbieder alsnog in het assortiment op te nemen en zo aan de 

wens van de tuinliefhebbers tegemoet te komen. 

 

Anita Roks.  
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Winterbloemen 
 

Menig zestigplusser, zoals uw scribent, kent nog heel goed de 

ijsbloemen ’s winters op de ruiten. Dat waren indrukwekkende 

boeketten met ingewikkelde patronen van ijskristallen.  

Tegenwoordig zijn er nog maar weinig woningen waar geen dubbel 

glas in de sponningen zit. Vroeger condenseerde dan de binnen 

geproduceerde waterdamp van bijvoorbeeld gekookte groenten en 

aardappelen op de koude ruiten. Het ‘open’ vuur van de hout- en 

kolenkachel met antraciet en briketten leverde veel vochtige warmte 

op. De klamme was hing voor de kachel te 

drogen op het droogrek. En vroor het dan, zoals 

het vroeger nog echt vriezen kon, dan 

verschenen er prachtige kunststukjes van 

bloemen binnen op het glas. U weet zich dat 

ongetwijfeld nog te herinneren! (Anekdote: Ooit 

vroor het eens zo hard: Mijn kleine zusje, van vier 

destijds, huilde van de kou. Wij, oudere broers, 

troostten haar niet en lieten haar hard doorhuilen. Want haar tranen 

bevroren dan op haar wangen, vielen op de grond… en daar kon je 

dan heel goed mee knikkeren….Echt waar…! Ondertussen stond het 
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water voor de thee zacht te ‘zingen’ op de kachel…Echter… het bleef 

ijs! Echt waar…!) Maar zonder gekheid: Ooit, in maart 1929, reden er 

auto’s op de (toenmalige) dichtgevroren Zuiderzee!  

Ondanks de moderne isolatie van tegenwoordig zijn er echter nog 

steeds winterbloemen en veel andere winternatuurcreaturen te vinden: 

Denkt u eens aan de sneeuwbal (Viburnum) en het sneeuwklokje 

(Galanthus nivalis), de winterakoniet (wolfswortel) en het wintergroen 

(Pirola). Maar ook in de groentenafdeling van uw supermarkt is de 

winterkost terug te vinden: winterandijvie, -prei, -bloemkool, -peen. 

Winteraardappelen- en appels worden in de schuur bewaard. 

Wintertarwe en – rogge wordt gedorst. Het winterkoninkje kwinkeleert. 

De in Nederland steeds vaker overwinterende wintertaling (soort eend) 

scharrelt zijn kostje bij elkaar. 

Ook koude en vorst zijn terug te vinden in het Nederlands ‘bio’- 

vocabulaire: Bijvoorbeeld betreffende het vorstenhuis: 

prinsessenboontjes, koningsvaren (Osmunda regalis), koninginnen- en 

juliennesoep (daar zitten veel groenten in!), koninginnenpage (vlinder, 

komt regelmatig voor in de tuin!) Koningstijger of Bengaalse tijger 

(komt niet zo vaak voor in uw tuin, maar werd weer wel beschermd 

door de prins! - en die wist daar weer geen kwaad van…) Zo ook niet 

de koningspython en koningspinguïn. Ook de keizerspinguïn, iets 

groter uiteraard dan de koningspinguïn, hoort bij het wintertafereel. Wij 

genieten daarvan op de televisie bij de schitterende BBC 

documentaires van Richard Attenborrough! 

Sneeuwbes, sneeuwroem, sneeuwvlokkenboom, sneeuwgans, 

sneeuwpanter, sneeuwhaas, sneeuwhoen, poolvos en ijsbeer. 

Winterbroccoli, wintertijm, winterkalebas, winterjasmijn, winterkers, 

wintervuurpijl, wintereik, winterlinde. Allen zijn in de koude winter nog 

steeds van de partij, terwijl hun ‘familieleden’ overwinteren in het 

warme zuiden. Of tijdens hun winterslaap. (Had ik maar een 

winterslaap, dan had ik niet de hele winter slaap...)  

De tendens van steeds minder vorst en sneeuw zal echter toenemen is 

de verwachting. Waarschijnlijk steeds meer regen en wateroverlast. 

Dat laatste ook ten gevolge van het smelten van de sneeuw elders. 

Harde storm is heerlijk. Regen verfrist. De wind versterkt en sneeuw 

maakt vrolijk. Slecht weer bestaat niet. Er zijn alleen verschillende 

soorten goed weer (John Ruskin) ©Bvd&mvgpb. Jan. ‘18 
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Decembermorgen. 
 

Menig vorstnacht is gekomen 

Verzilverend het groene veld 

Nevel als in verre dromen 

Record van files wordt gemeld 

 

Decembermorgen in halfduister 

De wintertijd is ingegaan 

Menig koestert bedgekluister 

Westelijk daalt thans de maan 

 

Gevallen blad met goud gelakt 

Bedekt de zilvergrijze grond 

Zo fraai decoratief geplakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine egel scharrelt rond   

Zoekt koude wurm voor zijn ontbijt 

Waar hij eerder ook een slakje vond 
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Gure wind draait in spiraal 

Ritselknisper is al wat je hoort 

Bomen zijn ontluistrend kaal 

Waar lage zon door gloort 

 

Maan en wind door kale takken 

Verluchten zo de koude nacht 

Temperatuur die zal gaan zakken 

Een echte winter wordt verwacht 

 

Glanzend zwart de grond gekeerd 

Brokken aarde op een rij 

Netjes in ‘t gelid geschikt 

 

 
 

Gespitte voren zij aan zij 

Liggen klaar voor ware vorst 

Fijn is dan de grond in mei  

 

Een nieuw kerst is aangebroken 

Verdwenen haast de polemieken 

We raken al weer snel gewend 

Onder de ballen en de pieken 

 

Wapenvrede blijft bestaan 

Sentimenteel klinkt kerstmuziek 
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Menigeen is thans weer zeer begaan 

Met de minbedeeldenkliek. 

 

Het nieuwe jaar brengt nieuwe hoop 

Op gezondheid en succes 

Geluk is daarbij niet te koop 

Wakker tussen vijf en zes  

(De nacht is weder omgevlogen) 

’t voorbije jaar gaf veel wijze les! 
 

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

 
 

Kantineaanbieding van de maand januari. 

 
Broodje bal. € 1,35 

 

Ook voor Ton. 

 

 

 

 
 

                                                

 

 

 

 

                            Peter van de Berg 
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Tuinwerkzaamheden maand januari 
 

Er groeien nog maar weinig planten in januari, maar er zijn toch wat 

klusjes in de tuin te doen. Dit is een goede tijd om hekjes en 

schuttingen te repareren en plannen voor de komende maanden te 

maken. 

 

Maak een beplantingsplan. Op welke plaats 

ga je welke plantjes zaaien of poten. 

 

Maak een plattegrond. 

 

Koop of bestel tijdig je zaden of plantjes. 

 

Zorg er voor dat je aan teeltwisseling doet. 

(niet elk jaar het zelfde soort op de zelfde 

plaats) 

 

Lap de ramen van de kas of koude bak voor 

optimale lichtinval. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open op zonnige dagen ’s-middags de ramen van kas en koude bak 
voor een goede ventilatie. 
 
Repareer hekken, schuttingen, bakken, terras enz.  
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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

