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Van de voorzitter 
 

Trots, echt super trots ben ik over het verloop 

van de Opschoondag van  

18 januari en de twee weken erna.  

Wat hebben we met zijn allen een vuil 

opgehaald! Wat heb ik een saamhorigheid 

gezien onder de leden. Wat hebben we met zijn 

allen de schouders eronder gezet. Geweldig! 

Natuurlijk hebben wij de hoeveelheid afval als 

bestuur volledig onderschat. We begonnen met 

een (veel te) kleine 10m3 container (gekscherend hondenhok 

genoemd), waarna een open lijn ontstond met Lely om nog een 

container te vragen, en nog een, en nog een! Weet u hoeveel kilo we 

hebben opgehaald? De eerste drie containers waren bij elkaar 11.620 

kg! Daar komt nog bij een overvolle 20 m3 container met oud ijzer en 

14 karren met grote stukken die door vrijwilligers rechtstreeks naar de 

milieustraat van de Gemeente zijn gebracht.  

Het is natuurlijk mooi dat er 

zoveel afval, hout, oude 

stoelen, slangen, pijpen, 

gasflessen, gereedschap en 

noem maar op is afgevoerd, 

maar het had eigenlijk niet 

nodig moeten zijn! Ik hoop dat 

iedereen voortaan spullen, die 

overbodig of niet meer 

bruikbaar zijn, direct naar de Helderingstraat brengt. Mocht u veel in 

een keer hebben, dan kunt u altijd voor € 10,- de aanhanger van de 

vereniging huren. Op de tuin opstapelen is geen optie meer. De 

commissie Bouw & Onderhoud Tuinen zal hier streng op blijven 

controleren.  

Meest trots ben ik op het feit dat er zoveel leden hebben meegewerkt. 

Dat we zo goed hebben samengewerkt. Een voorbeeld: U heeft vast 

de grote berg oud ijzer zien liggen. Toen wij de avond van tevoren 

hoorden dat de container de volgende dag gebracht zou worden, heb 

ik diezelfde avond laat nog een mailtje verstuurd naar de leden van wie 
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wij een e-mailadres in ons bestand hebben en een briefje op ons 

mooie mededelingenbord gehangen, met de vraag wie de volgende 

dag even kon helpen. Vele handen maken tenslotte licht werk! Er zijn 

tien leden komen helpen en in 50 minuten lag al het oud ijzer in de 

container. Fantastisch! En nogmaals heel erg bedankt! 

 

Op de Algemene Ledenvergadering wordt Wilco Smaal door het 

bestuur voorgedragen als penningmeester. Hiermee is het bestuur 

compleet. Ook daar ben ik trots op. Op het uittreksel van de Kamer 

van Koophandel van december 2018 stonden twee bestuursleden. Nu 

hebben we een enthousiast, kundig en fijn bestuur van zes man/vrouw 

sterk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteert u de datum van de Algemene Ledenvergadering,  

zaterdag 4 april, vast in uw agenda! Aanvang 10.00 uur. 

 

Anne Langedijk 
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Agenda 
 

Datum Activiteit 

6 maart Klaverjassen 

13 maart Bingo 

3 april Paasklaverjassen 

4 april Ledenvergadering 

17 april Bingo 

1 mei Klaverjassen 

15 mei Bingo 

 

 

 

Nieuws van de redactie 
 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kun 

je sturen naar Ruud Broekman: 

Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 15 maart. 

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

 
 
 
Kantineaanbieding maart 
 

Broodje berenklauw met pindasaus         € 1.45 

 

 

 

 

 

 

                     

Peter vd Berg 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Berichten van het bestuur 
 

 

Nieuwe omslag Vluchtheuveltje 

Het kan u niet zijn ontgaan. Er zit een nieuwe omslag om Het 

Vluchtheuveltje. Het bestuur wil doorgaan met vernieuwen. Daar past 

ook een moderne omslag bij voor ons ledenblad. 

 

Uitnodiging ALV zaterdag 4 april 2020 

Op zaterdag 4 april 2020 om 10.00 uur is de Algemene 

Ledenvergadering van onze tuinvereniging gepland. Wij nodigen u 

hiervoor van harte uit. De agenda voor deze vergadering en de 

bijbehorende vergaderstukken (voorstel tot wijziging Statuten en 

Huishoudelijk Reglement) ontvangt u bij deze. Het voorstel voor de 

wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement ligt vanaf 29 februari 

2020 ter inzage in onze kantine. De nieuwe statuten en reglementen 

zijn gebaseerd op de modelstatuten van het AVVN. Omdat het een 

zeer omvangrijk document is geworden, kunnen we deze niet printen 

voor iedereen. Indien uw mailadres bekend is bij de vereniging dan 

ontvangt u het document per mail. De nieuwe statuten en reglementen 

zullen ook op de website worden geplaatst. 

 

Wilt u ook meer weten over…………. 

 Snoeien of 

 Teeltplan maken of 

 Ontginnen of 

 Zelf compost maken  

 

Er zijn een aantal mensen die hebben laten weten wel belangstelling te 

hebben voor een workshop bij ons in de kantine. Maar om het door te 

laten gaan hebben we nog een paar mensen nodig. Dit is uw kans om 

op wel heel gemakkelijke wijze wat meer kennis op te doen over 

tuinieren. 

De kosten zijn €10,00 inclusief koffie of thee. We willen graag weten 

naar welke workshop uw voorkeur uitgaat. Een datum staat nog niet 

vast, maar het zal op een avond zijn. 

Dus, meldt u aan via info@vluchtheuvelmaassluis.nl 

mailto:info@vluchtheuvelmaassluis.nl
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Glas bestellen voor de platte bak of kas 

Ook zo’n zin om de plantjes buiten te zetten? Buiten is het nog te koud 

maar onder glas gaat het wel lukken. Als blijkt dat het glas van de 

platte bak of van de kas de winter niet heeft overleefd, kunt u op 

zaterdagmorgen in de winkel glas bestellen. In de week erna wordt dat 

voor u gesneden en staat het de volgende zaterdag voor u klaar. 

 
 

Even voorstellen… Wilco Smaal 
 

 

Ik ben Wilco Smaal. Na twee jaar succesvol 

proefdraaien in onze achtertuin was de overstap 

naar De Vluchtheuvel niet meer dan logisch.  

Samen met mijn vrouw zijn wij dan ook sinds 2,5 

jaar de gelukkige bezitters van tuin 141.   

 

Daarnaast hebben we thuis drie kids en verder 

nog eens drie kippen en een hond.  

Via mijn werk ben ik gewend met heel veel cijfertjes te werken. Toen er 

dus vorig jaar gevraagd werd naar een penningmeester hoefde ik dus 

ook niet lang te twijfelen. 

 

 

Nieuwe Website AVVN 

 

Beste tuinders, 

 

Kortgeleden heeft het AVVN hun website helemaal vernieuwd. Het 

adres is www.avvn.nl  Ga er vooral eens een kijkje nemen, want je 

kunt er vast wat van je gading vinden of wat interessants van 

opsteken. Zo is er een rubriek Groene Vragen. Bij veel van de 

antwoorden kun je ook direct de infosheets (Groentjes) die daarbij 

horen downloaden.  

 

 

http://www.avvn.nl/
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De Kennistuin is nieuw op deze website. Hier vind je antwoorden op 

vragen over wat er komt kijken bij het besturen en lid zijn van een 

tuinvereniging, overheidsregels, het AVVN, downloads en interessante 

websites e.d.  

 

Verder vanzelfsprekend veel tips, advies en weetjes over natuurlijk 

tuinieren in de moes- en siertuin. Ook allerlei interessante informatie 

over de veranderingen en vernieuwingen die nu plaatsvinden bij het 

AVVN. Misschien vind je het wel leuk om hierover mee te denken of te 

praten of gewoon je mening te geven. Geef je dan op de website op 

voor het Panel Samen Tuinieren.  

 

Dan is er ook nog de Social Wall. Hierop staan onze 

facebookberichten met nieuws, actualiteiten, wetenswaardigheden 

over alles wat onze hobby aangaat. Ook kun je het AVVN direct op 

facebook bezoeken (www.facebook.com/avvn.nl). 

  

http://www.facebook.com/avvn.nl
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Fotoverslag opschoondag(en) 
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10 

Werkrooster maart en april 2020 

 

 
 

7 maart 2020 
  

14 maart 2020 
 A. Talhaoui 129 

 
R. Saber Ali 136 

  
 

H. Stakenburg 137 

A. El Ouassidi 132 
 

Dhr. El Yousfi 138 

H. Lamdani 134 
 

O. Hoogeveen, Tin Tin 
Kinderopvang 139 

Ö. Ertekin 135 
 

K. Tamo 140 
 
 
 
 
 

    

     21 maart 2020 
  

28 maart 2020 
 M. Akpinar  145 

 
R. Yeldukko 175 

M. Al Hariri 147 
 

A. Al Hariri 179 

M. Smit  151 
 

R. Alebrahim 183 

M.E. Vreugdenhil 157 
 

W. Schouten 185 

M. Akpinar 159 
   

   
  

     
 
 
 
 

4 april 2020 
 K. Soboczynski 187 

A.D.Y. Aal-Ajmaya 191 

J. Pelesic 193 

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. 

     

 
 
 
 
 
 
Bingo 
 
 
 
 
 
De volgende bingoavond in het nieuwe jaar is op 13 maart.  

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 

 
 
 
Groetjes en tot snel, Arletta Alkemade. 
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Schuifpoort hoofdpad 

 
Omdat de dagen langer gaan worden zal men ook weer graag vroeger 

of s’avonds naar de tuin willen. Daarom wil ik jullie graag nog wat 

informatie geven betreffende de schuifpoort van ons complex. 

Het kan namelijk zijn dat er nog leden zijn die de poort niet kunnen 

openen met hun mobiele telefoon. 

Dit kan een drietal oorzaken hebben: 

 

1. U staat nog niet geregistreerd in het systeem. Geeft u dan zo 

snel mogelijk uw telefoonnummer door. 

2. Of u heeft niet het juiste nummer doorgegeven ( bijvoorbeeld 

nieuwe telefoon). 

3. Of u heeft nummerherkenning geblokkeerd. Dit betekent dat 

men niet kan zien met welk telefoonnummer u belt. 

 

Punt 1 en 2 moet u zelf controleren en dan uw mobiele 

telefoonnummer mailen naar secretaris Anita Roks via 

info@vluchtheuvelmaassluis.nl. 

Punt 3 betekent dat u een aanpassing moet doen aan het 

telefoonnummer van de schuifpoort.wat u heeft ingevoerd in uw 

telefoon. 

U moet voor het telefoonnummer v.d. poort *31# plaatsen (sterretje 31 

hekje). 

Dus *31#00337000003669145, dan herkent de poort uw nummer!! 

 

Verder zal als alles volgens plan verloopt, de schuifpoort van 1 maart 

tot en met 30 september automatisch openen tussen 06.30 uur en  

21.30 uur, daarna sluit de poort weer automatisch. 

 

 

 

 

Ton Koene. 

Bestuurslid Algemeen onderhoud & Service 
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Klaverjassen 

 

 

Vrijdag 7 februari, precies 1 week verwijderd 

van Valentijnsdag, waren er 24 spelers, zodat er aan 6 tafels gespeeld 

kon worden. 

Gerard sr stond alleen achter de bar, want Gerard jr was verhinderd. 

Maar met de fantastische hulp van de Paalvastjes (Ans en Mari) 

verliep de avond vlekkeloos. Om alvast in de stemming te komen 

waren er bij de koffie paasbokkepootjes. Nou dat hebben we geweten, 

in no time waren de bokkepootjes op en zat de stemming er goed in. 

Dit was goed te merken aan de af en toe enthousiaste en luidruchtige 

uitvallen aan de tafels. Reuze gezellig weer. 

Tussen de rondes door was er weer koffie of andere drank, en Ans 

ging met een prachtig opgemaakte schaal, door haarzelf gesneden 

kaas en worst rond. Na de tweede ronde was er de mogelijkheid om 

een noordzeebewoner te nuttigen, zodat er voor ieder wat wils was. 

Na de derde ronde was het tellen, tellen en nog eens tellen, en kon 

Anja uiteindelijk de prijzen uitreiken. 

De 5 hoogst geëindigden waren : 

 

1)  Dhr. D. Moerman 5831 punten 

2) Dhr. Alkemade sr 5645 punten 

3) Dhr. S. Rey  5108 punten 

4) Dhr. Th. Rey  5004 punten 

5) Dhr. M vd Zwan  4991 punten 

 

En natuurlijk was er ook weer  de poedelprijs, die deze keer ging naar 

dhr. M.. Paalvast met 3920 punten.  

. 

Na het uitreiken van de prijzen, wenste Anja iedereen wel thuis. 

 

De overige dagen van het huidige seizoen zijn : 

6 maart, 3 april (paasklaverjassen – van tevoren opgeven), en 1 mei. 

 
Gerard Beneken 
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Nogmaals Ballerina appelbomen 

 

In een eerdere uitgave van Het Vluchtheuveltje heb ik het over kolom, 

zuil of ballerina appelbomen gehad. Ik heb hier, tijdens mijn wekelijkse 

koffiedrinken op zaterdagochtend in het verenigingsgebouw, heel 

leuke reacties en vragen over gehad. Dit heeft mij aan het denken 

gezet en besloten om mij extra te verdiepen in dit soort boompjes.  

Er zijn toch wel een aantal rassen zie tabel hieronder. 

 

Rasnaam Omschrijving van ballerinaras 

Bolero 
Stevige, groengele appel. Friszuur van smaak. Niet erg 

vruchtbaar. 

Waltz 
Mooie appel; groene vruchten met een oranje blos. Dit ras is 

niet erg vruchtbaar. 

Flamenco 
Dieprode, late handappel. Goed geschikt voor de 

verwerking. Dit ras is niet erg vruchtbaar. 

Mc Intosh 

Rood-groene appels die vooral in Amerika zeer populair zijn. 

Dit ras is gekruist om een ballerinavorm te verkrijgen maar 

heeft de zelfde smaak. Dit ras is goed voor directe 

consumptie, maar kan ook verwerkt worden. 

Red Sensation  

Aanbevolen 

Red Sensation is ontstaan uit een kruising van Rode 

Jonathan en Wycik. Dit ras heeft een goede, friszure smaak 

en een dieprood uiterlijk. Dit is één van de nieuwere 

ballerinarassen en zeker aan te bevelen. 

Gold Sensation 

Aanbevolen 

Gold Sensation is ontstaan uit een kruising van Golden 

Delicious en Wycik. Dit ras heeft een goede zachtzure 

smaak en is geel gekleurd. Dit is één van de nieuwere 

ballerinarassen en zeker aan te bevelen. 

Green 

Sensation 

 Aanbevolen 

Green Sensation is onstaan uit een kruising van Granny 

Smith en Wycik. Dit ras heeft de karakteristieke smaak van 

een Granny Smith; friszuur. De appels zijn diepgroen 

gekleurd en zeker aan te bevelen voor de Granny Smith-

liefhebber. Dit is één van de nieuwere ballerinarassen. 
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Maypole 

Aanbevolen 

Maypole heeft in het voorjaar prachtig lichtrood blad en diepe 

bloesem. De appeltjes zijn klein en rood en hebben een vrij 

zure smaak. Hoewel deze plant vaak als sierplant wordt 

aangeplant zijn de vruchten wel degelijk te eten en erg 

gezond. 

. 

 

Toen ik zag dat de Red- 

Gold- en Green Sensation 

eigenlijk de hier bekende 

rassen Rode Jonathan, 

Golden Delicious en 

Granny Smith zijn, besloot 

ik om ze aan te schaffen.  

De prijs valt mee en omdat 

ik in verschillende 

groeistadia hierover in dit 

blad ga schrijven declareer 

ik de kosten bij de redactie. 

Nee hoor dit is een grapje, 

ik heb ze voor mijn 

verjaardag gekregen van 

mijn echtgenote en onze 

mantelzorg tante.  

 

Onze voorkeur gaat uit naar 

de Green Sensation maar 

ik heb ze alle drie gekocht 

en bij elkaar geplant. Het 

zijn tweejarige boompjes 

van respectievelijk 108,  

95 en 66 cm hoog.  
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Het aantal vruchtknoppen viel een beetje 

tegen maar de boompjes zijn nog jong en 

als in de loop van jaren de slapende ogen 

op de stam tot ontwikkeling komen zullen ze 

er wel uit gaan zien zoals op het plaatje aan 

de boom. De blaadjes zijn aan iedere boom 

hetzelfde alleen de kleuren zijn anders.  

 

Ik maak een foto als ze in bloei staan en 

ook als de oogst plukrijp is. Het eerste jaar 

zal dit nog gering zijn maar ik houd je via dit 

blad op de hoogte door een klein item over 

deze appels.  

Hier nogmaals de voordelen van de ballerina’s.  

De bomen nemen heel weinig ruimte in en 

doen het ook heel goed in een grote bloempot.  

Doordat er heel sporadisch zijtakken aan 

komen is er heel weinig snoeiwerk aan. 

Doordat de plantafstand slechts 40cm kan 

bedragen zijn ze erg geschikt om ze als haag 

te telen. De productie is in verhouding tot de 

ruimte die ze innemen, toch wel goed te 

noemen. We gaan dit zien in de komende 

jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien Stoffels tuin 199 
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1….2….3… 
  

Justin is de derde generatie van de familie Smit. Naast zijn 

“schoolleven” op het Grafisch Lyceum, waar hij studeert om later aan 

de slag te gaan als mediadesigner, is hij regelmatig op de tuin van zijn 

vader, Richard te vinden. Als Justin een idee heeft wordt dit in overleg 

met zijn vader uitgevoerd. Deze is in 2003 begonnen op nr:86 en is 

daar nog steeds druk in bezig. Richard tuiniert weer totaal anders als 

de andere mensen die ik heb geïnterviewd. 

Als 8-jarig mannetje was hij al druk in de weer met stekjes, planten en 

zaden. Het Olmendal, waar hij met zijn ouders woonde, stond vol met 

“groen”. Vooral het vermeerderen van cyclamen en doorstekken was 

een uitdaging. En uitdagingen daar houdt Richard van. Als 

keurmeester bij een Im-en Exportbedrijf in Exoten zit hij voor 

bijzondere zaden, dicht bij het vuur. Hij probeert deze zaden op 

verschillende manieren op te kweken. Thuis, in de kas, buiten, in 

potten en in de volle grond en dan maar kijken wat er gebeurt. Hij 

schrijft niets op en doet veel op gevoel. Hij probeert van alles met een 

“open mind”, dus teleurstellingen zijn er niet. Ook vindt hij het een 

uitdaging om verder te 

gaan waar anderen 

stoppen. De kas, van 12 

m2, heeft hij samen met 

zijn andere zoon, Sunny, 

opgebouwd. Als je nu op 

zijn tuin loopt ziet het er 

misschien wat 

ongeorganiseerd uit maar 

schijn bedriegt. Er staat 

een Nashi peer (Japans) 

boom en een Kakivrucht( 

Brazilië) struik. Die heeft 

hij uit pitjes zelf 

gekweekt. Momenteel 

bekijkt hij hoe de 

Forelperenboom uit Zuid-

Afrika en een roodvlezige 
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appelboom zich ontwikkelen. Hoewel ze het goed doen is de smaak 

van de vruchten niet optimaal maar dat heeft alles te maken met het 

leefklimaat hier in Nederland. En daar kan niemand wat aan 

veranderen. 

 

Zijn broer, Eduard, is actief op tuinnr:151, schuin tegenover de tuin van 

Richard. Eduard werkte bij van Geest, potplantenkwekerij in 

Maasland/’s Gravenzande en heeft daar veel proeven met bijzondere 

zaden gedaan. In vergelijking met het volks tuinieren gaat daar alles 

volautomatisch. Hij heeft er erg veel geleerd. Eduard leest zich in en 

gaat dan aan de slag. Zo heeft hij kousenband, een bananenboom en 

sereh gekweekt. Hij is erg trots op het kweken van Madame Jeanet 

pepers en van Jabe pepers die met de hand zijn bestoven. Met de 

Mango wilde het niet lukken. Momenteel is hij aan de slag met zwarte 

paprika. Ik ben benieuwd. 

Mien Smit geniet , als 

eerste generatie, van haar 

kinderen en kleinkinderen. 

Toen Richard met de tuin 

begon verzorgde ze deze 

tijdens de vakanties. Dat 

beviel haar zo goed dat ze 

steunlid is geworden en in 

2007 een eigen tuin kreeg 

toegewezen. Ze is een 

echte Maassluisse en 

werkte 13 jaar bij BeQuick. 

Haar man werkte bij Lely. 

Ze heeft veel “afgekeken” 

bij haar zus in Westerlee 

die een grote kas had met 

tomaten en amaryllissen. 

Helaas kan ze door 

gezondheidsredenen niet 

veel meer doen maar ze 

houdt de koudegrond druiven bij en, bijna, elke week zie je haar wel op 

het tuinpad lopen.  
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De rollen zijn nu omgedraaid, in het verleden hielp Eduard haar en nu 

helpt ze Eduard. Op deze tuin zijn de standaard gewassen te vinden 

zoals prei, bonen, radijs en koolsoorten. Vorig jaar was er een grote 

opbrengst van appels (heerlijk voor de appelmoes), peren en druiven. 

De doornloze bramenstruik (een Himalaya soort) gaf dit jaar ook volop 

vruchten. Er wordt duidelijk van deze tuin gegeten. 

De drie generaties hebben, samen, een duidelijk beeld hoe de tuinen 

bewerkt moeten worden. 

 Veel tuinen zijn dichtgeslibd door op het verkeerde moment te spitten 

of te frezen. Hierdoor wordt 

de grond klein gemaakt 

waardoor bij regenval het 

water doorslaat en er geen 

zuurstof in de grond komt 

waardoor de grond “stikt”. 

 Controleer dus de grond. 

Als er wormen aanwezig 

zijn is dat een teken dat er 

lucht in de grond zit. 

 Kweek gezond i.p.v. 

biologisch door plaatselijk, 

als het nodig is, te 

bestrijden. 

 

1. En zo merk ik dat……… 

2. Op twee tuinen……… 

Er drie generaties zorg aan elkaar en hun omgeving verlenen. 

 

 

Marina Weeke. 
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Contactgegevens 

 
Voorzitter/penningmeester: Anne Langedijk.  
Tel. 06-33838009 
Email: alangedijk@kabelfoon.nl 

ING-rekeningnummer van De Vluchtheuvel: NL12 
INGB 0001331905 

 

Secretaris: Anita Roks, Tel. 06-41911864 
Email: info@vluchtheuvelmaassluis.nl 
 

Bestuurslid Uitgifte tuinen: Muzaffer Oguz, Tel. 06-50501978 
Email: Muzafferoguz68@hotmail.com 
 

Bestuurslid Bouw & Onderhoud Tuinen: Frans Gordijn,  
Tel. 06-10292932 email: devluchtheuvel.bo@gmail.com 
 

Bestuurslid Algemeen Onderhoud & Service: Ton Koene,  
Tel. 06-53812662 
Email: tonkoene@kabelfoon.nl 

 

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, Tel. 06-25334197 
Inkoop bar: Peter van den Berg 

 

Inkoopcommissie: Contactpersoon Vacature. 
Winkel open: jan - juni: 09.00 - 12.00 uur, juli - dec:10.00 - 11.00 uur 

 

Representatiecommissie 
Monique de Man-Smith, email: corenmodeman@gmail.com 
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: Frans Gordijn,  
Email: devluchtheuvel.bo@gmail.com 
 

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 en graafmachine: 
dhr. Piet Breman Tel. 06-50823679 
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