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Van de voorzitter  
 

De digitale ledenvergadering was een hele aparte 

ervaring. Helaas waren we in totaal maar met 19 

leden. Hoeveel leuker is toch een Algemene 

Ledenvergadering in de kantine, wat toch ook 

altijd een social event is.  

Vorig jaar waren daar 68 leden met aanhang wat 

altijd weer een goed gevulde kantine betekent.  

 

Wel heel fijn dat Wilco Smaal nu als 

penningmeester gekozen is en ik dus die taak kan gaan overdragen. 

Omdat veel leden de digitale vergadering hebben gemist, kunt u hier 

lezen wat wij hebben besproken met de leden en over welke 

onderwerpen een besluit is genomen. 

 

1. Opening door de voorzitter 

Wat bijzonder om op deze manier een Algemene Ledenvergadering te 

houden. De eerste keer in de geschiedenis van de 55-jarige 

Vluchtheuvel. Het Corona virus en de steeds wisselende maatregelen 

van de overheid hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt. Omdat een 

groot aantal van onze leden helemaal niet of onvoldoende vaardig is 

met de computer, of wellicht niet eens een computer of tablet in bezit 

heeft, is dit natuurlijk verre van ideaal. Heel graag hadden wij dan ook 

een normale ledenvergadering gehad, maar ook met iedere keer 

uitstellen is het niet gelukt. Achteraf hadden we de vergadering 

afgelopen zomer misschien toch buiten moeten doen. Maar ja, 

achteraf is makkelijk praten.  

Dat we persé deze vergadering nog moesten houden is, omdat het 

bestuur het statutair verplicht is om voor 1 november, dat is dan door 

de bijzondere omstandigheden 14 dagen later geworden, de stukken 

van 2019 aan de ALV voor te leggen. Het bestuur begon er ook last 

van te krijgen dat de vergadering maar niet werd gehouden. We willen 

immers heel graag dat de nieuwe penningmeester eindelijk wordt 

gekozen. Zoals u weet hebben we Wilco Smaal, die deze week nog 

hoog voor ons boven in de boom hing, voor de kantine, bereid 

gevonden het penningmeesterschap op zich te willen nemen.  
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Bij agendapunt 7 komt dit aan de orde. We hebben een uitgebreide 

agenda, dus we gaan snel beginnen.  

 

Graag wil ik u eerst even voorstellen aan het bestuur 

 

 
 

2. Mededelingen 

Conform de procedure moesten alle vragen van tevoren worden 

ingestuurd. Er zijn een aantal vragen binnengekomen en die zijn met 

concept antwoorden op de website geplaatst en deze vragen zullen we 

dan gedurende vergadering behandelen.   

 

3. Verslag van de ALV 23 maart 2019 

Er zijn geen tekstuele opmerkingen binnengekomen over het verslag 

van de ALV van 23 maart 2019. Het verslag is hiermee vastgesteld. 

 

4. Secretarieel jaarverslag 2019 en beleid 2020 

Het bestuur vindt het ingewikkeld om alleen nog over 2019 te spreken 

als 2020 bijna om is. Jullie hebben het jaarverslag kunnen lezen, dus 

ik schets een beetje waar het bestuur zoal mee bezig is. Het huidige 

bestuur is sinds zijn aantreden met drie thema’s aan de slag gegaan: 

Ton Koene 

Technisch adviseur 
Anne Langedijk 
Voorzitter 

Frans Gordijn 
Voorzitter B & O 

Wilco Smaal 
Penningmeester 

Anita Roks 
Secretaris 

Muzaffer Oguz 
Bestuurslid 
Uitgifte tuinen 
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1. Verbeteren van het aanzien van het terrein 

2. Veiligheid 

3. Handhaving reglementen 

Wat betreft het mooier maken 

van het terrein hebben een heel 

aantal lelijke tuinhekken 

plaatsgemaakt voor groene 

ligusterheggen. Er is een mooie 

fietsenstalling gekomen en is er 

een prachtige werkplaats 

gemaakt en een ruim hok voor 

de opslag van potgrond en 

tuinaarde. Alles strak 

afgetimmerd door de mannen 

van onze werkploeg. Wij zijn 

hen veel dank verschuldigd.  

 

Zoals u heeft kunnen zien 

worden de twee grote ceders 

voor de kantine gekapt. Voor de 

kantine wordt een bloembak 

gemaakt en aan de zijkant twee 

bloemperken. In het midden het 

terras en twee openslaande deuren in de kantine. Deze coronatijd 

heeft laten zien hoe belangrijk 

ventilatie is en ook dat wordt hiermee 

sterk verbeterd.  

Deze week heeft Hans Gordijn de 

openslaande deuren gemaakt en is 

er dankbaar gebruik gemaakt van de 

nieuwe zaagmachine en de 

opgeknapte werkplaats. 

Voor het aanleggen van de 

bloembakken en bloemperken 

kunnen we overigens nog best wat vrijwilligers gebruiken, dus heb je 

zin om eens een dagje te helpen, meld je aan bij Anita Roks! Zij is de 

projectleider. 
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Op het gebied van veiligheid is in 2019 het terrein aan de voorkant 

afgesloten. Er is alvast een felle lamp bij het schuifhek geplaatst.  

Op aandringen van de politie is de lobby bij de Gemeente Maassluis 

doorgegaan om ervoor te zorgen dat het hele terrein van de 

Vluchtheuvel verlicht zou worden. Best trots zijn wij op het resultaat. 

We hebben mooie lantaarnpalen, die passen bij ons complex, alleen 

het branden wil nog niet zo lukken. Er ontstaat kortsluiting in de 

meterkast als alle palen worden aangesloten. Volgende week wordt er 

door de aannemer een zwaardere groep geplaatst. Dan zou het 

eindelijk moeten gaan lukken.  

Daarnaast is in een overleg met de wijkagent geopperd dat wij 

camera’s moeten plaatsen. Ton en Wilco zijn dit nu aan het uitzoeken. 

Er moet er sowieso één komen boven de schuifpoort. En het liefst ook 

één helemaal achteraan op ons terrein, in de buurt van de laatste 

lantaarnpaal. Ook een lang gekoesterde wens van Piet Breman om er 

één boven de groenbak te hangen. Er zijn nog steeds leden die allerlei 

troep in de groenafval bak gooien en hij moet dit er dan weer uithalen, 

omdat anders de Gemeente de container niet wil legen. De Vereniging 

en alle leden hebben dan een groot probleem!  

 

In 2019 is hard gewerkt aan nieuwe Statuten en reglementen. Omdat 

er vandaag geen discussie mogelijk is, kunnen we deze helaas niet in 

stemming brengen. De klacht die onze buur Lely over de staat van de 

achterkant van de 

tuinen/opstallen en 

de staat van de 

beschoeiing van 

de sloot heeft 

ingediend bij de 

Gemeente had 

grote gevolgen. 

De Gemeente 

Maassluis eiste 

naleving en 

handhaving van 

de regels en het 

bestuur moest hier 
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beleid opzetten. We hebben een opschoondag gehouden, waar we 

met zijn allen 11.500 kg afval en een container met oud ijzer van ons 

terrein hebben verwijderd en alle tuinen aan Lely zijde zijn aan de 

slootzijde gecontroleerd door de commissie Bouw & Onderhoud. Een 

enorme puist werk voor deze commissie en dat heeft heel veel 

vrijwilligersuren gekost. Zij hebben veel over zich heen gekregen en 

hebben een heel aantal onaangename gesprekken gevoerd. En dat 

allemaal om een goed resultaat voor de vereniging te verkrijgen. Veel 

respect voor de vrijwilligers in deze commissie.  

Met de Sparrendal kant gaan we met alle betrokken tuinders begin 

volgend jaar op dezelfde manier aan slag.  

 

Als het L-scherm helemaal klaar is wordt de achterzijde van het terrein 

opnieuw ingericht. Er wordt een plek gemaakt voor de bijenkasten van 

onze imker Theo Reij. Er worden diverse bijen minnende bomen en 

heesters geplant. Hoe het precies gaat worden is nog niet bekend, 

maar een en ander gaat bepaald worden, als het geluidsscherm aan 

de achterkant van ons terrein op zijn plaats staat.  

Aan de achterkant van het terrein zal het in ieder geval minder 

winderig en een stuk stiller worden en we zullen ook minder last 

hebben van fijnstof.  

Tegen het geluidsscherm is overigens 

een mix van klimplanten geplant, zodat 

het scherm in elk jaargetijde een 

andere kleur heeft: 

 Hedera Ibernica 

 Vijfvingerige Wingerd 

 Clematis mix,  

             verschillende kleuren 

 Kamperfoelie 

 

In de herfst rood, in de winter groen, in 

de zomer met bloemen. 
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Er zijn geen vragen binnengekomen over het secretarieel jaarverslag 

2019 en het beleid 2020. Het is hierbij vastgesteld. 

 

5. Verslag van de kascommissie 

De financiële stukken van 2019 zijn gecontroleerd door Marina Weeke 

en Rien Stoffels. Rien heeft de verklaring voorgelezen en de 

penningmeester decharge verleent voor het gevoerde financiële 

beleid. 

 

6. Financieel verslag penningmeester 2019 en balans per 31-12-

2019 

Er is een vraag binnengekomen van Arjan van Donk over de hoogte 

van de afschrijvingen in de begroting van 2020. Er is voor grote 

bedragen aangekocht, maar het bedrag van de afschrijvingen is in 

verhouding laag. In het kort komt het erop neer dat de tractor helemaal 

is afgeschreven in 2020 (dit was €500 per jaar). De transportwagens 

het hek en de zeecontainers worden in 10 jaar afgeschreven, 

waardoor het jaarlijkse bedrag dus niet zo hoog is. De precieze 

uitwerking van de cijfers kunt u op de website lezen. 

 

Verder valt op dat het bedrag diverse uitgaven hoog is. Dit komt omdat 

de kassa aanschaf van €1.200,- hier is ondergebracht. Er is voor 

gekozen om de kassa in één keer af te schrijven. 

 

Verder zijn er geen vragen binnengekomen. De financiële jaarstukken 

en de balans zijn bij deze vastgesteld. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Nadat ik de opengevallen functie van voorzitter op mij heb genomen, 

was er niet direct een penningmeester beschikbaar. Zodoende vervul 

ik nu bijna twee jaar beide functies. Buiten het feit dat dit bij elkaar veel 

te veel werk is, is het ook niet wenselijk. Heel blij zijn wij als bestuur 

dan ook met de komst van Wilco Smaal. Wilco draait nu bijna een jaar 

mee met het bestuur en gaat de taak van penningmeester op zich 

nemen. Het feit dat Wilco nog veel meer kwaliteiten heeft, is hij voor 

het bestuur van enorme meerwaarde. Er werd op deze manier 

gestemd.  
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Wilco Smaal is gekozen tot penningmeester voor de termijn van drie 

jaar. 

 

8. Vaststelling begroting 2020 

Aan de begroting is niet veel wat opvalt. Er wordt € 2.500 uit het eigen 

vermogen opgenomen. Gezien het succes van de opschoondag heeft 

het bestuur besloten voortaan 1x per jaar een 20 m3 vuilcontainer neer 

te zetten. Deze is begroot onder de post Vuilafvoer. De post Algemeen 

onderhoud is verhoogd met € 1.000,- vanwege de aanschaf van een 

nieuwe zaagtafel voor de werkplaats. Vanwege deze extra uitgaven is 

er een opname uit het eigen vermogen van € 2.500 begroot. 

 

Er zijn geen vragen over de begroting binnengekomen. De begroting 

2020 is hiermee vastgesteld 

 

9. Vaststelling contributies en bijdragen 

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2021 te verhogen. De 

Gemeente Maassluis heeft de jaarlijkse gebruiksvergoeding van het 

terrein met € 1.000,- verhoogd. Alle lopende kosten gaan omhoog. Er 

gaat groot onderhoud aan de kantine worden uitgevoerd. Dit zal in 

2021 tevens gedeeltelijk uit het eigen vermogen worden gefinancierd. 
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Contributievoorstel: 

Hele tuin (maximaal 150 m2):  € 130,00 

1,5 tuin (151 t/m 225 m2):   € 180,00 

Dubbele tuin (groter dan 225 m2) € 235,00 

 

De vergadering is akkoord gegaan met het contributievoorstel. 

 

10. Samenstelling kascommissie 

De kascommissie bestaat uit drie leden. Dit jaar hebben Rien Stoffels 

en Marina Weeke de stukken gecontroleerd. Wilco Smaal is 

teruggetreden, omdat het lidmaatschap van de kascommissie 

onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur. Er moeten 

twee nieuwe leden worden gekozen. Rien Stoffels is na 2 jaar 

aftredend.  

 

Adrie van Loenen en Monique de Man hebben zich aangemeld en 

zullen samen met Marina Weeke de stukken van 2020 gaan 

controleren. 

 

11. Jubilarissen 

 

Er zijn twee hele bijzondere jubilarissen dit jaar. Het bestuur heeft 

gemeend Piet Breman en Bert Engel namens alle leden te benoemen 
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tot lid van Verdienste. Beide mannen staan al jaar in jaar uit, dag in 

dag uit klaar voor de vereniging en haar leden. Zij zijn onmisbare 

krachten en wij hopen dat 

zij nog lang verdienstelijk 

voor onze vereniging 

willen blijven. We hadden 

hen graag een volle zaal 

gegund. Wellicht kunnen 

we er op de 

voorjaarsvergadering nog 

op toasten. Wij hebben de 

spelden uitgereikt tijdens 

de bestuursvergadering 

van begin november. Daarna hebben we een heerlijk stukje taart 

gegeten.  

 

 

Daarnaast hebben we nog een bijzondere jubilaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjors Schrumpf is dit jaar 40 jaar lid van onze vereniging. Ook hij heeft 

een speldje en een oorkonde gekregen. In kleine kring, met 1,5 meter 

afstand, is dit op gepaste wijze gevierd. 
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12. De vragen van de rondvraag zijn te lezen op de website 

www.vluchtheuvelmaassluis.nl. 

 

Anne Langedijk 

 

 

 

 
Nieuws van de redactie 
 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kun je 

sturen naar Ruud Broekman: 

Rabropo@kabelfoon.nl. (Tuin 60)  

De uiterlijke inleverdatum is 6 december. 

Het januarinummer zal i.v.m. de komende feestdagen verschijnen  

op 19 december. 

 

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

 

http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Berichten van het bestuur 
 

 

Contributie/verzekeringspremie 2021 

 

Bij dit vluchtheuveltje vindt u de factuur van de 

contributie en indien van toepassing de 

verzekeringspremie voor de collectieve 

opstalverzekering voor 2021. 

 

Tijdens de ALV op 14-11-2020 is de vergadering akkoord gegaan met 

een contributieverhoging per 2021. De bijdragen zijn als volgt: 

 

Hele tuin (maximaal 150 m2):  € 130,00 

1,5 tuin (151 t/m 225 m2):   € 180,00 

Dubbele tuin (groter dan 225 m2) € 235,00 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de factuur uiterlijk op 1 januari 2021 te 

betalen?  

 

 

Spreekuur in de kantine over verzekeringen op zaterdag 12 

december 2020 

Binnen onze vereniging is Arjan van Donk degene die 

al de verzekeringszaken afhandelt. Hij is 

contactpersoon voor zowel het bestuur als de leden. 

Indien u deel uitmaakt van de collectieve verzekering 

tuinhuizen, hebben wij een document bijgevoegd met 

belangrijke informatie over deze verzekering.  

Heeft u na het lezen hiervan vragen of heeft u 

überhaupt een vraag over uw verzekering dan kunt u 

altijd bij Arjan terecht. Hij houdt op zaterdag 12 december van 10.00 

tot 11.00 uur spreekuur in de kantine. U kunt Arjan ook per mail 

avd3142@hotmail.com of per telefoon 06-51223403 bereiken 

 

  

mailto:avd3142@hotmail.com
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Garant zaden 

Bij dit Vluchtheuveltje vindt u ook 

weer de bestellijst van de Garant 

zaden. U kunt uw bestellijst 

inleveren in de inkoop/winkel. Let op 

uiterlijk inleveren op 16 januari 

2021  

Eind januari /begin februari komen de bestelde artikelen centraal 

binnen en staan dan voor u klaar in de inkoop/winkel. U kunt de 

bestelling contant of per pin betalen.  

 

Compost bestellen 

Zoals in ieder najaar kunt u ook nu weer compost bestellen. De prijs 

per m3 is €15,00. De prijs per kar is dus € 7,50. U dient de kar zelf 

vol te scheppen en meteen bij de tuin leeg te maken, zodat de 

volgende ook meteen aan de slag kan.  

 

Diegenen die vorig jaar hadden besteld 

krijgen dit jaar gratis compost in 

verband met kwaliteitsproblemen 

destijds. De leverancier, Renewi, heeft 

garantie gegeven dat er goede 

kwaliteit compost zal worden geleverd. 

Men moet echter wel opnieuw een 

bestelling doen, zodat we weten wie de 

compost echt wil hebben. 

 

 

Bestellen en betalen kan via de inkoop/winkel. Er moet direct betaald 

worden. 

Bestellen kan tot 20 december 2020. Er wordt begin januari geleverd. 
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Werkrooster december 2020 en januari 2021 

     

 
7 november 2020 

  
14 november 2020 

122 A. El Hamouchi 
 

127 Y. Ulucay 

123 H. Mustafa 
 

129 A. Talhaoui 

124 S.G. Abdel ahad 
 

132 A. El Ouassidi 

125 R. Atar 
 

133 B. van der Aa 

126 M. Ghsson 
 

134 H. Lamdani 

     

 
21 november 2020 

  
28 november 2020 

135 Ö. Ertekin 
 

140 K. Tamo 

136 R. Saber Ali 
 

145 M. Akpinar 

137 H. Stakenburg 
 

147 M. Al Hariri 

138 Dhr. El Yousfi 
 

149 M.C. Cramers 

139 O. Hoogeveen, Tin Tin 
 

151 M. Smit  

     

 
5 december 2020 

  
12 december 2020 

157 M.E. Vreugdenhil 
 

185 W. Schouten 

159 M. Akpinar 
 

187 K. Soboczynski 

175 R. Yeldukko 
 

191 A.D.Y. Aal-Ajmaya 

179 A. Al Hariri 
 

193 J. Pelesic 

183 R.  Alebrahim 
 

197 A.J. Brederveld 

     

 
19 december 2020 

  
26 december 2020 

4 E.C.W. Rey 
 

16 Z. Fars 

10 C. Ponsioen-Goldenberg 
 

20 J. Pronk 

11 M.W. van Marle 
 

23 V. Kutlu 

14 Y. Zengin 
 

24 E.H. El Khadiri 

15 P.  den Toom 
 

28 S.H.M. Alshocikh 

          
 

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. 
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Commissie Bouw & Onderhoud 
 

Komende tijd gaat de commissie B&O alle opstallen, zoals huisjes, 

kasjes, platte bakken, en afscheidingen in kaart brengen en kijken of er 

voor al die opstallen een vergunning is afgegeven.  

Er is de laatste jaren veel gebouwd wat niet helemaal volgens de 

reglementen is. Er zijn inmiddels foto’s gemaakt van de achterzijde van 

alle tuinen aan de kant van het Sparrendal (zoals we vorige jaar ook 

aan de kant van Lely is gedaan) om te zien of de opstallen nog in 

goede staat zijn, of er geen opstallen staan binnen 2 meter van de 

sloot (dus ook geen hekjes), of er binnen 1 meter van de sloot alleen 

laagblijvende planten (max 50 cm) staan, of er geen rommel ligt en 

hoe de staat van de beschoeiingen zijn. Wij vragen dan ook eenieder 

of hij de reglementen op dit punt eens goed wil doornemen om zo te 

controleren of de opstallen die u heeft staan wel kloppen met de 

reglementen.  

Heeft u de reglementen niet meer in uw bezit kunt u deze downloaden 

van de website www.vluchtheuvelmaassluis.nl.  

In opdracht van de Gemeente Maassluis moet het bestuur de 

reglementen handhaven. Het complex krijgt daardoor ook een mooiere 

uitstraling. We hopen op begrip voor dit besluit en gaan ervan uit dat 

iedereen zijn medewerking hieraan verleent. 

 

Frans Gordijn 

Voorzitter Bouw & Onderhoudscommissie 

 

 

 

 

 

  

http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
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Nieuws van de redactie 
 
 
 
Onderstaand een overzicht wanneer de 
kopij in de maanden van 2021 bij de redactie ingeleverd moet zijn en 
wanneer Het Vluchtheuveltje gestikkerd wordt en bezorgd wordt. 
Noteer in je agenda!! 

 
Maand Uiterlijke 

inlever da- 

tum kopij 

zondag 

Stikkeren 
en Boekje 
in kantine 

voor 
bezorgers 

Bezorg 
periode 

Januari 
 

17 30 Week erna 

Februari 
 

14 27 Week erna 

Maart 
 

14 27 Week erna 

April 
 

11 24 Week erna 

Mei 
 

16 29 Week erna 

Augustus 
 

15 28 Week erna 

September 
 

12 25 Week erna 

Oktober 
 

17 30 Week erna 

November 
 

14 27 Week erna 

December 
 

5 18 Week erna 

 
Ruud Broekman  



 

 

 

 

 

 

 

17 

Opschonen……. We gaan weer verder! 
 
Op vrijdag 20 november heeft 

voorzitter Anne Langedijk een 

overleg gehad met wethouder Sjef 

Evers, wethouder Fred Voskamp, 

Marcel Knoester, managing director 

Lely en Michael Sloot. 

Hoofdonderwerp van dit overleg 

was beschoeiing. Tijdens dit 

constructieve overleg is uitgebreid 

gesproken over de wensen en 

mogelijkheden. Lely wil graag tegen 

een nette sloot, goed onderhouden 

opstallen en opgeruimde achterkanten van de volkstuinen aankijken. 

Anne heeft wederom benadrukt dat voor zowel de vereniging als de 

individuele leden een eenduidige beschoeiing onbetaalbaar is. 

Daarnaast is ook de situatie van de sloot aan de Sparrendal kant aan 

de orde geweest. Met name bij het stuk van 250 meter waar geen 

volkstuinen liggen, wordt de sloot veel te smal, omdat de oude 

beschoeiing de sloot wordt ingedrukt. In onze huurovereenkomst met 

de Gemeente Maassluis staat dat wij het terrein in nette staat moeten 

onderhouden, maar vallen zulke grote uitgaven daar ook onder? Wat is 

de verantwoordelijkheid van de Gemeente? Daar gaat nu naar 

gekeken worden. 

 

Zowel de Gemeente als Lely heeft gevraagd hoever we waren met het 

handhaven om 2 meter uit de sloot niet te bouwen en 1 meter uit de 

sloot alleen laagblijvende planten, zodat er voldoende ruimte is om de 

sloot goed te kunnen schoonmaken. De meeste tuinen aan Lely zijde 

zijn klaar. Er zal binnenkort een eindcontrole plaatsvinden door het 

bestuur. Afgesproken is dat er in januari een schouw komt door de 

Gemeente Maassluis. Dan moeten dus alle tuinen aan de Lely zijde in 

orde zijn. Samenvattend: 

 Geen opstallen binnen 2 meter van de sloot 

 Tot 1 meter van de sloot alleen laagblijvende begroeiing 

 Geen rommel achter of rondom de opstallen 
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Het overleg in bovengenoemde 

samenstelling gaat een vervolg 

krijgen. Eerst gaat de gehele situatie 

van het terrein van de Vluchtheuvel 

in kaart gebracht geworden.  

Er worden foto’s gemaakt, zodat 

duidelijker wordt waar men over 

praat. Daarna vindt een 

locatiebezoek plaats. 

 

In de komende weken wordt het 

volgende in kaart gebracht:  

1. Lengte en staat beschoeiing 

Lely zijde 

2. Staan er binnen 2 meter uit 

de sloot opstallen (Lely zijde) 

3. Is er 1 meter uit de sloot alleen laagblijvende begroeiing  

(Lely zijde) 

4. Staat middenpad 

5. Sloot en beschoeiing sloot zijde Sparrendal (waar geen tuinen 

zijn) 

Zowel Lely als de Gemeente hebben de intentie om de onooglijke 

beschoeiing aan de kant van de volkstuinen aan Lely zijde te 

vervangen. Er is nog geen definitief besluit of tijdpad, maar dit betekent 

wel dat de leden aan Lely zijde voorlopig niet meer zullen worden 

aangesproken op de staat van hun beschoeiing. We wachten even af 

wat er gaat gebeuren. 

 

Begin 2021 gaan we wel starten met het opschonen van de tuinen aan 

de Sparrendal kant. Vanzelfsprekend gelden hiervoor dezelfde regels. 

De controles zijn inmiddels uitgevoerd. Alle leden waarvan de tuin niet 

voldoet aan het Reglement, krijgen een foto van de achterkant van de 

tuin en opstal, met daarbij aangegeven, wat er moet gebeuren. 

 

Zaterdag 16 januari 2021 komt er op het parkeerterrein weer een 
container te staan. Lely gaat deze sponsoren. Zij willen heel graag hun 
doel bereiken om tegen nette volkstuinen aan te kijken.  
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Lekker genieten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Ook in oktober is het nog goed vertoeven op de tuin”. 

 

Van Jennifer Mulder, tuin 72, kregen we deze foto met goedkeuring 

van de beide dames. 
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Contactgegevens  
 

Voorzitter: Anne Langedijk, Tel. 06-33838009 
Email: voorzitter@vluchtheuvelmaassluis.nl 

 

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

 

Penningmeester: Wilco Smaal, Tel. 06-44442193 
Email: penningmeester@vluchtheuvelmaassluis.nl 
IBAN-nummer: NL12 INGB 0001 3319 05 
 

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. 06-51223403 
 

Kantine: Geopend: iedere zaterdag van ± 9.00 - ± 14.00 uur. 
Coördinator kantine en medewerkers: Bert Engel 
Schoonmaak: Mari en Ans Paalvast, Tel. 06-25334197 
Inkoop bar: Peter van den Berg 

 

Inkoopcommissie: Contactpersoon Anne Langedijk. 
Winkel open: jan - juni: 10.00 - 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 Piet Breman  
Tel. 06-50823679 

 

Huren van aanhangwagen en graafmachine: 
Piet Breman Tel. 06-50823679 
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