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Van de voorzitter
En dan is het jaar 2020
bijna alweer voorbij. Voor
velen van ons een jaar
waar men niet graag aan
terugdenkt. Corona heeft
ons behoorlijk in de greep
gehouden. Een aantal
leden van onze vereniging
hebben het aan den lijve
ondervonden hoe naar dit
virus is. Wat een grote
impact het heeft op je
leven. Ook de vrijheid
beperkende maatregelen
waren voor velen heel erg
lastig. Met een beetje
geluk wordt er in januari
gestart met de vaccinatie.
Hopelijk kunnen we dan
allemaal in het nieuwe jaar 2021 langzaamaan weer terug naar het
normale leven wat we gewend waren. Mogen we elkaar weer
aanraken, knuffelen, een hand geven, gezellig met collega’s op
kantoor werken, live overleggen in plaats van met Zoom of Teams en
lekker op vakantie naar het buitenland.
De Vluchtheuvel blijft ook in 2021 in beweging. Plannen zijn er altijd
genoeg. De kunst is om het allemaal een beetje behapbaar te houden.
Tenslotte is het allemaal vrijwilligerswerk. Er gaat gestart worden met
groot onderhoud aan de kantine. De tuin voor de kantine krijgt een
flinke make over, zodat we straks een volkstuinwaardige aanblik
krijgen vanaf de Weverskade en de leden met elkaar gezellig op het
terras kunnen zitten.
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Over de inrichting
van de achterkant
van ons complex bij
het geluidsscherm
hebben Wilco en ik
een leuk overleg
gevoerd met lid en
imker Theo Reij,
Martijn de Jong,
projectleider en
Marco Weber,
beleidsadviseur Groen van de Gemeente Maassluis. De Gemeente
heeft voor het geluidsscherm ongeveer 40 bomen gekapt en deze
moeten her plant worden. Het plan is nu om een ecologische tuin aan
te leggen met diverse soorten bomen waar vogels en alle insecten blij
van worden. Gesproken is over Grauwe wilg, Krenteboompje,
Meelbes, Wilde Lijsterbes, Photinia (glansmispel), Laurierhaag,
Olijfwilg en Meidoorn. De ondergrond wordt bedekt met wilde bloemen
en kruiden. Er komt een slingerpaadje door en de bijenkasten van
Theo komen hier ook te staan. Aan het scherm zullen nog diverse
nestkasten worden opgehangen. De Gemeente gaat nu aan de slag
met het ontwerp.
Onderstaande serie foto’s wilde ik u niet onthouden. Dominico Massa
van tuin 195 heeft het plaatsen van het geluidsscherm op de voet
gevolgd en het plaatsen van de allerlaatste schermdelen
vastgelegd…En toen was het stil!
Helaas kan de nieuwjaarsreceptie niet doorgaan. En daarom wens ik u
vanaf deze plaats hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2021.
Anne Langedijk
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Agenda
Datum
xx-xx-xx

Activiteit
?????? i.v.m. Coronavirus ??????

Nieuws van de redactie
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kun je
sturen naar Ruud Broekman:
Rabropo@kabelfoon.nl. (Tuin 60)
De uiterlijke inleverdatum is 17 januari 2021.

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

Wie heeft de grootste pompoen???
Deze zomer waren er enorme
pompoenen in de tuinen te zien.
Dat bracht ons op een idee:
aanstaande zomer organiseren we een
wedstrijd met als titel: Wie heeft de
grootste pompoen?
Geen liefhebber van pompoenen?
Zonnebloemen lenen zich ook voor
zo’n wedstrijdje. Wie heeft de hoogste
zonnebloem?
In september gaan we kijken wie de grootste/ hoogste heeft. U doet
toch ook mee? Hoe meer deelnemers hoe leuker. En u kunt de zaden
meteen bij uw bestelling zetten. Of misschien heeft u zelf zaden van
pompoen of zonnebloem bewaard. Soms zijn er te veel zaden. Deel ze
met de buren. Kunnen ze meteen meedoen😊.
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Berichten van het bestuur

Contributie en verzekeringspremie 2021

Wilt u zo vriendelijk zijn de factuur voor de
contributie van 2021 en indien van toepassing ook
de verzekeringspremie 2021, uiterlijk 15 januari
2021 te voldoen?
Dit jaar hebben de leden waarvan het mailadres bij de vereniging
bekend is, de factuur per mail ontvangen. Heeft u geen factuur
ontvangen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn een berichtje te sturen naar
de penningmeester: weesmaal@gmail.com

Bestellen Garantzaden

Vergeet u niet op tijd uw zaden te bestellen?
Bij het vorige Vluchtheuveltje was een brochure en een bestellijst van
Garantzaden gevoegd. Als u hier gebruik van wilt maken lever de lijst
dan uiterlijk 16 januari 2019 in. Centraal zal er door de vereniging
besteld worden en bespaart u verzendkosten.
In januari komen de bestelde artikelen centraal binnen en staan in de
winkel. Het enige wat u nog moet doen, is in de winkel contant betalen.
U bent niet verplicht om van deze faciliteit gebruik te maken. U kunt
ook zelf (digitaal) bestellen, dat kan bij Garantzaden, maar ook bij
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andere leveranciers. Maar wat is er nu handiger dan dat je bestelling al
op ons complex op je staat te wachten.
Zonnepanelen,
Vanwege gezondheidsredenen
heeft Ton Koene een aantal
taken overgedragen aan Wilco
Smaal. Ton zal de technische
zaken op zich blijven nemen.
De afgelopen tijd zijn zoveel
mogelijk tuinen in kaart gebracht
waar op huisjes c.q. kasjes
zonnepanelen zijn aangebracht.
Op dit moment zijn dat 28
tuinen, waarvan er nu 21 zijn gecontroleerd. De bedoeling is uiteraard
dat alle tuinen worden gecontroleerd maar door omstandigheden is dit
nog niet helemaal gelukt. De leden van de tuinen die ik nog moet geen
controleren wil ik binnenkort gaan uitnodigen via een mailtje,
telefoontje of per brief, zodat we zeker weten dat alle zonnepaneel
installaties veilig zijn en volgens de regels zijn geïnstalleerd.
Beveiligingscamera’s op de Vluchtheuvel.
In het overleg met de wijkagent is duidelijk geworden dat het
noodzakelijk is ons terrein en het clubgebouw verder te beveiligen. Ton
Koene en Wilco Smaal zijn bezig met een onderzoek om ons complex
te beveiligen met camera’s. Dit betreft dan het terrein bij de
hoofdingang en clubgebouw, maar ook achteraan op het hoofdpad.
Achteraan zal nog een hele uitdaging worden, omdat we op grote
afstand van het hoofdgebouw zitten (ruim 500 meter) en vanwege de
elektrische voorzieningen en
communicatie met de camera. Gelukkig
zijn er tegenwoordig heel wat
technische mogelijkheden en snufjes,
die dan ook onderzocht worden.
Er zijn een paar bedrijven/ mensen
benaderd die bekend zijn met
camerasystemen en hebben advies
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gevraagd hoe, waar, en welke camera’s het beste zijn en kwalitatief
voldoen aan onze wensen. Natuurlijk worden ook de kosten van
aanschaf en montage in kaart gebracht.
Privacy.
Uiteraard zullen er leden zijn die denken van: hè hoe zit dit met mijn
privacy! Daar moet het bestuur uiteraard zeer zorgvuldig mee om
gaan. We zullen in ieder geval de wetgeving hieromtrent volgen en dat
betekent dat de beelden die worden opgenomen maar beperkt
opgeslagen mogen worden (maximaal 4 weken). Ook zal niet iedereen
zomaar de beelden mogen en kunnen terugzien. Dit zal in de
bestuursvergadering worden bepaald en vast worden gelegd in een
privacyverklaring.
Boete niet verschijnen bij de verplichte werkbeurt
Let op! Vanaf 1 januari 2021 zal de boete bij het niet verschijnen voor
de verplichte werkbeurt worden verhoogd met € 15,00 naar € 30,00.
Het bedrag voor het afkopen van de verplichte werkzaamheden wordt
ook verhoogd van € 45,00 naar € 60,00.
Het bestuur hoopt hiermee te bereiken dat leden, indien men
verhinderd is, tijdig contact opnemen met Piet Breman. Het is de
bedoeling dat men bij verhinderding zelf zorgt voor een vervanger.
Ruilen met een collega tuinder kan men doen aan de hand van de
indeling op de werklijst. Zomaar niet op komen dagen op
zaterdagochtend moet echt niet meer voor komen.
Tuin bij de kantine
De tuin bij de kantine krijgt
een make-over. Zoals u
vast wel heeft gezien zijn
de grote ceders voor de
kantine al omgezaagd.
Wilco Smaal is onze
expert. Hij klimt tot bovenin
de boom en zorgt dat de
boom op veilige wijze
gekapt wordt.
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Intussen zijn er honderden tegels verzameld waar een plantenbak van
wordt gemaakt. Het wordt een bak van halve tegels. De tegels zijn
bijna allemaal al gehalveerd. Er is dus al heel wat werk verzet. Maar
voordat we aan de bak kunnen beginnen, moeten eerst de restanten
van de oude planten weg en een laag van de, inmiddels sterk
verzuurde, grond. Kortom werk aan de winkel. Gelukkig zijn er
meerdere mensen die willen helpen. Vele handen….….maken licht
werk.
Van de takken zijn inmiddels kerststukjes gemaakt en het restant is
versnipperd en ligt nu misschien bij u in de tuin.
(Foto: Annemieke Prins heeft zich creatief
uitgeleefd met een tak van de cederboom
die bij de kantine stond)
Vooraanzicht

(Foto: Ook Anneke Broekman is creatief bezig
geweest met onder meer takken van de
cederboom en takken van een conifeer beiden
van de tuin)
Bovenaanzicht.
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Van de stammen gaan we insectenhotels maken. Kortom alles wordt
hergebruikt. Intussen zijn er ook openslaande deuren in de kantine
gemaakt.
Het bestuur is erg blij dat het een gezamenlijk project van de leden is:
de een timmert de openslaande deuren, de ander geeft ze een verfje,
sommigen hebben tegels gehaald en een volgende heeft ze
gehalveerd, zagen doet weer iemand anders. We stellen het op prijs
dat iedereen zich inzet om van het tuincomplex een gezellig verblijf te
maken.

Natuurlijk bent u van harte welkom als u ook een keertje wil
meehelpen. Laat het mij dan even weten.
Dus als alles klaar is kunnen we van de zomer, als het dan vanwege
Corona tenminste weer mag, op het terras genieten van de
opgeknapte tuin.

Anita Roks
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Vraag en Aanbod
Deze rubriek bestaat al langere tijd, maar
bij gebrek aan vraag en aanbod is deze
uit de lay out verdwenen. We gaan dit
nieuw leven in blazen in het Vluchtheuveltje.
Hier kunt u spullen aanbieden of vragen of iemand op de tuin iets heeft
waar u om verlegen zit. Het is de bedoeling dat het om zaken gaat
betreffende tuinieren. Bijvoorbeeld als u gezaaid heeft en 100
slaplantjes heeft die u niet allemaal gebruikt.
Wellicht dat dit in het najaar kan leiden tot een ruilbeurs.
Gratis af te halen:
Paardenmest. Burgerweg 3 in Maasland. Telefoonnummer
0624266245

Vrijwilligers gevraagd.
De Stichting ASVZ heeft aan de Haydnlaan in
Maassluis een woonvoorziening voor mensen met
een beperking (De Luit). Het huis heeft een grote
tuin waar dringend onderhoud gepleegd moet
worden. Men is op zoek naar vrijwilligers die de tuin
weer een mooi aanzien kunnen geven.
Heeft u wat tijd over en wilt u de mensen aan de Haydnlaan een
handje toesteken, laat het dan weten en stuur een berichtje naar
info@vluchtheuvelmaassluis.nl

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond
2021 toe. Dit jaar zal het vieren hiervan waarschijnlijk anders zijn dan
de jaren hiervoor i.v.m. maatregelen a.g.v. het Coronavirus.
Laten we positief blijven en met ons allen ons best doen in houding en
gedrag, om het Coronavirus de kop in te drukken.
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Jubilaris
De heer Kürüs van tuin 40-42 is dit jaar 25 jaar lid van de
Vluchtheuvel. Vanwege vakantie van de heer Kürüs hebben wij het
speldje niet tegelijk met de overige jubilarissen kunnen uitreiken.
Zaterdag 12 december heeft voorzitter Anne Langedijk het speldje, de
oorkonde en de bijbehorende bloemen overhandigd. Van harte
Gefeliciteerd!
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Werkrooster januari en februari 2021

2 januari 2021
van Wingerden
K.A. Abdulla
T.S.P. Reij
R.P. Pronk
F. Abdullah

41
45
48
50
52

9 januari 2021
F. Feelders
R. Wijnhorst
S.H.M. Suljevic
S. Kako
M. El Boukhlifi

55
57
59
62
63

16 januari 2021
A. El Boussattati
M. Ahnouch
00
O. Erül
B.M. Yalcin

64
66
67
68
70

23 januari 2021
S. Berkdar
A. Said
M. Oulad Touhami
S. Solmaz
S. Alabdallah

72
74
75
76
77

30 januari 2021
J.C. Mulder
S. Alptekin
R. Ashad
A. Yilmaz
S. Soydemir

78
80
82
84
86

6 februari 2021
S. Caner
A. El Hamouchi
A. El Moukadam
A. El Hahaoui
R. Smit

87
88
89
90
92

13 februari 2021
I. Hoekstra
M. Ozdemir
F.P. van Dun
O. Gürbüz
H. Sasmaz

30
35
38
39
40\42
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94
96
98
100
101

20 februari 2021
G.M.P. van Wijk
D. Fahry
L.R. Teeuwisse
P.J.N. van Zanden
M. Fares

103
104
107\109
110
112

27 februari 2021
H.A. Köse
M. Odeh
R. de Bloois
A. Osman
M. Erül

Boete niet verschijnen bij de verplichte werkbeurt
Let op! Vanaf 1 januari 2021 zal de boete bij het niet verschijnen voor
de verplichte werkbeurt worden verhoogd met € 15,00 naar € 30,00.
Het bedrag voor het afkopen van de verplichte werkzaamheden wordt
ook verhoogd van € 45,00 naar € 60,00.
Het bestuur hoopt hiermee te bereiken dat leden, indien men
verhinderd is, tijdig contact opnemen met Piet Breman. Het is de
bedoeling dat men bij verhinderding zelf zorgt voor een vervanger.
Ruilen met een collega tuinder kan men doen aan de hand van de
indeling op de werklijst. Zomaar niet op komen dagen op
zaterdagochtend moet echt niet meer voor komen.

Let op: zonder goede reden niet op komen dagen
betekent een financiële sanctie van € 30,-. Maar
uiteraard laat u het zover niet komen. Afmelden (met
een zeer grondige reden) bij Piet Breman
Tel. 06-50823679.
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Winterklaar!!!
Toen ik een Whatsapp-bericht met de foto
naast deze tekst naar mijn familie stuurde
met als onderschrift dat het Stadsbedrijf mijn
tuin winterklaar heeft gemaakt, moest ik aan
de uitdrukking “Winterklaar”denken.
Eigenlijk vind ik het beter om van
“Voorjaarsklaar” te spreken omdat je de tuin
geschikt maakt voor het nieuwe tuinseizoen.
Ik kan mij heel goed voorstellen dat
beginnende tuinders niet weten welke
grondbewerking het beste is omdat iedere
tuinder hierover zo zijn eigen idee heeft.
Ik probeer hier de voor- en nadelen van diverse
bodembedekkingen beknopt uiteen te zetten.
De meeste tuinders spitten of laten dit doen.
Door te spitten zorg je ervoor dat zware grond
makkelijker te bewerken is. Je raakt ook het
onkruid kwijt en je kunt meteen
bodemverbeteraar of gedroogde mest door de
bodem werken. Door het spitten breng je meer
zuurstof in de grond. Zo komen er mineralen vrij,
wat de grond vruchtbaarder maakt.
Spit in de herfst of in het begin van de winter. De
ideale tijd is net na de eerste vorst. Dan voorkom
je dat slakken hun eitjes tussen de kluiten
afzetten en heb je het jaar erna dus minder
slakken.
Spit kleigrond niet na veel regen, dan is de grond
te zwaar.
Door de grond zo radicaal om te werken, verstoor
je de structuur van de bodem. Wil je om die
redenen liever niet spitten, breng dan eventueel
in de winter een mulchlaag met grasmaaisel op
de grond aan. Deze humusrijke laag verdwijnt
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uiteindelijk vanzelf in de grond door het werk van wormen en allerlei
andere diertjes. Dat scheelt jou een heel pak werk en toch verbeter je
de bodemstructuur.
De mulchlaag beschermt de grond in de winter tegelijk tegen extreme
weersomstandigheden, zoals vorst en zware regen.
Ga je biologisch tuinieren en ziet je tuin eruit zoals op de linker foto.
Dan spit je slechts één keer en verder in je tuindersleven nooit meer.
Wil je niet spitten maar wel wat doen om onkruidgroei te voorkomen
dan kun je ook de bodem bedekken met een flinke laag houtsnippers.
Een laag snippers voorkomt het ontkiemen van onkruidzaadjes. Mocht
dit toch kunnen ontkiemen, dan kan deze niet diep wortelen.
Het verwijderen van onkruid is dan een stuk
eenvoudiger. De snippers gaan uitdroging
tegen en voorkomen overmatige
verdamping. Dit is vooral belangrijk tijdens
de warme zomermaanden, zodat planten
niet te snel uitdrogen. In de winterperiode
zorgen de snippers voor een isolerende
werking. Hiermee zijn kwetsbare planten
beter beschermd tegen vorst. Een nadeel
van houtsnippers is dat de laag die contact
heeft met de aarde gaat composteren en
dus stikstof (voeding) uit de grond onttrekt.
Ik heb ook een keer meegemaakt dat uitlopers van een plant gewoon
verbrandde door de houtsnippers er omheen.
Verse paardenmest kan
je in het najaar op de
tuin verspreiden (als
toplaag, niet
doorspitten). In het
voorjaar kun je beter
geen verse mest
gebruiken maar oude
gecomposteerde mest.
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Paardenmest is heel vezelrijk dus een goede grondverbeteraar.
Als paardenmest niet goed gecomposteerd is, kunnen er wel veel
onkruidzaden in zitten. Dit is ook afhankelijk waar de mest vandaan
komt.
Denk er wel aan dat bonen en bietjes niet van verse mest houden.
Uiachtige en worteltjes zijn extra gevoelig voor uienvlieg en wortelvlieg.
Je kunt ook kiezen voor een groenbemester maar het probleem hierbij
is dat het in augustus gezaaid moet worden en dan staan de tuinen
meestal nog vol met groenten.
Mulchen met compost is natuurlijk ook een goede bodembedekker en
grondverbeteraar. Er valt nog heel veel te vertellen over
bodembedekkers en grondverbeteraars maar dan kan ik het hele
Vluchtheuveltje hier wel mee vullen en ik wil andere tuinders (v/m) ook
gelegenheid geven om een artikel in dit blad te plaatsen.
Tenslotte wil ik het nog even hebben over
worteldoek. Dit is geschikt om hardnekkige
onkruiden te doden maar het dood ook al
het leven in de grond. Het onkruid wordt
misschien wel onderdrukt, maar
schimmels vinden die donkere, vochtige
ruimte onder het doek heerlijk!
Niet iets wat je wil zien groeien aan je pas
geplante plantjes.
Plantenwortels krijgen water maar geen
lucht door het worteldoek heen. Net
hetzelfde voor het bodemleven in de
grond. Lucht is essentieel voor alles wat leeft!

Rien Stoffels
Tuin 141
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Opschoondag Vluchtheuvel

16 januari 2021
Zoals u allen vast nog weet hebben wij in januari 2020 de eerste
opschoondag van de Vluchtheuvel gehouden. We hebben toen met
elkaar Het was de start van een enorme opruimactie omdat onze
buurman Lely een klacht neergelegd had bij de Gemeente Maassluis
dat zij tegen Favela aankeken. Natuurlijk niet echt een compliment
voor een volkstuinvereniging. De Gemeente Maassluis het bestuur van
De Vluchtheuvel heeft opgedragen conform de overeenkomst zorg te
dragen voor goed onderhoud van het terrein. De Gemeente Maassluis
eist naleving en handhaving van de regels.
De tuinen aan Lely zijde zijn nu op een aantal na klaar. De betreffende
tuinleden zullen nogmaals worden aangesproken.
Deze tuinen moeten half januari 2021 klaar zijn, omdat de Gemeente
Maassluis dan een schouw komt houden.
Nu gaan we dus starten met de tuinen aan de kant van het Sparrendal.
De commissie Bouw & onderhoud heeft foto’s gemaakt van alle tuinen.
Na inventarisatie blijkt dat 58 van de 69 tuinen niet voldoet aan het
reglement. In opdracht van de Gemeente Maassluis moeten de
reglementen gehandhaafd gaan worden, ook al is dit jarenlang
gedoogd. Dit betekent dus:
1. Geen bebouwing binnen 2 meter van de sloot (dus geen pergola,
schutting, hek, gereedschapskasten etc).
2. Tot een meter uit de slootkant is alleen laagblijvende beplanting
(0,5 m) toegestaan (dus geen bomen) en deze grond mag niet
als opslagplaats gebruikt worden.
3. Opstallen moeten er netjes uitzien (opgebouwd van eenzelfde
soort bouwmateriaal en netjes zijn onderhouden. Geen troep
rondom de opstallen.
4. Staat van de beschoeiing moet goed zijn
18

Alle tuinders waarvan de tuin niet voldoet aan het reglement vinden
bijgevoegd bij dit Vluchtheuveltje een brief met daarin de punten die
aangepakt moeten worden plus een foto van de tuin. Wij zijn ons ervan
bewust dat het heel vervelend en ingewikkeld is, dat in al die jaren een
en ander altijd gedoogd is. We hopen op de medewerking van de
leden, zodat wij met zijn allen kunnen blijven moes tuinieren.
Om het opruimen voor alle leden te vergemakkelijken, komt er op
zaterdag 16 januari 2021, de opschoondag, een vuilcontainer op het
parkeerterrein (gesponsord door Lely). Van 9.00-15.00 uur rijdt de
tractor over het terrein om alle rommel (geen chemisch afval) mee
naar voren te nemen. Het is wel de bedoeling dat u zelf de spullen in
een kar laadt en deze daarna ook zelf in de container gooit. Oud ijzer
en schoon hout wordt apart ingezameld. Het bestuur hoopt van harte
dat zoveel mogelijk leden mee zullen doen met deze
schoonmaakactie.
Het is niet de bedoeling dat alle rommel de dag ervoor al op het pad
wordt gezet. Verzamel vast voor op je eigen tuin en gooi het daarna
rechtstreeks in een kar.

Belangrijk: Houd 1,5 meter afstand van elkaar

Koek en Zopie

Op deze dag zal Peter van den Berg vanuit de
openslaande deuren van de kantine heerlijke broodjes
bal, kroket etc. verkopen.
En natuurlijk fris en bier. De koffie en thee is gratis!
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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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