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Van de voorzitter 
 

Met een goed gevoel kijkt het bestuur 

terug op de Algemene 

Ledenvergadering.  

De opkomst was goed. Er waren 68 

tuinen vertegenwoordigd (41,5%). 

Omdat een aantal tuinleden ook 

man/vrouw meeneemt, was de kantine 

flink gevuld. Prima!  

Leest u vooral ook het sfeerverslag 

verderop in dit nummer.  

Ik ben gekozen tot voorzitter.  

Voor zover ik kan nagaan de eerste 

vrouwelijke voorzitter van de 

Vluchtheuvel. Via allerlei kanalen hoor/lees je steeds vaker dat er meer 

vrouwen aan de top moeten komen. De Vluchtheuvel gaat dus met de 

tijd mee! Ik ben blij met jullie steun. Besturen is namelijk best hard 

werken (naast mijn reguliere baan).  

 

Op allerlei terreinen zijn we momenteel bezig. De Vluchtheuvel heeft 

van de Gemeente Maassluis een uitnodiging gekregen om deel te 

nemen aan de projectgroep geluidshinder A20 waarin naast een brede 

vertegenwoordiging van de Gemeente ook bewonersverenigingen van 

Kastanjedal, Doornenbuurt en Vertowijk vertegenwoordigd zijn.  

De gehele geluidshinder langs de A20 wordt door een extern bureau 

akoestisch in beeld gebracht en varianten in hoogten voor 

geluidswallen of-schermen worden onderzocht. Omdat er zeker ook 

raakvlakken met de Vluchtheuvel zijn, is het goed om daar aan tafel te 

zitten.  

 

Op 16 en 17 april is door 12 leerlingen van het Lentiz college met een 

begeleider aan het middenpad gewerkt. Zij hebben naar hun 

mogelijkheden gewerkt, maar het resultaat is niet geheel naar 

tevredenheid. Er wordt gewerkt aan een oplossing. 
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Zoals u aan de foto’s kunt zien 

heb ik in het eerste weekend van 

april tijdens ‘Kom in de kas’ o.a. 

een prachtige chrysantenkas 

bezocht aan het bedrijventerrein 

Oudcamp/Herenwerf in Maasland.  

 

 

 

 

Nu houd ik sowieso erg van paars, maar deze soort vind ik werkelijk 

prachtig. Ik hoop eigenlijk dat deze ook in ons eigen winkeltje terecht 

komt! 😉 

 

Anne Langedijk 
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Agenda 

 

Datum Activiteit 

27 april Koningsdag 

3 mei Klaverjassen 

10 mei Bingo 

18 mei Groene Passie Bergen 

 

 

Weerspreuk 

 

Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij. 

 

Meiregen op het zaad, is goud op de plaat. 

 

Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij. 

 
In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen. 
 

 

 

 

Kopij  
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  
12 mei. 
 
 
 
Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de 
mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de 
Vluchtheuvel wordt weergegeven. 

 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Berichten van het bestuur 
 

 

 

1. Gebruik zaagmachines werkplaats 

 

Wij zijn erop geattendeerd dat men 

zonder toestemming van de 

vrijwilligers van Algemeen 

Onderhoud & Service de werkplaats 

binnengaat en gebruik maakt van de 

zaagmachines. Om ongelukken te 

voorkomen heeft het bestuur 

besloten dat alleen John Feelders 

(tuin 9) en Wim Hakvoort (tuin 18) 

zaagwerkzaamheden mogen 

verrichten. Zij doen dit graag voor u! 

Van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  

Bij afwezigheid kunt u uw zaagverzoek ook bij Piet Breman 

neerleggen. Hij geeft dit dan voor u door! 

 

2. Storten vuilnis in Groen container 

Wederom is er vuilnis gestort in de 

groen-container. Dit mag niet!! Het 

heet tenslotte niet voor niets een 

GROEN-container. Piet Breman 

heeft zich in veel bochten moeten 

wringen om de berg hout en ander 

rotzooi eruit te halen. De dader ligt 

helaas op het kerkhof. Hierbij willen 

wij u er nogmaals op attenderen dat 

u grofvuil ZELF weg dient te 

brengen naar de milieustraat van 

de Gemeente aan de 

Helderingstraat. De inhoud van de container wordt verwerkt als 

groenafval. Indien men er bij de verwerking ander afval tussen ziet 

liggen, moet dit allemaal gescheiden worden. U begrijpt dat dit de 
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vereniging op kosten jaagt! Ziet u iemand dit doen? Help ons dan! 

Geef de naam door aan een van de bestuursleden. Bij voorbaat dank! 

 

3. Nabestellen ligusterplanten 

 

Op dit moment zijn er 16 tuinen  

waar nieuwe ligusterhaag is geplant, 

door de vereniging of door leden die 

dit zelf graag wilden. (Wel kosteloos 

door de vereniging geleverd) 

Nu zijn er nog een paar aanvragen 

bij ons binnengekomen van leden of 

men alsnog mee zou kunnen doen 

met deze actie. 

In de laatste bestuursvergadering 

hebben we besloten dat, indien er 

voldoende interesse is, wij alsnog nieuwe planten zullen gaan 

bestellen. 

Dus onze vraag is? Zou u hiervan gebruik willen maken, geef dit dan 

op korte termijn via e-mail tonkoene@kabelfoon.nl of telefoon 06-

53812662 door aan Ton Koene. Dit dan wel graag voor 13 mei!! 

 

 

 

Oud plaatje 
 
Zwartwit foto van 40 jaar geleden van ons 
verenigingsgebouw. 
 
 
 

Op de collectiebank van de Historische Vereniging Maassluis kwam ik 
deze foto tegen. 
Het volgende bijschrift stond er vermeld: 
Het nieuwe verenigingsgebouw van Volkstuinvereniging de 
Vluchtheuvel, Weverskade 55 in 1979. De vereniging is opgericht op 
16 september 1965. 
 
Ruud Broekman  

mailto:tonkoene@kabelfoon.nl
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Een impressie van de algemene jaarvergadering op  

23 maart 2019. 

 

Het was een gezellige drukte: de kantine zat helemaal vol. Fijn dat er 

zoveel belangstelling was voor het reilen en zeilen binnen onze 

vereniging.  

 

 
 

De interim-voorzitter, Anne Langedijk, opende de vergadering en vroeg 

een minuut stilte voor de leden van onze vereniging die het afgelopen 

jaar zijn overleden.                                                         

 

Daarna werden de jaarverslagen goedgekeurd en werd de 

bestuursverkiezing gehouden. De voorgestelde kandidaten zijn 

benoemd en nu is het bestuur bijna compleet. Alleen is er nog een 

vacature voor de post penningmeester. Anne, die nu voorzitter is, wil 

tijdelijk het penningmeesterschap wel blijven doen. Maar………we 

kijken dringend uit naar een persoon die het wil overnemen. U begrijpt 

dat het een belangrijke post is. 
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We hebben Piet Breman, de jubilaris die 40 jaar lid is van de 

vereniging, in het zonnetje gezet en hem een oorkonde, een speld van 

de AVVN  en een flesje wijn overhandigd. 

 

 

Daarnaast hebben we afscheid genomen van enkele vertrouwde 

gezichten binnen de vereniging die hun steentje hebben bijgedragen in 

het bestuur: van Piet de Bruin die tot vorig jaar voorzitter was, van Ton 

Hanemaaijer en van Willem de Bruin. Ook zij gingen met een flesje 

naar huis.  

 

Piet de Bruijn wordt bedankt door             Ton Hanemaaijer wordt bedankt door 

Willem de Bruin              Ton Koene 
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De feestelijkheden waren nog niet voorbij, want de winnares van de 

mooiste tuin werd bekendgemaakt: Els Kieboom was dit jaar de 

gelukkige met haar symmetrisch aangelegde tuin. Zij ging met de 

wisselbeker en een mooie bos bloemen naar huis. 

 

Anita Roks vertelde nog over het belang van biologisch tuinieren en 

waar zij tuintips vandaan gehaald had toen ze pas begon op de 

Vluchtheuvel. Bij de Vereniging Velt zijn tips voor de beginnende maar 

zeker ook voor de ervaren tuinier te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de rondvraag werden de ingediende vragen beantwoord.  

 

Een volgende, extra Algemene Vergadering zal in het najaar zijn. Dan 

zullen de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan u 

worden voorgelegd. Deze worden aangepast conform de 

modelstatuten er reglementen van het AVVN.  

Graag zien we u daar weer. 

 

Tot slot bedankte Jos Klein het bestuur en de 

vrijwilligers voor hun inzet. 

 
Anita Roks  

Piet de Bruijn wordt bedankt door 
Willem de Bruin 

Ton Hanemaaijer wordt bedankt door 
Ton Koene 
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Zonnepanelen vervolg. 
 

Beste mede volkstuinders. 

 

Graag wil ik nog even terugkomen op het aanschaffen van 

zonnepanelen. 

In één van de vorige edities van Het Vluchtheuveltje heb ik geprobeerd 

een zo duidelijk mogelijk beeld neer te zetten over de voordelen, 

aanschaf en gebruik van zonnepanelen. 

De mensen die zich hebben aangemeld om hieraan mee te doen valt 

eigenlijk een beetje tegen. Ik begrijp dit best, omdat het toch om een 

stukje investering gaat. 

 

Hierbij wil ik nog een kleine aanvulling geven over het plaatsen van 

zonnepanelen. Het hoeft niet zo te zijn dat je deze alleen maar op een 

huisje kan plaatsen, panelen kunnen uiteraard ook bijvoorbeeld op een 

kasje geplaatst worden. Ik weet dat er een lid op de vereniging is die 

dit al heeft uitgevoerd en met succes, zij zijn er heel blij mee en 

hebben er zelfs een koelkastje op aangesloten. 

 
Voor de mensen die toch nog geïnteresseerd zijn, meld je dan alsnog 

aan maar wel graag vóór 8 mei 2019, ik wil namelijk op 

woensdagavond 8 mei met de mensen om de tafel gaan zitten om te 

inventariseren wat de wensen zijn, om dan de materialen collectief te 

kunnen inkopen waardoor hopelijk dan ook de kosten nog wat lager 

zullen worden. 
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Dus schroom niet, denk er nog eens over na en mail of bel mij 

eventueel voor meer informatie. 

 

Ton Koene.  
Algemeen bestuurslid. 

Tel. 0653812662. 

E-mail tonkoene@kabelfoon.nl 

 

Oproep!! 

Dan maak ik meteen gebruik om een oproep te plaatsen, zijn er 

mensen op de vereniging die een technische (elektrische) achtergrond 

hebben en indien nodig, zouden willen assisteren met het aansluiten 

van de zonnepanelen bij de leden die deze willen aanschaffen en zelf 

niet zo technische zijn? 

 
Alvast bedankt. 
Ton Koene 
 
 

Bouw- en onderhoudscommissie 

 
Eenmaal per maand controleert de Bouw 

en Onderhoudscommissie de tuinen. Nog 

vaak komen ze tuinen tegen die niet of 

gedeeltelijk voldoen aan de huishoudelijke 

reglementen van de vereniging. Zoals het onkruidvrij houden van het 

Hoofdpad voor hun tuin. Maar natuurlijk ook de tuinen zelf. Met een 

mesje of schrepel is het eenvoudig om het gras of onkruid tussen de 

tegels te verwijderen zodat het hoofdpad er weer schoon uitziet. Ook 

ligt er bij enkele leden rommel en/of ongebruikt materiaal rondom het 

huisje of kasje, dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn 

om dat te laten liggen.  

Wij verzoeken dan ook om alle rommel af te voeren. 

Laat iedereen eens kijken wat hij aan los materiaal heeft 

liggen, wat niet meer bruikbaar is en voer dat af. 

 

Frans Gordijn  

mailto:tonkoene@kabelfoon.nl
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Werkrooster mei en juni 2019 

27 april 2019 Tuin 
 

4 mei 2019 Tuin 

A. El Boussattati 55 
 

O. Erül 62 

S. El Haddioui 56 
 

B.M. Yalcin 63 

M.   Ahnouch 57 
 

A. Said 66 

H.M. van der Voort 59 
 

M. Oulad Touhami 67 

L. Rashid 61 
 

S. Solmaz 68 
 

11 mei 2019 
  

18 mei 2019 
 F. Dutar 71 

 
S. Soydemir 77 

C.H. Langelaan 72 
 

S. Caner 78 

S. Alptekin 74 
 

A. El Hamouchi 80 

R. Ashad 75 
 

A. El Moukadam 82 

A. Yilmaz 76 
 

A.  El Hahaoui  84 

   
R. Smit 86 

     25 mei 2019 
  

1 juni 2019 
 I. Hoekstra  87 

 
G.M.P. van Wijk 94 

M. Ozdemir 88 
 

D. Fahry 96 

F.P.  van Dun 89 
 

L.R. Teeuwisse 98 

O. Gürbüz 90 
 

H.P.G. Weeke 99 

H. Sasmaz 92 
 

P.J.N. van Zanden 100 
 

8 juni 2019 
  

15 juni 2019 
 M. Fares 101 

 
0 St.onder één dak 114 

M.L.C. Dammers 102 
 

S.A.W. Schotborg 116 

H.A. Köse 103 
 

Ö. Cicek 117 

A. Osman 110 
 

M. El Achaouch 118 

M. Erül 112 
 

E. Ala 119 

     22 juni 2019 
  

29 juni 2019 
 A. El Hamouchi 122 

 
J.V.N. Steltenpool 128 

H. Mustafa 123 
 

A. Talhaoui 129 

S.G. Abdulahad 124 
 

B. Willemse 130 

R. Atar 125 
 

A. El Ouassidi 132 

Y. Ulucay 127 
 

Ö. Ertekin 135 
  

     



 

 

 

 

 

 

 

13 

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. 

     

 

 
 
 

 

 

 

 

Gratis af te halen, zelf uit de tuin halen na telefonische afspraak. 

Tuintegels + 25 stuks 30x30 + 12 stuks 50x50 

Monica 06-41877377 

 
 

Voor de liefhebber. 

Ik heb 5 stuks druivenstekken van het soort Muskaat van Alexandrium. 

Dit is een heerlijke witte druif en kan alleen maar in een kas worden 

geteeld.  

Gratis ophalen bij Ton Koene, tuin 115. 

 

 

Kantineaanbieding voor de maand mei 
 
broodje filet american of brie € 1,45. 
 

         

           

 

 

 

          Peter van de Berg   
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Druiven (vervolg) 
 

Ik had het goed mis in het vorige nummer van Het Vluchtheuveltje met 

mijn bijdrage. Zelfs nu nog laten de druivelaars bij mij slechts kleine 

groeipuntjes zien. Ook is er één die een beetje op de snoeiwonden 

bloed maar als je niet te laat gesnoeid hebt dan hoef je je daar geen 

zorgen over te maken.   

Dit bloeden komt doordat er een enorme druk staat op de opgang 

komende sapstroom. Als je te laat gesnoeid hebt dan kan de plant zijn 

wonden niet meer afdichten en is de kans groot dat de druif letterlijk 

doodbloedt. Het snoeien in de kas mag tot uiterlijk januari maar 

waarom zou je zo lang wachten? Het kan zodra de bladeren in het 

najaar eraf vallen en voeding aan de plant hebben teruggegeven. 

 

Het is in deze tijd van het jaar nog niet aan de orde maar een veel 

voorkomende plantenziekte in druiven is meeldauw.  

Meeldauw is een veel geplaagde parasiterende schimmelziekte in 

vooral vruchtdragende planten dus ook bij komkommers, pompoenen 

tomaten en paprika’s. Schimmels behoren tot een lagere plantensoort 

die geen bladeren, stengels en wortels hebben om zelf de 

voedingsstoffen te kunnen vormen die nodig zijn om te kunnen 

groeien. Meeldauw parasiteert op een gastheer, veroorzaakt bladval 

en laat soms de gastheer zelfs sterven. Vooral in de zomer (bij vochtig 

warm weer) kan de ziekte snel op komen zetten en is te herkennen 

aan de witte, meelachtige stof aan de bovenzijde van de bladeren, 
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bloemen en stengels. Na verloop van tijd wordt de witte schimmel 

donkerder en krullen de bladeren zich omhoog. 

De infectiecyclus van de gewone meeldauw (figuur uit diseases and 

pests; bewerkt). 

Behalve echte meeldauw bestaat er ook een plantenziekte die valse 

meeldauw heet. Deze lijkt veel op de echte maar er zijn enkele 

verschillen. Valse meeldauw veroorzaakt juist schimmelpluis aan de 

onderzijde van de bladeren en aan de bovenzijde gele tot bruin 

verkleurende vlekken. 

Hoe worden de planten besmet zal je je afvragen? Besmetting kan op 

verschillende manieren plaatsvinden. De schimmelsporen kunnen 

overwinteren in afgevallen bladeren of takjes op de grond. Het is dus 

van belang om zodra de schimmel de kop opsteekt het blad te 

verwijderen en weg te doen niet op je eigen compost hoop gooien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook geen bladeren na de winterbladval op de grond laten liggen.  

De infectiecyclus van valse meeldauw (figuur uit diseases and pests, 

bewerkt). 

Maar de sporen kunnen ook letterlijk komen aanwaaien. Het is ook van 

belang dat er voldoende ruimte tussen de bladeren zit en dat geldt 

voor alle gewassen die gevoelig zijn voor meeldauw. De volgende keer 

zal ik diverse methodes die er zijn om het ontstaan van meeldauw 
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geen of weinig kans te geven behandelen, komt het 

onverhoopt toch dan moet je ingrijpen om de 

schade te beperken. Hierover ook de volgende 

maand in Het Vluchtheuveltje. 

 

Rien Stoffels tuin 199  

 
 

 
 

 

Van de Redactie 

 
Verschijningsdatum Het Vluchtheuveltje 

Na dit nummer van Het Vluchtheuveltje 

(eind april) zal er voor de vakantieperiode 

nog één nummer rond eind mei volgen. 

 

Het volgende nummer komt eind augustus uit. Inleverdatum kopij 18 

augustus. 

Wilt u hier rekening meehouden? 

 
 
 

Bladformule 

Voor het inleveren van kopij graag het artikel als volgt opmaken: 

-Opmaak tekst: lettertype Arial, lettergrootte 10.  

-Opmaak Koppen van de tekst: lettertype Arial, Lettergrootte 12 Vet  

 gedrukt, Cursief gedrukt. 

-Regel- en alinea afstand: 1,15. 

-Pagina-indeling: -Inspringing vergroten Links en Rechts 0 cm.  

                            -Afstand Voor en Na 0 pt. 
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Klaverjassen 

 

 

Voor vrijdag 5 april, het paasklaverjassen, 

hadden zich 24 spelers ingeschreven.  

Dit vooraf inschrijven is noodzakelijk, zodat Anja tijdig voor iedereen 

een prijs(je) kan verzorgen. 

 

Met 24 spelers werd er dus aan 6 tafels gespeeld. Er kwam ook nog 

een niet ingeschreven speler binnenvallen, maar die kwam niet om te 

spelen, maar om nog even van de gezelligheid te genieten. 

En gezellig was het! Het koekje bij de koffie, was voor velen al een 

mooie binnenkomer. En natuurlijk het vooruitzicht van een leuke 

(mooie) prijs, zorgde voor een uitermate gezellige avond. Het was dan 

ook weer iets luidruchtiger dan de afgelopen spelavonden. Ook nu 

weer tussen de rondes door het bekende stukje kaas en plakje worst, 

en na de tweede ronde wederom onze Noordzee vriendjes. 

 

Er werd fanatiek gespeeld, en na afloop was eenieder dan ook 

tevreden over de uitslag. 

Anja had voor prachtige prijzen gezorgd: royale vleesbonnen van 

keurslager Jaap Landman (deels door hem gesponsord), wederom de 

overheerlijke verse kippen, paar flessen drank, paasstollen met pakje 

boter en voor iedereen nog een extra pakje koekjes of chocolaatjes. 

Kortom, iedereen ging uitermate tevreden naar huis. 

 

De vijf hoogst geëindigden waren: 

 

1) C. van Wingerden 5280 punten 

2) P. vd Berg  5102 punten 

3) D. Moerman  4994 punten 

4) B. vd Berg  4945 punten 

5) L. Bos   4941 punten 
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De volgende klaverjasavond is vrijdag 3 mei.  

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

Dit is tevens de laatste klaverjasavond van seizoen 2018-2019, en 

zullen de bekers uitgereikt worden voor de beste speler van dit 

seizoen, en voor de pittenkampioen. 

 

 

Bingo 
 

 

 
 

 

De volgende Bingoavond is vrijdag 10 mei. 

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 
Groetjes, Arletta Alkemade. 

 

 

 

Biljarten 

 

Op elke donderdagavond vanaf 19.00 uur, koffie vanaf 18.45 uur, 

biljarten wij in ons verenigingsgebouw van “De Vluchtheuvel”. 

Eindtijd ongeveer 22.00 uur. 

 

We zijn inmiddels alweer met zeven personen, maar hebben nog 

plaats voor één persoon. We spelen een onderlinge competitie waarbij 

voor iedereen eerst een gemiddelde bepaald is. We spelen libre, band 

en driebanden. Een winstpartij levert je twee punten op een gelijkspel 

één punt en haal je je gemiddelde dan krijg je een extra punt. 

Benieuwd? Kom een keer kijken. 

Ruud Broekman  
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Rommel uit de sloot 
 

Bijna iedere tuinder weet dat ik de 

laatste tuin aan de Lely kant heb. 

Behalve dat dit enkele voordelen heeft, 

heeft het ook enkele nadelen. Eén 

nadeel is dat alle rotzooi dat in de sloot 

terecht komt en blijft drijven vanzelf bij 

de duiker achter mijn tuin terecht komt. 

Ik vis het eruit omdat anders het water 

niet goed doorloopt en de kwaliteit van 

het water dan snel verslechterd. 

 

Normaal gesproken neem ik het mee naar huis en gooi ik het dan in de 

mini-container maar de laatste weken van maart was het zo veel en 

groot dat ik het niet meer op mijn fietsje mee kon nemen.  

 

Gelukkig heb ik een lieve buurvrouw die het nu naar de Milieustraat 

gebracht heeft. Ik denk niet dat deze troep expres in de sloot gegooid 

wordt maar als het waait zoals we enkele weken terug hadden dan 

belanden losliggende spullen heel gemakkelijk in de sloot. Ik verzoek 

de tuinders om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren en 

denk niet het gaat voorlopig niet waaien want ik weet uit eigen ervaring 

dat het weer altijd om kan slaan.  

 

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat de eigenaar van de blauwe 

afgezaagde bovenkant van een vat het zelf heeft afgevoerd want het 

was er niet meer bij. Maar na het opruimen heb ik nog twee platen 

zachtboard uit de sloot gehaald en opgeruimd. Ik vertrouw erop dat dit 

de laatste rommel was van een ander want ik heb al genoeg eigen 

afval op te ruimen en dan is het ene nadeel van de laatste tuin geen 

nadeel meer maar een voordeel van schoon water. 

 

Rien Stoffels “de laatste links”. 
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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: muzafferoguz66@hotmail.com 
 

Bestuurslid Bouw & Onderhoud Tuinen: Frans Gordijn,  
Tel. 06-10292932 email: F.gordijn5@kpnplanet.nl 
 

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   
Inkoop bar: Peter van den Berg 

 

Inkoopcommissie: Contactpersoon Joop Le Kluse. 
Winkel open: jan - juni: 09.00 - 12.00 uur, juli - dec: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: Frans Gordijn,  
email: F.gordijn5@kpnplanet.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 en graafmachine: 
dhr. Piet Breman Tel. 06-50823679 
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