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Van de voorzitter 

 
Helaas moeten we afscheid nemen van een graag 

gezien lid. Bert Engel heeft zijn tuin opgezegd en is 

per direct gestopt met al zijn werkzaamheden, 

behalve de kantine, dit doet hij nog tot het einde van 

het jaar.  

Tuin 1-3 is jarenlang het domein geweest van Bert 

(en zijn overleden vrouw Ria). Maar na 44 jaar vindt 

hij het genoeg. Hij heeft geen zin meer om te koken en dan is het ook 

zinloos om de tuin aan te houden.  

Om ervoor te zorgen dat de tuin werd opgeleverd volgens het 

Reglement was een enorme klus. Gelukkig heeft Bert heel veel hulp 

gekregen van zijn collega’s van de werkploeg en niet in het minst van 

de man die verhuist naar zijn tuin.  

Dhr. Fares van tuin 101 heeft een zoon 

met een beperking en wilde dolgraag naar 

voren. Het zal u niet ontgaan zijn dat tuin 

1-3 inmiddels een metamorfose heeft 

ondergaan. 

 

 

 

 

 

Bert heeft vele jaren allerlei 

werkzaamheden voor de vereniging 

verricht. Te veel om allemaal op te 

noemen. Op dit moment is hij de 

achterwacht van Peter van den Berg 

betreffende kantinebeheer. Daarnaast 

gaat hij over de indeling van de 

bardiensten.  
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Ook in de buitendienst vervult Bert vele 

taken. Wilgen knotten, bomen zagen, 

hand en spandiensten met het kraantje 

en alle maai werkzaamheden.  

De Vluchtheuvel is Bert heel veel dank 

verschuldigd. 

 

 

 

 

Niet voor niets is Bert in 2020 

benoemd tot Lid van 

Verdienste.  

 

 

We gaan er vanuit dat Bert 

ook volgend jaar nog veel op 

ons complex te zien is. Een 

biertje drinken om 12.00 uur 

bij Piet Breman moet toch wel in ere worden gehouden, een 

gehaktballetje of ander lekkers op zaterdag eten in de kantine ook en 

vast ook het draaien van de bingo balletjes. Biljarten blijft Bert nog wel 

doen. 

 

De kantinetaken van Bert worden overgenomen door Wendy Smaal-

van Beest. Het bomen zagen, wilgen knotten en maaien door Max 

Peracha. Het bestuur is heel blij dat Wendy en Max bereid zijn 

gevonden om deze taken over te nemen. 

 

Anne Langedijk 
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Nieuws van de redactie 
 

 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kun 

je sturen naar Ruud Broekman: 

Rabropo@kabelfoon.nl. (Tuin 60)  

De uiterlijke inleverdatum is 14 november. 

 

Leden van de vereniging kunnen ook kopij voor Het Vluchtheuveltje 

aanleveren. In de agenda op de website staat wanneer de kopij bij 

Ruud Broekman, Rabropo@kabelfoon.nl moet worden ingeleverd.  

 

 

 

 

Agenda 
 

 

Datum Activiteit 

Elke donderdag Biljarten 

5 november Klaverjassen 

14 november Inleveren kopij blad december 

19 november Bingo 

27 november Laatste dag compostbestelling 

3 december Klaverjassen 

5 december Inleveren kopij blad januari 

6 december Levering compost 

10 december Bingo 

17-20 december Grofvuilcontainer staat op parkeerterrein 

 

 

  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Werkrooster november 2021 - januari 2022 
 

 

 
6 november 2021 

  
13 november 2021 

114 Y. van Sprang 
 

120 J. Donker 

116 O. Tawachi 
 

122 A. El Hamouchi 

117 Fam. Cicek 
 

123 H. Mustafa 

118 M. El Achaouch 
 

124 S.G. Abdel ahad 

119 E. Ala 
 

125 R. Atar 

132 F. Yesil 
 

126 M. Ghsson 
 
 

    

 
20 november 2021 

  
27 november 2021 

127 Y. Ulucay 
 

135 Ö. Ertekin 

128 T.J. Mol 
 

137 H. Stakenburg 

129 A. Talhaoui 
 

138 Dhr. El Yousfi 

133 B. van der Aa 
 

139 
O. Hoogeveen, Tin Tin 
Kinderopvang 

134 H. Lamdani 
 

97 K. Tamo 
 
 

    

 
4 december 2021 

  
11 december 2021 

145 M. Akpinar 
 

159 M. Akpinar 

147 M. Al Hariri 
 

163 Y. Boeckx 

149 M.C. Cramers 
 

175 R. Yeldukko 

151 M. Smit  
 

179 A. Al Hariri 

157 M.E. Vreugdenhil 
 

183  R.  Alebrahim 
 
 

    

 
18 december 2021 

  
25 december 2021 

185 W. Schouten 
 

4 E.C.W. Rey 

187 K. Soboczynski 
 

8 A. Krijnberg-Haak 

191 A.D.Y. Aal-Ajmaya 
 

10 C. Ponsioen-Goldenberg 

193 J. Pelesic 
 

14 Y. Zengin 

197 A.J. Brederveld 
 

15 P.  den Toom 
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1 januari 2022 

  
8 januari 2022 

16 Z. Fars 
 

30 C. van Wingerden 

20 J. Pronk 
 

35 K.A. Abdulla 

23 V. Kutlu 
 

38 T.S.P. Reij 

24 E.H. El Khadiri 
 

39 R.P. Pronk 

28 S.H.M. Alshocikh 
 

40\42 F. Abdullah 

     

 
15 januari 2022 

  
22 januari 2022 

41 F. Feelders 
 

55 A. El Boussattati 

45 R. Wijnhorst 
 

57 M.   Ahnouch 

48 S.H.M. Suljevic 
 

59 S.I. E.A. Abdelmotaleb 

50 S. Kako 
 

62 O. Erül 

52 M.  El Boukhlifi 
 

63 B.M. Yalcin 

     

 
29 januari 2022 

   64 S.  Berkdar 
   66 A. Said 
   67 M. Oulad Touhami 
   68 S. Solmaz 
   70 S. Alabdallah (zoon) 
    

 

 

Let op: zonder goede reden niet op komen dagen 

betekent een financiële sanctie van € 30,-.  

Maar uiteraard laat u het zover niet komen.  

Bent u verhinderd? Dan dient u zelf te ruilen met een 

collega tuinder of voor een vervanger te zorgen. 

Afmelden (met een zeer grondige reden) bij  

Piet Breman Tel. 06-50823679. 
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Klaverjassen 2021   

 

Natuurlijk heeft de hele Covid 

ellende ook zijn invloed gehad op 

de diverse activiteiten bij onze 

Vluchtheuvel. Gedurende lange tijd 

was er niets toegestaan, en was 

het kantinegebouw volledig en voor iedereen gesloten. 

Hierdoor was het lange tijd niet mogelijk om te klaverjassen. 

Sinds kort echter, mede door invoering van de QR-toegangscode, is er 

weer het een en ander mogelijk en toegestaan. 

Zo ook onze maandelijkse klaverjasavonden. Met ingang van 

september 2021 is er weer een begin gemaakt met deze gezellige 

avonden. Er werd/wordt geklaverjast op vrijdag 3 september,  

1 oktober, 5 november, en 3 december (kerstklaverjas).  

Voor 2022 worden nog data bekend gemaakt. 

 

Vrijdag 1 oktober werd er weer geklaverjast op de Vluchtheuvel. Het 

was alweer de 2
e
 speelavond na de Covid pauze. Er waren dit keer 16 

spelers, zodat aan 4 tafels gespeeld werd.  

Het was een gezellige avond, als vanouds. 

Heerlijk beginnen met een kopje koffie met een lekker koekje, en 

tussen de rondes door een drankje met stukje kaas of worst. Iedereen 

was weer blij en enthousiast. 

Na een gezellige avond kaarten werden de punten geteld en konden 

de 4 hoogst geëindigden een prijsje in ontvangst nemen. En de laagste 

natuurlijk de bekende poedelprijs. 

 

1)  Dhr. C,v Wingerden  5278 punten 

2)  Dhr. M. vd Zwan  5229 punten 

3)  Mevr. L. Bos   5203 punten 

4)  Dhr. D. Moerman  5041 punten 

De heer K. Krijnberg was de gelukkige die met de poedelprijs naar huis 

ging met 3708 punten 

De eerstvolgende klaverjasavond zal zijn op vrijdag  5 november. 

En het bekende kerstklaverjassen zal zijn op vrijdag 3 december. 

(hiervoor opgeven a.u.b.). 
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Berichten van het bestuur 
 

 

Verplichte werkuren  

Ieder lid moet per jaar 10 uur 

werkzaamheden (algemeen werk) verrichten voor de vereniging. Dit 

kunnen uiteenlopende werkzaamheden zijn. Ophalen tuinvuil, 

bardienst, inkoop/ winkel, schoonmaken kantine, Vluchtheuveltje 

rondbrengen, etc. Het grootse gedeelte van de leden staat op 

zaterdagmorgen ingedeeld en zij halen in het algemeen alleen tuinvuil 

op en gaan als dit klaar is naar huis. Soms is dit al na één uur! 

(Afhankelijk van het seizoen). Omdat men drie keer per jaar wordt 

ingedeeld, betekent dit dus dat er te weinig werkuren gemaakt worden.  

 
 

Het bestuur is van mening dat er heel veel werk wordt verzet door een 

kleine groep vaste vrijwilligers. Een gedeelte van dit werk kan ook 

gedaan worden door de leden die op zaterdagmorgen hun verplichte 

drie uur komen werken. Daarom gaat er wat veranderen bij de 

werkzaamheden op zaterdag. 

 

Het bestuur heeft in overleg met Piet Breman en Rob Waasdorp een 

lijst samengesteld van werkzaamheden die ook op zaterdag gedaan 

kunnen worden: 

 Heggen planten 

 Sloot schoonmaken langs de kant van de Weverskade en langs 

de voortuin 
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 Voortuin schoffelen 

 Onkruidvrij houden plantenbak voor kantine 

 Helpen bij wilgenknotten en opruimen 

 Dammen in de sloten schoonmaken 

 Parkeerplaats en fietsenstalling onkruidvrij maken 

 Plantenbak voor kantine onkruidvrij maken 

 Tuin achterkant complex bij geluidsscherm opruimen en 

onkruidvrij houden 

 Voorkomende werkzaamheden (zand, compost e.d.) 

 Etc. 

Per zaterdag gaat bekeken worden welke werkzaamheden er gedaan 

gaan worden naast het ophalen van het tuinafval. 

 

Vervanging dak kantine 

 

Zoals al eerder gemeld moet er groot onderhoud gepleegd worden aan 

onze kantine, te beginnen met het dak.  

Het bestuur heeft een vijftal offertes opgevraagd. Deze varieerden van 

€ 10.000,-- tot € 20.000,--. We hebben inmiddels een bedrijf gekozen 

en afgesproken dat het dak in het voorjaar van 2022 gaat vervangen 

(kosten: €10.565). Het is een grote uitgave voor de vereniging, maar 

willen we het gebouw behouden, dan zal het toch moeten gebeuren. 

Er wordt 10 jaar garantie gegeven. Het dak zal daarom in 10 jaar 

worden afgeschreven, wat betekent € 1.056,-- per jaar.  

 

Vrijhouden middenpad 

Sinds de invoering van de nieuwe Statuten en Reglementen is een lid 

verplicht om het middenpad vrij te houden. Dit betekent dus dat 
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fietsen, brommers, scooters, scootmobielen, kruiwagens etc. op de 

eigen tuin geparkeerd moeten worden (artikel 6.6h). Veel leden 

hebben inmiddels al een plekje gemaakt aan de voorkant op zijn/haar 

tuin. Hebt u dit nog niet gedaan, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit alsnog 

te doen.  

 

Het is ook niet toegestaan om bakken groenafval op het middenpad 

klaar te zetten om geleegd te worden. Als u deze vooraan de tuin zet, 

worden de bakken geleegd.  

 

Ook geen materialen die gratis af te halen zijn op het middenpad 

zetten. Gewoon vooraan op eigen tuin met een briefje erop. 

 

Opzegging lidmaatschap 

Denkt u erover om uw lidmaatschap op te zeggen? Dit moet uiterlijk 

per 30-11-2021 gebeuren. Er is namelijk een opzegtermijn van 4 

weken. De opzegging moet schriftelijk gebeuren. U kunt een mail 

sturen naar de secretaris Anita Roks. Zij zal u dan het opzegformulier 

toesturen. De opzegformulieren zijn op zaterdag verkrijgbaar in de 

kantine. U kunt het ook downloaden van onze website 

www.vluchtheuvelmaassluis.nl  

 

http://www.vluchtheuvelmaassluis.nl/
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Inschrijfstop 

Omdat er inmiddels 30 personen op de wachtlijst staan, wat betekent 

dat de wachttijd ongeveer 3 jaar is, hebben we tijdelijk een 

inschrijfstop. 

 

Tuinen betreden en stelen 

Heel vervelend te constateren dat leden zonder toestemming tuinen 

van andere leden betreden. We hebben meerdere meldingen gehad 

van leden die of oogsten of materialen kwijt zijn geraakt. Alleen 

bestuursleden of leden van de commissie Bouw & Onderhoud mogen, 

ter controle, tuinen zonder toestemming van de eigenaar bezoeken. 

Ziet u iemand ongeoorloofd een tuin betreden? Meld dit dan bij het 

bestuur. Wordt er iemand op heterdaad betrapt, dan betekent dit einde 

lidmaatschap. 

 

Compost bestellen 

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

per m³ is € 15,00. Een kar is 0,5 m³. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

worden. 

Bestellen kan tot 27 november 2021. Er wordt geleverd vanaf 

maandag 6 december 2021 
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Grofvuilcontainer 

Op vrijdag 17 december 2021 

zal er weer een grofvuil 

container op het 

parkeerterrein worden 

geplaatst. Door dit regelmatig 

te doen hoopt het bestuur dat 

ons terrein opgeruimd blijft. 

De container wordt maandag 

20 december weer opgehaald.  
 

Coronamaatregelen per 25 september 2021 

 
Vanaf 25 september is het niet meer verplicht 1,5 meter afstand te 
houden. Dit is een grote stap vooruit. Voor de volkstuinen betekent dit 
dat er geen restricties meer zijn.   
 
Voor de kantine geldt dat als men binnen aan de tafel gaat zitten met 
iets te eten en/of te drinken is een Coronatoegangsbewijs verplicht. Dit 
geldt dus ook voor de bingo- en klaverjasavonden. 
 
Alleen wanneer je eten en drinken afhaalt en buiten op het terras 
plaatsneemt is dit toegestaan zonder coronatoegangsbewijs. 
 
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, 
een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van 
maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- 
of vaccinatiebewijs heeft. 
 
Wie geen smartphone heeft kan op https://coronacheck.nl/nl/print/ een 
papieren coronatoegangsbewijs regelen. 
 

Voor meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl 
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Tuin winterklaar maken 
 

Aan het groeiseizoen komt een eind, tijd om de tuin weer winter klaar 

te maken. Zorg ervoor dat de grond weer bemest wordt en omgespit, 

zodat de grond voor het volgend seizoen weer goed voorbereid is op 

nieuwe beplanting. In de inkoop/winkel kun je weer compost bestellen. 

Haal eerst al het onkruid weg voordat je gaat spitten om te voorkomen 

dat het volgend voorjaar weer opkomt. Let ook op welk deel van je tuin 

beplant hebt met welke groenten, zodat je het volgend seizoen het op 

een andere plek zaait of poot oftewel pas wisselteelt toe. Ieder seizoen 

dezelfde plek dezelfde groenten zetten is niet bevorderlijk voor de 

groei. De grond wordt dan uitgeput.  

 

Bron afbeelding: http://deboon.blogspot.nl 

 

Houd ook in de gaten om de bomen te snoeien. Loofbomen kun je in 

het najaar snoeien, fruitbomen het liefst van januari tot maart. Voor 

kersenbomen is het beter om direct na de oogst te snoeien, dan 

genezen de snoeiwonden beter dan in de winter.  Kijk ook of de opstal 

er nog goed en degelijk uitziet. Pas deze anders aan, zoals het in de 

Reglementen staat beschreven. Ook materiaal wat naast of om de 

opstal is gelegd verwijderen en afvoeren. Het is namelijk niet 

toegestaan om materiaal naast of rond de opstal op te slaan.  

50 cm rondom de opstal moet vrij blijven. Kijk eens goed wat je nog 

gebruikt of echt nodig hebt.  
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Ook een punt van aandacht is de sloot, houd deze 

schoon tot aan je eigen helft en controleer of de 

beschoeiing nog in goede staat is. 

 

 

 

Frans Gordijn  

Voorzitter commissie Bouw & Onderhoud 

 

 

Vreemde wortel? 
 

Annemieke en Martin Prins van tuin 

111 kweken niet alleen hele hoge 

zonnebloemen. Zij kweken ook hele 

bijzondere wortels en natuurlijk nog 

veel meer. Zij hebben een prachtige 

tuin met heel veel variatie. 

 
 
 
 
 
 

Zaden oogsten 
 

Aan het eind van het seizoen is het tijd om zaden te verzamelen zodat 

u ze volgend jaar weer in uw tuin kunt zaaien. In het blad Seizoenen, 

uitgegeven door VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en 

Tuinieren) vond ik er een mooi stukje over. Zaden oogsten is niet zo 

moeilijk. Wellicht heeft u al van mooie, grote bloemen de zaden 

verzameld. Van pepers kun je ook goed de zaden bewaren. Neem de 

grootste en mooiste exemplaren. Haal de zaden uit de vrucht en laat 

ze drogen op een donkere, droge plek.  Als ze droog zijn berg je ze 

zorgvuldig op.  

Ook mooie grote bonen kunt u bewaren. Als ze gedroogd zijn stop ze 

dan in een plastic zak gedurende minstens 24 uur in de diepvries om 

de larfjes van de bonenkever te doden. Want als het larfje tot 
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ontwikkeling komt, wordt het een klein zwart kevertje dat zich een weg 

vreet door alle boontje, met kleine gaatjes in de bonen tot gevolg. De 

aangetaste bonen kun je niet meer zaaien. Ik dacht vorig jaar: “ het valt 

wel mee”, want er was aan de buitenkant aanvankelijk niets te zien, 

maar helaas na weken kwam het toch aan het licht dat er wel degelijk 

kevertjes in de bonen zaten. Dat overkomt me niet nog een keer. 😊 

Om zaden goed te bewaren kun je ze in een zakje doen. Lichtdicht en 

het neemt niet zoveel ruimte in beslag.   

 Neem een vierkant stuk 

papier. Maakt niet uit wat 

voor papier 

 Vouw het vierkant 

overlangs dubbel 

 Vouw de ene punt naar 

de tegenoverliggende 

zijde 

 Doe hetzelfde met de 

andere punt 

 Stop de zaden in het 

zakje dat ontstaat tussen 

de twee uitstekende punten 

 Je kunt het zakje sluiten door de 

bovenste punten strak over de 

twee zijflappen te plooien en dan 

in de voorste zij flap te stoppen.   

Een leuk werkje voor een regenachtige dag! Misschien vinden de 

kinderen het ook leuk om te helpen. 

In elk geval veel succes met de zaden uit eigen tuin. Bent u ook zo 

benieuwd of het lukt?   

 

Rechts: Nog een manier 

van zakjes maken. 

 

Anita Roks 
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Tomaten 

 
Wat eigenlijk voor de courgetteoogst 

geldt, geldt ook voor de tomaten 

oogst. Je hebt er snel teveel van 

zeker als er iemand in het 

huishouden is die maagklachten van 

tomaten of tomatensoep krijgt.  

Buiten kweek ik al enkele jaren geen 

tomaten omdat ze vroeg of laat 

aangetast worden door de 

schimmelziekte Phytophthora. 

De kenmerkende zwarte vlekken in 

en op het loof van aardappels en 

tomaten wordt veroorzaakt door een 

waterschimmel. Het zijn 

schimmelachtige micro-organismen. 

Phytophthora overwintert op achtergebleven plantresten en in de 

bodem. Besmetting ontstaat door insecten, met wind en regen 

meegenomen sporen en opspattend water. Tijdens periodes van 

zomers warm en vochtig weer kan 

Phytophthora in korte tijd grote schade 

aanrichten. Het afgelopen seizoen was dit 

heel goed te zien in tal van tuinen. De ene 

dag stonden de tomaten er nog schitterend 

bij en de volgende dag zagen de planten 

en tomaten er vreselijk uit en waren ze niet 

eetbaar meer.  

Omdat ik dit jaar nog geen druiven aan de 

overgeplante druivelaars had, kon Ik dit 

seizoen tomaten in het kasje telen.  

Druiven en tomaten gaan heel slecht 

samen omdat de tomaten veel water nodig 

hebben en druiven geen. Door het hoge 

vochtgehalte in de kas ontstaat heel 

gemakkelijk de schimmelziekte echte 

meeldauw (bovenzijde van het blad) en kan 



 

 

 

 

 

 

 

17 

de hele druivenoogst verloren gaan. Ik had dus voor ons doen redelijk 

veel grote tomaten dus zochten we naar iets om ze te verwerken maar 

ruimte in de vriezer hebben we niet meer het moest dus buiten de 

koelkast bewaard kunnen worden.  

We gingen op zoek naar recepten voor tomatenketchup. Er staan 

meerdere recepten op internet maar onderstaand recept is eenvoudig 

en makkelijk te maken. 

Je hebt nodig voor circa 1 liter tomatenketchup: 

- 1 rode ui 

- 2 teentjes knoflook                  

- 600gr smakelijke tomaten (liefst bio) 

- 75ml tomatenpuree 

- 100gr bruine basterdsuiker 

- 60ml rode wijnazijn 

- zeezout 

- olijfolie om in te bakken 

- gemalen zwarte peper 

- chili vlokken of chili poeder 

Hoe ga je het doen: 

Hak de ui en knoflook fijn en snijd de tomaten in stukjes. 

Neem een pan waar straks alle tomaten in passen en verwarm hier 

een royale hoeveelheid olijfolie in. Fruit de ui hier een minuut of 5 in 

totdat deze zacht is 

geworden. Voeg daarna de 

knoflook toe en bak deze 

nog 2 minuten mee. 

Zet het vuur zacht en voeg 

de tomaten, tomatenpuree, 

suiker, snufje zout, klein 

snufje gemalen chili vlokken 

en rode wijnazijn toe.  

Goed doorroeren en op een 

zacht vuur een uurtje laten 

pruttelen. 
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De saus gaat zo indikken en wordt mooi warmrood en een tikkeltje 

stroperig. 

Pureer de saus na een uur fijn met een staafmixer tot een ketchup. 

Proef de ketchup en breng deze eventueel nog een beetje op smaak 

met peper en zout. 

Bewaar de ketchup in een goed afgesloten pot in de koelkast. Deze is 

dan ongeveer 2 weken houdbaar, maar als je de ketchup gloeiend 

heet in potjes of flesjes doet en geheel vult en met een goede deksel 

of dop goed afsluit dan blijft de ketchup maanden goed. 

 

Voor ons is het al snel “heet” maar mensen die gewend zijn om hete 

sauzen te gebruiken kunnen dit zelf “heter” maken met de chili poeder. 

Hoe rijper de tomaten zijn des te roder wordt de ketchup. 

 

Vanwege het grote succes met het proeven 

van de courgettejam op 23 oktober wil ik 

voor de ketchup ook de gelegenheid 

geven om te kunnen proeven.  

De ketchup kan (ook weer aan de bar) 

als een dipsaus geproefd worden op de 

eerste zaterdag na het verschijnen van dit 

blad.  

Dit zal zijn op zaterdag 6 november! 

 

 

 

 

 

 

Rien Stoffels tuin 141 
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Biljarten 
 

Ook zin om te biljarten? Kom 

eens langs om een potje te 

spelen. 

 

 

 

 

Ons biljartclubje bestaat uit zes 

personen. We hebben nog plaats voor 

twee biljarters. 

 

Bijgaand een aantal actiefoto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u/jij zin hebt om eens te komen kijken 

of een biljartje te leggen, schroom dan 

niet en kom naar de kantine van onze 

vereniging De Vluchtheuvel.  

 

Elke donderdagavond. Start koffie 18.30 uur – 19.00 uur.  

Start biljarten 19.00 uur. Einde 22.00 uur. 
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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: Vacature 

 

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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