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Van de voorzitter 

 
Veel tijd om na te genieten 

van mijn heerlijke vakantie in 

Frankrijk en Italië had ik niet. 

Voor zowel mijn werk als de 

Vluchtheuvel was ik gelijk 

weer volop in de running. Wat 

overigens niet erg is. Beide 

doe ik graag. Zo stond ik 

boven op de Mont Ventoux, 

zo was ik alweer bij Lely voor 

een overleg met managing 

director Marcel Knoester en 

wethouder Fred Voskamp. 

Het resultaat van dit overleg 

leest u verderop in dit 

Vluchtheuveltje.  

Zo zat ik op een prachtig 

terras in Volpaie in Toscane 

en zo zat ik op het gezellige terras voor onze kantine. Waar we een 

zeer geslaagde seizoen afsluiting hebben gehad. Pluim voor de 

organisatoren, Anita Roks, Ans Paalvast en Peter van den Berg. 

Notabene op de eerste dag dat er met een coronatoegangsbewijs 

gewerkt moest worden. Iedereen die binnen in de kantine aan een 

tafeltje ging zitten met iets te eten of te drinken, moest een 

Coronatoegangsbewijs laten zien. Peter heeft dit probleemloos, goed 

en discreet geregeld. Fijn! Voordeel is wel dat vanaf 25 september 

eindelijk zowel de tafeltjes als de mensen wat dichter bij elkaar 

kunnen. Dat voelt in ieder geval een stuk beter. Veel gezelliger! Roel 

Touw heb ik het speldje van 25 jaar lid mogen opspelden. Eerlijk 

gezegd waren wij hem vergeten, doordat in de ledenlijst een verkeerde 

datum stond. Gelukkig heeft hij ons er zelf op geattendeerd. Het 

bestuur is overigens nog steeds op zoek naar een ledenlijst waar de 

oude nummering van de tuinen op staat en een lijst waarop zowel de 

oude als de huidige tuinnummers op staan. Deze lijsten mogen 
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eigenlijk niet in het archief ontbreken. Kent u iemand die zo’n lijst nog 

in zijn/haar bezit kan hebben, dan hoor ik dat graag! 

Aan het begin van de middag werden wij ook nog verrast door een 

bezoek van burgemeester Edo Haan. Gezien het succes hopen we het 

volgend jaar wat grootser aan te pakken. Hopelijk doen er dan ook nog 

meer leden mee met de wedstrijd. Nu was er in ieder geval tussen de 

pompoenen te weinig strijd. Ook werd er geopperd om bijvoorbeeld de 

grootste pastinaak toe te voegen. Ideeën genoeg. 

 

Nu allemaal aan de slag om de tuinen winterklaar te maken. De 

commissie Bouw & Onderhoud heeft geconstateerd dat er momenteel 

heel veel tuinen slecht onderhouden zijn. We willen nogmaals 

benadrukken, dat vakantie geen reden is om de tuin voor langere tijd 

niet meer te onderhouden. U dient dan een familielid of vriend te 

regelen die de tuin voor u bijhoudt. 

Grofvuil container 
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. 

Compost 
Ook dit jaar kan er weer compost besteld worden. De prijs is nog niet 

bekend, dit zal z.s.m. worden gepubliceerd bij de inkoop/winkel en op 

het publicatiebord. Er kan besteld worden t/m zaterdag 27 november 

2021 in de inkoop/winkel. Er moet gelijk worden afgerekend. Vanaf 

maandag 6 december 2021 wordt er geleverd. Let op! U dient zelf de 

compost in de karren te scheppen en nadat de kar afgeleverd is op uw 

tuin, moet deze direct worden leeggeschept. 

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 17 oktober. 

 

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 

15 oktober Bingo 

17 oktober Inleveren kopij blad november 

23 oktober Courgettejam proeven in de kantine 

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 

 

 

Gratis af te halen: 2 blauwe- en 1 witte tuinstoel. 

Wie het eerst komt het eerst 

maalt.  

 

Bel 0683333832 Ruud 

Broekman 

 

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Werkrooster oktober en november 2021 
 

 
2 oktober 2021 

  
9 oktober 2021 

72 J.C. Mulder 
 

78 S. Caner 

74 S. Alptekin 
 

80 A. El Hamouchi 

75 R. Ashad 
 

82 A. El Moukadam 

76 A. Yilmaz 
 

84 A.  El Hahaoui  

77 S. Soydemir 
 

86 R. Smit 

     

 
16 oktober 2021 

  
23 oktober 2021 

87 I. Hoekstra  
 

94 G.M.P. van Wijk 

88 M. Ozdemir 
 

96 S. Samal 

89 F.P.  van Dun 
 

98 L.R. Teeuwisse 

90 O. Gürbüz 
 

100 P.J.N. van Zanden 

92 H. Sasmaz 
 

101 M. Fares 

     

 
30 oktober 2021 

   103 H.A. Köse 
   104 M. Odeh 
   107\109 R. de Bloois 
   110 A. Osman 
   112 M. Erül 
   

     

 
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 
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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. 

 
 

Klaverjassen 2021   

 

 

Vrijdag 3 september werd er weer 

geklaverjast op “de Vluchtheuvel”. 

Het begon heel voorzichtig met 12 

deelnemers.  

Na al die maanden van afwezigheid gaf het weerzien van elkaar nog 

net geen tranen van blijdschap. 

Dol enthousiast waren de aanwezigen dat er weer geklaverjast kon 

worden en het werd dan ook een reuze gezellige avond. 

Zoals gebruikelijk werden er drie rondes gespeeld, met tussendoor de 

mogelijkheid voor een drankje 

 

Na een gezellige avond spelen, werden drie spelers met de hoogste 

punten naar voren geroepen voor een prijsje: 

 

1)  Wim Alkemade  5370 punten 

2)  Peet.vd Berg  5245 punten 

3)  Piet Damsteeg  4835 punten 

 

En de heer Schrijvers ging met de poedelprijs naar huis met  

4119 punten. 

 

Graag tot de volgende klaverjasavond. Gezellig, we verheugen ons er 

al op. 
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Berichten van het bestuur 
 

 

 

Beschoeiing tuinen Lely zijde 

 

17 september heeft voorzitter Anne Langedijk een vervolg overleg 

gehad met wethouder Fred Voskamp, Patrick van der Stoep, 

Gemeentesecretaris/algemeen directeur, Marcel Knoester, Managing 

Director Lely en Edwin Hazelzet, projectleider/uitvoerder Vastgoed 

Lely.  

Onderwerp van gesprek was voornamelijk de beschoeiing in de sloot 

tussen Lely en het volkstuincomplex aan de kant van de volkstuinen. 

Zoals u weet heeft Lely een hele sterke wens dat het allegaartje van 

veelal lelijke beschoeiingen, waar zij tegenaan kijken, vervangen 

worden door een eenduidige beschoeiing.  

 

Naar aanleiding van het overleg van 17 juni 2021 hadden Fred 

Voskamp en Patrick van der Stoep de opdracht om te bekijken of er bij 

de Gemeente Maassluis ergens geld vrij gemaakt kon worden via 

subsidies of overige projecten.  

Er zijn offertes opgevraagd voor het verwijderen van de bestaande 
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beschoeiing en het aanbrengen van een hardhouten beschoeiing van 

50 cm boven de waterlijn over de hele lengte van ons complex.  

De goedkoopste offerte was € 87.000,- en Lely heeft toegezegd 

hiervan de helft te willen betalen. 

 

Helaas kwam de wethouder met de mededeling dat het nog niet gelukt 

was om geld vrij te kunnen maken. Binnen de raad zijn er ook vragen 

gesteld waarom er zo’n groot bedrag naar de Vluchtheuvel zou moeten 

gaan. Er gaat nu eerst nogmaals goed naar de huurovereenkomst 

gekeken worden. Nog steeds vinden zij het onduidelijk waar de 

verantwoordelijkheden liggen van de huurder (De Vluchtheuvel) en van 

de verhuurder (Gemeente Maassluis). Er wordt nu z.s.m. een overleg 

gepland tussen het bestuur van de Vluchtheuvel en Fred Voskamp en 

Patrick van de Stoep.   

 

Het is dus nog steeds niet zeker dat dit project doorgaat, maar het licht 

blijft, wat Lely betreft, op oranje staan.  

Mocht het project doorgaan, dan wil Lely wel dat er ook met de 

tuinders aan afspraken op papier worden gezet over het onderhoud 

van de achterkant van de tuinen. Van De Vluchtheuvel wordt geen 

geldelijke bijdrage verwacht, maar wel een inspanningsverplichting. 

Mocht het project doorgaan, dan moeten alle tuinders aan die 

slootkant 1,5-2 meter helemaal leeg maken. 

De werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf Lely zijde. Eerst wordt 

de bestaande beschoeiing vrij gegraven. De grond wordt op het dijkje 

van Lely gegooid. Dan wordt de bestaande beschoeiing verwijderd en 

daarna de nieuwe aangebracht. Uiteindelijk wordt de grond weer 

teruggestort.  

Bij de tuinen achter het geluidsscherm gaat met een kleine 

graafmachine worden gewerkt.  

Een belangrijk punt is nog wel de schone grond verklaring. Er wordt op 

de volkstuinen om de 40-50 meter een grondmonster genomen. Als er 

geen schone grondverklaring wordt afgegeven, dan gaat het project 

sowieso niet door, omdat dan de kosten veel te hoog worden. 

 

Wordt vervolgd. We houden u op de hoogte. 
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Groen container 

 

Er is inmiddels een keer een 

incident geweest, waarvoor het 

noodzakelijk was om de beelden 

van de beveiligingscamera’s terug 

te kijken. Er was een stapel hout 

in de groencontainer gegooid.  

 

Reden waarom er zeer streng 

moet worden gehandhaafd, is dat 

de Gemeente Maassluis alleen 

groenafval komt ophalen. Ligt er 

allerlei ander afval in de 

container, dan wordt deze dus 

niet meer geleegd en hebben wij 

een groot probleem, waar alle 

tuinders last van hebben.  

 
 

LET OP!! Fietsenstalling wordt 15-10-2021 opgeruimd 

 

De fietsenstalling staat overvol. 

Wilt u uw fiets weghalen als u 

deze niet meer gebruikt?  

U dient voor 15 oktober 2021 

een kaartje met uw 

tuinnummer en het jaartal 2021 

aan uw fiets te hangen. Dan 

kunnen we zien welke fietsen 

nog in gebruik zijn. Na 15 

oktober worden fietsen zonder 

kaartje naar de Voedselbank 

gebracht. 
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Energiebesparing 

 

De gemeente Maassluis wil 

verenigingen helpen bij het 

verlagen van de 

energiekosten.  

Hiervoor biedt zij kosteloos 

een traject aan om 

inzichtelijk te krijgen welke 

duurzaamheidskansen er 

liggen in ons 

verenigingsgebouw.  

 

Dit traject wordt uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau, het 

Groene Collectief. Zij zijn gespecialiseerd in de verduurzaming van 

gebouwen en energiebeheer. Het traject bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 

Energiescan en rapportage 

Op 17 september 2021 is er een energiescan uitgevoerd waarbij de 

duurzaamheidskansen in beeld zijn gebracht. De resultaten van deze 

scan geven inzicht in de mogelijkheden energie en kosten te besparen, 

duurzame energie op te wekken, het binnenklimaat te verbeteren en 

een bijdrage te leveren aan CO2 reductie.   

 

Monitoringsplatform en energiebeheer 

De Vluchtheuvel krijgt de beschikking over een monitoringsplatform. 

Via dit platform biedt het Groene Collectief 1 jaar ‘Energiebeheer’. Zij 

kunnen onder meer onze energiestromen analyseren en adviseren hoe 

wij onze installaties energiezuinig kunnen in- en afstellen.  

 

Momenteel is het bestuur in afwachting van de rapportage. 
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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 echter is er een grote verandering. Als men binnen 

aan de tafel gaat zitten met iets te eten en/of te drinken is een 

Coronatoegangsbewijs verplicht. 

 

Alleen wanneer je eten en drinken afhaalt en buiten op het terras 

plaatsneemt is dit toegestaan zonder coronatoegangsbewijs. 

 

Vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag. 

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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Lichtsensor op schuifpoort 

 

Op de schuifpoort is een lichtsensor aangesloten. Dit betekent dat de 

poort niet meer op een vast tijdstip zal openen en sluiten. De tijdklok 

waarop de poort werkt blijft gewoon op zomerstand staan dus opent 

om 06.30 uur en sluit normaal om 21.30 uur.  

 

 

Wat is er veranderd?  

Als het nu na 06.30 uur nog donker is zal de poort pas openen als het 

licht wordt! Dit is dus in de avond precies anders om, dus als het voor 

21.30 uur donker wordt zal de poort sluiten. 

 

Als de poort gesloten is, kunt u deze nog altijd openen door te bellen 

naar: 00 33 7000003669145. Hier is niets aan veranderd. 
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Courgettejam 

 
Sinds ik courgette kweek zeg ik iedere keer bij het oogsten: volgend 

jaar plant ik maar één plant omdat een courgetteplant, en zeker in het 

huidige seizoen, een overvloedige oogst geeft en voor dat je het weet 

zijn ze XXL formaat en niet meer geschikt voor consumptie. 

 

Maar als ik dan de jonge plantjes in mijn handen heb, dan denk ik 

”Laat ik er maar twee planten, want stel je voor dat er een uitvaller is 

en dan heb ik niets”.  

Dat uitvallen gebeurt niet en voor dat je het weet heb je wéér een 

superoogst. We beginnen met het maken van courgettemaaltijdsoep, 

de week erop weer courgettesoep en dan gaan we roerbakken met 

courgettes en daarna werden ze bereid met noedels enz.  

Eerlijk gezegd waren wij de 

courgettes een beetje zat, dus 

moesten wij zoeken naar een lang 

houdbare mogelijkheid. Omdat we 

van bramen en aardbeien ieder jaar 

jam maken, ging ik eens googelen of 

het ook mogelijk is van courgettes 

jam te maken.  
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Er staan best wel veel recepten op internet maar onderstaand recept 

leek ons het beste en goed uitvoerbaar.  

Wat heb je nodig? 

- 1 kg courgette 

- 2 citroenen 

- rasp van 1 citroen 

- 1 sinaasappel 

- 2 theelepels Italiaanse kruiden 

- 2 theelepels kaneel 

- 900 gram 1 op 1 geleisuiker of 450 gram 2 op 1. 

 

Wij gebruiken altijd Van Gilse Geleisuiker speciaal (dit is de 

2 op 1 suiker) omdat deze een minder zoete jam geeft. 

 

Bereiden: 

Je kunt zowel gele als groene courgette gebruiken. In gele courgette 

zit veel vitamine C. 

 Steeltjes eraf snijden, zaadlijsten verwijderen daarna raspen in 

de keukenmachine 

 Sinaasappel en citroenen persen. 

 Courgettes, sap, citroenrasp en kruiden mengen en aan de 

kook brengen. 

 Daarna 10 minuten zachtjes laten door koken. (af en toe 

roeren) 

 De geleisuiker en de honing erbij en dan nog 4 minuten 

stilletjes laten door koken. 

 Daarna in de schoongemaakte potjes gieten deze sluiten en 

omgekeerd laten afkoelen. 

Ik kan mij zo voorstellen dat je denkt zit er wel smaak aan de jam en 

die twijfel hadden wij ook. 

Maar na het maken van de 

jam waren Truus en ik erg 

tevreden over de frisse smaak 

en goede smeerbaarheid. 

Graag willen wij je de jam 
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laten proeven daarom zet ik op zaterdag 23 oktober een potje jam en  

crackers op de bar in de kantine.   

We vinden het leuk als je dus komt proeven en brengen we je 

misschien op het idee om ook een keer courgettejam te maken. 

 

 

 

Rien Stoffels tuin 141 

 

 
 

 

 
 
 
Hoogste zonnebloem, zwaarste pompoen, jubilaris en 

seizoen afsluiting 

 

 

Het was gezellig druk zaterdag 25 september. 

Het terras was feestelijk en in stijl (met 

pompoenen op tafel) versierd en iedereen wilde 

wel weten wie de hoogste zonnebloem had en de 

zwaarste pompoen. Dankzij het prachtige weer 

hebben we buiten de winnaars bekend kunnen 

maken. 

Maar eerst hebben we een jubilaris in het 

zonnetje gezet:                                                                                             
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Roel Touw is 25 jaar lid van onze vereniging. Anne Langedijk, de 

voorzitter, heeft hem het bij behorende speldje opgespeld, de 

oorkonde en een bos bloemen overhandigd.                                                                                

We wensen hem nog heel veel jaren tuinplezier. Vervolgens hebben 

we onder het genot van koffie met gebak, een hapje en een drankje de 

winnaars bekend gemaakt.  

Heel veel zonnebloemen staan er ons complex. Het is een vrolijk 

gezicht.  

Begin september zijn ze opgemeten. Dit is de top drie van de 

zonnebloemen: 

 

1. Tuin 111  3.70 meter hoog 

2. Tuin 177  3.35 meter hoog 

3. Tuin 149  3.25 meter hoog 

 

 

De familie Prins heeft de 

cadeaubon van tuincentrum 

Boers gewonnen. 
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Na die bekendmaking hebben we de 

pompoenen gewogen. Ze waren er van klein 

tot heel groot. Gelukkig kregen we assistentie 

van Antonia Smaal. Zij hielp met wegen. De 

grootst pompoen paste alleen met wat hulp 

op de weegschaal. 

 

Dit is de top drie van de zwaarste pompoen: 

1. Tuin 2   25.4 kg 

2. Tuin 113  11.3 kg 

3. Tuin 11     3,9 kg 

Wim Alkemade kreeg de cadeaubon 

overhandigd en vertelde dat zijn kleinzoon 

Milan het zaadje had geplant. En dan zo’n 

grote pompoen! Jong geleerd……. 

 

Toen iedereen gezellig zat na te praten 

kwam er nog een verrassing: 

Burgemeester Haan kwam onverwacht 

een informeel praatje maken. Hij was in 

het kader van Burendag een ritje aan het 

maken langs de diverse wijken in 

Maassluis. Hoewel we het geen Burendag willen noemen, waren we 

blij dat we, na lange tijd, elkaar weer eens 

konden ontmoeten. Op de tuin zijn we 

eigenlijk ook buren van elkaar😊. Het was 

erg leuk dat de burgemeester er even bij 

was.    

En wat is het fijn dat er steeds weer leden 

van de vereniging zijn die een handje 

willen helpen. Ook nu zijn er weer een 

aantal aan de slag geweest om dit feestje 

te doen slagen. Ans, Mari, Peter, mevrouw 

Oguz, Rob en Piet heel hartelijk bedankt. 
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Ik hoorde dat er volgend jaar meer concurrentie komt. Er zijn mensen 

die dit jaar niet meededen, maar dat zeker volgend jaar van plan zijn. 

U bent gewaarschuwd😊. Dus volgend jaar maken we er weer een leuk 

feestje van. 

 

Onderstaand nog een aantal foto’s. 
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Oude foto’s “de Vluchtheuvel” 
 
Onderstaande foto’s zijn afkomstig van de collectiebank van de 
Historische Vereniging Maassluis. Genieten maar! 
 

 
Foto links dateert uit 1966. 
Op de achtergrond het vorige 
clubgebouw. 
 
 
 
 
 

 
Foto rechts dateert uit 1979 
Tekst van Historische vereniging: 
Het nieuwe verenigingsgebouw van 
Volkstuinvereniging “de 
Vluchtheuvel”. 
 
 

 
 
 
 
Foto links dateert uit 1987 
 
 

 

 
Foto boven dateert uit 1995 
Foto links dateert omstreeks 1971  
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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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