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Van de voorzitter 

 
Als u half november over het complex heeft gefietst, zal het u niet 

ontgaan zijn. Op tuin 46 heeft een tsunami gewaaid.  

Althans, daar lijkt het 

op. Er is een enorme 

berg met van alles en 

nog wat ontstaan door 

het afbreken van het 

kasje en het tuinhuis 

op deze tuin.  

Eigenlijk is dit nu een 

mooi voorbeeld, 

waarom het bestuur en 

de commissie Bouw & 

Onderhoud erop 

hameren om de opstallen opgeruimd te houden. Een flink aantal leden 

van onze vereniging leidt aan verzamelwoede. Misschien kan ik dit ooit 

nog gebruiken, en dit, en dit, en dit en binnen no time ontstaat er een 

bende in en rondom de opstallen die niet is te overzien. Er zijn hier 

meerdere voorbeelden van op ons terrein. Soms leidt het zelfs tot 

gevaarlijke omstandigheden.  

De commissie Bouw & Onderhoud controleert de tuinen rondom de 

opstallen, maar binnen heeft men vanzelfsprekend niets te zoeken.  

Ik hoorde een gouden regel: ‘Ieder jaar kijk ik aan het einde van het 

seizoen wat ik niet gebruikt heb. Dat gooi ik dan weg’.  

Op deze manier blijven zowel de tuin als de opstallen keurig 

opgeruimd.  

Om nu ook nog uw overtollige materialen gemakkelijk 

te kunnen afvoeren, staat er op 17 en 18 december 

een container op het parkeerterrein. Doe uw voordeel 

hiermee! 

 

Anne Langedijk  
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Nieuws van de redactie 
 

Deze keer het 400
e
 blad van onze 

vereniging, tevens het laatste blad dat ik “in 

elkaar mocht knutselen”. 

 

In oktober hebben we een redactievergadering gehouden.  

Besproken is op welke manier en hoe vaak wij het beste al onze leden 

kunnen informeren. Hieruit is een advies voortgekomen en voorgelegd 

aan het bestuur ter besluitvorming.  

Uitkomst voor “Het Vluchtheuveltje” is dat in het vervolg het 

verenigingsblad minder vaak bij u/jou in de bus zal vallen.  

Voor informatie hierover zie het stukje verderop in het blad. 

 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje zenden naar 

info@vluchtheuvelmaassluis.nl 

De uiterlijke inleverdatum is 16 januari 2022. 

 

Eind december 2021 / begin januari 2022 zal er geen 

“Vluchtheuveltje” verschijnen! 

 

Leden van de vereniging kunnen ook kopij voor Het Vluchtheuveltje 

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

info@vluchtheuvelmaassluis.nl kan worden ingeleverd.  

 

 

Agenda 
 

Datum Activiteit 

Elke donderdag Biljarten (let op Coronamaatregelen!!)  

3 december Klaverjassen (Afgelast) 

10 december Bingo ?? 

17-20 december Grofvuilcontainer staat op parkeerterrein 

8 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie 

10 januari Levering compost 

16 januari Inleveren kopij 
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Werkrooster december 2021 - februari 2022 
 

 

 
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 

  
8 januari 2022 

185 W. Schouten 
 

30 C. van Wingerden 

187 K. Soboczynski 
 

35 K.A. Abdulla 

191 A.D.Y. Aal-Ajmaya 
 

38 T.S.P. Reij 

193 J. Pelesic 
 

39 R.P. Pronk 

197 A.J. Brederveld 
 

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 

  

5 februari 2022 

64 S.  Berkdar 
 

72 J.C. Mulder 

66 A. Said 
 

74 S. Alptekin 

67 M. Oulad Touhami 
 

75 R. Ashad 

68 S. Solmaz 
 

76 A. Yilmaz 

70 S. Alabdallah (zoon) 
 

77 S. Soydemir 

      12 februari 2022  

 

19 februari 2022 

78 S. Caner 
 

87 I. Hoekstra  

80 A. El Hamouchi 
 

88 M. Ozdemir 

82 A. El Moukadam 
 

89 F.P.  van Dun 

84 A.  El Hahaoui  
 

90 O. Gürbüz 

86 R. Smit 
 

92 H. Sasmaz 
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 26 februari 2022  

  94 G.M.P. van Wijk 
   96 S. Samal 
   98 L.R. Teeuwisse 
   100 P.J.N. van Zanden 
   1 M. Fares 
    

De werkzaamheden op zaterdag 25 december -1
e
 kerstdag- en 

zaterdag 1 januari -nieuwjaarsdag- komen te vervallen.  

De werkzaamheden worden 8 januari weer hervat. 

 

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. 

 
 
Adverteerders 
 
Koop zoveel mogelijk bij onze adverteerders. Zij steunen onze 

vereniging en betalen een bijdrage aan onze vereniging voor de 

geplaatste advertentie. Als wij op onze beurt hen steunen, is de cirkel 

rond. 

 

 

Berichten van het bestuur 

 

Compost 
Let op! I.v.m. de personele bezetting is de 
afleverdatum van de compost gewijzigd.  
Er wordt geleverd vanaf: 
 

Maandag 10 januari 2022 
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Coronamaatregelen per 13 november 2021 

 

Vanaf 13 november 2021 zijn de coronamaatregelen weer 

aangescherpt. Voor bezoek in de tuinhuisjes geldt, maximaal 4 gasten 

per dag en 1,5 meter afstand houden.  

 

Voor de kantine geldt nog steeds dat als men binnen aan de tafel gaat 

zitten met iets te eten en/of te drinken er een Coronatoegangsbewijs 

verplicht is. 

 

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

plaatsneemt is dit toegestaan zonder coronatoegangsbewijs. 

 

Daarnaast moet de kantine om 20.00 uur gesloten zijn. Bingo, 

klaverjassen en biljarten kan dus helaas weer even niet doorgaan.  

De organisatie van de bingo was creatief en heeft dit naar 

zaterdagmiddag verplaatst. Dat mag wel (met coronatoegangsbewijs).  

 

Deze maatregelen gelden t/m 4 december 2021. 

 

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, 

een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van 

maximaal 24 uur oud hebt. 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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Contributie 2022 

 

In dit Vluchtheuveltje vindt u de factuur van de contributie en indien 

van toepassing de verzekeringspremie voor de collectieve 

opstalverzekering voor 2022. Tijdens de ALV op 17 april 2021 is met 

instemming van de vergadering besloten om in 2022 de contributie niet 

te verhogen. 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 2022  te 

betalen?  

Spreekuur in de kantine over verzekeringen op zaterdag 11 

december 2021  

Binnen onze vereniging is Arjan van Donk degene 

die al de verzekeringszaken afhandelt. Hij is 

contactpersoon voor zowel het bestuur als de leden. 

Heeft u vragen over uw verzekering of wilt u een 

verzekering afsluiten? Dan kunt u altijd bij Arjan 

terecht. Hij houdt op zaterdag 11 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. 
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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 15 januari 2022  

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.  

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.  
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Tuinruil 

Aangezien er aan het einde van het jaar altijd weer leden zijn die hun 

lidmaatschap opzeggen, komen er dus tuinen vrij. De tuinen die 

vrijkomen worden getaxeerd door de commissie Bouw & Onderhoud. 

Daarna hoort de vertrekkende tuinder wat hij/zij nog aan zijn/haar tuin 

moet doen, om deze conform onze Reglementen achter te laten. De 

vrijgekomen tuin wordt dan twee weken op het mededelingenbord 

gehangen om tuinders de gelegenheid te geven, om te laten weten 

aan het bestuur of zij in aanmerking willen komen voor tuinruil.  

Dit kan door een mail te sturen naar de secretaris: 

info@vluchtheuvelmaassluis.nl. Omdat men soms denkt onderling 

even te regelen wie er op de vrijgekomen tuin komt, hieronder nog 

even de regels betreffende tuinruil: 

 

1. Een tuin-lid dient tenminste twee jaar de beschikking gehad te 

hebben over dezelfde tuin. 

2. Er wordt niet aan het verzoek tot ruilen van een tuin voldaan 

indien: 

a. Naar het oordeel van het bestuur, de tuin en bouwsels niet 

goed zijn onderhouden. 

b. Naar het oordeel van het bestuur, geen wisselteelt is 

toegepast. 

c. Het lid niet naar behoren zijn/haar verplichtingen, 

waaronder financiële verplichtingen nakomt. 

d. Wanneer in voorafgaande jaren een straf aan het lid is 

opgelegd door het Bestuur of Algemeen Verbond van 

Volkstuindersverenigingen in Nederland. 

 

De tuin die verruild wordt, moet netjes worden achter gelaten en 

volledig voldoen aan de eisen van het Reglement.  

Het bestuur bespreekt de aanvragen in de bestuursvergadering. 

Mochten er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde tuin, dan neemt 

het bestuur daarin een besluit. Leden die zich bovenmatig extra 

inzetten voor de vereniging krijgen voorrang. Leden kunnen zich niet 

beroepen op het genomen besluit. Alleen het bestuur kan tuinen 

uitgeven. Verantwoordelijk bestuurslid is Muzaffer Oguz. 

mailto:info@vluchtheuvelmaassluis.nl
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Dammen in de sloten 

De waterstand in de sloten wordt bepaald door het 

Hoogheemraadschap van Delfland. 

 

In beide sloten langs ons complex staan twee dammen. Deze dammen 

reguleren de waterhoogte in de sloot. Zonder de dammen zou het 

water in een keer hard doorlopen naar de sloot langs de snelweg A20 

en zou er dus te weinig water in de sloot staan.  

 

Het komt regelmatig voor dat leden de waterstand te hoog of juist te 

laag vinden. Meestal wordt dit bij het bestuur gemeld. Onlangs hebben 

leden zelf een gat in een dam gemaakt, omdat men vond dat er te veel 

water in de sloot stond. Dit is ten strengste verboden!!!  

 

De waterstand is een structureel punt van aandacht voor het bestuur 

en wij doen regelmatig meldingen bij het HH v Delfland of hebben 

telefonisch contact met de toezichthouder van HH v Delfland.  
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Klaverjassen 2021   

Vrijdag 5 november, alweer de 

derde klaverjasavond dit jaar (en 

nadat de beperkende maatregelen 

i.v.m. Corona -deels- waren 

opgeheven). 

Dit keer waren er 18 spelers, zodat aan 4 tafels werd gespeeld, met 2 

slapers (per ronde andere slapers). 

Zoals gebruikelijk werden er 3 rondes gespeeld, met tussendoor de 

mogelijkheid voor een drankje. Na een gezellige avond spelen, werden 

de 4 spelers met de hoogste punten naar voren geroepen voor een 

prijsje: 

1)                     Dhr. B. vd Berg  5383 punten 

2)                     Dhr. W. Alkemade 5239 punten 

3)                     Dhr. P. vd Berg  5041 punten 

4)                     Mevr. A. Paalvast 4889 punten 

Mevr. M. Weeke was de gelukkige die met de poedelprijs naar huis 

ging met 3622 punten. 

De eerstvolgende klaverjasavond zou zijn op vrijdag 3 december, er 

zou dan het Kerstklaverjassen plaatsvinden.  

Helaas gooit Corona roet in het eten. 

Door de op 12 november afgekondigde maatregelen, dient de kantine 

vanaf 20.00 u gesloten te zijn. Hierdoor kan er niet geklaverjast 

worden.  

 

De klaverjasavond van 3 december is dan ook afgelast. 
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Onkruid bestrijden op het hoofdpad en andere 

verharde delen op de tuin. 

 

Er zijn diverse manieren om het hoofdpad van ons complex onkruidvrij 

te houden. 

De beste manier is gewoon met 

een schrepeltje of met de hand 

het gras en andere onkruiden 

tussen de tegels uit te halen. 

Als je regelmatig het pad 

controleert op nieuw groen en 

gelijk verwijdert dan is het 

bijhouden een makkie en blijft 

het pad er schoon uitzien. 

Op internet staan tips om het onkruid met 

schoonmaakazijn te bestrijden. Maar dit is een 

heel slechte tip het is gevaarlijk en verboden. 

Veel mensen gebruiken schoonmaak- of 

keukenazijn tegen onkruid of groene aanslag op 

hun terras of oprit, maar dit is niet toegestaan.  

 

Het RIVM heeft de risico’s van particulier gebruik 

van azijn voor deze doelen vergeleken met het 

gebruik van toegelaten middelen.  

Op internet staan tips om groene aanslag en onkruid te bestrijden door 

azijn te gieten of te sproeien uit een fles, jerrycan of gieter of door te 

spuiten met een drukspuit.  

Azijn is te koop in concentraties tot 80 procent azijnzuur.  

Niet-toegelaten azijn levert vanaf 36 procent azijnzuur een risico voor 

waterorganismen als het wordt gespoten op grote aaneengesloten 

oppervlakten, die naast het water liggen. Bij spuiten met 6,6 procent 

azijnzuur is er al een risico voor planten naast het bespoten oppervlak.  

Voor bodemorganismen is dat bij concentraties vanaf 54 procent 

azijnzuur. Als veel azijn bij het gebruik van een gieter of fles direct in 

de grond loopt, kan dat een acuut risico vormen voor 

bodemorganismen. Ook planten, en insecten die in de bodem wonen, 
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zoals wilde bijen en graafwespen, lopen dan mogelijk een risico.  

Niet-toegelaten azijn heeft ook risico’s voor de gebruiker.  

Vanaf 10 procent kan azijn huidirritatie en ernstige oogirritatie 

veroorzaken als het op de huid of in de ogen komt.  

Vanaf 25 procent kunnen ernstige brandwonden en oogletsel ontstaan. 

Als gebruikers damp of nevel inademen, zullen vergelijkbare effecten 

op de luchtwegen optreden. De toegelaten middelen hebben een 

lagere concentratie azijnzuur (6 procent) en zitten in een gebruiksklare 

spuitfles.  

Bij niet-toegelaten azijn werkt de gebruiker waarschijnlijk met hogere 

concentraties en gaat hij zelf oplossingen verdunnen of overgieten. 

Omdat particulieren meestal zonder extra bescherming werken, lopen 

ze de kans in aanraking te komen met te hoge concentraties azijnzuur. 

 

Het gebruik van zout of strooizout wordt ook op diverse sites 

aangeraden maar zout doodt niet alleen het onkruid tussen de tegels 

maar ook de planten zoals de ligusterhaag aan het hoofdpad. 

 

Zelf heb ik een nare ervaring in 

het begin van het jaar opgedaan.  

De meeste mensen zijn het alweer 

vergeten maar half januari is 

Maassluis getrakteerd op een 

flinke hoeveelheid sneeuw. Wij 

hebben voor ons huis geen tuin 

maar slechts een smalle strook 

waar planten op of in gezet 

kunnen worden.  

Het grootste deel van de planten 

voor ons huis staan in 

bloempotten op een rododendron 

en clematis na. Onze voordeur zit 

dus direct aan de straat. Omdat er 

op de Weverskade bij gladheid altijd gestrooid wordt, wordt de 

Narcisstraat ook gestrooid. Wij kregen zelfs van de “gladheidbestrijder” 

een extra grote schep strooizout voor onze deur.  
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Toen waren wij er erg blij mee en bedankten de medewerker van het 

Stadsbedrijf hiervoor. Na enkele weken zag onze grote rododendron er 

vreselijk uit (zie foto) en de clematis wilde maar niet uitlopen in het 

voorjaar en leek dood te zijn.  

 

Het was al maart voor ik er achter kwam dat de planten schade 

hebben opgelopen door het dooiwater dat naar de wortels is gelopen. 

De wortels konden door het zout geen water meer opnemen en het 

blad verdroogde als het ware.  

 

De rododendron heb ik toen uitgegraven en de wortels helemaal 

uitgespoeld waarna ik de plant in een grote bloempot heb gezet met 

turf. En wonderlijk genoeg is er weer nieuw blad gekomen.  

Dit was met de clematis niet te doen, wel is hij na enkele maanden 

heel bescheiden uit gaan lopen maar het meeste hout is dood en de 

clematis die andere jaren een zee van bloemen gaf heeft niet gebloeid 

dit jaar.  

 

Deze ervaring wilde ik met jullie delen. 

 

 

Rien Stoffels tuin 141 

 

 
 
 

 
Bomen snoeien 
 

Er zijn heel wat redenen aan te halen waarom het tijdig snoeien van je 

boom een vereiste is. Bomen groeien bijvoorbeeld snel waardoor ze 

heel wat licht kunnen wegnemen. Daarnaast zorgt een snelle groei 

voor een bijzonder slordige indruk. Je moet bomen snoeien om: 

 

 Bloei en vruchtvorming te stimuleren 

 Het voorkomen en verwijderen van ziektes 
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Stimuleren van bloei en vruchtvorming 

"Snoeien doet bloeien". Het is een zeer vaak gehoord gezegde en is 

ook helemaal correct. Niet alleen door te snoeien wordt er voor 

gezorgd dat een minder goed ontwikkelde kant van een boom plots 

toch kan bloeien, daarnaast komt het ook de vruchtvorming ten goede. 

Indien je een fruitboom in je tuin hebt staan is deze tijdig snoeien dan 

ook een echte vereiste. Alleen op die manier kan je immers blijvend 

kunnen genieten van het lekkerste fruit. 

 

Zorg voor een 

correcte snoei op het 

juiste moment! 

Het snoeien van een 

boom is echter één 

ding, maar je moet er 

ook rekening mee 

houden dat dit altijd 

correct dient te 

gebeuren. Niet alleen 

de wijze waarop een 

boom wordt gesnoeid is belangrijk, wat bovendien ook te denken van 

het tijdstip waarop dit gebeurt? Het foutief snoeien van een boom kan 

de volgende nadelen met zich meebrengen: 

De boom kan ziek worden indien ze niet in de juiste periode in het jaar 

wordt gesnoeid. 

Bomen kunnen te maken krijgen met bijvoorbeeld infecties indien ze 

tijdens het snoeien worden beschadigd. 

 

Wanneer mag je snoeien? 

Wintersnoei bij appel en peer kan van januari tot half maart, tot de 

knoppen uitlopen. Voor kers, pruim en perzik wacht je best zo lang 

mogelijk om besmetting met de loodglansschimmel te 

vermijden. Snoei jonge kersen- en pruimenbomen dus in maart, net 

voor de knoppen uitlopen 
Bron: Florum.nl 
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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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Nieuws over “Het Vluchtheuveltje” 
 

Al jaren verschijnt Het Vluchtheuveltje 10 keer per jaar in uw 

brievenbus. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar ik vind het altijd leuk 

om op de bank het boekje te lezen en de foto’s te bekijken. Voordat 

deze bij u op de mat ligt is er al heel wat werk verzet: de stukjes 

moeten worden geschreven, de redacteur zet het boekje in elkaar, de 

tekst wordt gecontroleerd, het gaat naar de drukker en de boekjes 

moeten daar worden opgehaald, de adresstickers worden aangepast 

aan wisselende leden, vervolgens zijn er 2 tuinleden die adresstickers 

op de boekjes plakken en ze indelen naar wijk, daarna komen een 

aantal leden de boekjes in de kantine ophalen en tot slot komt hij dan 

in uw brievenbus. Een mooi stuk teamwork. En het boekje ziet er goed 

uit. 

      

 
 

Helaas gaat onze hoofdredacteur Ruud Broekman ons verlaten.  

Hij stopt met tuinieren en ook met de redactie van ons blad.              

 

Ruud, je hebt vergaderingen geleid en adverteerders benaderd. Ons 

achter de broek gezeten als de deadline was verstreken om de kopij in 

te leveren. Problemen waren er om opgelost te worden vond je. En 

telkens lag er weer een mooi blad klaar om verspreid te worden.  

Wat zijn we daar blij om. We konden altijd op je rekenen. We wensen 

je succes met de nieuwe wegen die gaat inslaan en…….. we hopen je  

nog eens te zien. In elk geval bij het biljarten. 
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                    Hartelijk dank voor je inzet en trouw. 

 
 

Hoe verder? Tijd om ons te bezinnen op het voortbestaan van ons 

verenigingsblad. Het is een blad voor en door leden. Jammer genoeg 

is het de laatste tijd zo dat het bestuur bijna het hele blad vol schrijft. 

Hoewel we altijd wel een zeer gewaardeerde bijdrage van Rien 

Stoffels hebben. Soms is het nodig om de leden snel op de hoogte te 

stellen van een of ander. Daarvoor gebruiken we de Nieuwsbrief die 

we per e-mail versturen. We horen dat de meeste mensen dat prettig 

vinden. Omdat nog niet iedereen over e-mail beschikt, hebben we 

besloten om Het Vluchtheuveltje nog wel te laten verschijnen, maar nu 

5 keer per jaar. Waarschijnlijk krijgt u dan wat vaker de Nieuwsbrief. 

Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te houden. De website 

proberen we up-to date te houden zodat u daar ook informatie kunt 

terugvinden. 

En als u eens een leuke ervaring heeft op het gebied van tuinieren, 

laat het ons weten, dan kunnen we dat in het blad plaatsen. 

 
Anita Roks  
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Gezinsuitbreiding 

 
 

 
 

 

 

Rinan Yeldukko van tuin 175 is op 26 oktober 2021 om 12.30 uur de 

trotse vader geworden van een prachtige zoon: Raffael. Namens het 

bestuur en alle leden wensen wij Rinan en zijn vrouw heel veel geluk 

met hun zoon. 
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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: Wendy Smaal, Tel: 0621575761 
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: Vacature. Kopij inleveren via 
info@vluchtheuvelmaassluis.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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