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5 Daagse reis naar het Teutoburgerwoud 
11 mei tot en met 15 mei 2020

het gebied van monumenten, kunst en cultuur, 
mooie stadsgezichten, de bijzondere stadstuinen 
en de stadsmuur. We verblijven in het Waldhotel 
Bärenstein dat ligt in de plaats Horn-Bad Meinberg. 
In het hotel biedt gratis Wifi  en een wellnesscentrum 
met zwembad De kamers zijn ruim met een kluisje 
en een minibar. Sommige kamers hebben een 
balkon of terras en zijn per lift bereikbaar. 
Het restaurant serveert regionale, verse maaltijden 
en ’s ochtends een zeer uitgebreid en vers ontbijt. 
Een uitgebreidere reisbeschrijving kunt u in het 
Wijnugebouw vinden. De reissom bedraagt € 429,00 
per persoon. (voor 1-persoonskamers geldt een 
toeslag van € 70,00 per persoon/per verblijf ). Deze 
reis is enkel voor leden en gastleden van Wijnu. 
U dient zelf een annulerings- en reisverzekering 
af te sluiten. Tijdens de reis moet u een geldig 
paspoort of identiteitsbewijs bij u hebben! Uiterste 
inschrijfdatum is vrijdag 7 februari (bij annulering na 
deze datum wordt de reissom niet gerestitueerd). U 
kunt zich inschrijven via www.wijnuveghel.nl of met 
het inschrijff ormulier dat in het Wijnugebouw ligt 
en dat u, na invulling, in de daarvoor bestemde bus 
kunt deponeren. 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op 
met Kees van Corven (tel. nr. 0413-366708).

5 Daagse reis naar het Teutoburgerwoud. 11 Mei 
tot en met 15 mei 2020. Ook dit jaar hebben wij 
voor u een voorjaarsreis georganiseerd en wel naar 
het Teutoburgerwoud in Duitsland. We krijgen 
een stadswandeling door de binnenstad van 
Paderborn onder leiding van een gids en aangepast 
voor senioren. We bezoeken de indrukwekkende 
Externsteine met ingehakte ruimtes, waaronder 
een kerk en zien het imposante Hermannsdenkmal. 
Het stadje Bad Salsulfl en, bekend om zijn zoute 
bronwater vol mineralen, zijn vele groen, zijn smalle 
zijstraten en de vele historische gebouwen doen 
we aan. Ook gaan we naar Minden, waar we tijdens 
een mooie tocht over het water de schutsluis uit 
1914 zien. Watervoertuigen trotseren hier een 
hoogte van 13 meter. Een rondleiding door het 
van de rattenvanger bekende Hameln is onder 
leiding van een gids. De oude binnenstad van 
Hameln wordt een juweel van Weserrenaissance 
genoemd. We zien het rattenvangershuis uit 1602 
en hebben daarna vrij om te lunchen en het stadje 
even zelf te verkennen. Daarna bezoeken we een 
authentieke glasblazer in Hameln. Op de slotdag 
gaan we naar het plaatsje Soest in Duitsland. Hier 
gaan we genieten van een heerlijke streekschotel. 
Waarna er nog gelegenheid is wat meer van  Soest 
te zien. De plaats heeft heel wat te bieden op 

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
Commissie

Kerstmarkt
Tijdens de Kerstmarkt kon iedereen 

raden wat de waarde van de 
inhoud van de Kerstmand was. 

Johnny Gloudemans is de
 winnaar van de Kerstmand. 

De prijs van de inhoud was € 19,65 
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Na een paar maanden proefdraaien 
heeft de heer Ton van Eijk half 
november de ledenadministratie 
van Wijnu op zich genomen. In 1953 
geboren in Veghel en daar zijn jeugd 
doorgebracht. Hij heeft daarna zijn 
vleugels uitgeslagen. Zijn werk bij 
diverse gemeenten bracht hem op 
evenzoveel woonplaatsen in het 
land. Na zijn pensionering besloten 
Ton en Diny om weer naar het 

vertrouwde Veghelse terug te keren. Ton houdt zich binnen 
de ledenadministratie voorlopig bezig met nieuwe leden, alle 
wijzigingen bij bestaande leden en afmeldingen van bestaande 
leden. Daarover kunt u Ton dus benaderen. Niet over financiële 
zaken en ook niet over deelname aan activiteiten. Deze blijven bij 
de personen die vermeld staan in het Bulletin of bij de activiteit.
U kunt Ton bereiken via e-mail tendvaneijk@ziggo.nl 
of via telefoon 0413-305078.

Nieuwe Ledenadministrateur

Wij hebben veel creatieve leden in ons midden, die de meest 
uiteenlopende hobby’s beoefenen. Er is dus een gevarieerd 
aanbod. Zij willen het plezier dat zij in hun hobby hebben graag 
met u delen. Misschien spreekt het u ook aan en wilt u er iets 
meer van weten.
Zij vertellen er graag over en wellicht gaat u dan ook zelf aan de 
slag. In de gezellige entourage van het Wijnugebouw is de bar 
open voor een kop koffie, thee of een lekker drankje.

U hoeft geen lid te zijn van onze vereniging, wel fijn als u lid zou 
willen worden. U bent van harte welkom en de toegang is gratis.
Hebt u een leuke hobby waarvan u anderen wilt laten mee 
genieten? Neem dan contact op met Gré van Erp tel. 362842.

Gezellige hobbybeurs 
Zondag 9 februari



Van harte
Gefeliciteerd
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85 jaar
20-01 Joke van Heck-van Beekveld

25-01 Gerda van de Tillaart-van der Steen

28-01 Peter Bechtold

02-02 Mevr. van Brakel-van Rixtel

05-02 Ko Lijnse

90 jaar
29-12  Dhr. H. Bel 

09-01 Mevr. Vermeulen-Wentholt

OverledenOverleden

29-11 Mevr. Mien van Oort 86 jaar

06-12  Mevr. Nelly Manders-Snelders 82 jaar

13-12  Dhr. Ton Kempenaars  69 jaar

18-12  Mevr. Ria van der Cruijsen 76 jaar

Vanaf 1 januari 2020 gaat het Rode Kruis alleen nog 
acute noodhulp verlenen, dit in de ruimste zin van 
het woord. Dat houdt in dat hulp en ondersteuning 
voor Welfare, de handwerk- en ontmoetingsclubs, 
geen fi nanciële ondersteuning meer krijgen. Door 
deze maatregel dreigde de woensdagmiddaggroep 
in het Wijnugebouw op straat te komen staan. 
In goed overleg met het Rode Kruis heeft Wijnu 
deze taak overgenomen per dezelfde datum, zodat 
de bestaande deelnemers op dezelfde tijd en plek 
door kunnen gaan met hun activiteiten.
Dat houdt dan tevens in  dat leden van Wijnu 
ook van harte welkom zijn bij deze groep op de 
woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Kastanje.  Loop gerust eens binnen en kijk of dat 
ook iets voor u is om bijvoorbeeld te handwerken, 
puzzelen, kleuren en praten met elkaar onder het 
genot van een lekker kopje koffi  e.
Aanmelden kan bij onze contactpersoon: 
Marie-Anne van Liempd persoonlijk op 
woensdagmiddagen of telefonisch  06-51077396. 

Welfare Rode Kruis 
naar Wijnu

Er wordt wel eens gezegd, kaarten doe je 
met je hart. En dat gebeurt volop en met veel 
enthousiasme, elke tweede en vierde woensdag 
van de maand in de Wilg. Het oer Brabants kaartspel 
rikken wordt al jaren gespeeld bij Wijnu. In het 
begin werd er door enkele leden mondjesmaat 
gebruikt van gemaakt, maar nu is het een gezellige 
club van ruim 20 mensen. Onder leiding van 
Jopie Vogels en Gré van Erp wordt er gestreden 
voor de prijzen. 1e prijs 2 pakken koffi  e, de tweede 
prijs en de poedelprijs 1 pak koffi  e. 
Wilt u mee komen genieten van het kaarten en 
natuurlijk van de koffi  e of de thee, dan bent u van 
harte welkom.

Harten is troef

Stuur uw oplossing naar Jeanne Evers, 
Pater vd Elsenlaan 1, 5462 GG Veghel.
e-mail: jwbevers@ziggo.nl 

In het decembernummer was het 
e-mailadres niet goed. Het scheelt maar 

één letter, maar ja dan komt de email 
niet aan bij Jeanne Evers. 

Iedereen krijgt alsnog de kans om de 
oplossing van december in te sturen naar 
het juiste emailadres en daarmee maakt

u nog steeds kans op een mooie prijs. 
Sorry voor het ongemak. 

Oeps! Een foutje in het 
bulletin van december

Harten is troef



Prijswinnaars

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 19 januari inzenden. 
U hoeft niet perse beide puzzels in te sturen.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Stuur uw oplossing naar:
Jeanne Evers: 
Pater vd Elsenlaan 1, 5462 GG  Veghel
E-mail: jwbevers@ziggo.nl
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De puzzel pagina van Wijnu

SU
DO KU

Let op: de eerste rij van 
de Sudoku inzenden

6

De puzzel pagina van Wijnu

De winnaars van vorige maand zijn:

 u vóór ...........................inzenden. U hoeft niet perse     u vóór ...........................inzenden. U hoeft niet perse     u vóór ...........................inzenden. U hoeft niet perse     u vóór ...........................inzenden. U hoeft niet perse    
Oplossingen voor deze en de Sudoku puzzel kunt

 beide puzzels in te sturen. 
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.    

Zendt uw oplossing aan:
Rina van der Heijden:  De Mondriaan 8
5461 GC  Veghel.  E-mail: leorina42@gmail.com

Prijswinnaars

-

SU
DO KU

Oplossing van de woordzoeker vorige maand:    cercle international
         

Let op:   de eerste rij van de Sudoku inzenden 
                  

 Oplossing  Sudoku vorige maand:    724 - 581 - 936    

B(9)  -  B(13)  -  B(10) 

B(8)  -  B(10)  -  B(10)   

C(9)  -  F(14)  -  G(13)  

G(4)  -  H(10)  -  H(12)

H(13)  -  K(7)   -  K(14)

K(6)  -  L(11)  -  L(5)

M(10)  -  M(13)  -  N(10)

N(11)   -  O(8)  -  O(13)  

P(5)   -  R(7)  -  R(11)  

S(7)   -   T(5)  -  U(5)  

V(11)  -  V(9)  -  V(8)

V(11)   -  W(12)  

W(12)  -  Z(8)  -  Z(14) 

Tip:   Van het te zoeken 
woord staat het aantal 
letters tussen haakjes.

B(9)  is een woord dat 
bestaat uit 9 letters en 
begint met de letter B.    
enz.

VEEL SUCCES  

Iedereen krijgt alsnog de kans om 
de oplossing van december in te 
sturen en daarmee maakt u nog 
steeds kans op een mooie prijs.  
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Uitslagen  heren Woensdagmiddag: Donderdagmiddag: Vrijdagmiddag:
Algemene winnaar: 1 - Rene Tuaux 1 - Christ van Berlo 1 - Harrie Verkuijlen
 2 - Albert Daniels 2 - Walter vd Velden 2 - Hans Lint
 3 - Rob Dix 3 - Peter vd linden 3 - Henk vd Rijdt

Uitslagen dames  Woensdagmiddag: Donderdagmiddag: Vrijdagmiddag:
Winnaar 1 - Narda van Zutphen 1 -  Thea Verbruggen 1 - Thea Brugmans
 2 - Maria van der Heijden    2 -  Mieke van Uden 2 - Pia vd Drift
 3 - Sjan van Dinter 3 -  Marlies Bres 3 - Jose Verkuijlen

Jeu de boules 2019

Het seizoen 2019 is met  ruim 110 bezoekers 
tijdens de druk bezochte  afsluitingsmiddagen 
succesvol afgesloten.  Vanaf de start begin april tot 
eind oktober is er fanatiek maar op een sportieve 
manier gestreden voor de overwinningen. 

Narda van Zutphen kon als enige dame van de 
woensdagmiddag tegenstand bieden aan de heren. 
Zij en Albert Daniels gingen een lange periode 
afwisselend aan de leiding, maar moesten tenslotte 
in de laatste wedstrijden hun meerdere erkennen in 
nieuwkomer Rene Tuaux.
Bij de donderdagmiddag is Christ van Berlo na de 
algemene overwinningen in 2014, 2015, 2017, 2018 
en  in 2019 de absolute uitblinker. 
Harrie Verkuijlen die ook in 2018 de algemene 
winnaar was van de vrijdagmiddag, nam reeds in 
de tweede week van april de leiding en stond deze 
vervolgens niet meer af. 
Begin april 2020 start weer de buitencompetitie. 
Er zijn voor alle middagen nog enkele plaatsen vrij. 
Zijn er nog Wijnuleden die nog geen jeu de boules 
lid zijn maar wel interesse hebben in het spel, neem 
dan contact op met een van de volgende personen 
afhankelijk welke middag je voorkeur heeft. 
Woensdag: Rob Dix 0628974037
 Donderdag: Piet Peters 0612378204
Vrijdag: Harrie Verkuijlen 0617003533

Ac tiv ite it  van Wijnu  VeghelJeu de Boules

Wijnu KBO Veghel nodigt u uit voor een informatie-
bijeenkomst op maandag 3 februari 2020. We gaan 
graag met u in gesprek over hoe u thuis een lekkere, 
gezonde en veilige maaltijd bereidt. Denk daarbij 
niet alleen aan fi jne en voordelige recepten maar 
ook hoe u de voeding het beste kunt bewaren. 
Wij nemen u graag mee vanaf het moment van 
boodschappen doen en het bereiden van de 
maaltijd tot en met restjesdag. 
Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 
1 voorbereiding koken, 2 koken, 3 hygiëne, 
4 bewaartips, 5 restjes. 
Dus een heel leerzame en interessante middag! 

Thuis, Lekker, Gezond en Veilig eten
Maandag 3 februari 2020

Datum: maandag 3 februari 2020. 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur. 
Voor wie: alle leden van Wijnu. 
Waar: Wijnugebouw, Wilgenstraat 15, Veghel. 
De middag staat onder auspiciën van diverse 
instellingen. 
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Activiteiten januari Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon

12 zo Nieuwjaarsconcert Ambiance Wilg/Plataan 13.30-16.30 Rini van den Brand 365648

13 ma Wandelen 5 kilometer Bloemfontein 10.00 Rini van den Brand 365648

  Wandelen 15 en 10 kilometer Bloemfontein 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Fotogroep Zooomm De Plataan 13.30 Peter Rovers 287708

  Biljarten Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Sjoelen De Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

  Keezen De Wilg 19.00 Louis van Veghel 366077

14 di Koor Cantabilé De Plataan 13.15 Adri Wolters 366321

  Koersbal De Wilg 15.30 Jo van de Wetering 362655

15 wo Countrydansen De Plataan 09.15 en 10.30 Inie de Prest 341906

  Handwerkgroep De Kastanje 13.30-16.30 Marie-Anne v. Liempd 06-51077396

  Biljarten Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Kienen De Wilg 14.00 Toon Ketelaars 367129

16 do Biljarten Veghel 2 – Uden 1 De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Heel Wijnu Whatsappt IOS De Plataan 14.00 Louis van Veghel 366077

17 Vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke Posthumus 367854

18 za Dansen Wilg/Plataan 19.00 Jan van der Heijden 341820

19 zo Vrije Inloop Wilg/Plataan 13.30-16.30 Rini van den Brand 365648

20 ma Wandelen 5 kilometer Van Schie 10.00 Rini van den Brand 365648

  Wandelen 15 en 10 kilometer Van Schie 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Schildergroep De Wilg 09.30 Gré van Erp 362842

  Biljarten Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Sjoelen De Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

21 di Wandelen 20 kilometer Stadhuisplein 08.00 Louis van Veghel 366077

  Koor Cantabilé De Plataan 13.15 Adri Wolters 366321

  Koersbal De Wilg 15.30 Jo van de Wetering 362655

22 wo Countrydansen De Plataan 09.15 en 10.30 Inie de Prest 341906

  Handwerkgroep De Kastanje 13.30-16.30 Marie-Anne v. Liempd 06-51077396

  Biljarten Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Kaarten De Wilg 14.00 Jopie Vogels 366488

23 do Wijnu-Seniorweb inloop/vragen De Kastanje 09.30-11.30 Louis van Veghel 366077

  Biljarten Veghel 1 – Volkel 2 De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Heel Wijnu Whatsappt  Android De Plataan 14.00 Louis van Veghel 366077

24 vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke Posthumus 367854

26 zo Vrije Inloop Wilg/Plataan 13.30-16.30 Rini van den Brand 365648 

27 ma Wandelen 5 kilometer Stapperij 10.00 Rini van den Brand 365648

  Wandelen 15 en 10 kilometer Stapperij 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Biljarten Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Sjoelen De Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

  Keezen De Wilg 19.00 Louis van Veghel 366077

28 di Koor Cantabilé De Plataan 13.15 Adri Wolters 366321



  Koersbal De Wilg 15.30 Jo van de Wetering 362655

29 wo Countrydansen De Plataan 09.15 en 10.30 Inie de Prest 341906

  Handwerkgroep De Kastanje 13.30-16.30 Marie-Anne v. Liempd 06-51077396

  Biljarten Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

30 do Biljarten Veghel 2 – Veghel 1 De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

31 vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke Posthumus 367854

  

02 zo Vrije inloop Wilg/Plataan 13.30-16.30 Rini van den Brand 365648 

03 ma Wandelen 5 kilometer Laco Binnenbad 10.00 Rini van den Brand 365648

  Wandelen 15 en 10 kilometer Laco Binnenbad 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Schildergroep De Wilg 09.30 Gré van Erp 362842

  Biljarten Libre Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Lekker, gezond en veilig eten Wilg/Plataan 14.00 Gré van Erp 362842

  Sjoelen De Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

04 di Koor Cantabilé De Plataan 13.15 Adri Wolters 366321

  Koersbal De Wilg 15.30 Jo van de Wetering 362655

05 wo Countrydansen De Plataan 09.15 en 10.30 Inie de Prest 341906

  Biljarten Libre Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Wijnu Handwerkgroep De Kastanje 13.30-16.30 Marie-Anne v. Liempd 06-51077396

  Kienen De Wilg 14.00 Toon Ketelaars 367129

06 do Digitale inloop De Kastanje 09.30-11.00 Louis van Veghel 366077

  Biljarten Veghel 1 - Boerdonk  De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

07 vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke Posthumus 367854

08 za Dansen Wilg/Plataan 19.00 Jan van der Heijden 341820

09 zo Vrije inloop Wilg/Plataan 13.30-16.30 Rini van den Brand 365648
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Activiteiten februari Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon

Maandagmorgen… 9 uur. Ook al is het koud, we 
staan met 32 wandelaars aan de start.
We zijn net vertrokken en wat ligt er in de berm 
tussen de bladeren…. Rieky vindt een geldkistje! 
En het rammelt ook nog. Als een kostbare buit 
neemt ze het kistje mee en de speculaties zijn niet 
van de lucht.
Naderhand blijkt dat er paspoorten, sleutels en 
munten in zitten. Binnen een uur heeft de politie de 
“buit” opgehaald.

Wilt u ook eens een avontuurtje beleven of… zoals 
eigenlijk altijd op maandagmorgen, gezellig buurten 
en gezond buiten zijn, sluit u dan bij ons aan. In het 
Wijnublad ziet u op welke plaats we starten.

Maria.

De morgenstond heeft goud in de mond
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Wijnu is een organisatie die gedragen wordt door 
enthousiaste vrijwilligers die geen fi nanciële 
tegenprestatie verlangen.
Wegens overdonderend succes is er daarom een 
fl inke wachtlijst. 
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger voor 
het begeleiden en ondersteunen van een groep 
teken- en schilderhobbyisten. Dat gebeurt één keer 
per twee weken, en wel op de maandagochtend, 
ongeveer 2,5 uur per keer. 
De tijden mag u onderling afstemmen met de groep. 
De groep bestaat uit maximaal 12 tot 15 personen. 
Het zijn allemaal 65 plussers.
U bent iemand die goed kan tekenen en schilderen 
en de kunst verstaat om anderen hierin te adviseren, 
te begeleiden, te helpen als iemand even niet meer 
verder kan. Wellicht bent u een professional zoals 
docent of kunstenaar. Maar dat hoeft niet. U heeft 
echter wel de tijd en de zin om dit - uiteraard met de 
gebruikelijke vakantiestops - te doen.
Wat mag u van ons verwachten?
U kunt voor inlichtingen altijd bellen naar uw 
collega vrijwilliger Harry van der Heijden 

Enthousiaste teken- en schildervrijwilliger gezocht

tel. 06-51414091 Harry draait een teken- en 
schildergroep op de andere maandagochtenden. 
U kunt ook bellen met Gré van Erp tel 0413-362842  
Zij verzorgt de organisatorische kant vanuit Wijnu. 
De lessen vinden plaats in het Wijnugebouw in zaal 
de Wilg.
Wanneer kunt u starten?
We hebben al een fl inke wachtlijst van mensen die 
willen starten. Dus zodra u kunt starten zorgen wij 
voor de deelnemers. Kunt u pas over wat langere 
tijd, dan passen wij ons daar op aan.  
 

 VRIJDAG 28 FEBRUARI – 20.15 UUR 
THE ROD STEWART STORY – SOME GUYS HAVE ALL 
THE LUCK
Een show rondom een van de grootste iconen van 
de rockmuziek: Rod Stewart. Het verhaal en de 
muziek van een absolute wereldster met ontelbare 
hits op zijn naam, gebracht door Paul Metcalfe, een 
fantastische zanger die bijna niet van de echte Rod 
te onderscheiden is, en een geweldige live-band. 
Deze show was in Engeland een grote hit en staat dit 
seizoen in ons theater. “Pauls voice and mannerisms 
were the closest I have ever seen to Rod himself”, 
aldus Mary Cary, de zus van Rod Stewart. 
Kaarten bestellen via onze site www.wijnuveghel.nl
of telefonisch bij het secretariaat 0413-310081. 
Bestellen is mogelijk tot 14 februari 2020. 
Prijs van de kaarten is € 22,00.  Na het einde van de 
inschrijftermijn is annuleren niet meer mogelijk.
 

DONDERDAG 6 FEBRUARI – 20.15 UUR 
SCAPINO BALLET – PEARL
Het barokspektakel Pearl is een van de succesvolste 
voorstellingen van het Scapino Ballet. Pearl 
ademt de rijke, theatrale sfeer van de barok en 
is gemaakt met de vaart en dynamiek van nu. 
Sensualiteit, pracht en praal, maar ook decadentie 
en intriges komen op ons toneel tot leven in de 
wervelende choreografi e van Ed Wubbe. “Alleen al 
de opening is adembenemend als de dansers het 
publiek betoveren met hun prachtige kostuums.” 
(Noordhollands Dagblad).

Kaarten bestellen via onze site www.wijnuveghel.nl 
of telefonisch bij het secretariaat 0413-310081. 
Bestellen is mogelijk tot 23 januari 2020. 
Prijs van de kaarten is € 17,50. Na het einde van de 
inschrijftermijn is annuleren niet meer mogelijk.

 is een organisatie die gedragen wordt door 

Wegens overdonderend succes is er daarom een 

Enthousiaste teken- en schildervrijwilliger gezocht


