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  Van de voorzitter 
 

 
 

De afgelopen maand hebben de eerste vergaderingen 
weer plaatsgevonden. We zijn als bestuur bij elkaar 
gekomen en hebben gekeken wat onze voornaamste 
zorgen waren. Tot op heden is onze belangrijkste zorg 
het bestuur weer op sterkte te krijgen. Ik moet 
zeggen dat dit  proces moeizaam verloopt. We zijn nog 
niet zeker van de vervanging van  Vincent  van Rhoon 
die onze ledenadministratie  verzorgt. Misschien gaat 
het nog lukken, want er heeft zich wel iemand 
aangediend, maar er zijn nog problemen in de mate-
riële zin. Wat mezelf betreft ziet het er nog niet 
hoopvol uit. Er had zich wel iemand aangemeld. Ik heb 
met deze persoon een gesprek gehad, maar uiteindelijk 
deelde hij mij mede dat hij toch iets anders zocht. 
Over een paar maanden loopt mijn termijn af en ik 
hoop nog steeds dat er zich iemand aandient die mij 
wilt opvolgen. 
Afgelopen week heb ik weer een vergadering gehad 
van onze regio Meerlanden Amstelland. Als voorzitter 
van deze regio heb ik aangegeven dat ik per 31 decem-
ber stop. Ik kan u mededelen dat mijn opvolging binnen 
de regio heel makkelijk is verlopen. Er is een nieuwe 
voorzitter gekozen. Het is de heer Rob de Boer van de 
afdeling de Kwakel. Tijdens  deze vergadering hebben 
we gesproken over de samenwerking met de PCOB in 
onze regio. We waren het er over eens dat we het pro-
ces van samenwerking in alle geleidelijkheid moeten 
laten plaatsvinden. We staan er op zich met alle 
afdelingen van de regio positief in, Maar we consta-
teren dat dit initiatief is gekomen vanuit de landelijke 
structuren van beiden. Op lokaal niveau moet het nog 
gaan leven. We zijn er van overtuigd dat het ook in 
onze regio een kans moet krijgen.  



 

 

We hebben afgesproken dat we in de nabije toekomst 
met vertegenwoordigers  van alle PCOB afdelingen en 
KBO afdelingen bij elkaar gaan komen om te kijken 
wat er concreet gedaan kan worden. 
Zoals u weet is de KBO  Noord Holland al een tijdje bezig 
met het opstellen van nieuwe statuten.  
U zult waarschijnlijk denken dat dit toch al een hele tijd 
geleden ter sprake is gebracht. Maar de definitieve versie 
die ter goedkeuring aan alle afdelingen moet worden voor-
gelegd laat nog eventjes op zich wachten. Ik verwacht  dat 
voor het eind van het jaar de nieuwe versie van de statuten 
aan de afdelingen zullen worden voorgelegd. 
We hebben als regio ook nog eens gekeken naar de  
problematiek van de belastingadviseurs. Ik ga namens de re-
gio een voorstel doen om te bekijken hoe we de knelpunten 
die ontstaan zijn rond de belastingservice ouderenbonden 
KBO Noord Holland opnieuw kunnen worden bekeken. Indien 
de provincie iets met ons voorstel wil gaan doen, kunnen we 
misschien alle belastingadviseurs die de nieuwe methode 
niet zagen zitten weer binnenboord halen. Ik hoop dat het 
gaat lukken . .  
 
Johan Naron 
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Veranderingen  
in het ledenbestand 

 Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als u wijzigingen die nuttig zijn 
voor de ledenadministratie zoals een overlijden, een adreswijziging binnen 
of buiten de Haarlemmermeer, EEN NIEUW E-MAIL- ADRES of een OPZEG-
GING van het lidmaatschap tijdig doorgeeft of laat doorgeven aan onze le-
denadministrateur Vincent van Rhoon Adres:Atletiekstraat 53, 2143CA 
Hoofddorp, tel:0235612229  

 of per e-mail ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

 Opzegging van het lidmaatschap dient te schriftelijk te geschieden vóór 1 
december van het  lopende jaar 

De bus van de SvHN  rijdt ook voor KBO -leden uit  Haarlemmermeer .               De bus 
kan echter alleen blijven rijden met uw steun. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom!  
In Hoofddorp—Zuid (Nieuw Vennep—Rijsenhout—Abbenes—Zwaanhoek) rijdt 

de SvHZ met een eigen Bus van de Stichting Senioren Samen op Weg. Ook 

deze bus is beschikbaar voor KBO leden. 

Bel  voor Nieuw Vennep e.o. 

H’meer zuid: 
0252-689050 

Bel voor Hoofddorp e.o. 
H’meer Noord: 
06-50556783 

 



 

 

Voortgang ziekte van ons bestuurslid Els van Dongen 
 
Na de eerste operatie voelde Els zich naar omstandigheden 
goed. Ze had geen pijn, weinig tot geen vermoeidheid, wel 
enige ongemakken vanwege de borst besparende operatie.  
Na een controle bezoek aan de chirurg heeft zij te horen 
gekregen, dat hij niet alles heeft weg kunnen halen en ze 
binnenkort voor een tweede ingreep wordt opgeroepen.  
Volgens de behandelend arts komt het zelden voor dat er 
een tweede operatie nodig is. Hierna krijgt ze nog een aantal 
bestralingen. Zij zal nog enige tijd niet actief  
kunnen deelnemen aan bestuurs- en andere taken.  
Ze spreekt wel de wens uit om in de MeerNieuws van  
november weer een stukje te schrijven. 
 
Namens Els 
Redactie MeerNieuws 
 
 
 
Vrijwilligersmiddag 
 
Wij zijn als bestuur blij met onze vrijwilligers, welke taak  
zij ook voor de KBO Haarlemmermeer verrichten.  
U bent van ons gewend, dat wij aan het einde van het jaar 
een gezellige middag voor u organiseren.  
Echter hadden we dit jaar het iets anders willen doen,  
maar door vakanties van een aantal bestuursleden in deze 
periode zijn wij niet in staat nu iets voor u te organiseren.  
Er wordt altijd gezegd, wat in het vat zit verzuurt niet en 
dat is in dit geval ook zo. Het bestuur heeft besloten om de 
vrijwilligersmiddag naar het voorjaar 2018 te verschuiven, 
zodat we meer tijd hebben om iets voor u te organiseren. 
Wij danken alle vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen 
jaar en zien u graag van het voorjaar bij de vrijwilligersmid-
dag. 
 
Het bestuur  
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Van de Evenementen-commissie.. 
 
In de 9 jaren dat wij voor u ons werk hebben gedaan hebben 
circa 1000 leden daar plezier aan beleefd.  
We zijn gaan wandelen, fietsen, met de auto of met de bus 
op pad gegaan.  
Wij hebben dat vrijwillig en veel plezier gedaan en ons loon 
was uw dankbaarheid. 
Wij bereiden nu ons jubileum voor, het wordt een culturele 
revolutie.  
Voor het tiende jaar samen leuke dingen doen.  
 
Als u dit leest zijn we met bijna een 
bus vol KBO-leden naar Futureland, 
het nieuwe havengebied van  
Rotterdam geweest. Daar over kunt u 
lezen op de website:  
 
www.KBO-Haarlemmermeer.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 Zaterdag 16 december gaan we 
 opnieuw met bijna een bus vol  
 KBO-leden naar de Kerstmarkt 
 in Antwerpen.   
 
 Aanmelden bij:                  
 
  Piet v.d. Coevering 

http://www.KBO-Haarlemmermeer.nl


 

 

   Culturele agenda; 

Bezoek aan de Russisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam. 

Een heel andere ervaring willen wij u aanbieden: 
vrijdag 20 oktober zijn we vanaf 14.00 uur te gast in 
de Russisch-Orthodoxe kerk aan de Lijnbaansgracht 
47-48 te Amsterdam.  
Wij zullen rondgeleid 
worden en de priester  
fr. Melerions Webber (een 
gewaardeerd spreker) zal 
onze gastheer zijn. We 
worden gastvrij ontvangen 
en koffie of thee zal niet 
ontbreken.  
Naast de kosten voor 
Openbaar Vervoer wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
Het is de voormalige Rooms-Katholieke St. Antonius 
van Padua (Tichelkerk), vanaf 2006 Russisch Ortho-
doxe Kerk. Dit complex is sinds 2006 in gebruik bij de 
Russisch-Orthodoxe Kerk Amsterdam, parochie 
Heilige Nikolaas van Myra. In 2005 is dit complex, in 
goed onderling overleg, door de Minderbroeders 
Kapucijnen verkocht aan de Russisch Orthodoxe Kerk, 
die eerder van andere locaties in Amsterdam gebruik 
heeft gemaakt. In het kader van het hergebruik van 
deze kerk zijn alle banken uit de kerk verwijderd. 
 
Vertrek;  
NS Hoofddorp 12.55 uur. Aansluitend bus 18 of 21. 
 
Aanmelden tot 10/10 bij   
Jaap Slijkerman en Piet van de Coevering 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.orthodoxen.nl/TempMap/Rdam/IMG_3926.JPG&imgrefurl=http://www.orthodoxen.nl/&docid=qxwOpYEVKy4OgM&tbnid=u3O77PW-5RQRNM:&vet=10ahUKEwifuPe8uYbWAhXObVAKHXjYDxAQMwg1KA8wDw..i&w=800&h=600&bih=546&biw=960&q=russisch%20
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Volgende uitstapje is: 

Bezoek met rondleiding aan de BAVO-kerk.  

Donderdag 9 november 
willen wij een bezoek 
met rondleiding 
brengen aan de Rooms 
Katholieke Kathedraal 
Sint Bavo aan de 
Leidsche Vaart. 
We  kunnen daar komen met OV bus 340, halte 
Stadsschouwburg. Het juiste tijdstip zullen wij vermelden in 
het volgende maandblad. Aanmelden bij:   
Piet van de Coevering, Ina Podt en Ydi Langenberg. 
 
Wat ook interessant is in ons 2e lustrumjaar!   
In de bioscoop Cinemeerse te Hoofddorp gaan vanaf 5 sep-

tember de seniorenmid-
dagen op dinsdag en 
donderdag weer begin-
nen.  
Vanaf ca. 13.00uur 
worden daar een aantal 
films gedraaid, welke 

speciaal voor onze doelgroep geselecteerd zijn: het geluid is 
aangepast en het wordt niet zo donker in de zaal. Bovendien 
krijgt u in de pauze koffie/thee met koek. Dat alles voor 
slechts € 7,50 per persoon. U zult daar ongetwijfeld 
“bekenden” ontmoeten, want veel van onze leden hebben dit 
uitstapje reeds ontdekt. Programma en tijden vindt u weke-
lijks in de Hoofddorpse Courant.  
 
Informatie kunt u ook krijgen bij Ina Podt. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://kerkfotografie.nl/wp-content/gallery/rk-bavo-haarlem/15-29-07_-0710-HDR.jpg&imgrefurl=http://kerkfotografie.nl/kathedrale-basiliek-sint-bavo-haarlem/&docid=KzFcQGpStoCqoM&tbnid=gy76RwyiJyVT7M:&vet=10ahUKEwiyv_qDu4bWA
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nieuwenhuizengroep.com/images2/2016/webimage_seniorenmiddag.jpg&imgrefurl=https://www.cinemeerse.nl/senioren/&docid=x99Hrtyb9g2r5M&tbnid=_zjlSixCuB6PLM:&vet=10ahUKEwiC6fSbv4bWAhWELcAKHbOnALg4ZBAzCEYoQzBD..i&w=570


 

 

“Events” in de bioscoop Cinemeerse ook in ons 

2e lustrumjaar. 

 

Dit zijn prachtige rechtstreekse uitzendingen van opnames 
bijvoorbeeld uit The Royal Opera House Covent Garden/
Londen. Deze uitvoeringen worden rechtstreeks  
geprojecteerd op groot scherm.   

U krijgt het 
gevoel bij de 
uitvoering 
zelf aanwezig 
te zijn. Voor 
alle voor-
stellingen zijn 
al kaarten te 
reserveren. 
Heeft u ook 

belangstelling voor het ballet  De Notenkraker suite op 
dinsdag  5 december of wilt u Opera Tosca bijwonen (mee 
maken!) neem dan contact op met Ydi Langenberg. Wacht 
niet te lang want vanwege de grote belangstelling is snel  
reserveren gewenst.  
De prijs voor de avondvoorstelling is € 21,50.  
 
Aanvullend is er ook een middag-uitzending  
(prijs € 17,50 incl. koffie/thee met iets lekkers). 
 
Ga met elkaar eens op onderzoek uit  

Hierbij geven wij een overzicht van interessante tentoon-
stellingen. Spreek eens af om samen daarheen te gaan, of 
laat ons weten als u graag met een KBO-groep wilt gaan.  

Bel gerust met  

Ina Podt of Ydi Langenberg.  
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Overzicht: 

Utrecht Catharijneconvent Luther  
22 september tm 28 januari 2018  
 

Den Haag Gemeentemuseum Anton Heyboer  
t/m 4 februari 2018  
 

Den Haag Gemeentemuseum De Franse Art Deco,  
14 oktober tm 4 maart 2018  
 

Leiden Rijksmuseum van Oudheden Nineveh,  
Hoofdstad van Assyrië schijnwerpers,  
20 oktober tm 25 maart 2018  
 

Amsterdam Hermitage 7 oktober tm 27 mei 2018  
Hollandse Meesters uit de Hermitage  
 

Amsterdam Hermitage Panorama Amsterdam,  
semi permanent 
 

De tentoonstelling Hollandse Meesters in de Hermitage is 
een uit-daging. (Zie punt 5 hierboven). Het geeft een rijke 
selectie van 63 werken van 50 schilders w.o. Rembrandt, 
Ferdinand Bol, Gerard Dou, Govert Flinck en Frans Hals. 
Vanaf 7 oktober is de Hermitage in Petersburg toch 63 van 
‘haar’ Hollandse zeventiende-eeuwse meesters kwijt. Voor 
de tentoonstelling Oogappels van de tsaren verhuizen de 
schilderijen voor zeven maanden van Sint Petersburg naar 
Amsterdam. Op vijftien na zijn ze nooit in Nederland terug 
geweest sinds de tsaren en aristocratische families ze in 
vooral de zeventiende en achttiende eeuw hebben gekocht. 
„Een offer van liefde”, noemt Sokolova de afstand die de 
Hermitage tijdelijk doet van de schilderen voor de 
vijftiende tentoonstelling die de Hermitage in Amsterdam 
organiseert met stukken uit de collectie van het museum in 
Sint Petersburg. Prachtig om deze werken nu eens “in het 
echt” te zien.  
Ga op ontdekkingstocht. (Alleen of samen!!!!!) 

http://www.ckplus.nl/expositietips.html#utrechtcatharijneconvent1234
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#utrechtcatharijneconvent1234
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#denhaaggemeente987
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#denhaaggemeente987
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#denhaaggemeentemuseumart
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#denhaaggemeentemuseumart
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#leidenrmo987
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#leidenrmo987
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#leidenrmo987
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#amsterdamhermitage23
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#amsterdamhermitage23
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#amsterdamhermi
http://www.ckplus.nl/expositietips.html#amsterdamhermi
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‘Zang en Vriendschap’ viert 85 jarig jubileum 
 
Opgericht in 1932  is het Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang en 
Vriendschap’ ( HMZV) ongetwijfeld het oudste en meest ger-
enommeerde mannenkoor in de Haarlemmermeer.  
Het koor telt op dit moment ruim 50 enthousiaste leden, is niet 
verbonden aan een religieuze of politieke stroming en brengt een 
breed repertoire van klassiek tot modern, opera, musical, barber-
shop, eenvoudig of ambitieus. Onze kracht ligt ook in de afwis-
seling in muziek, meerdere stijlen komen aan de orde. 
Sedert augustus 2015 is Roland Bosma onze dirigent. Wij zingen 
nu dus ruim 2 jaar onder zijn leiding. Mensen die het weten kun-
nen, zeggen dat het koor nog steeds in kwaliteit vooruitgaat. 
Afwisselend per jaar hebben wij een uitgebreid voor- of 
najaarsconcert dan wel een uitgebreid Kerstconcert. 
Verder is het al bijna 30 jaar een traditie dat onze zangers op 
1ste Kerstdag ‘s morgens vroeg de bewoners van de Zorgcentra 
Bornholm en Eykenhove wekken met het zingen van Kerstliederen. 
Vaste optredens zijn ook ‘Dialoog in Muziek’ in de Marktpleinkerk 
in Hoofddorp en tijdens Dodenherdenking op 4 mei in of bij het 
Raadhuis. 
Ook laten wij ons graag zien tijdens Haarlemmermeerse activi-
teiten als ‘Iktoon’ en de ‘Cultuurparade’( opening v.h. culturele 
seizoen). 
En als het past in ons schema doen wij graag mee aan Korendagen 
e.d. 
Om mannen die van zingen houden met ons koor te laten 
kennismaken, organiseren wij regelmatig ‘meezing activiteiten’ en 
nodigen zangers op projectbasis uit om met ons een concert uit te 
voeren. 
Gezelligheid en sociale aspecten krijgen ruim baan bij Zang en 
Vriendschap, onder andere door gezellige uitjes te organiseren 
waar ook de partners bij worden betrokken. 
Op 28  oktober a.s. geven wij ‘s avonds een groots Jubileumcon-
cert in De Meerse met medewerking van een aantal top solisten en 
musici. 
Voor dit concert zijn nog enige kaarten verkrijgbaar. Neem s.v.p. 
contact op met bestuurslid Ton van Puyfelik, tel. 023- 5624498. 
 
Peter Roodenburg 
voorzitter HMZV 
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Samen in gesprek 
 
Vanaf heden starten weer de bijeenkomsten van Samen in gesprek 
Deze themabijeenkomsten in het teken van culturele,  
spirituele en maatschappelijke onderwerpen in samenwerking mat 
de parochie H. Joannes de Doper. 
Deze bijeenkomsten worden elke tweede donderdag van de maand 
van 14.00 tot 16.00 gehouden in het parochiehuis, kruisweg 1073. 
 
Op  donderdagmiddag 12 oktober organiseert de KBO een middag 
Samen in Gesprek met als  
thema Hildegard van  
Bingen. Hildegard van Bingen ( 1098-1179) 
is niet alleen bekend om haar prachtige 
gezangen, maar ook om haar woord er 
schone visioenen. Een daarvan gaat over de 
bezieling van het kind en de levensweg die 
de ziel als dolende "anima" daarna aflegt. 
Zij wordt door vele duivels belaagd, moet 
over woeste stromen om uiteindelijk 
vleugels te krijgen waarmee zij over alle 
moeilijkheden heenvliegt. 
Het zijn mooie beelden die Hildegard  
gebruikt, waarin we soms iets uit haar  
eigen leven terugzien. Zij heeft het als 
vrouw niet gemakkelijk gehad in haar tijd. Maar juist in haar 
vrouw zijn heeft zij een positieve kracht kunnen bijzetten, zoals 
zij ook Maria een speciale plaats geeft in haar begrip van het  
Goddelijke. Een groot deel van Hildegards gezangen is aan Maria 
gewijd, vaak verbonden met de bloeiende natuur en het hemelse. 
Deze middag zullen we enkele visioenen van Hildegard bestuderen, 
afgewisseld met aandachtig luisteren naar haar  
muziek. 
Tony Lindijer gaat de middag leiden. Zij heeft " de Vita van Hilde-
gard" vertaald en van een uitvoerige inleiding voorzien. 
De bijeenkomst is in het Parochiehuis aan de Kruisweg, van 14.00 
tot 16.00. 
De toegang is gratis, wel wordt er een kleine bijdrage voor de 
koffie en thee gevraagd. 
Voor inlichtingen kunt u Coby Bergsma benaderen, 
j.j.bergsma@live.nl. 
Wij hopen u 12 oktober te kunnen begroeten! 
Annelies Kuvener 

mailto:j.j.bergsma@live.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEmc3nqZjWAhUMblAKHY3lBikQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.lucepedia.nl%2Fdossier%2Fhildegard-van-bingen&psig=AFQjCNFQ7t-rm9wn4g39uV14NiDssuGJGw&ust=1505054162448930
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1. Mevr. I. Smit     uit Nieuw Vennep 

2. Mevr, L. Schutte - Caals  uit Hoofddorp 

3. Mevr. E.M. de Bree   uit  Hoofddorp 

4. Mevr. A. de Bruijn-Kuvener  uit Hoofddorp 

5. Hr.  A.J.M. Vriends   uit Hoofddorp 

BIJ DE 

 Hartelijk 



 

 

Secretaris  
Dhr. P.G.L. Numan 
Fideliolaan 40 
2152PS Nieuw Vennep 
Tel: 0252-673587 
Email:secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 

Dhr. W. Dijksterhuis                
Söderblomstraat 80 
2131GM Hoofddorp 
Tel: 023-5556734.  

Bankrelatie:Rabobank   
IBAN . NL86RABO034.45.14.862  

Webmaster en distributeur 
Nestor en KBO “Meer” Nieuws 
De Heer M.J. van Beek 
Waddenweg 155 
2134XL  Hoofddorp 
Telefoon 023 5635335 / 06 29293066 
e-mail: webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

Voorzitter 
Dhr. J.A.M. Naron 
Lisserweg 720 
2165 AV Lisserbroek 
Tel: 0252-414678 
E-mail: johannaron44@gmail.com 
Voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl 

Penningmeester/Eindredactie KBO ‘Meer’ Nieuws 

Dhr. S. Rijke     
Waterwolf 67 
2131 HP Hoofddorp 
Tel: 023-5630321; email: 
penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 
redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Ledenadministrateur 
Dhr. V. van Rhoon 
Atletiekstraat 53    
2134 CA Hoofddorp 
Tel: 023-5612229 
E-mail:ledenadministatie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Vrijwillige Ouderen Adviseur 
Mevr. E. van Dongen-Caarls 
Pater Damiaanstraat 78 
2131 EM Hoofddorp 
Tel: 023-5612273 
E-mail: evandongencaarls@telfort.nl 
Voor gesprek en persoonlijk advies 

Stedenbezoek: Bel of mail: 
Dhr. P. van de Coevering (VZ EC) 
023-5570194, of  
p.vandecoevering@ziggo.nl 
of Ydi Langenberg  
023 5619947 of  Lang0200@hetnet.nl 
Of Bep Everaardt  
023 5615898 of benfeveraardt@quicknet.nl 

Museum-commissie: 
Bel of mail: 
Ina Podt 
023 5625979  of ipodt@kpnmail.nl 
Ydi Langenberg  
023 5619947 of Lang0200@hetnet.nl 
Suus Reijers  
023 5641455   of suusreijers@quicknet.nl 

Midweek 2017 organisatie 
Bel of mail: 
Jaap Slijkerman 
023 5626062, jaap.slijkerman@kpnmail.nl 
Bep Everaardt  
023 5615898, benfeveraardt@quicknet.nl 

Voor overige evenementen kunt u contact opne-
men met ieder lid van de EC dat daarbij ge-
noemd is. 

 Lid 
De heer H. Broek 
Verbeekstraat 51 
2134DX Hoofddorp 
Telefoon: 023 5270106. email: 
kbo-nieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl 

Webmaster en distributeur  
Nestor 
De Heer M.J. van Beek 
Waddenweg 155 
2134XL  Hoofddorp 
Telefoon 023 5635335 / 06 29293066 
e-mail: webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

mailto:Lang0200@hetnet.nl
mailto:benfeveraardt@quicknet.nl
mailto:ipodt@kpnmail.nl
mailto:Lang0200@hetnet.nl
mailto:suusreijers@quicknet.nl
mailto:jaap.slijkerman@kpnmail.nl
mailto:benfeveraardt@quicknet.nl
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