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Uitslag Rabo ClubSupport 2022
Voor het vijfde achtereenvol-
gende jaar organiseerde de
Rabobank de actie Rabo Club-
Support. Tussen 4 en 27 sep-
tember konden leden van de
Rabobank stemmen op hun
meest favoriete drie clubs.
Deze stemmen leveren geld op
voor de vereniging. In totaal 20
Veldense verenigingen en
stichtingen hebben meege-

daan. Op woensdag 12 oktober is de uitkomst van
deze actie bekend gemaakt. Voor KBO Velden kwam
een opbrengst van € 370,- uit de bus. Dit bedrag is
met 60 stemmen bij elkaar gebracht.
 
De belangstelling van Veldense verenigingen om
mee te doen, stijgt: in 2021 namen 16 clubs deel,
dit jaar zijn dat er 20. Het aantal door Rabobank-
leden uitgebrachte stemmen op deze verenigingen
is uitgekomen op 953 tegen 976 in 2021. Dat bete-
kent een stabiele belangstelling van Rabobank-le-
den om te stemmen. Nieuwe deelnemers, zoals SV
Velden en Jeugdinstuif, kregen behoorlijk wat

stemmen. Bij een ongeveer gelijk gebleven aantal
stemmen is het gevolg dat er dan minder stemmen
‘overblijven’ voor de andere deelnemende clubs. Dat
zien we dan ook terug bij de vergelijking van het
aantal uitgebrachte stemmen per club dit jaar ten
opzichte van vorig jaar. Het uitgekeerde bedrag per
stem is nu uitgekomen op € 6,16 (vorig jaar € 6,26).
 

 
Als we dan kijken naar de opbrengst voor onze
vereniging, dan mogen we met € 370,-, verkregen
met 60 uitgebrachte stemmen best tevreden zijn.
Vorig jaar was de opbrengst € 420,- met 67 stem-
men. Slechts 5 clubs in Velden scoorden dit jaar een
hoger bedrag. Zo bereikten wij een zesde plaats en
dat is zeker verdienstelijk. Hartelijk dank aan allen
die op KBO Velden hun stem hebben uitgebracht.
Het geld komt ten goede aan onze activiteiten.
 
Bestuur KBO Velden
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Nationale Voorleesdag Senioren 7 oktober 2022
Om 14.00 uur is de ruimte van de Open Inloop
gezellig gevuld met zo'n 30 personen, die genieten
van een heerlijk kopje koffie of thee met cake. In-
tussen heet Ellen van de Bibliotheek alle aanwezigen
van harte welkom en stelt ook de andere medeor-
ganisatoren van deze middag voor aan de bezoe-
kers. Te weten: Jeannette, namens Basisschool De
Startbaan, Jessica, namens Incluzio Sociale Basis
en Annie en Nardje, namens de KBO. Als eerste
lezen zes kinderen uit groep 8 van De Startbaan
voor uit twee door hen zelf uitgekozen boeken met
als titels: ‘Help, een klas zonder meester’ en ‘De
spokenjagers’. Het was muisstil en iedereen luister-
de vol aandacht. Als dank voor dit mooie voorlezen
kregen ze van de KBO nog een vierkleurenpen.
 
Vervolgens werd het woord gegeven aan Sef Derkx.
Hij gaf een interessante lezing over zijn eigen her-
inneringen aan "Velde vrujer". Aan de hand van
mooie foto's vertelde hij vooral over Schandelo,

"Maos Piet", met wie zijn ouders vanaf de mobilisa-
tie veel contact hadden gehouden, over kapelaan
Leo Brueren en over Had Vosbeek. Hij toonde veel
foto's die gevonden waren bij Had waarvan de af-
beeldingen erop niet bekend waren. Door de aan-
wezige bezoekers werden toch verschillende men-
sen herkend.
 
Tot slot dankte Ellen voor de mooie presentatie en
konden diegenen die nog interesse hadden in een
spelletje koersbal zich hieraan wagen achter in de
foyer. Het zag er eenvoudiger uit dan het was, maar
de moeite waard het eens te proberen, wat dus ook
werd gedaan.
 
Al met al is er toch weer genoten van een gezellige
middag en de mooie samenwerking tussen de di-
verse disciplines werkzaam in De Vilgaard.
 
NL

Muziekmiddag 8 november 2022
Op dinsdag 8 november hebben wij weer een gezel-
lige muziekmiddag in De Vilgaard. De toegang is
gratis, maar u dient zich hiervoor wel op te geven.
 

Voor verdere informatie: zie het opgaveformulier,
dat bij deze Nieuwsbrief is gevoegd.
                                                       
Het bestuur  

2



Activiteiten november 2022
MBVO
Volksdansen: elke maandag van 14.00 – 15.00 uur | BMV De Vilgaard
Country / Linedance: elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur | BMV De Vilgaard
Gymnastiek: elke donderdag 9.30 uur en 10.30 uur (2 groepen) | BMV De Vilgaard
Zitdansen: elke donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur | Rozenhof
 
Ontspannen & ontmoeten
Eettafel Rozenhof: elke dinsdag om 12.00 uur (voor de vaste deelnemers)
Kienen: woensdagen 2 en 16 november om 14.00 uur | Rozenhof
Koersbal: elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur | BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Magazine KBO-PCOB: woensdag 30 november
 
Muzikale ontspanningsmiddag
Dinsdag 8 november | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.00 uur
m.m.v. Duo Maistro & Co.
 
Vooraankondigingen december – om alvast te noteren:
Workshop Kerststukjes maken onder leiding van Janneke Gooren
Dinsdag 13 december | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.00 uur
Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief
 
Kerstprogramma
Dinsdag 20 december | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.00 uur
Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief
 
Bestuur KBO Velden

Uit de bestuursvergadering van 5 oktober 2022
Voor de komende maanden staan verschillende
activiteiten op het programma. Op dinsdag 8 no-
vember is de jaarlijkse muzikale ontspanningsmid-
dag. De uitnodiging met programma en aanmel-
dingsstrook is als bijlage bij deze Nieuwsbrief ge-
voegd. Iedereen is van harte welkom.
 
Ook is het gelukt om een workshop Kerststukjes
maken te organiseren. Deze zal op dinsdag 13 de-
cember worden gegeven. Nadere informatie volgt.
Een week later, op 20 december, wordt de Kerst-
middag gehouden. Indien mogelijk, gebeurt dat met
medewerking van leerlingen van Basisschool De
Startbaan.
 
In ons Jaarprogramma 2023 is extra aandacht voor
een gevarieerde invulling van de themamiddagen.
Twee van de drie zijn reeds ingevuld. Het plan is om
in maart volgend jaar weer een dansmiddag te
houden.
 
Als het mogelijk is zoeken we bij activiteiten de
samenwerking met andere verenigingen / instellin-
gen op. Ook kijken we naar mogelijkheden om

samen met de KBO’s van Arcen en Lomm acties op
te pakken en in samenspraak uit te werken. De
nadruk ligt op leuke activiteiten die ook aantrekke-
lijk zijn voor mensen, die nog geen lid van KBO
Velden zijn.
 
KBO-Limburg (waarbij alle Limburgse KBO-vereni-
gingen zijn aangesloten) is voornemens om de band
met de landelijke Unie KBO-PCOB los te laten. De
reden is, dat de toegevoegde waarde van de Unie
voor het functioneren van de provinciale KBO-orga-
nisatie als te gering wordt ervaren. In november
wordt hierover na zorgvuldige afweging en in
overleg met de aangesloten verenigingen een be-
sluit genomen.
 
Gezien de goede ervaringen met de dagtocht met
de MuseumPlusBus naar Amsterdam, is opnieuw een
aanmelding gedaan voor een reis in 2023. Gezien
de grote belangstelling voor deze reizen is onze
aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
 
 
Bestuur KBO Velden

Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@ziggo.nl
Jan Keijers Ledenadministratie 077-472 2482 jn.keijers@ziggo.nl
Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 30 november 2022   
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Wat is beter voor de gezondheid: koffie of thee?
Sommige mensen kunnen
de dag niet starten zonder
een kop koffie, anderen
drinken de hele dag thee.
Maar wat is nou eigenlijk
beter voor je: koffie of
thee? Om maar even met

het goede nieuws te beginnen: thee en koffie zijn
allebei gezond. Ze zijn, net als water, prima dorst-
lessers. Koffie en thee bevatten van zichzelf geen
suiker en calorieën en daardoor zijn ze dus een veel
gezondere keuze dan bijvoorbeeld frisdrank of
vruchtensap. Maar… wat is de winnaar: koffie of
thee?
 
De pluspunten van koffie
Bij koffie staat één voordeel meteen op de voor-
grond: je wordt er wakker en alert van. Dat komt
door cafeïne. Deze bijzondere stof heeft een krach-
tige werking op het centrale zenuwstelsel. Het
maakt je wakker, het verbetert je mentale alertheid
en het wordt zelfs in de (top)sport gebruikt om
prestaties te verhogen: 1-0 voor koffie! En er is nog
meer. Koffie bevat behoorlijk wat antioxidanten.
Deze stoffen helpen mee om de kans op ziektes te
verlagen. De antioxidanten in koffie verkleinen de
kans op onder andere hart- en vaatziekten, diabetes
type 2, Parkinson en Alzheimer. De stand is 2-0 voor
koffie! Het derde pluspunt is dat koffie je lichaam,
net als andere dranken, voorziet van vocht. Som-
mige mensen denken dat je uitdroogt van koffie,
maar dat is niet waar. De cafeïne in koffie zorgt er
alleen voor dat het vocht je lichaam relatief sneller
verlaat, doordat het de nieren stimuleert. Maar je
verliest niet meer vocht. Je droogt dus niet uit van
koffie. De stand is 3-0 voor koffie.
 
De pluspunten van thee
Ten eerste: ook in thee zit cafeïne. Thee maakt je
hierdoor ook meer alert (al is de hoeveelheid cafeï-
ne in een kop thee wel drie keer lager dan in een
kop koffie). 1-1 dus. Maar: thee veroorzaakt niet de
zogenoemde ‘cafeïnecrash’, die je wel krijgt na een
kop koffie als die is uitgewerkt. Cafeïne in thee wordt
trouwens theïne genoemd, maar het is precies
hetzelfde. De stand is 3-2 voor thee! Ten tweede:
zelfs de Gezondheidsraad heeft zich uitgesproken
over de gezonde aspecten van thee, en dan met
name door de antioxidanten in thee. De Raad stelt
dat thee beschermt tegen hart- en vaatziekten,
diabetes type 2 en Alzheimer. Daarnaast verlaagt
het drinken van thee de kans op een beroerte,
verlaagt het de bloeddruk én heeft het een gunstig
effect op het cholesterol in je bloed. Hierbij geldt
dat hoe minder de theebladeren zijn bewerkt, des
te meer antioxidanten ze bevatten. Groene thee
bevat hierdoor het meest van deze gezonde stoffen.
De Gezondheidsraad beveelt aan om drie koppen
zwarte of groene thee per dag te drinken. Door al
deze wetenschappelijke onderbouwing verdient dit

wel twee punten: het is 3-4 voor thee! Thee is een
goede dorstlesser en draagt prima bij aan je dage-
lijkse hoeveelheid drinkvocht. De eindstand is 3-5
voor thee.
 
Wat is minder gezond aan koffie?
Koffie heeft ook nog wat minpunten. Allereerst bevat
het cafestol, een stof die het LDL-cholesterol in het
bloed verhoogt. Bij filterkoffie blijft cafestol achter
in het filter, waardoor drinken van filterkoffie bijna
geen effect heeft op het cholesterolgehalte. Maar
ongefilterde koffie, zoals bijvoorbeeld Turkse koffie,
espresso of koffie uit een cafetière, verhoogt het
LDL-cholesterol. Geen zuivere koffie dus. Ten
tweede: in koffie kan acrylamide voorkomen, door
de verhitting van zetmeelrijke stoffen. Deze stof kan
schadelijk zijn voor de gezondheid. In een kopje
koffie zit niet zoveel acrylamide, maar bij flink
koffiedrinken, kan dit behoorlijk oplopen. Ten slotte:
ieder voordeel kan ook een nadeel zijn. De sterke
werking van cafeïne in koffie kan ook onrust en een
verstoorde nachtrust veroorzaken. Vanwege het
effect van cafeïne op de hersenen kan veel koffie-
drinken ook leiden tot verslaving. Je herkent het
misschien, als je gewend bent om minstens drie
koppen koffie te drinken en daar dan ineens mee
stopt. Dan kun je hoofdpijn krijgen of concentratie-
problemen. Het wordt daarom geadviseerd om niet
meer dan 400 mg cafeïne per dag binnen te krijgen,
oftewel maximaal vier koppen koffie per dag. Jam-
mer voor koffie: er zijn drie minpunten.
 
Zijn er minpunten aan thee?
Thee is echt het braafste meisje van de klas, want
eigenlijk zijn er geen minpunten te noemen aan
zwarte en groene thee. Alleen over kruidenthee valt
iets te zeggen. Zoethoutthee of mixen met zoethout
(zoals sterrenmix) kan je bloeddruk verhogen. Dit
komt door glycyrrhizone, een bestanddeel van
zoethoutwortelextract, wat ook drop zijn kenmer-
kende smaak geeft. Kruidenthee is trouwens offici-
eel helemaal geen thee, want het wordt niet ge-
maakt van de blaadjes van de theeplant. Dus reke-
nen we hiervoor geen minpunten op de scorelijst.
 
En de gezonde winnaar is…
Thee! Allebei de dranken hebben veel gezonde ei-
genschappen, maar thee scoort net wat hoger op
de gezondheidsladder dan koffie en is daarmee de
winnaar. Door de cafeïne in de meeste thee- en
koffiesoorten is het wel aan te raden om beide niet
meer te drinken na 20.00 uur. Uitzondering daarop
is kruidenthee, daar zit geen cafeïne in. Geniet van
je koffie en thee, met de gedachte dat je lekker
gezond bezig bent!       
 
                         
Bron: Voedingscentrum
GvR

4



Wat is het beste: je neus ophalen of snuiten?
Helder antwoord, geen discussie: ophalen. Je neus
is van binnen bekleed met slijmvlies. De trilharen
van het slijmvlies zijn continu in de weer om neus-
slijm af te voeren naar achter, naar je keel. Zou je
snuiten dan doe je precies het tegenovergestelde:
je dwingt snot de verkeerde kant op. Heb je een
vastzittende slijmklodder dan kun je die misschien
een eind richting uitgang snuiten, maar je neus was
net zo lekker bezig om het spul de andere kant op
te krijgen. En kan nu weer opnieuw beginnen, daar
komt nog bij dat je met snuiten het slijm allerlei
holtes in dwingt waar je het niet wilt hebben door

de druk die je zet. En snot is een mengsel van af-
weerstoffen en ziekteverwekkers. Er gaat wat van
het spul langs je zakdoek, het komt op je handen
en zo kun je andere mensen besmetten. Terwijl je
het ook gewoon binnen kunt houden, waar niemand
er last van heeft. Mocht je ophalen vies vinden: dat
is aangeleerd. Op andere plekken vinden ze snuiten
juist smerig. Succes met afleren.
 
 
Bron  Quest
Ben Gelaudemans

Brief van “Frenske” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 4e Jaargang num-
mer 7, van 1 - 15 Februari 1950
 
liefe jonges
Ut heef hier heel hart gevries en de
melkboer was schrikkelik kout en
geven jullie hem smorges als hei
komp as ut hart vries ok alteit een

tas koffie wei wel hoor en korrie van bakkus sjaak
uit schandele heef nu een paar gaatjes in de oore
gekrege en daar heef se nu een paar belle aan hange
en nu  is ze beestig schon en o jonges anneke van
tummer wullem ging de voorige week smorges om
half neegge naar de weesee en toen sprong opeens
de deur in slot en omdat der niemant in huis was is
ze tot savos zes uur drop moette blijve zitte tot dat
hare mens haar draf haalde en ze beukde heel erg
en de oudjes hebbe weer goed gilt geviert in hasselt
tot smorges 6 uur in ut dorp tot 4 uur smorges en
op de vilgert maar tot 2 uur maar schandele spande
gelukkig weer de kroon die waare savos om 10 uur
al klaar en hebbe toen nog gebid voor de goeije
afloop in de andere gehugte maar ze hadde daar
geenneene borrel want ze wagte daar eers op ut
nieje huis raatschaaddeboekje en dan beginne ze

daar ook fees te vieren en handrie martens van de
osseberg moes daags na de gilt naar de dokter en
die zei dat hei zig overwerk had en hei moes 8
daagge ruste en zou de dokter ook geweete hebbe
jonges dat handrie daags devore bei de gilt kampe-
joen van de zambadans geworre was nee he jonges
ik geloof der niks van en schelle frenske is 80 jaar
geworre en die wort hoe langer hoe jonger en joepie
van de koster zeg as zein vaader doot gaat dan
wordt frenske koster want die is tog niet te veren-
nuweeren behalve as die kwaaaje hont in de buurd
daar hem een keer opvreet maar mein moedder zeg
dat hoeve ze frenske niet te lappe daar maakkke ze
niet de kaggel mee aan en dat is maar goet ook en
bei smittei kon de pleissie de oudjes met sluitte niet
druit kreigge en toen zei een pleissie as jullie niet
gauw gaan ga ik jullie weiver meppe en o jonges
toen hadde jullie die oudjes eens op de klater
moette zein gaan want ze zaagge nog geen boom
meer staan en ik nou ok niet meer en daarom ga ik
maar weer gouw naar bet met heel veel groette ok
van joepie van de koster van jullie eeeenig liefheb-
bende “frenske”.
 
F.V.

Deze winkelketen werd in 1932 opgericht door
Adriaan van Well (Zegwaart, 24 december 1898 –
Den Haag, 19 augustus 1967), als een samenwer-
kingsverband van een aantal kruideniers. De kruide-
niers hadden voordeel door gezamenlijk in te kopen
en reclame te maken. Maar iedere kruidenier hield
zijn zelfstandigheid. En zo is dat nog steeds.

Door de internationalisering werd DE SPAR afgekort
tot SPAR. Met bijna dertienduizend winkels in zo'n
vijftig landen is SPAR een van de grootste super-
marktketens ter wereld.
 
 
Gerarduskalender 

Merk-waardig - DE SPAR
De letters van DE SPAR staan voor: Door Eendrachtige Samenwerking Profiteren Allen Regelmatig.
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Oud Velden in Beeld
Deze keer twee opnames die de naoorlogse wederopbouw van de dorpskern goed laten zien. De boven-
ste foto -een luchtopname- dateert uit 1952. Het plaatje straalt een frisse aanblik uit. Het lijkt alsof alles
nieuw is.
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De kerk -robuust en bijna beeldvullend- is groten-
deels herbouwd en gerestaureerd voor zover dat
mogelijk was; de littekens aan voorgevel en toren
duidelijk zichtbaar. De wederopbouw van Velden
kostte bloed, zweet, tranen en vooral veel geld dat
bij elkaar moest worden gebracht in een tijd dat elk
dubbeltje drie keer werd omgedraaid. Bij het maken
van de foto is het herstel van de kerk nog niet af:
de toren is ten dele opgebouwd. Er was gebouwd
totdat alle beschikbare, bijpassende stenen waren
benut. Het later gebouwde bovenste deel van de
toren is in steen van een lichtere kleur opgetrokken.
 
Duidelijk is ook te zien, dat er een begin is gemaakt
met de nieuwbouw in het dorpscentrum. Aan de
westkant van de Scholtisstraat staat de rij van 8
huizen in blokken van 2 aan elkaar gebouwd. De
woningnood was hoog; in elk van deze nieuwbouw-
huizen leefden in de jaren ’50 twee gezinnen. De
huizenrij (5 woningen) in dezelfde stijl aan de
oostkant van de Scholtisstraat moest nog worden
gebouwd. Inmiddels hebben de woningen aan de
westzijde plaats gemaakt voor het tegenwoordige
appartementencomplex. Linksboven op de foto de
bakkerij van Fleuren Joep, aan de noordkant geheel
vrij liggend. De Parallelweg is er dan nog niet; die
wordt pas aangelegd als de Boerenbond (’t Lager)
in 1955 verhuist naar de nieuwbouw aan de Rijks-
weg.
 
De foto onder is 10 jaar later (voorjaar 1962) ge-
maakt. De nieuwbouw aan de Markt is dan afgerond.
De kapperszaak van Jan Schlooz is rijkelijk gedeco-
reerd met reclameschilden voor rookwaren met
aansprekende namen als Hofnar, Agio en Goldflake.
De sigarettenautomaat links completeert het ge-
heel. Maar bij Schlooz kon je ook terecht voor zaken
als cadeauartikelen, kaartjes en drukwerk op maat.
Alles onder de handelsnaam ‘’t Lagerhuis’, dat
verwees naar de naastgelegen Boerenbond. Nadat
de kapperszaak in 1970 sloot, kwam de toenmalige
‘Gemeentespaarbank van Venlo’ in het pand met
Frans van Neer als kantoorhouder.
 
Rechts op de foto, voor de elektrozaak van Sraar
Beijers, zien we de wegwijzer van de ANWB. Het
logo van deze organisatie prijkt boven op de paal
waaraan de borden zijn bevestigd. Op het rechter-
schild, dat de weg wijst naar Arcen, Straelen en
Nijmegen (56 km) is een klein bordje bevestigd.
Daarop staat: “Amsterdam” (niet leesbaar op de
afgedrukte foto). Kennelijk vond de ANWB het bij
nader inzien gewenst om de voorbijrazende auto-
mobilist erop te attenderen dat dit de richting naar
onze landshoofdstad is. We keren terug naar de
winkel / kapsalon van Jan Schlooz. Bij de inrichting
van het nieuwe dorpscentrum begin jaren ’50 leef-
de het idee om de weg vanaf de Rijksweg langs de
Markt naar de dorpskern de naam ‘Majoor Chenault-
weg’ te noemen, naar de commandant van de
Amerikaanse legereenheid die Velden begin maart
 
 
 

1945 bevrijdde. Uiteindelijk kreeg het geheel de
naam ‘Markt’. Zo ook de panden aan de verbindings-
weg: dat werden de nummers 16 t/m 20.
 
Vanaf Schlooz zien we verder in deze rij eerst de
groentezaak van ‘d’n Hoed’ met links de stalling voor
de bestelwagen. Dan het huis van ‘An van de Mölder’
(Jamin), toen bewoond door mej. M. Reijntjes, het
postkantoor van ‘Pos Frits’ en de Spar van Wim
Hagens. Op deze foto is de bouwstijl van de naoor-
logse nieuwbouw goed te zien: ranke topgevels met
zadeldak-constructie. Een ontwerp van Piet Leusen,
gemeentelijk architect voor de wederopbouw. Ook
tal van andere panden in Velden zijn tussen 1948
en -pakweg- 1955 volgens dit ontwerp gebouwd.
We zien het ook terug in de topgevels van Markt-
staete, in 2004 – 2005 gebouwd aan de noordzijde
van de Markt.
 
Op beide foto’s staat het Scholtishuis fier in het
dorpscentrum. Bij het naoorlogse herstel en na af-
braak van de oostelijke aanbouw in 1951 zijn de
noord- en de oostgevel van een witte verflaag
voorzien; de westgevel was begroeid met klimop.
In de eerste 15 jaren na de oorlog zijn er heel wat
plannen gemaakt voor mogelijke bestemmingen
van het complex. Zoals bekend haalde geen van die
plannen het en uiteindelijk ging het gebouw een
roemloos einde tegemoet. Maar door de vele herin-
neringen, verhalen en de rijke historie is het niet
meer uit het collectieve geheugen weg te denken.
 

 
Het Scholtishuis is al meer dan een halve eeuw uit
het straatbeeld verdwenen, maar het gaat herleven.
Dat staat te gebeuren in een nieuwe revue, die 24
jaar na ‘De Helde van Velde’ op stapel staat. Het
verhaal speelt zich af in de periode na de Tweede
Wereldoorlog met als middelpunt het Scholtishuis.
De revue heeft dan ook als toepasselijke titel mee-
gekregen: 'Onrös um ’t Scholtishoes’. De opvoerin-
gen staan gepland voor het voorjaar van 2024. Om
alvast te noteren!
 
 
Fotocollage: GvR  
Tekst: HL     
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