
 
 
 

Voetbal 
Zaalvoetbal 

Handbal 
Tennis 

Zwaluwvluchthal 
 

eindredactie 
Jennifer van Haaster 

zapkrant@zap-voetbal.nl 
 
 

kopie/verslagen SR. voetbal 
Piet van der Meer 

pvandermeer@gmnbv.nl 

gmnbv.nl er@gmnbv.nl 

kopie/verslagen jeugdvoetbal 
Svintha van Paridon 

jeugdnieuws@zap-voetbal.nl 
 
 

kopie handbal 
Alice Huiberts 

ZAP-handbal@hotmail.com 
 
 

kopie Tennisvereniging 
Anne Verbruggen 

anne.en.louis@quicknet.nl 
         
 

kopieën inleveren zondag 
voor 19.00 uur in Verdana 9 

    
         Zwaluwvluchthal 
    Reserveren: Annet Smakman 
            tel. 06-30775150 
 

 
Adreswijzigingen 

Doorgeven aan  
de penningmeester 

van uw eigen vereniging 
 
 

Advertenties clubblad 
Anneke Rotteveel 

tel. (0223) 531385 
 
 

Gevonden voorwerpen 
Narcissenstraat 9 tel. 521632 
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Kantinedienst    

zaterdag 29 september 

8:30 – 13:00 uur  Tom Huiberts en Marvin La Croes 

13:00 – einde                            Jilld Wardenaar en Stan 

 Ammerlaan 

 

 

 

 

Zondag 30 september 

10:00 – 14:00 uur                     Tineke Looijesteijn, Mariël 

 Hoogschagen  

14:00 – 18:00 uur                     Ron Burger, Ellen Hosmus 

 

 

 

 

Bestuursdienst 

Zondag 30 september 

  

09:30 - 13:00 uur   Henk Smakman 

13:00 – einde   Wim Langelaan 

 

 

 

 

Schoonmaakrooster    

Maandag 1 oktober 

18:30  Liz Alkemade Mirthe Scholten Jolijn 

    Scholten 
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                VOETBAL   
 

Voorzitter: 
 
T.Teeuwen 
Meerweg 36 
1764 KG  
Breezand 
Tel. 522619 

Secretaris: 
 
M.van der Meer 
Schorweg  6A 
1764 MA 
Breezand 
Tel. 520071 

Penningmeester/ 
Ledenadministratie 
L. Verbruggen 
Irissenstraat 12 
1764 HT 
 Breezand 
Tel. 522271 

Wedstrijdsecr.: 
 
R. Brouwer 

 Vrouwsteenlaan 50 
1761 DN 
Anna Paulowna 
Tel.  0622569335 

Voorzitter Jeugd: 
 
P. van Dam 
Poldermanstraat 73 
1764 HB  
Breezand 
Tel. 522812 

Wedstrijdsecr. Jeugd: 
 
J. Smit  
Gladiolenlaan35 
1764 HZ 
Breezand 
Tel. 0637645759 

Bij wijzigingen  na  uitkomen  clubblad is de ZAP site  bepalend.  

 

Datum   Thuis team Uit team Tijd Scheidsrechter 

Senioren           

30-09-18 Comp Kolping Boys 1 ZAP 1 14:00 W. Thomas  

30-09-18 Comp Kolping Boys 2 ZAP 2 11:00 M. Uijttewaal 

30-09-18 Comp Winkel 2 ZAP 3 11:00   

30-09-18 Comp JVC 3 ZAP 4 10:00   

30-09-18 Comp ZAP 5 JVC 4 11:00   

JO19           

30-09-18 Comp ZAP 1 Buitenveldert 1 11:00   

30-09-18 Comp ZAP 2 Con Zelo 1 14:00   

30-09-18 Comp ZAP 3 Nieuwe Niedorp 2 14:00   

JO17           

29-09-18 Comp EDO hfc 1 ZAP 1 14:00 R.J. Donkel 

JO15           

29-09-18 Comp ZAP 1 Kleine Sluis 1 11:00   

29-09-18 Comp Winkel 1 ZAP 2 13:30   

29-09-18 Comp ZAP 3 Succes 1 14:30   

JO13           

29-09-18 Comp ZAP 1 VVS 46 1 12:00   

29-09-18 Comp ZAP 2 Con Zelo 1 13:00   

29-09-18 Comp ZAP 3 LSVV 3 10:45   

JO11           

29-09-18 Comp Reiger Boys 1 ZAP 1 10:15   

29-09-18 Comp ZAP 2 Koedijk 4 10:45   

29-09-18 Comp Dirkshorn 1 ZAP 3 09:00   

JO9           

29-09-18 Comp FC Den Helder 1 ZAP 1 09:00   

29-09-18 Comp Wiron 1 ZAP 2 10:00   

29-09-18 Comp ZAP 3 Wieringerwaard 2 10:45   

VR           

30-09-18 Comp ZAP/Kleine Sluis 1 LSVV 1 14:00   

MO19           

30-09-18 Comp ZAP 1 Always Forward 1 11:00   

 
 

 



JEUGDNIEUWS  
E-mail adres jeugdnieuws: jeugdnieuws@zap-voetbal.nl  Zondagavond voor 19.00 uur  
 
Het laatste nieuws kunt u volgen op twitter via  @VVZAPjeugd   
 
 

Agenda     

   

  
Afberichten 
 

Afberichten dienen gedaan te worden, voor donderdagavond 19.00 uur, bij: 
O19 André Molenaar 06 51294512 info@andremolenaar.nl 
O17 Tim Jongejan 06 43919411 tim_jongejan@hotmail.com 

O15 Ronald Weistra  06 16109458 r.weistra@quicknet.nl 
O13  Max Snoek  Max-snoek19@live.nl 
O11 Tarik Awlad  tarik_awlad@hotmail.com  
O9 Mitch van Grieken  mitchvangrieken@hotmail.com 

Meiden O17 Paulin van Dam  paulinvandam@ziggo.nl  
Mini-pupillen         Ted Beelen   

    

Vertrektijden en chauffeurs van uitwedstrijden  
Bij verhindering dienen chauffeurs zelf voor vervanging te zorgen 

 
Zaterdag 29 september Vertrek Chauffeurs 

 

JO11-3 Dirkshorn  0800 D. Homan, T. Vlaming, L. Zwamborn, F. Pronk  

JO9-1 Den Helder 08.15 C. Baanstra, M. Muntjewerf 

JO9-2 Den Oever 09.15 N. Harmsen, M. van Haaster 

JO11-1 Heerhugowaard 09.15 J. Appelman, S. van Kuijeren, J. Wijnker 

JO15-2 Winkel 12.30 J. Nielen, T. Wijnker, R. Groot, Y. Vos 

JO17-1 Haarlem 12.00 . van Leur, J. Scholten, L. Pijnacker, C. Wijnker 

 

Zondag 23 september Vertrek Chauffeurs 

 

    

 
Gastvrouw/gastheer 29 september: 
Ochtend: Irma Bandringa 

Middag: Tineke Jongsma 
 
 
 

OPEN VRIENDINNETJES EN VRIENDJESTRAINING BIJ ZAP VOETBAL 
Open vriendinnetjes en vriendjestraining bij ZAP voetbal 

Tijdens de Nationale Sportweek gaan we met zijn allen lekker sporten en bewegen. Van 15 tot en 
met 29 september 2018 zetten diverse clubs hun deuren open. Een perfecte kans om gemakkelijk 
voetbal uit te proberen en samen sportplezier te beleven. Doe je ook mee? 
Op donderdag 20 en 27 september ben je van harte welkom om een keer mee te trainen bij Z.A.P. 
voetbal. De training onder leiding van Mitch van Grieken start om 17.45 uur en eindigt om 18.45 
uur. Ben je al voetbal-lid? Neem je vriendinnetje of je vriendje mee om kennis te maken met de 
superleuke sport voetbal.  

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Mitch van Grieken, mitchvangrieken@hotmail.com 
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VERSLAG JO13-1,DEGELIJK POTJE VOETBAL IN TUITJENHORN 

Naar Tuitjenhorn dus, bekend van Café De Ruif, waar coach nog naar één van de laatste concerten 
van De Trockener Kecks is geweest in de oude bezetting met Leo op drums en Rob op gitaar. 
Vandaag naar het complex van Hollandia T, wat konden we verwachten? 
Vorig jaar 3-1 van verloren in een wedstrijd waar ZAP vooral de eerste helft beter was maar de 
kansen niet benutte. Team was vandaag voor het eerst compleet met Richie weer hersteld van 
boot-ongeluk( je) en Siem Appelman die nu echt JO13-1 ‘er is geworden (heeft twee voorgaande 
wedstrijden laten zien dat hij er gewoon in thuis hoort) Ritje er naar toe ging goed al moet Jan 

Karel K. misschien Greta nog eens uitleggen dat er ook een vijfde en zelfs zesde versnelling in hun 
auto zit. Warming up ging prima, gasten waren helemaal klaar voor de eerste echte 
competitiewedstrijd. Eerste helft was ondanks de goede voorbereiding heel erg matig, het gehele 
spel van opbouwen tot aanvallen was onrustig , passes werden te zacht of op kniehoogte 
ingespeeld, het spel bleef daarom heen en weer gaan waar ik vooraf gehoopt had dat we Hollandia 
sneller vast konden zetten. Uitzondering was Stan de Goede, die is zo ontzettend relaxed en deed 

alles zoals we het willen zien, alvast kijken, aannemen, nogmaals kijken en slim balletje geven. 

ZAP was ondanks het matige spel beter maar kwam ook niet verder dan wat slappe schoten op 
doel en een afstandsschot wat richting miste. In de rust, praatje van trainer en nog eens een uitleg 
hoe het wel moest en de tweede helft kon beginnen. Tweede helft werd het niveau benaderd wat 
we de twee voorgaande wedstrijden wel hebben gezien. Backs die verder naar voren gingen staan, 
middenvelders die de bal wilden hebben en spitsen die het in de bal komen en diep gaan nu wel 
goed afwisselden. Na een minuut of tien. Richie ”ik trek in ieder geval NIET mijn been terug 

“Kesteloo die even 50 meter met de bal op kwam, paar van die gasten passeerde en bal goed in de 
loop van Lemey mee gaf, die keepertje omspeelde en bal keurig in het netje dropte. 
Hollandia wilde wel aanvallen maar Max had de verdediging zo neergezet dat spits zichzelf 
helemaal een ongeluk liep waardoor na een kwartier spelen in de tweede helft daar de ergste 
kracht ook wel uit was. Hollandia kreeg wel één hele goeie kans maar Tygo Bouchier, topkeeper in 
wording, maakte doel goed klein en spits schoot blind naast. Wedstrijd bleef ook de tweede helft 
een strijd op het middenveld met een sterk spelende Thijs Kossen op rechts en de wat verfijndere 

Stijn en Stan in het midden en links die ook maar bleven gaan , zowel aanvallend als verdedigend. 
6 minuten voor tijd maakte Lemey aan alle Hollandia T. illusies een definitief einde, vanaf rand 

strafschopgebied een harde knal op goal die via handen van keeper in doel belandde. 
Deze goal was vooral tot opluchting van de op dat moment even wissel-zittende en toekomstig 
trainer Stijn W. De laatste minuten werden rustig uitgespeeld en de eerste drie punten waren 
binnen. Het was vandaag niet verschrikkelijk goed, vooral de eerste helft erg rommelig maar 

uiteindelijk ook wel weer zo degelijk dat je nooit echt in de problemen bent geweest. 
Lekker begin van competitie met een 0-2 in Tuitjenhorn en volgende week de tweede pot thuis 
tegen VVS’ 46, de plaatselijke trots van Spanbroek. 
 
De coach die vandaag héél rustig op de bank zat. 
 
 

VERSLAG ZAP JO11-1 - ALCMARIA VITRIX JO11-1   11-4 
Vandaag was de eerste wedstrijd van de competitie ZAP-ALCMARIA VICTRIX. 
Het was gelukkig droog, maar het waaide wel hard. Wonnen goed, en scoorden volop. 
Met rust stonden we met 8-0 voor. De 2de helft zakten we een beetje in en kregen we 4 tegen 

doelpunten. Na de 2de time-out gingen we steeds beter voetballen en werd het uiteindelijk 11-4 
voor Zap! We hebben lekker gevoetbald met zijn allen! 
 

Groetjes Bas Wisse 
 

TOTO FORMULIER ZAP-voetbal 2018-2019 
Beste Vriend/ Vriendin van ZAP,  

Ook dit jaar organiseert de ZAP-selectie het seizoenspel. De inleg voor dit spel bedraagt ook dit 
seizoen weer 5 Euro. Elke deelnemer mag zoveel formulieren inleveren als hij/zij wilt. 
Tussenstanden kunnen halverwege het seizoen bekeken worden op de website van ZAP en in de 
digitale-krant. Hoe meer deelnemers , hoe groter de winstuitkering. 50% van deze opbrengst gaat 
naar de selectie en de rest wordt verdeeld onder de eerste prijs (25%), tweede prijs (15%) en de 
derde prijs (10%). De eerste twee wedstrijden krijgt u cadeau (ZAP- VV Schoten en Kolping Boys – 
ZAP). Formulieren zijn verkrijgbaar in de kantine, bij Joost Boerman of u kunt ook digitaal 

meedoen via de website onder het kopje ACTIVITEITEN- TOTO 2018/2019 

Wij hopen dat een ieder weer mee doet met deze leuke spannende TOTO. 
 
De Selectie. 



KANTINEDIENST ZONDAG 
 
De sleutel kan op zondag door de openers worden opgehaald bij Louis Verbruggen. 
Bij verhindering dien je zelf voor een vervanger te zorgen of onderling te ruilen. 
 
Voor vragen of opmerkingen Marieke Bouchier 06-46421474 / Yvonne Wijnker 06-18869944 

 

DAG DATUM DIENST KANTINE DIENST 

Zondag 30-09 10:00 uur - 14:00 uur Tineke Looijesteijn, Mariël Hoogschagen 

    14:00 uur - 18:00 uur Ron Burger, Ellen Hosmus 

Zondag 07-10 09:30 uur - 14:00 uur Mirjam Kooy, Karin Schra 

    14:00 uur - 18:00 uur Anne Verbruggen, Nicolette Teeuwen, Break, Theo Berbee 

Zondag 14-okt 10:00 uur - 14:00 uur Marlies Scholten, Marieke van Duin 

  14:00 uur –18:00 uur Nico en Annet van Graven, Lydia Ruigrok 

Zondag 21-10 10:00 uur - 14:00 uur  

  14:00 uur –18:00 uur  

Zondag 28-10 09:30 uur - 14:00 uur Thérese Rood, Astrid van der Poel, Gea Vonderbank 

  14:00 uur –18:00 uur Karin Wijnjeterp, Marian van der Meer, Cees en Thera Conijn 

Zondag 04-11 10:00 uur - 14:00 uur Sascha Appelman, Lilian Pennings 

  14:00 uur –18:00 uur Nico Ruijter, Peter Vonderbank 

Zondag 11-11 10:00 uur - 14:00 uur Linda Vlaming, Monique de Bruin 

  14:00 uur –18:00 uur Mieke Verschoor, Ronald Timmer 

Zondag 18-11 09:30 uur - 14:00 uur Lieda Dorsman, José van Lierop, Ria Mosch 

  14:00 uur - 18:00 uur Dirk Bloothoofd, Evert Kerkhof, Kees van der Meer 

Zondag 25-11 10:00 uur - 14:00 uur Katinka Portegijs, Monique Huiberts 

  14:00 uur - 18:00 uur Rick van den Hoek, Rolf van Kampen 

Zondag 02-12 09:30 uur - 14:00 uur Cor Koomen, Bas Lemmens, Arie Nielen 

  14:00 uur - 18:00 uur Piet Rood, Paul Rood, Piet Vonderbank, Harry Jongejans 

Zondag 09-12 10:00 uur - 14:00 uur Jessica Teeuwen, Martine Laghuwitz 

  14:00 uur –18:00 uur Gerda Lodder, Margriet Genet 

Zondag 16-12 10:00 uur - 14:00 uur Roos Venema, Patricia van Kooten 

    14:00 uur - 18:00 uur Ben Bouchier, Theo Bloothoofd, Gerard Verrijdt, Fritsjnker 

 

 
 
Uit de ervaring  is gebleken dat de kinderen elke keer enorm enthousiast van het veld afkomen, plezier is 
dan ook het uitgangspunt! Leuk ook om te zien dat er steeds meer meisjes willen gaan voetballen. Dus 
bezorg uw kind een onvergetelijk uurtje voetbalplezier en geef uw kind met zijn/haar vriend(inn)en op !! 

Iedereen is tenslotte welkom! (Bij voorkeur opgeven via e-mail o.v.v. leeftijd en hoeveel keer er wordt 
meegedaan).  Vanaf dit seizoen gaat Ted Beelen het kaboutervoetbal organiseren en bij hem kun je dus 
opgeven zapkaboutervoetbal@gmail.com.  Deelname is geheel gratis. 
Kaboutervoetbal is dit jaar nog 13 oktober en 3 november, aanvang 13.00 uur. 

Het kaboutervoetbal is voor alle jongens en meisjes uit groep 1, 2 en 3 die niet 
op voetbal zitten. Onder leiding van ervaren en enthousiaste trainers nemen de 
kinderen deel aan diverse voetbalspelletjes. Vier keer in het najaar en vier keer 
in het voorjaar wordt dit georganiseerd door voetbalvereniging ZAP. Dit alles is 
op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur. In principe voetballen we 
lekker gezond in de buitenlucht, wanneer de weersomstandigheden het echter 
niet toelaten, dan krijgt iedereen tijdig bericht. 

Na afloop krijgen de kinderen nog een lekker bekertje limonade om de rode 
koppies wat te verkoelen en natuurlijk een mooie sticker plus verzamelblad als 
een leuke herinnering!! De kinderen hebben geen speciale kleding nodig en 
mogen op gewone schoenen mee doen. 
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ZAP HANDBAL   
  
 
 
 
 
Programma 

Met het verdwijnen van de papieren versie van de ZAP-krant, verdwijnt ook het programma zoals u 
dat gewend was te lezen op de eerste pagina van het handbalgedeelte van de ZAPkrant.  
Alle gegevens van de wedstrijden en chauffeurs voor komende week, leest u in het programma op 
de site. 
 
Dames 1.  

Afgelopen zaterdagavond was de ZAP hal weer lekker gevuld met vele enthousiaste 
handbal liefhebbers. 
De pot met verkochte lootjes was goed gevuld wat onze penningmeester zeker tevreden zal 
stellen. 
Maar.... een wedstrijd bij ZAP wordt natuurlijk niet gespeeld zonder aangeboden wedstrijdballen 
door iedere keer weer trouwe handbalfans. 
Deze avond waren de volgende sponsoren bereid gevonden een mooi exemplaar aan te bieden. 

 
Holland Staal 

& 
Loonbedrijf Vermaire 

 
Willen wij heel hartelijk danken voor hun bijdrage. 
Helaas moesten Arthur en zijn meiden de 2 punten mee geven aan de dames van Fortissimo 

ondanks dat de “kuikens” van ZAP behoorlijk tegenstand boden. 

Aankomend weekend gaat de reis naar Hercules. 
Vertrokken wordt er om 16.00 uur vanaf ZAP, natuurlijk met een touringcar van  
Firma van Diepen. 
De reis gaat via Alkmaar. Als u een plaats wilt reserveren kunt u een mail sturen naar karin van 
Nuland gjnuland@kpnplanet.nl 

Voor het luttele bedrag van 7,50 reist u gezellig mee met de selectie. 
En wanneer er jeugdteams zijn die de dames extra willen aanmoedigen, zij zijn  
Altijd welkom na opgave. Daar zijn geen onkosten aan verbonden. Dus schroom niet en stap gerust 
in !!! Gr Femmy Dalmaijer. 
 
 
Schoonmaakrooster  

24-09-2018 18.30 Anouk Houdijk Carlien Smit Bente Wijnker  
01-10-2018 18.30 Liz Alkemade Mirthe Scholten Jolijn Scholten  
08-10-2018 18.30 Reggely Noor Dille Alkemade Bojoura Appelman  

15-10-2018 18.30 Marit Hendrikse Sita Langelaan Julia Witte  
 
 
Mocht je niet kunnen dan dien je zelf voor vervanging te zorgen en dit door te geven aan 

Conny Verresen! Tel: 06 27245865 

Gastheer/vrouw         

zaterdag 29-sep 9.15 uur tot 13.15 uur Martine Laghuwitz 

zaterdag 29-sep 17.15 uur tot 20.15 uur Yvette Davids 

zondag  30-sep 11.00 uur tot 14.45 uur Marian Snoek Binnen 

zaterdag 6-okt 9.15 uur tot 12.15 uur Elly Kloostermen 

zaterdag 6-okt 17.15 uur tot 20.30 uur Claudia Liefting 

zaterdag 6-okt 19.15 uur tot 22.00 uur Nel vd Sluis  Binnen 

** Na de laatste wedstrijd moeten ook de tennisnetten weer neergezet worden! 

Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. 

Kopie per mail inleveren bij: ZAP-handbal@hotmail.com 
Zondagavond voor 19.00 uur, met naam en achternaam. 
 
 
 

 

 

Secretaris : Geno Alkemade 
J.C. Geerligslaan 32 
1761 CW  Anna Paulowna 

https://www.zap-handbal.nl/
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ZAP Tennis    
 Secr. Sonja Pijnacker  
 spijnacker@quicknet.nl 
 (clubhuis 0223-521915) 
 copy zapkrant e-mailen naar 
 anne.en.louis@quicknet.nl 
 
 
 

Schoonmaakrooster 
25 sept.   Annet de Groot 
28 sept. voor 14.00  Martine v. Ham  
30 sept.   Bianca Huiberts 
4 okt.    Bob Siecker 
11 okt.    Annet de Groot  
18 okt.    Irene Smakman 
 
Activiteitenschema    
Jr/Sr Ma. 24 sept.  Tennisles?  16.00-21.00 
Jr/Sr Di. 25 sept.  Tennisles?  17.15-21.00 
Sr Wo. 26 sept.  Clubochtend 
Sr Ma. 24 t/m za.  Clubkampioenschappen 
 29 sept 
 

Kantinediensten 

25 sept. 

26 sept. 

27 sept. 

28 sept. 

 

29 sept. 

 

13 okt. 

20 okt. 

 

Clubkampioenschappen 

 

 

 

 

 

 

 

Indoor Zwaluw 

 

20.00-einde 

20.00-einde 

20.00-einde 

20.00-einde 

 

18.00-21.00 

21.00-einde 

15.15-18.15 

15.15-18.15 

 

Pierre Bontje 

Lex v. Wijk 

Jan Verest 

Nico Verbruggen, Peter v. 

Dam 

Cees Huiberts 

Frank v.d. Hoek 

Angelique Vieveen 

Angelique Vieveen 

 

De sleutels voor schoonmaak- en kantinedienst kunnen worden opgehaald bij Lida v. Zanten 

Tulpenstraat 50, telefoon 523074 of bij Karin Wijnjeterp, Poldermanstraat 59, telefoon 522626.        
 
 
Interne competitie senioren najaar 2018 
Zoals voorgaande jaren organiseren we weer een interne competitie gedurende 
8 weken op de maandag en dinsdag avond van 19:00 tot 22:00 uur met de 
kanttekening dat de 21:00 wedstrijd alleen gespeeld wordt wanneer het echt 
niet anders kan. De competitie zal tweede helft oktober starten en je kunt je dan ook per 
email opgeven tot 1 oktober bij Ronald Stekelenburg ( 
<jstekelenburg@quicknet.nl> jstekelenburg@quicknet.nl). Bij de interne competitie is het de bedoeling 
dat je 8 keer een uur speelt met wisselende spelers van verschillende sterkte. Bij een ongelukkig 
aantal deelnemers komt het soms voor dat je een keer een 
week niet speelt. Inschrijven met de volgende gegevens: Naam, telefoonnummer, sterkte en 
beschikbaarheid. Om roulatie over de tijden en dagen mogelijk te maken is een minimale 
beschikbaarheid van twee uren vereist. Net als voorgaande edities is er ook behoefte aan reserves, 
dus bij beperkte beschikbaarheid is dat zeker een mogelijkheid. 
Ook is het mogelijk om je met een paar mensen van vergelijkbare sterkte onder één naam in te 
schrijven waarna je onderling de wedstrijden verdeelt. Vanuit het bestuur is de vraag gekomen of er 
eventueel interesse is om een deel van de interne wedstrijden in de toekomst op de vrijdag avond te 
spelen. Geef bij je inschrijving aan of je eventueel (een deel van) je wedstrijden op de vrijdag avond 
zou willen spelen. Dit is om een beeld te krijgen van de interesse. Heel veel plezier en vergeet je 
vooral niet op tijd in te schrijven. Met de vriendelijke groeten, Ronald Stekelenburg, Pastoor 
Verhoeffpark 102 1764 GS Breezand, 06 2113 7273 
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