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ALGEMENE INFORMATIE
 
JBC De Goede Worp
Hengelolaan 1061, 2544 GH Den Haag
Telefoon 070-3677665
Website: www.degoedeworp.nl
E-mail: bouleclub@degoedeworp.nl
 
OPENINGSTIJDEN
 
13.00/17.00 uur - zondagmiddag
09.00/12.00 uur - dinsdagmorgen
19.00/23.00 uur - dinsdagavond
13.00/17.00 uur - woensdagmiddag
19.00/23.00 uur - donderdagavond
 
Sleutelhouders:
1e – Floor Heijsteeg / 06-52850380
2e – Jan van Kampen / 06-51111926
3e – Cor Versluis / 06-20971570
 
CONTRIBUTIE 2021
 
€ 115,00 - leden
€   97,50 - 2e lidmaatschap
€   90,00 - recreant
€   60,00 - jeugdlid
€   47,50 – donateur
DGW-leden kunnen gebruik maken
van de “Ooievaarspas”
 
BANKRELATIE
 
Rabobank IBAN – NL09RABO0146767683
t.n.v. De Goede Worp, Den Haag
Kamer van Koophandel 40410442
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BESTUUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDENADMINISTRATIE
Emiel Oosthoek, 070-7448738
E-mail: dgw-ledenadm@ziggo.nl
 
CONTACTPERSONEN COMMISSIES
 
Wedstrijdcommissie
E-mail: wedcom@degoedeworp.nl
Emiel Oosthoek, 070-7448738
Email: dgw-emiel@ziggo.nl
Dinsdagavondcompetitie
Fred Blom, 0174-506068
Woensdagmiddagcompetitie (55+)
Hennie Rebel, 06-42023602
Cilia Kropff, 06-81568401
Kantinecommissie
Ben de Groot, 070-3178962
Ledenbelangen
Joke Engel, 070-3254260
Facilitairedienst
Bob Kool, 070-3659123
Interieurverzorging
Gerda Weeber; 070-2165085
Commissie Verhuur
Frederik Dingler, 070-3620362
Kaartclub
Klaverjassen: Louis Batens
Jokeren: Frederik Dingler 
 

Let op!!!
De sluitingsdatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende uitgave is:
19 oktober 2021
Het e-mailadres van de Werper is
dewerper@degoedeworp.nl

Administratieve werkzaamheden tijdens 
de Corona-pandemie
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Van de redaktie
Het was voor de redactieleden weer vreemd dit nieuwe nummer
van De Werper “in elkaar te draaien”, want het was inmiddels al
vele manden geleden dat het vorige nummer werd gemaakt en
dan raak je de souplesse een beetje kwijt. Vanzelfsprekend is alles
toch weer goed gekomen en was het ritme weer snel terug.
 
Deze onwennigheid zal zeker door velen worden ondervonden,
want zo vele activiteiten zijn ná maanden weer opgestart, moge
lijk geworden. Gelukkig, want ook al zijn nog niet alle barrières
geslecht, we mogen en kunnen weer vooruitkijken, plannen
maken en deze (al dan nog niet volledig) uitvoeren. Wij hebben
er een blij gevoel bij en wij vertrouwen, dat u dat ook heeft. Over
plannen uitvoeren gesproken: heeft u ook al (enkele) wedstrijden,
toernooien inmiddels achter de rug. Fijn hè!  De uitslagen en het
commentaar vindt u o.a. in deze uitgave. Wat u ook weer terug
vindt zijn de komende in- en externe toernooien en de diverse JdB-
competities. Er staat weer heel veel op het programma en natuur
lijk gaat u van de geboden mogelijkheden nu weer een ruim
gebruik maken. Wellicht heeft u ook ontdekt, dat “rust , roest” en
dat uw soepel werpen en perfect tireren op dit moment niet meer
zó soepel en zó perfect lopen.  Geen probleem, want er zijn oe
fenmogelijkheden genoeg bij DGW ;  maak daar dan gebruik van,
waarbij u zich omringt voelt door de altijd aanwezige gezellige en
prettige sfeer. 
 
In de afgelopen maanden zijn er ook veranderingen opgetreden,
zoals in de bestuurssamenstelling, in de diverse commissies, in de
diverse voorschriften/regels enz. en deze vindt u, al dan niet uit
gebreid , vermeld in deze uitgave. Het is voor iedereen prettig om
op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen, waardoor u “bij
de tijd” blijft en niet tot de ontdekking moet komen, dat u dat niet
wist!
 
Het volgende nummer zal alweer het laatste nummer van dit jaar
worden en dat geeft toch wel een gevoel van “nu al?”. Ja, inder
daad en ondanks alles.  Hou svp de uiterste datum van kopij in
leveren in de gaten, want anders zou uw bijdrage/aanmelding
vrijwilligerswerk of zo te laat kunnen komen!  Over dit laatste: DGW
heeft u echt nodig, vraag er eens naar!
 
De redactie.
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7   - Doubletten-Kampioenchap
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9   - Bar- en keukendiensten
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     - Ledenmutaties
     - Diversen
     
 
Redactie:
Jan Pietersen, 070-3672585
Ruurt Krooshof, 0174-503186
Mary Passet, 06-25556053
 
 
Redactieadres:
De Goede Worp
Hengelolaan 1061
2544 GH  Den Haag
dewerper@degoedeworp.nl
 
 
Drukker:
Editoo B.V. Arnhem
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Van de voorzitter
 
Eindelijk weer een gewone Werper, eindelijk weer gewoon boulen, toernooitjes en zelfs interne en
open competities. Ik heb ernaar uitgekeken en ik denk velen van jullie ook. Natuurlijk zijn we alweer
een heel tijdje bezig met eerst één tegen één en daarna gelukkig ook weer twee tegen twee, maar
gedurende langere tijd nog met allerlei beperkingen; geen kantine, geen terras. Nu mag zo’n
beetje alles weer, in de hoop dat het aantal besmettingen niet al te ernstig zal stijgen. Dan kunnen
we weer genieten van onze sport en vooraf, tussendoor en achteraf van een hapje en een
drankje. Maar natuurlijk moeten we ons wel blijven houden aan de officiële protocolregels, zoals
1,50 meter afstand, geen handen schudden, thuisblijven als je verkoudheidsklachten hebt
enz.                                                        
De regering, de gemeente en de NJBB maken het DGW de laatste tijd lastig. Van de regering
hebben we een nieuwe regeling opgelegd gekregen, waardoor we onze statuten moeten wijzigen.
Daar zijn we al enige tijd druk mee bezig, maar we zijn er nog niet helemaal uit om jullie te laten
zien wat we allemaal op papier hebben gezet om zodoende jullie goedkeuring te vragen tijdens
de algemene (leden-)vergadering. De gemeente verhuurt het terrein aan ons en eist nu van alle
verenigingen in Den Haag, dat we een rookvrije vereniging moeten zijn. Daar kun je verschillend
op reageren.                          
1e. Fantastisch, want roken is ongezond!                                                                                                 
2e. Waar bemoeien ze zich mee. Onze rokers zijn “verstokte” rokers en willen hun sigaretje of sigaar
tje graag tussendoor even kunnen opsteken. Daarnaast is deze regel door de gemeente vooral
ingesteld om jongeren te beschermen. Welke jongeren dan bij DGW? Wat moeten we hiermee?
Het bestuur zal tijdens de algemene (leden-)vergadering haar standpunt verduidelijken.
 
De NJBB heeft totaal geen interesse in recreanten, ook al zeggen ze van wel. Wij zouden graag
willen dat, recreanten eventueel een beperkte bijdrage leveren aan de bond, maar de bond wil
van wedstrijdspelers én van recreanten evenveel licentiegeld ontvangen, ook al zal een recreant
aan niets anders meedoen dan de interne mogelijkheden bij de vereniging. Het bestuur is uitge
nodigd voor een soort van ledenbijeenkomst voor District West op 4 oktober. Hopelijk kunnen we
daar iets positiefs bereiken.
Mijn laatste punt voor dit stukje tekst gaat over het aantal leden. We zijn helaas enkele leden
kwijtgeraakt. Gelukkig hebben zich inmiddels ook weer een aantal nieuwe leden aangemeld. Maar
nog steeds zitten we op een niet al te hoge hoeveelheid leden; er kunnen er best wel 20, 30 of voor
mijn part 60 bij! En nog meer mag ook, graag. Willen jullie in je directe omgeving (familie, vrienden,
kennissen, buren) eens rondkijken en rondvragen of ze interesse hebben om zich aan te sluiten bij
De Goede Worp? We zijn niet voor niets een vereniging met veel gezelligheid, sociaal contact,
toernooitjes en aan toernooien aansluitende etentjes.
Daarnaast kunnen we heel goed een aantal nieuwe vrijwilligers gebruiken. Iedere commissie, in
clusief het bestuur, kan wel enkele extra handen gebruiken. Heb je zelf ergens interesse in, laat het
dan weten! De commissieleden kunnen dit ook natuurlijk vragen, maar zelf aanmelden is voor ie
dere commissie nog prettiger.
 
Johan Meijer

Van de bestuurstafel
 
Ook voor het bestuur was het met de Coronamaatregelen een spannende tijd. De ene maand
konden we fysiek vergaderen, de andere keer waren we door de lockdown veroordeeld tot
een digitale uitwisseling van standpunten. Tussen de bestuursvergadering van 18 november
vorig jaar en die van 5 mei dit jaar zit een gapend gat. De informatie onderling bleef gelukkig
doorlopen en ook u kon kennisnemen wat er zoal speelde binnen DGW. 
Met “’t Werpertje” hebben we getracht u zoveel mogelijk op te hoogte te houden.
 
Wat is de stand van zaken nu en wat staat erop stapel?
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De financiën.
Ondanks de Coronacrisis staan we er niet slecht
voor. De steunmaatregelen van de overheid
hebben het verlies aan kantine- inkomsten aar
dig gecompenseerd. Direct aan het begin van
de crisis konden we gebruik maken van de
TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren) en later van de TVL (Tege
moetkoming Vaste Lasten) in de kwartalen, dat
we, via de kantine, geen inkomsten hadden. Ook
de gemeente Den Haag deed een duit in het
zakje, wat heet, een flinke duit. De huur van ons
sportcomplex werd in totaal 4 kwartalen kwijtge
scholden. In de a.s. Algemene Vergadering zal
de penningmeester in detail verantwoording
afleggen van onze financiële situatie.
 
Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering (voorheen Algeme
ne Ledenvergadering, maar dat mag juridisch
niet meer zo heten) is gepland op 9 oktober a.s.
om 10.30 uur in onze kantine. Het bestuur gaat
ervan uit dat dan de 1,5 meter afstand norm is
vervallen en we dus weer met een flink gezel
schap in de kantine kunnen vergaderen. Mocht
dit niet zo zijn, dan verplaatsen we de vergade
ring naar de hal en zetten we de stoelen op 1,5
meter uit elkaar. Begin september kunt u de offi
ciële uitnodiging tegemoet zien.
 
De Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen (WT
BR).
Op 1 juli jl. is deze wet ingegaan en dwingt ons
onze statuten aan te passen. In deze wet wordt
geregeld dat bij behoorlijk bestuur de bestuurs
leden niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kun
nen worden voor de door de bestuursleden ge
nomen besluiten. Maar dan moeten we wel aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Voor de wijzi
gingen van de statuten hebben we gebruik ge
maakt van een door de NJBB geleverd model.
Dat model moest nog wel worden aangepast
aan de specifieke wensen van en de omstandig
heden bij DGW. De nieuwe statuten zullen in de
a.s. Algemene Vergadering aan de leden in
concept worden voorgelegd. Daarna volgt een
juridische toets en uiteindelijk zullen deze defini
tief moeten worden vastgesteld en gepasseerd
bij de notaris. De wet kent gelukkig een ruime
overgangstermijn, waardoor we zorgvuldigheid
boven snelheid kunnen stellen.
 
 
 
 
 

 
Diversen kort.
     Eind augustus wordt al onze verlichting in de
kantine en hal vervangen door ledverlichting.
Voor deze ingreep hebben we een flinke subsidie
van de gemeente ontvangen en na installatie
zal naar verwachting onze energierekening
drastisch dalen.
    De schimmel in de vloer van het rechterdeel
van de hal wordt nu aangepakt met een grote
hoeveelheid schoonmaakazijn. Dit blijkt beter te
werken en is goedkoper dan alle reeds uitgepro
beerde dure chemische middelen.
    In de kantine zijn twee nieuwe raamventilato
ren aangebracht en in de Algemene Vergade
ring zal de ventilatie in de hal aan de orde wor
den gesteld. Om te bepalen wanneer de venti
latoren in de kantine aangezet moeten worden,
wordt een ventilatiemeter (CO2) aangeschaft,
die aangeeft wanneer de luchtkwaliteit onder de
norm komt.
    Voor het afrekenen bij de bar wordt een pin
automaat aangeschaft. De betaling met munt
jes blijft voorlopig ook bestaan. De waarde van
de muntjes wordt gewijzigd en daarmee ook de
kantineprijzen. In de Algemene Vergadering
wordt een voorstel aan u voorgelegd.
   Eind september wordt u op de hoogte gesteld
van de “Rabobank Club Support” actie. Als u in
het bezit bent van een Rabobankrekening kunt
stemmen op uw favoriete club, DGW natuurlijk,
want dat levert de club geld op.
   Per 1 september zijn de openingstijden als van
ouds, zie het overzicht op bladzijde 2.

Stembureau 178 voor de Tweede Kamer-
verkiezingen, maart jl., in onze kantine.
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MOEDERDAGTOERNOOI
Op woensdag 5 mei jl. werd met 24 deelnemers het moederdagtoernooi (ook voor vaders) ge
speeld. Elke deelnemer speelde voor eigen gewin twee doublettenpartijen. 1e werd Hans van der
Spek met twee gewonnen partijen en 17 bonuspunten, gelijk op de 2e plaats Jeannet Meijer en
Tinie Nieuwenhuize met 2 gewonnen partijen en 16 bonuspunten en 3e Fred Beumer met 2 gewon
nen partijen en 15 bonuspunten.

MAN - VROUW - TOERNOOI
Een nieuw concept was het op 27 juni jl. gespeelde Man-Vrouw-toernooi. Je zou ook kunnen
spreken van een gemengd dubbel, waarbij de samenstelling niet alleen bestond uit echtelieden,
maar ook uit gelegenheidskoppels. Er werden in twee poules twee partijen doubletten gespeeld.
Poule A, met 10 deelnemende koppels, werd gewonnen door het echtpaar Jeannet en Johan
Meijer met op de tweede plaats het gelegenheidsduo Rob Meere en Sophie Elgershuizen. Poule B,
met 12 duo’s, werd gewonnen door het koppel Corrie Jansen en Peter van Schie. De tweede plaats
was weggelegd voor het stel Arie Plugge en Riet Ponsen. 

CORONAVRIJ-TOERNOOI
38 leden speelden op zondag 11 juli j.l. het Coronavrij-toernooi. Coronavrij met een vraagteken,
want de maatschappij is er nog niet helemaal van af. Bij DGW kunnen we echter wel spreken van
een Coronavrije vereniging, waarbij inmiddels vrijwel iedereen gevaccineerd is. Het toernooi over
3 doublettenpartijen à la carte kende twee winnaars en twee tweede plaatsen. De eerste plaats
was voor Rob Meere en Alex van der Staaij, beiden wonnen 3 partijen en hadden 24 bonuspunten.
De tweede plaats werd ingenomen door Jaap Spaans en Nel Westerduin, die ook alle drie de
partijen wisten te winnen, maar met iets minder bonuspunten, namelijk 19.

                          v.l.n.r. Hans van de Spek, Jeannet Meijer, Tiny Nieuwenhuize en Fred Beumer

v.l.n.r. Jeannet en Johan Meijer, 
Rob Meere en Sophie Elgershuizen

 v.l.n.r. Corrie Jansen, Peter van Schie, 
Arie Plugge en Riet Ponsen.

                          v.l.n.r. Rob Meere, Alex v/d Staay, Jaap Spaans en Nel Westerduin
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DOUBLETTEN-KAMPIOENSCHAP
1 augustus jl. werd het doubletten-kampioenschap van DGW
betwist door 13 koppels. In tegenstelling tot andere jaren werd er
niet in voorronden en daarna via een knock-out systeem ge
speeld, maar 5 partijen voorgeloot. Het maakt voor het eindresul
taat niet wezenlijk uit, wil je clubkampioen worden dan moet je
gewoon alles winnen. Dat deden twee teams, waarbij het team
van vader en zoon Emiel en Roy Oosthoek als beste uit de bus
kwam met 5 gewonnen partijen en 47 bonuspunten. Eveneens
met 5 gewonnen partijen maar met 31 bonuspunten werd het
team Dick van Rijn – Johan Qualm tweede.

De kampioenen 2021 
Roy en Emiel Oosthoek

BARBECUE-TOERNOOI
Een als van ouds druk bezocht toernooi op 15 augustus jl. Als er maar te eten valt, komen de leden
in grote getale opdagen en terecht. Het was zowel bij het toernooi, als ook na afloop bij de barbe
cue, een gezellig festijn. Bovendien uitstekend DGW-weer, vrijwel de hele dag zon en een aange
name temperatuur. 60 deelnemers namen het tegen elkaar op in een doubletten-toernooi met 4
of 2 partijen.    
Van de 12 koppels bij de 4 partijen was het team Johan Meijer – Dick van Rijn veruit het sterkst. Zij
wonnen als enige alle partijen met 37 bonuspunten. De teams Hans Meinders – Bob Kool en Thom
Stephanus – Jeannet Meijer werden respectievelijk 2e en 3e met 18 en 14 bonuspunten. Bij de 2
partijen, met 18 doubletten-teams, was de winnaar het koppel Kees Wittekoek – Fred van Dijk jr.
gevolgd door twee teams met evenveel gewonnen partijen en bonuspunten, Irina Spaans met
Ineke Hageraats en Marijke van de Hil met Nel Steijn.
Aan het eind van dit geslaagde toernooi kon genoten worden van een uitstekend verzorgde bar
becue, waarbij de organisatie dit jaar in handen was van Hans van der Spek en Ben de Groot.
Uiteraard geholpen door een veelheid aan vrijwilligers. 

2e plaats, 4 partijen 
Hans Meinders/Bob Kool

2e en 3e plaats, 2 partijen
Ineke Hageraats/Irina Spaans/ 
Nel Steijn/
Marijke vd Hil (niet op de foto)
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De woensdagmiddag-competitie
De woensdagmiddag is vele jaren in zeer goede handen geweest
van JETTY  KLEIBERGEN en NEL BOERSMA. Het verzoek van het
bestuur tot het opnieuw opstarten is door beiden natuurlijk in
overweging genomen. Echter, zowel Jetty als Nel moesten – na
rijp beraad – tot het besluit komen, dat het beter was om niet op
het verzoek in te gaan. Heel jammer, maar ook heel begrijpelijk,
gezien o.a. de persoonlijke omstandigheden.  Er heeft zich inmid
dels een trio gevormd, (Cilia Kropff/Hennie Rebel/Mary Passet)
om de gezellige woensdagmiddag doorgang te laten vinden en
die ook inmiddels met hun activiteiten is begonnen.
 
Dit alles was voor onze voorzitter Johan Meijer reden om op  21
juli jl. acte de présence te geven om namens de vereniging Jetty
en Nel van harte te bedanken, voor alle tijd en moeite, die zij ja
renlang besteed hebben aan deze activiteit.  De vriendelijke
woorden liet hij vergezeld gaan met een mooi boeket bloemen
en een cadeau onder couvert voor beiden.
 
Namens de deelnemers aan de woensdagmiddagcompetitie
bedankte Cilia Kropff daarna, ook namens het nieuwe trio, Jetty
en Nel voor het zeer vele werk, dat zij jarenlang hebben besteed
aan deze toch wel succesvolle DGW-competitie. Een “grote” kaart
met de handtekening van (nagenoeg) alle deelnemers én een 
“bag” met lekkere dingen voor de inner-/uiterlijke verzorging  was
er voor elk van hen.

De nieuwe regels woensdagmiddag-competitie
Kort samengevat worden vanaf 1 september de navolgende spelregels gehanteerd:
 
Aanmelden uiterlijk om 13.15 uur bij de wedstrijdtafel (mocht je dit niet kunnen halen, laat dit dan
(telefonisch) weten, anders kun je de eerste ronde niet meespelen.
De inschrijving sluit om 13.15 uur en dan worden de namen van de aanwezigen in de computer
ingevoerd. De samenstelling van de eerste ronde wordt dan door de computer bepaald en deze
indeling wordt op het raam en/of mededelingenbord gehangen.
Samen met partner én tegenpartij een baan uitzoeken.
Ná afloop van deze ronde de uitslag opschrijven op het formulier bij de wedstrijdtafel. De opgege
ven uitslag is voor beide koppels bindend.
De  tweede ronde verloopt op dezelfde wijze.
Eenmaal per drie weken wordt de  tussenstand en ná 6 weken  de eindstand resp. de winnaar(s)
bekend gemaakt, die dan de bekende beloning onder couvert krijgt uitgereikt.
Per 1 september betaalt elke deelnemer € 1 per 6 weken als bijdrage in de prijzenpot.
Als je slechts 1 partij wilt spelen, dan is dat ook mogelijk, maar geef dit dan al bij je aanmelding op.
 
Velen van ons waren er bij toen Peter van Schie onlangs aankondigde, dat hij zijn activiteiten bij
DGW om gezondheidsredenen ging neerleggen. De verslagenheid was begrijpelijk groot en ieder
een  wenst hem heel veel kracht en sterkte.
 
BARDIENSTEN op de woensdagmiddagen.
De bardienstenlijst wordt zowel in DE WERPER als op het Mededelingenbord geplaatst. Kijk er 
goed  naar en wees dan op tijd aanwezig (12.30 uur).  Kun je niet, vraag een ander om te ruilen
en vermeld dit op het bord.

8



9



RESTANT ZOMERKALENDER EN 1E DEEL WINTERKALENDER

10



Onze jarigen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
september:
04 Hans Fiedler
07 Tiny Misdorp
08 Joke de Groot
09 Greet Hake
10 Irina Spaans
19 Marijke van den Hil
26 Wil Versluis
30 Gozien Magnée
30 Elly Oudshoorn
 
 
oktober:
02 Nel Steijn
10 Johan Meijer
10 Pricilla Versluis
13 Tiny Nieuwenhuize
16 Kees van Mourik
16 Ferry Rikkers
18 Jaap Spaans
28 Peter van Schie
29 Leo Tellekamp
31 Ben de Groot
 
 
november:
02 Jeannet Meijer
04 Jetty Kleibergen
05 Hans Meinders
10 Dick van Rijn
11 Nel van ’t Veer
13 Olga Kok
13 Tine Louwerens
18 Lies Batens
21 Emiel Oosthoek
22 Sonja Vos-van der Spek
23 Sandy Rikkers

Leden mutaties
Nieuw lid 
Peter Brand
Peter Ulrich
Fritz Kröner
Jeanne Trouwborst
Ankie de Vos
Ton ten Hagen
Sandy Rikkers 
Sean Cornelisse
Mary van Dijk
Mary Passet
Cees van der Schans 
Vera 's-Gravemade
Marian Braat
Rou Mulder
Bert Hake
Greet Hake
Jeanne Looije
 
 
                                               
 

Verhuisd
Ab van Schie
Van lid naar donateur
Jessy v/d Meer
Overleden
Gonny Beekink
Gerda Schwarz
Beëindiging donateurschap
Atie Meinders
Opzegging
Renate de Hilster
Marieke Mostert
Hannele van Riel
Peter Temmerman
Hassan El Tabiat
Ronaldo H.
 
 
 

Diversen
Beste mensen,
De wedstrijdzaken van JBC De Goede Worp worden m.i.v. 1 sep
tember 2021 gedaan door:
Emiel Oosthoek; wedcom@degoedeworp.nl; dgw-emiel@ziggo.nl
Helaas - door ziekte van mijn vrouw - heb ik mijn taken overgedra
gen aan Emiel Oosthoek. Emiel is geen onbekende in dit wereld
je, want hij heeft dit al eerder gedaan.
Verder wil ik iedereen bedanken voor de goede samenwerking
die we met elkaar hebben gehad.
Vr.gr. Dick van Rijn / Wedcom DGW
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        De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk

     gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.

                              on  

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag


