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Vrijdag is het Koningsdag. Ik moet er nog steeds aan wennen, dat we
op 27 april Koningsdag hebben en niet op 30 april Koninginnedag. Het
grootste deel van mijn leven heb ik Koninginnedag gevierd. M’n eerste
melktand die ik verloor, verloor ik op Koninginnedag. Op een veld waar we
de spelen hadden van school. Met m’n vader ben ik die tand nog gaan
zoeken. Andere herinneringen van het Koninginnefeest waren de aubade
bij het gemeentehuis (ik snapte niet goed wat het verband was tussen
het gemeentehuis en de koningin, maar goed het moest van school…) en
daarna de spelen op het grote veld met alle schoolkinderen samen. Het
defilé bij het paleis Soestdijk, waar zoveel mensen aan meededen. Het
oranje-zonnetje en de oranje tompoezen.
In de loop der tijd is er veel veranderd. Veranderingen worden altijd een
beetje wantrouwig bekeken. Was het ‘oude’ niet goed genoeg? waarom
moet er veranderd worden? Maar, zonder veranderingen geen vooruitgang. Niet dat alle veranderingen altijd even goed uitpakken, maar wil je
vooruit komen, dan moet je durven veranderen. Niet veranderen om het
veranderen, maar om nóg beter te worden en te kunnen. In het openbare
leven, in het persoonlijke leven.
Misschien helpt deze nieuwsbrief een beetje bij het proces van veranderen, dat een constant proces is, om steeds beter en beter te worden.
Ik wens u veel leesplezier.

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl

FKB
een levende vereniging
rondom de dood
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Het blijft ook nu weer feest…..
…… want de feesten wisselen zich af, van Kerst naar Carnaval, en van Pasen, niet naar Pinksteren maar naar de
Koningsspelen en Koningsdag….
Vanuit heel wisselende ingangen, en met heel wisselende invulling,
maar er wordt een feest van gemaakt. Afgelopen week mochten wij
met kleindochter mee naar de Koningsspelen op haar school. Het was
prachtig om te zien en mee te beleven hoe dat was voorbereid. Eerst
het zingen van het Wilhelmus, waar duidelijk op gestudeerd was door
de leerkrachten met hun kinderen, en dan het Limburgs volkslied.
De spelen kunnen beginnen. En, een plezier dat ze er aan beleefden,
groot feest, prachtig!
Deze week mogen wij naar het eerbetoon aan de nieuw gedecoreerden in het Gemeentehuis en de daaraan gekoppelde feestelijke
bijeenkomst. Waarna een overvloed aan keuzemogelijkheden is, want
in iedere plaats, in bijna iedere wijk, is het dan feest in het kader van
deze Koningsdag.
En, in de bestuursvergadering van de FKB was één van de onderwerpen ook nu weer het Jubileum van de FKB en daarbij gedachte
feestelijke activiteiten.

Mijn gedachtekronkel?
In mijn gedachten zie ik dan terug feesten bij jubilea van Verenigingen, waar naar toe gewerkt is en hoe fijn dat was. En feesten waarover nu nagedacht wordt, in het kader van een heel erg lang bestaan.
Daarbij zie ik de inzet van vele bestuurders, geheel belangeloos,
vanuit hun aandacht voor hun leden. Fijn dat hierop vertrouwd kan
worden!

Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB –
Illikhoven, 24 april 2018).
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Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van de FKB.
Deze zal zijn op 26 mei, inloop 10.00 uur, startend om 10.30 uur.
Locatie - 50|50 hotel Belmont, Goorsteeg 66, 6718 TB Ede, Nederland
Wij zijn in ons jubileumjaar!
Wij hebben onze gedachten laten gaan en er voor gekozen om deze keer in het kader van het Jubileum een spreker uit
te nodigen.
Wij hebben uitgenodigd Margriet Slippens, Kunsthistorica.
Zij heeft onlangs enkele lezingen gehouden met het aansprekende onderwerp “De kunst van het sterven” en wij hebben haar naar aanleiding daarvan uitgenodigd.
Na de sluiting is er een maaltijd. Wij zien uit naar de ontmoeting met u en met elkaar op zaterdag 26 mei.
Het FKB bestuur.

De kunst van het sterven

Mijn nieuwste lezing behandelt de Ars Moriendi en de Memento Mori in de beeldende kunst: De
middeleeuwse sterfcultuur in de christelijke beeldtaal.
Gedurende de middeleeuwen was men zich er erg van bewust dat hoe men leefde van invloed was op het leven na de
dood. In de vijftiende eeuw resulteerde dit in de Ars Moriendi, de kunst van het sterven. Deze tekst en de gerelateerde houtgravures waren richtlijnen die de stervende moest begeleiden bij het overlijden, opdat dit goed zou gebeuren
en de stervende ervan verzekerd was naar de hemel te gaan of op zijn minst een kortere tijd in het vagevuur door te
hoeven brengen.

De kardinaal en de koning, in: Guy Marchant, La danse macabre, Parijs, 1486.
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Nieuwe cao uitvaartbranche 2018-2020
Op dinsdag 17 april 2018 hebben de werkgeverspartijen samen met de vakbonden FNV, CNV
Vakmensen en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de uitvaartbranche.
Na een intensieve periode van overleg is er een looptijd van twee jaar overeengekomen.
Na de goedkeuring zal de nieuwe cao gaan gelden tot 1 januari 2020 meld het persbericht: ‘Er is een loonsverhoging
overeengekomen van 4,4% structureel (2,2% per 1 mei 2018 en 2,2% per 1 januari 2019) alsmede een eenmalige
uitkering van 0,75% (juni 2018). Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid, aanpassing regels
voor roosters en werktijden, alsmede het creëren van extra banen voor mensen met een beperking.’
Verwacht wordt dat de ledenraadplegingen eind april zullen zijn afgerond waarna de nu overeengekomen afspraken
officieel in werking kunnen treden.

Belgische crematoria zetten in op Nederlandse
consumenten
In de grensregio dreigt een nieuwe concurrentiestrijd te ontstaan tussen crematoria. Zo wordt in
het Belgische Lommel een nieuw crematorium gebouwd dat zich ook actief zal gaan richten op crematies van Nederlanders, dat meldt het Eindhovens Dagblad.
De meeste Belgische crematoria zijn eigendom van de overheid. Zo is Pontes, de eigenaar van het nieuwe crematorium in Lommel, ook eigendom van de staat. Het nieuwe crematorium, Stuifduin, is ook in de avonden open. Het is een
groot crematorium met moderne voorzieningen. Ook beschikt het crematorium over een Bistro die zowel gebruikt kan
worden voor condoleances als voor mensen die bijvoorbeeld een wandeling hebben gemaakt in de omgeving van het
crematorium.
DELA laat in een reactie in de krant weten dat het de concurrentie niet vreest. Volgens DELA levert het teveel papieren
rompslomp op om een overledene in België te laten cremeren. Maar daar denkt de directeur van het crematorium in
Lommel anders over. Volgens hem vinden er al regelmatig crematies van Nederlanders plaats in Belgische crematoria
en dat worden er als het aan hem ligt alleen maar meer.

UVB, 20-04-2018, Sjaak.
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´Aan alles komt een eind´
BARNEVELD Na 47 jaar trouwe dienst neemt Jan Bettink (70) afscheid als administrateur van
de Barneveldse Begrafenis Vereniging. Bijna zo lang als de vereniging bestaat, nam hij die belangrijke functie voor zijn rekening.
Naast zijn baan bij De Heus, waar hij ook decennia actief was op de administratie, was Bettink vaak tot in de kleine
uurtjes bezig met de cijfertjes van de vereniging. ,,Mijn lieve vrouw Bep en mijn kinderen zeggen steeds: ‘Pa is altijd
bezig met de begrafenisvereniging´. En daar hebben ze gelijk in.”
Wie verzint het om op zijn 23e actief te worden voor de plaatselijke begrafenisvereniging?”, vroeg zijn ‘oude baas’
Henk de Heus zich hardop tegen hem af.
Ontspannen zittend aan de keukentafel van zijn huis aan de Lunterseweg in Barneveld, moet Jan Bettink het antwoord
schuldig blijven. ,,Een heel logische vraag. Het was een vorm van plichtsbesef, denk ik. Maar ik heb het met veel liefde
gedaan.”

OVERALL Even verderop werd Bettink 70 jaar geleden geboren in de boerderij. Hij was in een vuile overall aan het
werk op het land van zijn vader, toen er twee mannen bij hem kwamen. ,,Het waren Gerrit van Leijenhorst en Heimen
van Middendorp”, herinnert hij zich nog helder. ,,Ze waren nieuwe leden aan het werven voor de begrafenisvereniging,
die juist twee jaar eerder was gestart. Gerrit en ik waren collega’s bij De Heus, waar ik ook al werkte op de administratie. Er was al een administrateur, maar hij wilde bedanken. Ik vond het een beetje een rare vraag, want waarom moest
ik, op mijn toen nog jonge leeftijd, bij de begrafenisvereniging aan de slag? Ik heb er twee weken over nagedacht. Er
speelde in die periode nog meer: ik was nog niet zo lang aan het werk bij De Heus. Maar ik heb toch ja gezegd.”

INKOOP Eervol werk, dat heeft Bettink het altijd gevonden. Het was werk op de achtergrond, maar het was daarmee
niet minder belangrijk. ,,Je bent vaak voor erfgenamen bezig, hebt contacten met notarissen en executeurs, doet de
inkoop; allemaal zaken waarmee je de nabestaanden zo min mogelijk wilt belasten. Dingen waarnaar ze eigenlijk geen
omkijken moeten hebben. Maar het werk moet wel allemaal gebeuren. En het wordt ook gewaardeerd.”

INGRIJPEND Zijn werk bleef niet beperkt tot de papieren en de cijfertjes. ,,Je hebt hier wel met de dood te maken.
Iemand kan een natuurlijke dood gestorven zijn, maar soms wordt je als vereniging ook met heel ingrijpend sterven
geconfronteerd. Bijvoorbeeld als er jongeren omkomen bij verkeersongelukken, wat best wel eens is gebeurd. Als er
meerdere van dat soort begrafenissen na elkaar zijn, kan het zijn dat een van onze begrafenisverzorgers zijn gevoelens met je komt delen. Dan wil je er ook voor hem zijn.”
HARTAFWIJKING Ook persoonlijk kregen Bettink en zijn gezin in de afgelopen periode te maken met ‘ingrijpend
sterven’. Hij droeg zijn oudste zoon Henk 26 jaar geleden ten grave. Henk was zestien jaar jong toen hij overleed. ,,Een
heel verdrietige periode”, zo kijkt hij terug. ,,Hij had een aangeboren hartafwijking, moest elk jaar een dag naar het
ziekenhuis in Leiden voor onderzoek. Vier jaar lang ging hij nog op de fiets naar school in Hoevelaken. Dat lukte bij zijn
examens niet meer. Hij zou naar het Groenhorst College gaan, hier in Barneveld. Daar is hij nog drie weken geweest,
toen ging het niet meer. Na zijn overlijden kwam de begrafenis; die maak je dan van de andere kant mee. Het was een
moeilijke periode, waarin ik destijds zelf meemaakte wat nabestaanden meemaken bij zo’n ingrijpende gebeurtenis. Ik
vond het moeilijk om mij met de facturen van mijn zoons begrafenis bezig te houden.”
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DIE DAG KOMT Het zette Bettink ook aan het denken over zijn eigen begrafenis, iets wat hem nog geregeld bezighoudt. ,,Een van onze oude begrafenisverzorgers moest een overlijden regelen van een betrekkelijk jonge vrouw. Hij
kreeg de vraag van een oude christen die daar in huis was, of hij zijn eigen begrafenis geregeld had. Of wij het willen of
niet; we staan met God in rekening en moeten na ons sterven voor Hem verschijnen.” Maar nadenken over zijn eigen
begrafenis doet Bettink het liefst niet. ,,Het is iets wat je zo ver mogelijk weg stopt, voor je uit schuift. Dat is mens
eigen, je bent het liefst zo weinig mogelijk met het einde bezig. Ik kan alleen maar tegen iedereen zeggen: zorg dat je
er wel over nadenkt, want die dag komt.”

GROEI Veel Barnevelders doen dit ook, want de Barneveldse Begrafenis Vereniging telt op dit moment zo’n 1.300
leden. ,,Dat aantal groeit nog altijd. Doordat de antwoordkaarten bij mij binnenkomen, zie ik dat er nog altijd leden
bijkomen. Ook jonge mensen melden zich aan. Bijzonder eigenlijk.” De vereniging heeft een reformatorische achtergrond. Doel is om begrafenissen te verzorgen tegen kostprijs. ,,Laatst hoorde ik een verhaal van een vrouw die een
ongeboren kindje begroef, via haar verzekeraar. De kosten daarvan: 15.000 euro. Bij ons kost een begrafenis gemiddeld ongeveer 10.000 euro, inclusief gemeentekosten. En dan heb je ook een goede steen.”

LINTJE Behalve zijn bezigheden voor de begrafenisvereniging en zijn werk bij De Heus, deed en doet Bettink nog veel
meer. Hij is actief voor de kerk, de kerkbode en de politiek. Voor dit alles kreeg de Barnevelder in 2011 een lintje. Bettink deed alles over het algemeen met genoegen. Het afscheid van de begrafenisvereniging valt hem zwaar. ,,Ik heb er
nog best veel voldoening in, dat geef ik toe. Wat mijn opvolger betreft: mijn neef Henk Bettink neemt het over. Daarmee is de administratie in vertrouwde handen en doe ik er met een gerust hart afstand van. Aan alles komt een eind.”

Bron: Barneveldse krant.nl, door Jannes Bijlsma, 15-04-2018. Sjaak.

Lezing: ‘Krassen op je ziel’ - Tilburg
Nu tien jaar geleden verongelukt het gezin van Ada de Jong tijdens de afdaling van de Mont Dolent (Italië). Haar man
en drie kinderen waren op slag dood. Zo heb je een gelukkig gezinsleven en zo ben je alles wat je lief is kwijt. Niets
wordt ooit meer zoals het was.
Enkele jaren geleden was Ada al eens te gast bij De Wandeling (KRO) en bij Jeroen Pauw en Paul Witteman. Woensdag
25 april is Ada te gast bij Crematorium Tilburg.
Ada zal aan de hand van (vooraf) opgestelde vragen haar verhaal doen.
Wat gebeurt er met je als de grond onder je bestaan is weggeslagen. Wie was Ada voor het ongeluk? Wat is er gebeurd
op de Mont Dolent? Hoe ga je verder met leven? Heelt de tijd überhaupt zulke diepe wonden?
U kunt voor de lezing uw vragen sturen per mail naar: info@zmbr.nl. Ada zal op een aantal van deze vragen met u in
gesprek gaan. U kunt uw vragen aan Ada tot uiterlijk 10 april insturen.
Ada de Jong (1958) is werkzaam als teammanager van een huisartsenpraktijk in Almere. Samen met Christa van
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Anbeek is Ada de auteur van het boek ‘De berg van de ziel’. Daarnaast is Ada betrokken bij diverse projecten: www.
babungo.org en www.xmotion.nl.
De lezing wordt gehouden in één van de aula’s van het Crematorium Tilburg, Karel Boddenweg 5 te Tilburg. Ontvangst
vanaf 19.30 uur en einde avond ca. 22.00 uur.
Entree, koffie & thee is gratis.
Graag vooraf aanmelden via info@zmbr.nl of 013-465 73 55.

Woensdag 25 april 2018
Contact: info@zmbr.nl

Nieuwe column Mariska Overman-Bruntink:
Een moeder die er niet meer is...
In 2012 overleed mijn moeder. Ze was vijfenzestig. Dat is niet oud, maar wel
een heel leven. Een leven vol mooie en nare gebeurtenissen. Ze kwam uit
een gezin van twee: zij en een oudere zus. Ze groeide op in de stad waar ik
woon: Hengelo. Ze trouwde met mijn vader, woonde kort bij hem en zijn vader
in Eibergen, en kwam ongeveer een half jaar na mijn geboorte terug in haar
geboortestad. ‘Ik moet de kerktoren van Hengelo kunnen zien’, zei ze altijd. Nooit meer weg. Tot ze stierf. Toen was ze
weg. Niet in onze herinnering, maar wel in het echt.
Als ik nu bij mijn vader kom, is ze er niet. En er is steeds minder van haar. Mijn vader is, na een zware tijd, verder gegaan. Hij heeft een soort van vriendin. Hij maakt het huis waar hij met mijn moeder woonde steeds meer tot het zijne.
Spullen gaan weg, nieuwe worden toegevoegd. Langzaam vervaagt de afdruk van mijn moeder op die plek. Dat is
goed, dat is zijn leven, zijn manier van verder gaan. Ik vind het lastiger. Wat mij betreft had het een klein museum mogen zijn. Een plek waar ik binnen kan stappen en kan doen alsof mijn moeder alleen maar even naar boven is gelopen
om iets op te halen. Waar ik de lucht kan opsnuiven en haar nog vaag kan ruiken. Waar ik haar sigaretten op tafel zie
liggen, naast het metalen bakje dat ze mee naar buiten nam om de as in te gooien. Want sinds ze kleinkinderen had,
rookte ze ook in eigen huis alleen nog maar buiten.
Ik wil op de bank gaan zitten, mijn ogen sluiten, en mijn kinderen ruzie horen maken over wie er in haar stoel mag
zitten, en haar dan horen zeggen: jullie mogen er om de beurt in zitten. Niet dat die stoel op zichzelf zo bijzonder was,
maar het was háár stoel. De stoel is weg. Mijn vader deed hem uiteindelijk naar de kringloopwinkel. Ik heb daar verschillende keren bijgestaan en gedacht: niemand die hier loopt weet van wie deze stoel was. Niemand weet dat er een
leven verbonden was aan die stoel. Niemand weet dat ik, vlak voor ze overleed, op die leuning zat, haar in mijn armen
houdend, troostend omdat ze zo bang was om dood te gaan.
Langzaam glijdt ze door mijn handen, spullen verdwijnen, herinneringen worden vager. Haar hele leven is gecomprimeerd tot een verleden waar niemand nog bij kan. Ik weet dat de spullen in haar huis haar niet vast kunnen houden.
Zoals ik haar niet meer kan vasthouden. Ik kijk naar de kerktoren van Hengelo. Ik hoefde hem nooit te zien. Ik had er
niets mee. Nu wel. Zoals zij hem ooit zag als baken, zie ik dat nu ook. Als baken van een moeder die er niet meer is.
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Uitvaartverzorgers weigeren inzicht te geven in de kosten
van begrafenissen en crematies

Foto ter illustratie: Begraafplaats Heidehof, Ugchelen. Foto Sjaak.
De uitvaartbranche is erg schimmig over wat een uitvaart kost, zo stelt de Consumentenbond dinsdag op basis van
eigen onderzoek. Bijna 90 procent van de uitvaartverzorgers wil geen vragen beantwoorden over hun tarieven. Daarnaast heeft ruim 40 procent van de uitvaartondernemingen geen prijzen op de website staan.
De Consumentenbond vroeg 180 uitvaartverzorgers, groot en klein, verspreid over Nederland, een vragenlijst in te
vullen over hun tarieven. Deze gingen over het basistarief en de kosten voor aanvullende diensten zoals drukwerk,
verzorging van de overledene, opbaren, vervoer en gebruik van de aula en condoleanceruimte.
Slechts twintig uitvaartverzorgers vulden de lijst in. De rest reageerde niet of gaf aan geen tijd te hebben of niet mee
te willen werken. Van deze 180 uitvaartondernemingen hebben er bovendien 75 geen tarieven op hun website staan,
aldus de bond.
Uit een enquête onder 1.700 panelleden blijkt volgens de Consumentenbond dat een kwart van de respondenten
voorafgaand aan een uitvaart geen overzicht kreeg van de totale kosten. De Consumentenbond constateert ook grote
prijsverschillen. Zo zou het basistarief voor een uitvaart variëren van 985 euro tot 2.550 euro, een massief eiken kist
kost tussen de 375 euro en 1.185 euro en een afscheidsbijeenkomst van een uur tussen de 85 euro en 1.380 euro.
Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Uitvaartverzorgers zouden veel transparanter moeten zijn over hun tarie-
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ven. Consumenten hebben al genoeg aan hun hoofd als ze een uitvaart moeten regelen. In zulke moeilijke tijden wil
je niet hoeven gissen naar de kosten van een uitvaart. Als uitvaartondernemers hun tarieven online vermelden, weten
consumenten vooraf waar ze aan toe zijn.”

Bron: ANP, 24-04-2018, Sjaak.

Week van de begraafplaats
26 mei t/m 3 juni 2018
Dit jaar wordt voor de vijfde maal de Week van de Begraafplaats georganiseerd met als thema
“Tussen Kunst & Kist”. Sinds de Week in 2014 voor de eerste maal werd georganiseerd, heeft deze
jaarlijkse manifestatie een vaste plek veroverd op de culturele agenda van Nederland.
Tijdens de Week van de Begraafplaats staat kunst op begraafplaatsen centraal. Kunst kent vele uitingen, zoals muziek, dans, theater, literatuur, architectuur en beeldende kunst. Al deze kunstvormen komen aan bod tijdens de Week
2018.

Programma
In de Week van de Begraafplaats organiseren ruim honderd begraafplaatsen verspreid over het hele land activiteiten.
Ze organiseren open dagen en activiteiten in samenwerking met uitvaartondernemers, steenhouwers, educatieve en
kunstinstellingen, plaatselijke kunstenaars en andere organisaties. Er vinden lezingen, rondleidingen, excursies, muziekuitvoeringen en kinderactiviteiten plaats rond het thema Tussen Kunst & Kist.

Week van de Begraafplaats-Krant
Dit jaar verschijnt ook de Week van de Begraafplaats-Krant, een speciale uitgave over kunst op begraafplaatsen die
wordt verspreid onder alle deelnemende begraafplaatsen en ook op tal van andere locaties verkrijgbaar is.

Lokale activiteiten
Begraafplaatsen stellen hun eigen programma samen voor de Week van de Begraafplaats. Op de website www.weekvandebegraafplaats.nl staat een overzicht van alle activiteiten. Tijdens de activiteiten staan begraafplaatsmedewerkers de bezoekers graag te woord.

Contact: info@weekvandebegraafplaats.nl
Website: www.weekvandebegraafplaats.nl
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Nuvema
Al sinds 1949 een
betrouwbare partner in
uitvaartverzekeringen
Nuvema is al sinds 1949 actief in
uitvaartverzekeringen. Inderdaad:
alleen in uitvaartverzekeringen. De
verzorging van de uitvaart zelf laten
we graag over aan specialisten:
aan uitvaartondernemers- en
verenigingen, zoals u.
Wij vinden het belangrijk om
onze verzekerden een goede
uitvaartverzekering aan te bieden.
Gebaseerd op uw diensten en
prijzen. Inmiddels gingen al ruim
300 uitvaartverzorgers u voor.
Contact
Bent u benieuwd naar wat wij voor
u kunnen betekenen? Belt u mij
dan op 06 - 50 64 78 60. of e-mail
naar kobus.mulder@nuvema.nl.
Ik vertel u graag meer!
Hoofd accountmanagement Kobus Mulder

Kobus Mulder
Hoofd accountmanagement

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in de uitvaartbranche.

Ook al is de mens
nog zo geleerd, hoe
iemand zijn neus kan
snuiten op een andere
manier dan hijzelf is
voor hem een
volkomen raadsel.

(Ivan S. Toergenjev)
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Samenstelling Algemeen
Bestuur FKB per 20-05-2017

FKB

Voorzitter:

een levende vereniging
rondom de dood

Sjaak den Hollander, Illikhoven 14-A,
6116 AL Illikhoven.
Tel.: 046 - 4810205
Faxnummer: 046 - 4810633
jjdenhollander@planet.nl

Secretariaat:
mw. G.W. Nijland-Wevers
Tel.: 0546 - 577981
secretaris@f-k-b.nl

Penningmeester:
Koos Clemens, Anke Servaesstraat 13,
2162 KR Lisse			
Tel.: 0252 - 421284
penningmeester@f-k-b.nl

Webmaster:

MEER SAMEN — SAMEN MEER
Bel gerust voor informatie
Wij maken u met plezier verder wegwijs
in de FKB en uitvaartland!
Regio Noord/Oost:
(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/
Gelderland/Flevoland)
Wilma Nijland

Tel.: 0546 - 577981

Harry Koopman

Tel.: 0546 - 441266

Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		
Tel.: 0599 - 612027
Gunnewijk@gmail.com

Regio West:
(Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland)
Bestuurslid:

Koos Clemens

Tel.: 0252 - 421284

Harry Koopman, Kapittelhuisstraat 55,
7665 BC Albergen		
Tel.: 0546 - 441266
hjkoopman@outlook.com

Martin Slippens

Tel.: 0228 - 526740

Martin Slippens, Streekweg 347,
1616 AH Hoogkarspel		
Tel.: 0228 - 526740
mslippens@hetnet.nl

Regio Zuid:

Digitale nieuwsbrief

(Noord-Brabant/Limburg)
Sjaak den Hollander
30-04-2018

Tel.: 046 - 4810205
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