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DIALOOGJE

Zaterdag 8 september t/m zondag 21 oktober 2018

SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN
website: www.katholiekhoevelaken.nl

Liturgische agenda.

Zaterdag 8 september 19.00 uur. Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger:
Kapelaan Karel Donders.
Lector:
Linda de Wals.
Misdienaar:
Max Voskuilen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. pastorale activiteiten.
Intenties:

Frans van Bemden. – Anton Keijzer. –Antoon Telkamp.
Christina van Daatselaar-Telkamp.

Bijzonderheden:

Koffie na de viering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 9 september 10.00 uur zingt het Pauluskoor in het Meanderziekenhuis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 16 september 11.00 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het
Pauluskoor..
Voorganger:
Pastor Antoinette Bottenberg.
Lector:
Gerda van Vilsteren.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Vredesweek.
Intenties:

Ben Kroon. - Truus Meinen.Alie van der Heijden-Voskuilen.Leo en Joost de Rijk. – Truus Meinen.
Jaargedachtenis Ton Schoonderbeek. –
Wim van Valkengoed.–
Overleden ouders van Valkengoed-van
Jaargedachtenis Ted Velthuijsen. –
Overleden ouders Velthuijsen-Wiegers.

Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur

Daatselaar.

-

Zondag 23 september 10.00 uur: Oecumenische viering. Startzondag in de Eshof.
Het programma voor de startzondag van dit jaar kunt u op een andere plek in dit Dialoogje
vinden. Hier sta ik stil bij de oecumenische viering. Daarin zullen Linda de Wals en ik
voorgaan. Het Pauluskoor en de Eshofcantorij zingen onder leiding van Annahes
Boezeman en Skip van Rooij begeleidt de zang.De viering markeert niet alleen het nieuwe
seizoen dat na de zomervakantie is begonnen, maar ook het begin van de Vredesweek.
Wat betekent ‘vrede’ voor ons? Linda de Wals zal hierop in haar overweging reflecteren.
Ook zal de Oegandagroep in de kerkdienst aanwezig zijn. We horen iets van hun vele
ervaringen in Mpigi van afgelopen zomer en een lied in het Luganda.
Laten we er een inspirerend, oecumenisch begin van het nieuwe seizoen van maken!
Ellie Boot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 30 september 11.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het
Pauluskoor
Voorganger:
Pastoor Harrold Zemann.
Lector:
José Ursem.
Misdienaar:
Sandra van Valkengoed.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1.Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Overleden familie van der Tol. - Anton van Esveld. –
Cor Vendrig.

Bijzonderheden: koffie 10.00-10.45 uur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 3 oktober 9.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: Kapelaan Karel Donders.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 7 oktober 10.00 uur Parochianen gaan voor met medewerking van het
Pauluskoor.
Gaan voor:
Thera Mulder en Gerda Kammeijer.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Wereldmissiedag voor kinderen.

Intenties:

Ben Kroon. - Overleden ouders Hilhorst-Verhoef.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

Zaterdag 13 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger:
Pastoor Harrold Zemann.
Lector:
Sylvia Voskuilen.
Misdienaar:
Frank van de Heuvel
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties:

Anton Keijzer. – Wim van Valkengoed. –
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar. –
Frans van Bemden.- Riek van Bekkum. -Mien Brouwer. - Riet Overmars. –
Theo van Wandelen. - Gerrit Mossink.– Truus Meinen.

Bijzonderheden: na de viering is er koffie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 14 oktober 10.30 uur: Lucasdag in Achterveld.
Er zijn geen vieringen in de andere kerken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 21 oktober 9.15 uur: Woord- en Communieviering met samenzang.
Voorganger:
Pastor Fred Kok.
Lector:
Wim Eggenkamp.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie..
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Overleden familie van der Tol. – Cor Vendrig. –
Alie van der Heijden-Voskuilen.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!!
De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:
Riet van Hofwegen
(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14
e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Gerda Kammeijer
(liturgie)
tel. 25 375 73
e-mail: gerda.kammeijer@kpnmail.nl
Betty Obdeijn
(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa
(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81
e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.
Wie in 2018 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:
Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12
ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19
Schrijf er wel bij waar het voor is.
t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken
Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven
Intenties: € 10,00 per keer
Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen
(zie achterzijde Dialoogje)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IN MEMORIAM
Op zondag 24 juni 2018 is overleden onze parochiaan
Mevrouw Geertruida (Truus) Meinen-Braas
Geboren 22 februari 1936
De crematie heeft plaats gevonden op zaterdag 30 juni 2018

Wim, de kinderen en kleinkinderen van harte sterkte toegewenst met de leegte die Truus
achterlaat.

TERUGBLIK
"OP EEN MOOIE ZOMERSE DAG ....."
Dit kinderliedje speelt door mijn hoofd denkend aan de samenkomst bij de
fam. v.d. Bunt aan de Hoevelakerveenweg op woensdagmiddag 22 aug.
jl. Rond de zestig parochianen uit onze Paulusgemeenschap vonden een
gastvrij onthaal in "dit aardse Paradijs" aan de rand van Hoevelaken.
Hopelijk, zijn de zieken die verstek moesten laten gaan, hersteld.
Als ik een trefwoord aan dit samenzijn mag geven, is het SAMENZIJN ....!
Natuurlijk werkt een heerlijk zomerzonnetje sfeerverhogend en een drankje en een hapje
zijn ook niet te versmaden. Maar het gemeenschapsgevoel was zichtbaar aanwezig. Het
warm en koud buffet was smakelijk verzorgd. Het was bijna schoon op....de kat likte
de "kruimeltjes"van de vloer! Over samen werken gesproken: nadat de fam. v.d. Bunt was
beloond met een cadeaubon en de dames van de organisatie door José Ursem in de
bloemetjes waren gezet, was er de oproep om even de handen uit de mouwen te steken.
En in een ommezien stonden de tafels en stoelen weer binnen en waren de glazen
gespoeld en keerde iedereen zeer voldaan huiswaarts. Wie weet treffen we elkaar weer
op een volgende mooie zomerse dag.... de fam. v. d. Bunt heeft ons al uitgenodigd!
Mag ik tenslotte iedereen danken, die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen aan dit "samenzijn". Ik vermoed, dat Paulus van alzo hoge
een vette knipoog geeft ! Groet van een dankbare kleingelovige.
Gerda van Vilsteren.
Op de website www.katholiekhoevelaken.nl
geplaatst .

zijn al wat foto’s van de paulusmiddag

Naar de website gaan en “volwassenen” aanklikken.

VORMING EN TOERUSTING
Bij dit Dialoogje ontvangt u het nieuwe programma van Vorming en Toerusting voor
2018/2019.
De commissie Vorming en Toerusting denkt dat we een grote variatie aan interessante
onderwerpen aanbieden en we hopen dat u zich enthousiast zult opgeven. Ik maak u
attent op de eerste activiteiten:
All4Uganda; een afsluitende reis van het diaconale project naar Oeganda. Informatie
tijdens de startzondag op 23 september in de Eshof.
Zondagse ochtendwandeling ; een keer per maand wandelen vanuit de Eshof. De
eerste gaat van start op zondag 30 september, om half tien vanaf de Eshof.
Op adem komen, kennismaken met meditatie; een serie van zes bijeenkomsten onder
leiding van Yvonne de Gier. De eerste bijeenkomst is op maandag 1 oktober in de
dagkapel van het Pauluscentrum.
Van plat naar bol, de wereld van de klassieke oudheid; Wilco Emmens zal een
presentatie geven over de ontwikkeling van het denken over de aarde vanaf de
Babylonische tijd tot de klassieke oudheid. Donderdagmiddag 4 oktober in de Eshof.
Op zoek naar de grondmelodie; drie middagen onder leiding van
Ellie Boot, om je te verdiepen in vragen waar het in het leven om gaat.
De start is op maandag 8 oktober.
Maria en Mariaverering; een boeiende avond over Maria gehouden door pastor Adri
Maat, op donderdagavond 18 oktober in de Eshof.

Het goede leven – christelijke ethiek, een inleiding gehouden door Rik Willemsen, op
maandagavond 22 oktober in de Eshof.
Geduld met God – twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven; drie bijeenkomsten
om je te verdiepen in het gelijknamig boek geschreven door Tomas Halik. De eerste
bijeenkomst is op dinsdagmiddag 23 oktober. Ellie Boot heeft de leiding.
Alle informatie over deze onderwerpen en nog veel meer, vindt u in bijgaand programma.
Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier en via het e-mailadres
vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com
De commissie Vorming en Toerusting is ook aanwezig tijdens de Startdag op zondag 23
september.
We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 SEPTEMBER; STARTZONDAG 2018
‘EEN GOED GESPREK ….’
Dat is het thema van de startzondag op 23 september, die we zoals gebruikelijk, samen
vieren met onze buren van ‘de Eshof’. Goede gesprekken ontstaan nog wel eens op
onverwachte momenten en zonder dat daarvoor een afspraak is gemaakt. Op deze
startzondag proberen wij daar op een enigszins ludieke manier invulling aan te geven.
De startzondag begint met een oecumenische viering in de Eshof om 10.00 uur. Linda de
Wals en Ellie Boot zijn de voorgangers, de Cantorij en het Pauluskoor werken mee en het
orgel en de piano worden bespeeld door Skip van Rooij.
Bij de ingang wordt u welkom geheten door o.a. een paar Oegandagangers. Zij staan
naast een grote wereldkaart en zullen u vragen waar u met vakantie bent geweest. Als u
dat wilt zeggen, wordt een gekleurde speld aangebracht op het desbetreffende land of de
plaats, dat kan natuurlijk ook Hoevelaken zijn, en wordt u gevraagd uw naam op een
strookje te schrijven. Alle strookjes worden in een mand verzameld. Uiteraard is meedoen
geheel vrijwillig; u hoeft niets.
Tijdens de collecte gaat de mand achter de collectezakken aan. U mag er een strookje
uithalen (hoeft natuurlijk niet) waar niet uw eigen naam op staat. Het is de bedoeling om
tijdens het koffiedrinken of de lunch de persoon op te zoeken van wie de naam op het
strookje staat en een gesprek te beginnen over bv de vakantie maar het kan natuurlijk
over van alles gaan. Op deze manier heeft u misschien contact met iemand die u nog niet
(zo goed) kent.
Na het koffiedrinken wordt u om ongeveer 11.30 uur door een belsignaal opgewekt plaats
te nemen in de kerkzaal. Evenals vorig jaar staat de jongerenreis naar Oeganda centraal.

Maar er is een belangrijk verschil. Lag vorig jaar het accent op de plannen, dit jaar staan
de ervaringen en indrukken die ons elftal in Oeganda heeft opgedaan, centraal. Als u de
reisblogs een beetje heeft gevolgd weet u dat de reis op alle deelnemers een diepe indruk
heeft gemaakt. Tijdens deze presentatie zal een aantal deelnemers hun persoonlijke
indrukken weergeven, geïllustreerd met beelden. Het zal geen chronologisch reisverslag
worden maar de presentatie zal thematisch opgebouwd worden. Voorbeelden van
thema’s zijn: sterke vrouwen, onderwijs, bouwen, voeding etc. Deze presentatie van wat
geweest is zal naadloos overgaan in een uitéénzetting van wat komen gaat. En dat zal
voornamelijk gaan over een ‘reis voor alle leeftijden’ naar Oeganda. Gerwin Duine zal zijn
best doen om u enthousiast te krijgen om in ieder geval de informatieavond in het najaar
te bezoeken.
Voor wie het allemaal nog eens wil bekijken en nalezen; aan de achterwand worden grote
foto’s met persoonlijke ervaringen opgehangen. En als u op startzondag geen gelegenheid
heeft gehad om de foto’s en de teksten goed op te nemen, geen nood, de foto’s hangen er
nog wel even. Natuurlijk is het mogelijk de Oegandagangers persoonlijk te spreken.
Tijdens de lunch bestaat die mogelijkheid volop. Zij zullen, herkenbaar in hun rode shirts,
nadrukkelijk aanwezig zijn.
Uiteraard wordt er ook gezongen. Als opmaat naar de lunch die om 12.30 uur zal
klaarstaan, zingen we een paar toepasselijke liederen. De lunch wordt, zoals elk jaar weer
verzorgd door de Diaconie met ruimhartige medewerking van bakker Toebast en slager
Steltenpool.
Wij hopen dat u na de kerkdienst niet onmiddellijk huiswaarts keert maar blijft om het
programma te volgen, contacten te leggen en te genieten van een heerlijke lunch. De
leiding van de kinderdienst organiseert een leuk programma voor de kinderen (zie hierna)
en voor de allerkleinsten is er oppas tot de lunch.
Namens de voorbereidingscommissie,
Frits Harmsen.

STARTZONDSAG VOOR DE KINDEREN…………….
Ook de leiding van de kinderdienst heeft zich weer ingespannen een leuk programma voor
de kinderen te bedenken, met als thema:
IN GESPREK GAAN MET ELKAAR …………
Dat is voor sommige kinderen geen probleem en voor anderen is dit misschien juist lastig.
Gelukkig hebben we een zomervakantie achter de rug waar vast genoeg over te vertellen
valt. In verschillende werkvormen willen wij dit dan ook gaan doen.
Wij willen u dan ook vragen om een foto van de vakantie mee te geven aan uw kind(eren).
Dit helpt om makkelijker met elkaar in gesprek te gaan. En dit niet alleen, wij willen hier
ook een creatieve opdracht mee gaan doen. Ook zorgen wij voor iets lekker te eten en te
drinken.
Een mooi moment om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Jullie komen
toch ook?
Tot dan!
Namens de kinderendienst,
Heidi en Bianca

OECUMENISCHE REIS NAAR IERLAND 2018
Met 21 medereizigers van de Eshof- en de Paulusgemeente hebben we de eerste week
van mei in Ierland doorgebracht. Wat konden we verwachten? Tijdens de voorbereidingen
kregen we daar al een voorproefje van. Op elke via de mail gestelde vraag werd
onmiddellijk en uitvoerig gereageerd. We ontvingen spontane niet gevraagde
bevestigingen van ontvangen betalingen; kortom we hadden voor ons vertrek al een zeer
positieve indruk van de mensen die we zouden ontmoeten. En die indruk is volledig
waargemaakt. Ierland is een land van vriendelijke mensen die geen haast hebben; een
land met een prachtige natuur waar de kleur groen in al zijn schakeringen dominant is; een
land met een rijke (religieuze) geschiedenis maar ook een land met een geschiedenis van
honger en armoede, wat op vele plekken nog zichtbaar is in de vorm van monumenten die
herinneren aan deze ‘zwarte’ periode. Ierland met als hoofdstad Dublin. De enige
miljoenenstad in Europa zonder metro; waar onze chauffeur Mick ons trots wees op een
pas in gebruik genomen tramlijn waar een futuristisch ogende tram zonder geknars en
gepiep zijn weg vond. Een drukke stad zonder hectiek en met een overzichtelijk centrum.
Ierland, een land met een rijke religieuze geschiedenis die weerspiegeld wordt door de
vele over het land verspreide hoogkruisen. We hebben ze gezien in Moone, in
Monasterboice en op vele andere plakken. Vele uit de 8e eeuw en tot wel 7 meter hoog en
rijk versierd met Bijbelse voorstellingen. Tot op de dag van vandaag wordt nog
gediscussieerd over de functie die de hoogkruisen destijds hadden. Dienden ze als
afscheiding van begraafplaatsen of waren ze bedoeld voor het doorgeven van de Bijbelse
boodschap. Hoe dan ook, het zijn prachtige en veelal in tact gebleven overblijfselen uit
een rijke historie. Ierland, een land van waaruit Willibrord het christelijk geloof over West
Europa verspreidde. Dat gebeurde dus niet vanuit Rome maar vanuit Ierland. Waar
monniken zoals Patrick na een lange voetreis ‘gelouterd’ werden op het piepkleine eilandje
in het meer Lough Derg dat men destijds beschouwde als het einde van de wereld. En wij
eigenlijk ook toen we op een mistige, koude en druilerige dag uit de boot stapten en voet
op het eiland zetten, waar een warme ontvangst ons ten deel viel. Een eilandje waar één
van de twee basilieken staat die het land rijk is en waar een bevlogen priester ons over
vertelde. Ierland, het land van prachtige natuur die naarmate we meer naar het
noordwesten reden, ruiger en (nog) stiller werd. Koeien maakten plaats voor schapen en
groene glooiende weiden werden rotsachtige bergen, uiteindelijk uitmondend in hoge
kliffen waar de golven van de Atlantische oceaan eindeloos tegenaan beuken. We hebben
de hoogste kliffen (600 meter) beklommen en genoten van fascinerende vergezichten.
Ierland, het land van de pubs, waar de bevolking bij elkaar komt voor de Guinness en de
gezelligheid. De pub als sociale ontmoetingsplaats waar muziek gemaakt wordt door een
ieder die een instrument kan bespelen. Muzikanten komen binnen met hun instrument en
spelen mee en vertrekken weer als ze uitgespeeld zijn of geen zin meer hebben. Toen ze
ontdekten dat er een groep Nederlanders aanwezig was, werd spontaan ‘Tulpen uit
Amsterdam’ gespeeld. Een melodie die kennelijk overal bekend is. Ierland, het land met
een (nog) hogere economische groei dan Nederland, waar technisch opgeleide jongeren
volop werk kunnen vinden bij ICT giganten als Dell, SAP, Google en Facebook. Een land
met dorpen en steden met ruime maar éénvormige en dus saaie nieuwbouwwijken.

Een land met volop ruimte; ongeveer twee keer zo groot als Nederland maar met nog
geen 5 miljoen inwoners. Ierland, een land waar de tegenstellingen tussen het
Protestantse Noord-Ierland en de katholieke republiek Ierland onderhuids nog volop
aanwezig zijn. Onze chauffeur en gids Mick maakte ons erop attent dat we op een bepaald
moment door Noord-Ierland reden. Van een grens was geen sprake. Het binnengaan van
een ander land was alleen zichtbaar door de aanduidingen langs de weg, mijlen i.p.v.
kilometers. Na de Brexit vormt die onzichtbare grens dus de buitengrens van de EU.
Volgens Mick gaat dat niet gebeuren. Gedurende ons verblijf in Ierland werden we, zoals
gezegd, begeleid door onze chauffeur en gids Mick, die zijn enorme kennis over (de
historie van) het land zeer gedoseerd en gelardeerd met de nodige onderkoelde humor tot
ons bracht. Zelfs op de luchthaven was geen sprake van drukke hectiek en hollende
mensen. De noodzakelijke controles werden verricht door vriendelijke ambtenaren. Ons
vliegtuig vertrok met een vertraging van 20 minuten. Oorzaak: de drukte op Schiphol. We
waren weer thuis!
De reiscommissie, Ellie Boot, Frits Harmsen, Adri maat en Hetty Veldhuizen
Op www.pgdeeshof.nl vindt u een mooie fotoreportage.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WIJ LEREN JE ZINGEN. WAAR? BIJ CONTAGIO!
Beste parochianen en andere geïnteresseerden die graag zingen.
Contagio is door het afhaken van een paar mannen, wegens drukke werkzaamheden,
dringend op zoek naar mannenstemmen.
Mocht je denken, ja ik wil wel maar ik kan niet zingen, geen probleem dat leren wij je wel.
Ben je nog niet te oud (60) dan ben je van harte welkom.
Zoals iedereen wel weet is Contagio een regionaal middenkoor dat elke
geloofsgemeenschap (Ermelo, Putten, Nijkerk, Barneveld) 2x per jaar bezoekt. Daarnaast
worden wij veel gevraagd voor vieringen elders, soms dichtbij, soms ver weg zoals;
kerstnachtvieringen, Goede Vrijdag, familiedagen in Leusden enz. Ook staat er elk jaar
wel een concertje en een uitje op het programma. Het repertoire bestaat uit eigentijdse,
toegankelijke, veelal driestemmige muziek.
Naast muziek maken is Contagio een leuke sociale groep mensen die een gezellig feestje
niet schuwen. Alleen daarom al de moeite waard om lid te worden.
Wij repeteren op donderdagavond om 20.00 uur. Aan de brinkstraat in Putten.
Natuurlijk zijn vrouwenstemmen ook altijd welkom.
Aarzel niet en pak de telefoon om een van onze bestuursleden te bellen.

Ermelo: Olga Fleischeuer . tel. 0341-270332
Barneveld: Karin Visser mail. rokavisser@telfortglasvezel.nl
Putten/ Nijkerk: Ton van Westing tel. 0341-351369

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJKE ADRESSEN
Pauluscentrum, De Veenslag 1.
correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
ING: NL12INGB0001667719
Rabobank: NL17Rabo 0302240012
Beheer: de heer D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
Bereikbaarheid pastores: via het secretariaat van Leusden
033 4941261
Voor afspraken doop,
huwelijk en uitvaarten:

Trees de Rijk, Lindenhof 24
tel. 2535339 e-mail:
treesenleoderijk@upcmail.nl

Bij geen gehoor:

Rob Broekhoven, Andreaslaan 2
tel. 2536598.
e-mail: broekhovenrob@gmail.com

Gezinsmutatie, verhuizing:

José Ursem, Veenlanden 95, tel. 2534642
e-mail: joseursem@chello.nl

Contact en bezoek:

Intenties:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35
tel. 2536778 e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a
tel. 2572483

Redactie Dialoogje:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11
tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij voor het nummer van 28 oktober t/m 8 december 2018 kunt u UITERLIJK inleveren
tot DONDERDAG 18 oktober vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

