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Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer   V3.  08.09.14 
d.d. Woensdag 20 augustus 2014 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden:   Rob Lutgerhorst, Greet Vaneman, Ilka van Houwelingen,  
  Rober Bijwaard en Leo Baarse 
Belangstellenden:  18 personen (excl. bestuursleden) 
Raadsleden:  Marjanne Vleghaar (VVD), Dirk Stoker (AB), Ton Harte (CDA) 
  Jaap Overbeek (CDA), Sjaak Kesting (Pact), Bram Heijstek (HAC) 
Samenlevingsopbouw:   Frans Huijbregts 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening, vaststellen van de agenda. 
Iedereen wordt van harte welkom geheten door voorzitter Rob Lutgerhorst.  
 
2. Mededelingen. 
De voorzitter geeft aan dat hij zeer blij is met versterking van het bestuur. Leo Baarse,  
bewoner van de Sportlaan en een echte Stommeerder. Hij heeft te kennen gegeven dat hij zich  
na zijn pensionering, graag actief wil inzetten voor zijn wijk en daar zijn wij heel blij mee. Zijn 
aandachtspunten en interesses liggen o.a. bij: Schiphol, afwaardering N196 en de Groenzone 
Aalsmeer van Stichting Leefomgeving Schiphol. We gaan bekijken wie, welke taken op zich kan 
nemen en komen daar in een volgende vergadering op terug. 
 
In- en uitgaande post. 

• Uitnodiging voor de Participatie bijeenkomst klankbordgroep herinrichting N196   
Burg. Kasteleinweg op 23 september a.s.  

• Er wordt hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe website voor het gezamenlijke 
wijkoverleg en hopen u snel met hulp van de nieuwe site te kunnen bereiken. 

• Stichting de Binding heeft ons bedankt voor de donatie aan de buitenspeeldag   
op de Baccarastraat van 11 juni. 

 
3. Verslag wijkoverleg vergadering 21 mei 2014  

• Publiek: Rare beredenering, “Als er geen bewoners aanwezig zijn die dit aangaat, er geen 
discussie zal plaatsvinden over dat onderwerp”.  

• Het Social Sofa project is door omstandigheden “on hold’. De enthousiaste dames uit de 
Hortensialaan hebben er na bestudering van het project helaas van af moeten zien. 

• Het initiatief om een insectenhotel te plaatsen wordt tot het einde van het jaar uitgesteld. 
Frans: dit dient in overleg met de omwonenden plaats te vinden. 

• Greet: Vanuit het Seringenpark is er een soortgelijk initiatief. 
• Publiek: Op de waterwolftunnel staan ook 3 insectenhotels 
• Publiek: Is er onderzoek naar verricht? Volgens mij is het een marketing gedreven iets. 

 Frans: Heel terecht dat u dat zegt, ik koppel u aan Rudolf Guldemond zodat jullie daar  
 samen verder over kunnen praten. 

• Publiek: Bloembakken Sportlaan; Bewoners willen deze graag weg hebben, er gebeuren 
veel ongelukken door. Frans: Er zijn altijd 2 stromingen; voor & tegen moeten eerst samen 
gebracht worden. 

Het verslag van 21 mei 2014 is akkoord bevonden.   
 
 
Rectificatie op het verslag van de vergadering van 19 februari 2014 j.l. 
Op verzoek van de bewoners uit de Spoorlaan hebben wij de laatste zin op Pagina 4, 
"Laten we aub proberen verder te denken dan onze eigen achtertuin" uit de alinea:  
"Klankbordgroep herzien wens beeld Burgemeester Kasteleinweg", verwijderd. 
De nieuwe PDF van dit verslag zal op de website de oude gaan vervangen.  
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5. Mededelingen van de gemeente door Frans Huijbregts. 
Voorafgaand aan ons wijkoverleg ontvangen wij een inhoudelijke terugkoppeling op onze  
vragen of dingen die spelen in de wijk van de gemeente. 
 
Speelruimteplan Wijkbeheer   
Wordt gefaseerd uitgevoerd in de periode 2014-2016. Insteek is om in 2014 twee natuurlijke 
speelplekken te realiseren. In maart/april hebben 3 door de gemeente georganiseerde inloop-
participatie-avonden plaatsgevonden (Centrumgebied, Oost en Kudelstaart) waar bewoners  
nog input hebben geleverd. De komende tijd/jaren zal uitvoering gefaseerd ter hand worden 
genomen, waarbij per speellocatie de bewoners nog betrokken worden. Een van de eerste 
activiteiten zal zijn de aanleg van de locatie avontuurlijk spelen op het Stokkenland.   
De Stommeer valt onder het Centrumgebied. 
 
Spelen   
Er is een vraag binnengekomen over de grasveldjes tussen de huizen aan de Freesialaan,  
nabij de scholen. Kinderen vinden het leuk om daar te voetballen en zetten soms kleine 
kinderdoeltjes neer om te oefenen. Volgens een aantal bewoners ligt er op de grasveldjes een 
voetbalverbod. Dit laatste is niet juist. Op grasveldjes mag gevoetbald worden, mits men geen 
overlast veroorzaakt en/of schade aan anderen berokkent. Als overlast wordt ervaren dan is  
het eerst zaak dat de bewoners met elkaar in gesprek gaan. 
Hansje geeft het door aan de buurt. 
 
Ontwikkeling(en) Zuiderkerk Vastgoed   
Tupla, het college van B&W, en zorgcentrum Aalsmeer hebben met procesbegeleider  
Arcom in beginsel overeenstemming over het behoud van het kerkgebouw en de realisering  
van zorgwoningen. Dit betekent dat de oorspronkelijke uitgangspunten herijkt moeten worden  
(van starterswoningen naar zorgwoningen) en dat het programma van eisen ook wijzigt.  
Het college van B&W moet daarover een besluit nemen. Daarna naar de gemeenteraad.  
Bewoners worden betrokken tussen collegebesluit en raadsbesluit in. 
Het pand blijft behouden, men is er mee bezig. 
 
Hondenbeleid  
Tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl. is het nieuwe hondenbeleid vastgesteld.  
De komende maanden wordt gebruikt om het nieuwe beleid in te voeren. Een uitgebreid 
informatietraject maakt daar deel van uit. 
 
Groen 
Er zijn veel meldingen i.v.m. overhangend groen. Gemeente trekt een lijn dat  
veroorzakende bewoners worden aangeschreven om overhangend groen te verwijderen.  
 
De groenstroken op het bedrijventerrein Hornmeer worden opgewaardeerd. Dit vindt plaats  
als gevolg van overleg met de aldaar gevestigde ondernemers. Bij Finnema in de buurt? 
 
Frans: Kijk af en toe ook eens naar uw eigen tuin, het is soms erger dan het lijkt. Een rolstoel  
moet er zonder problemen langs kunnen. Publiek: Het zelf melden van dode bomen wordt  
ook goed opgepakt door de gemeente.  
 
Verkeer 
In de Gerberastraat en Baccarastraat zijn in de schoolvakantieperiode verkeersmaatregelen 
getroffen waarmee een geordender en veiliger verkeersverloop rond de school wordt bereikt.  
  
Sport 
De komende tijd worden reinigingswerkzaamheden verricht aan de atletiekbaan bij de  
Sportlaan. 
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Aanleg Noordvork (Nieuwe Aalsmeerderlaan) 
Er zijn voorbereidende werkzaamheden begonnen, zoals het aanbrengen van ''padden schermen''  
en er vindt zogenaamde voorbelasting i plaats.  
Ilka: Ook is er gestart met de sanering en aanleg van de natuurcompensatie aan de kant  
van de Stommeerkade. Er zijn watergangen gegraven en de grond die vrij kwam uit de te graven 
paddenpoelen werd gebruikt voor de aanleg van de weg. Het is erg netjes geworden. 
 
6. Omgevingsraad Schiphol in oprichting. 
In deze nieuw te vormen omgevingsraad kunnen de bewoners meer direct hun  
vertegenwoordigers kiezen. Rob Lutgerhorst licht toe. 
 
De Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) heeft regelmatig overleg met de  
zogenaamde tafel van Alders. Hans Alders onder andere oud minister en commissaris der 
Koningin. Op zijn advies heeft de regering onder bepaalde voorwaarden Schiphol in 2008 
toestemming gegeven om tot 2020 het aantal vliegbewegingen uit te breiden tot 510.000   
Terwijl het nu nog gaat over 460.000 inkomende en vertrekkende vluchten. 
Elke toename zal door andere dan de preferente banen opgevangen moeten worden zoals 
de Aalsmeerbaan.   Dat betekent dat de Aalsmeerbaan vanaf begin 2014 meer gebruikt wordt  
en dat houdt een toename   van de overlast in. Er zijn zelfs geluiden om hem ook s’ nachts te  
gaan gebruiken. U krijgt van ons allemaal een flyer mee waar o.a. het volgende in staat: 
 
De bewoners uit de omgeving van Schiphol krijgen een onafhankelijke delegatie in de nieuwe 
Regioraad van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Elke bewonersorganisatie aangemeld bij het 
secretariaat van de ORS kan 1 kiesman of kiesvrouw kiezen in het kiescollege van het cluster 
waartoe het behoort. 
 
Dus ons wijkoverleg Stommeer mag 1 kiesman of vrouw aanwijzen per 100 ondersteunende  
leden. Voorwaarde is dat er 50 bewoners moeten wonen in het binnen gebied met zware  
overlast en 50 bewoners vanuit het buiten gebied met minder zware belasting. De wijk  
Stommeer behoort zowel tot het zwaar belaste binnen gebied als het buiten gebied. 
Als ons wijkoverleg meer dan 200 bewoners zou krijgen ter ondersteuning dan is het ook  
mogelijk te splitsen in bijvoorbeeld een bewonersorganisatie Stommeer 1 en bewoners- 
organisatie Stommeer 2. Daardoor verhoogd onze invloed aanzienlijk. De kiesmannen en  
of vrouwen kiezen vervolgens voor de 5 clusters een cluster vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger. Voor het verzamelen van de bewoners die dit willen ondersteunen hebben  
wij tot 15 oktober de tijd.  
 
Doel: Directe inspraak wordt mogelijk voor bewoners in de regio Schiphol maar wel  
met de opdracht de overlast van Schiphol eerlijk te verdelen en ook te adviseren over 
toekomstige planologische ontwikkelingen. 
 
Wat kunt u doen? Tot 15 oktober a.s. kunt u als bewoners ouder dan 18 jaar uw gegevens  
(Naam, Adres, Postcode, Woonplaats en Telefoon) mailen naar  wrstommeer@gmail.com  
onder vermelding van “Bewilliging voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS)”. Er is een flyer 
beschikbaar waar kort wordt verteld waar het over gaat. Voor meer gedetailleerde informatie  
kunt u kijken op:   http://www.omgevingsraadschiphol.nl 
 
Leo: Wij zijn de meest geplaagde wijk in Aalsmeer. De Aalsmeerbaan wordt te vaak onnodig  
of teveel als 2e baan gebruikt. Daarbij heeft Aalsmeer steeds vaker “stereoherrie” door  
simultaan gebruik van de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan. De Aalsmeerbaan maar ook  
de Zwanenburgbaan veroorzaken veel overlast. Rober: Daarom is het zo belangrijk om die 100 
handtekeningen bij elkaar te krijgen. Om te zorgen dat Aalsmeer in gesprek blijft met Schiphol. 
 
1 Voorbelasten is een techniek uit de weg- en waterbouw die bedoeld is om zettingen zo veel mogelijk te beperken om schade  
aan nieuw te bouwen constructies zo veel mogelijk te beperken Zetting is het proces waar grond onderinvloed van een belasting  
wordt samengedrukt. Hierbij wordt water en lucht uit de poriën geperst. 
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Frans: Wij mogen écht niet ontbreken aan die tafel. Publiek: Misschien een dagje meten in de  
Mendelstraat? Rob: Aalsmeer had 3 meetpunten waarvan er 2 verdwenen zijn. Er komen er 
er gelukkig weer 2 terug. Eentje in Kudelstaart ergens onder de route van de Zwanenburgbaan  
en waarschijnlijk nog een op de Waterwolftunnel. Maar waar het om gaat: “wát doen we ermee?” 
Dat moet worden meegenomen in de afweging. Meneer Boer: Als de dakpannen van de huizen 
knallen is dat toch ook een meetpunt! Publiek: Je hoort elkaar niet meer, is dat niet duidelijk 
genoeg dan? Publiek: wie plaatst die meetpunten, Schiphol? Rob: Nee, een onafhankelijke partij. 
 
Rob geeft aan dat hij (of wijkoverleg Stommeer?) deelneemt aan het VGP (Vereniging  
Gezamenlijke platforms).  http://www.vgpplatforms.nl 
Wij maken deel uit van de Zuid Oost hoek, waaronder Aalsmeer, Kudelstaart en de Kwakel  
vallen. De metingen zijn gekoppeld aan vliegtuigbewegingen die je via NOMOS kunt volgen.  
Er wordt dus wel degelijk iets mee gedaan. Bij Nomos is alles wat met Schiphol te maken  
heeft inzichtelijk gemaakt.  http://noiselab.casper.aero/ams/   
 
Meneer Boer: Ik liep laatst op de Oosteinderweg en een echtpaar die met hun tentje in het 
Amsterdamse bos stonden, waren bang. Want als er een vliegtuig overkomt volgt er nog iets... 
Ze dachten dat het spookte in het bos. Ik wil maar zeggen dat onze leefomgeving er niet beter  
op wordt. Rob: De kwaliteit van leven wordt minder, mensen kunnen er vreselijk mee worstelen. 
 
We hebben 50 handtekeningen nodig uit het binnengebied (dicht bij de startbaan) en 50 uit  
het buitengebied om aan die tafel te komen. Als Wijkoverleg kunnen wij meerdere kiesmannen 
voordragen. Mensen die zich op willen geven als kiesman/vrouw, moeten zich wel realiseren  
dat daar zware eisen aan worden gesteld. Het moeten mensen zijn die: 

• affiniteit hebben met het onderwerp. 
• inhoudelijk al op de hoogte zijn. 
• niet tegen het systeem schoppen. 
• bereid zijn tot luisteren. 
• concessies kunnen doen.  
• bereid zijn te onderhandelen. 

 
Korte pauze 
 
7. Werkgroepen 
 
Seringenpark en omgeving 
Greet Vaneman vertelt trots dat het Seringenpark een gemeentelijk monument is geworden  
en dat de gemeenteraad -naar aanleiding van het ronde tafel gesprek- voorstel 1 uit het  
Wareco grondonderzoek heeft aangenomen. Dat houdt in, dat het park de komende 3 jaar  
voor een bedrag van 3,5 ton wordt vernieuwd en opgeknapt. Schoeiingen vallen buiten  
het budget. 
   
Publiek: Ik las in het verslag dat het onkruid wordt weggehaald door vrijwilligers?  
Nee, dat niet precies maar het is wel een bepaalde manier van maaien door de gemeente. 
Wij hebben daarom structureel overleg met Marika Kerstens van de gemeente over de gang  
van zaken. Dat duurt soms wel wat langer dan gewenst en veel geduld hebben we niet altijd. 
Als wij bijvoorbeeld treurwilgen willen vervangen door knotwilgen, een kunstwerk willen 
verwijderen of een nieuw insectenhotel plaatsen, dan zitten daar hele procedures aan vast  
en dat duurt soms zó lang, dat vinden wij moeilijk.  
 
Het talud zou eigenlijk vorig jaar al gemaaid worden, schoeiingen konden nog niet vervangen 
worden. De zwakke oevers van de waterpartijen in het Seringenpark zakken nu -bij veel regenval-  
in en dat is jammer. De waterpartijen zijn na 20 jaar eindelijk uitgebaggerd. maar nu weer vol  
met modder omdat er nog geen goede beschoeiing is geplaatst. Theorie en praktijk stemmen 
helaas niet overeen maar we hebben wél al heel veel goede dingen bereikt. 
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Meneer Boer: waarom planten jullie niet allemaal knotwilgen op de dijk? Dat gaat niet want ze 
gaan binnenkort de dijk renoveren. Neem dat dan direct mee in het plan. Dat willen we ook 
maar op dit moment kan het niet omdat de dijk van het waterschap is en de komende jaren 
verzwaard gaat worden. 
 
Hansje: Hoe zit het eigenlijk met de Met & Co wagens? Bram Heijstek: Er zijn vragen over  
gesteld bij de gemeente en uit de antwoorden blijkt dat daar toestemming voor is. Op de 
Machineweg mag echter niet meer geparkeerd worden. Hij geeft aan het complete antwoord  
van het college door te sturen naar het bestuur van het wijkoverleg. 
Publiek: Toch is dat raar, het is een openbare weg! Ik mag mijn camper maar 2 dagen in  
de straat parkeren, anders moet ik al ontheffing aanvragen. 
 
Herinrichting N196 
Rond mei 2014 zou een 4e en laatste participatiebijeenkomst plaatsvinden. Helaas is dat  
niet gelukt i.v.m. de vorming van ene nieuw college. De eerstvolgende bijeenkomst van de 
klankbordgroep is nu gepland op 23 september a.s. Het is de laatste bijeenkomst waarbij  
de bewoners iets kunnen zeggen en kennis kunnen nemen van. Deze bijeenkomst zal 
voornamelijk in het teken staan van uitleggen wat er met alle input van de participanten is  
gedaan. Na de uitleg door Carl Riechelman is het nog mogelijk om vragen te stellen.  
 
Geluidsschermen  
Er wordt een bijeenkomst voorbereid m.b.t. de vijf geluidsschermen. Het plan is om dit met  
de direct aanwonenden te bespreken (Azaleastraat, Geraniumstraat, Cyclamenstraat, 
Gloxiniastraat en Violenweg). Tijdens deze bijeenkomst wordt men nader geïnformeerd. 
Notitie publiek: Op tweede pinksterdag is de buitenkant van de schermen schoongemaakt  
maar de binnenkant -tot op heden- nog niet, gaat dat nog gebeuren? 
 
Publiek: Wij blijven het vervelend vinden dat jullie toen wél een enquête hebben uitge- 
schreven voor de geluidschermen, maar ons niet geholpen hebben met het mijden van 
verkeer uit de Spoorlaan. Ilka: Wij wilden eigenlijk met hulp van onze enquête de gemeente  
helpen met het nemen van de juiste beslissingen. Een goed bedoeld onafhankelijk onder- 
zoekje maar zeker géén advies. De bewoners uit de Spoorlaan waren zelf al een actie gestart,  
wat wij zeer toejuichen. (Zelfredzaamheid / zelfstandig de eigen belangen kunnen behartigen, 
proberen wij te stimuleren). Waar wij als bestuur van het wijkoverleg op dit moment nog  
mee worstelen is dat wij geen standpunt in mogen nemen en ons onafhankelijk op moeten  
stellen, juist ook om dit soort ongemakkelijke situaties te vermijden. Dat blijkt echter in  
de praktijk soms best lastig. 
 
Werkgroep waterhuishouding  
Ilka gaf aan dat er in de zomer periode niet veel gebeurd was. Maar vroeg zich af of er  
naar aanleiding van de hevige regenval van de laatste tijd nog problemen waren in de wijk. 
 
Na de enorme regenval op maandag 28 juli j.l. is er blijkbaar toch wel iets veranderd in  
de bodem/grondwater. Veel mensen ondervinden daar nog steeds overlast van.  
(De Stommeerpolder wordt door de Molen bij de molenvliet leeg gepompt en het te veel  
aan water naar de Molenvliet afgevoerd. Doordat er zo veel regenval was en Schiphol op  
dat moment "voorrang" kreeg -zij mochten eerder pompen-, stond het water enorm hoog,  
het kon niet weg). Waar voorheen nooit wateroverlast was, zijn er nu toch straten die bij  
een pittige bui steeds weer onderwater staan. Problemen worden o.a. gemeld uit de: 
Kastanjelaan - Wilgenlaan - A.J. Blauwstraat - Freesialaan - Cyclamenstraat - Spoorlaan. 
Wij gaan dit onder de aandacht brengen van Marcel Clewits bij de gemeente Aalsmeer. 
 
Leo: Ik heb gesproken met de molenaar Jan Hofstra en hij is bereid om eens langs te  
komen en het een en ander te vertellen over de werking van de molen. Daar komen wij 
binnenkort op terug.  
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Stand van zaken Project Social Sofa. 
Frans: het staat eenieder vrij dit op te pakken maar als wij dit aan Rudolf overlaten moeten  
wij wachten tot Rudolf weer beter is. De dames uit de Hortensialaan hebben er vanaf gezien  
omdat zij bij nader inzien toch zorgen hadden. Bang voor vernielingen en overlast.  
Dat is jammer, maar het is niet anders. Het is een hecht groepje dat al veel bereikt heeft  
in de straat dus daar horen wij vast nog van. 
 
8. Stand van zaken drie decentralisaties Zorg en Welzijn 
Rob verteld dat het Rijk nu de zorg regelt en dat vanaf 2015 het de verantwoordelijkheid  
van de gemeente wordt, die daar veel minder geld voor krijgt dan het Rijk er nu aan uitgeeft. 
Er wordt een groter beroep op mensen zelf en hun omgeving gedaan, maar de gemeente  
blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor mensen die het zelf niet redden. Vandaar ook  
het motto ‘Zorg voor elkaar’.  
 
Maar hoe kun je met elkaar initiatieven ontplooien om elkaar beter te leren kennen? 
  
Publiek: Buren gaan vragen om hulp? Klusjes doen voor elkaar of praktische dingen zoals 
boodschappen doen. Rob: Hoe kun je de hulpvraag en de mensen die hulp willen geven bij  
elkaar brengen? 
Publiek: Een lijst maken per straat:  

• Wie zijn je buren, wat heeft iemand nodig? 
• Een straat coach! 
• Een Whats-app groep opzetten. 

 
Frans: Mensen moeten leren vragen om hulp. “Wil je mij naar het ziekenhuis brengen, want  
mijn auto is stuk?’ Publiek: Maar wie zijn wij om te bepalen of iemand hulp nodig heeft?  
Sommige mensen weten niet eens dat er hulp bestaat! …of willen niet geholpen worden! 
Schrijf bijvoorbeeld eens op wat je behoeftes zijn. 
 
Conclusie: Het draait allemaal om wederzijds vertrouwen. “Je moet iemand in de straat  
hebben waar je je sleutel neer mag leggen.” Dan weet je, dat je ook hulp kunt verwachten  
van die persoon op het moment dat je dat nodig hebt. 
 
Frans is onder de indruk van alle goede ideeën en oppert om er op een andere moment  
een avondje op door te gaan. “Hoe enthousiasmeer je mensen om een groot  
maatschappelijk probleem aan te pakken”. Dit idee wordt goed ontvangen, wij komen  
snel met een datum.  
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Greet heeft nog een mededeling en laat met schaamte een krantenknipsel zien uit het  
Nederlands Dagblad van vrijdag 15 augustus. “Verval: Reiziger te Aalsmeer”.  
https://www.nd.nl/artikelen/2014/augustus/15/verval-reiziger-te-aalsmeer 
 
Wij horen dat mensen in de wijk overlast ondervinden van de auto’s die “vliegveld parkeren”  
en dan s’nachts weer naar huis gaan of juist aankomen zoals bij de Linnaeuslaan.  
Door auto lawaai op uren dat zij het niet gewend zijn wordt hun nachtrust verstoord. 
 
De bloembakken in de Sportlaan: “Wat kunnen we doen, om die bakken weg te krijgen?” 
Frans: we moeten 2 dingen voor ogen houden. Veiligheid én Draagkracht. 

• Het is niet aan groei en bloei om bakken te verfraaien op plaatsen waar zij  
niet wonen, zij kunnen hier slechts adviseren. 

• Is er géén draagvlak onder de bewoners van de straat om de bakken te laten staan  
dan moeten ze weg. 

• Zorg voor een clubje bewoners die dat gaan initiëren.  
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Het zebrapad bij de Hoeksteen is niet veilig genoeg, zijn er manieren omdat  
veiliger te maken? Misschien met lampjes in de weg zoals in kudelstaart? 
Als je vanaf de C1000 komt is het zebrapad slecht zichtbaar door de geparkeerde  
auto’s in de parkeervakken en dat baart zorgen. 
 
 
                                                
Dank u wel voor het bijwonen van ons overleg. Onze volgende overleg zal zonder  
tegenbericht plaatsvinden op woensdag 19 november 2014, Parklaan 27, 20:00 uur.  
Tot ziens!  
 


