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Verenigingsdata om te onthouden
Dag Datum
di
13 maart
za
17 maart
zo
18 maart
za
24 maart
zo
25 maart
di
10 april
di
24 april
di
1 mei
di
8 mei
za
12 mei
di
15 mei
di
22 mei
di
29 mei
di
5 juni
di
12 juni
di
19 juni
di
26 juni

Gebeurtenis
Vaarregels voor Dummies
1e hellingdag
2e hellingdag
3e hellingdag
4e hellingdag
ALV voorjaarsvergadering
Werkbeurt steiger A even nummers
Werkbeurt steiger A oneven nummers
Werkbeurt steiger B even nummers
Openingstocht van het vaarseizoen
Werkbeurt steiger B oneven nummers
Werkbeurt steiger C even nummers
Werkbeurt steiger C oneven nummers
Werkbeurt steiger D even nummers
Werkbeurt steiger D oneven nummers
Werkbeurt steiger E oneven nummers
Werkbeurt steiger F even nummers

Tijdstip
19:30 uur
8:00 uur
8:00 uur
8:00 uur
8:00 uur
20:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur

Nieuwe leden t/m 28 januari 2018
F.J. Bosch
O. Paulussen

Henri Duparcplantsoen 94
Stadhouderslaan 23

Den Haag
Schiedam

Bestuur en leden heten u hartelijk welkom in
onze vereniging

Uiterste inleverdatum kopij volgend clubblad:

15 april 2018
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Van de Voorzitter,
In de Algemene Ledenvergadering van 11
november 2017 en de nieuwjaarsreceptie
op 7 januari heb ik u gemeld dat 2017 een
uitstekend jaar voor de vereniging is
geweest. Met 30 nieuwe leden en een
goed bezette haven bevestigen die goede
resultaten. Ook dit jaar is onze haven
praktisch weer volgeboekt.
Helaas zijn de ontwikkelingen in de
watersport zorgelijk. Diverse onderzoeken
van oa het watersportverbond geven aan dat de vergrijzing hard
toeslaat. Dat betekent dat een grote groep binnen afzienbare tijd
afscheid zal nemen van de watersport. Jongeren zijn minder
geneigd zelf een boot aan te schaffen. Die huren liever want om
zelf een boot te onderhouden is veelal geen tijd. Het bestuur
neemt deze signalen serieus en zal zich hierover beraden. Veel
zal afhangen van het vaargebied en de aantrekkelijkheid van de
accommodatie in de keuze van watersporters voor een bepaalde
locatie. De Bommeer heeft natuurlijk al die goede eigenschappen
en velen kiezen dan voor onze vereniging.
De laatste jaren is er ook heel veel geïnvesteerd in de verbetering
en vernieuwing van onze haven. Deze winter wordt het laatste
grote project uitgevoerd namelijk vernieuwing van de beschoeiing
aan de zijde van de Vlaardingse Vaart. Het werk is op 9 januari
gestart door aannemer van Schie uit Schipluiden. Eind vorig jaar
waren alle kabels en leidingen al opgegraven en afgekoppeld. De
oude houten beschoeiing wordt getrokken en afgevoerd. De
nieuwe beschoeiing van gerecycled kunststof wordt in de grond
gedrukt en weer gekoppeld aan de bestaande stalen grondankers.
Vervolgens moeten de kabels en leidingen en de paden weer
worden gelegd. Elders in het clubblad zijn de foto’s opgenomen.
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Als alles goed gaat dan is voor het voorjaarshellingen alles
afgerond.
Verder moeten nog wat kleinere klussen worden aangepakt zoals
de verbetering van de ventilatie van het clubhuis en reparatie aan
het dak van het woonhuis.
Voor velen moet er nog onderhoud uitgevoerd worden aan de boot
die in de loods of op het terrein zijn gestald. Wacht daar niet te
lang mee en gebruik grondzeil bij het schuren van de boot. Dat
helpt ons milieu.
Ik wens u allen veel succes en een heel mooi nieuw vaarseizoen.
Groet, Kees Rijke
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Vernieuwing beschoeiing
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Schepen te water !!!!!!
Bijna alle schepen zijn weer vaarklaar. We gaan hopelijk dit jaar
genieten van een mooi vaarseizoen, want het afgelopen jaar
stelde eigenlijk maar teleur.
Het hellingteam staat weer in de startblokken.
Het eerste weekend dat er een deel van de schepen te water
wordt gelaten, is op 17 en 18 maart. Tijdens het daarop volgende
weekend van 24 en 25 maart worden de overige schepen te water
gelaten.
Terugkijkend op de laatste hellingwerkzaamheden afgelopen
najaar hebben we waargenomen, dat er steeds meer door de
leden wordt samengewerkt en dat alles door ieders inzet steeds
efficiënter en veiliger verloopt. Toch zijn er weer, evenals
voorgaande hellingdagen, enkele aandachtspunten, die wij graag
met u willen delen:
 U bent zelf verantwoordelijk voor uw schip,
 Draag veiligheidsschoenen,
 Volg de instructies op van de hellingcommissie,
 Kom op tijd en zorg dat uw schip klaar is om te water gaan,
incl. de beschikbaarheid van de lijnen voor het ‘hanteren’
van uw schip tijdens de diverse handelingen,
Opm.: Vergeet niet om u aan en af te melden; een
hellingdag start om 08:00 uur en eindigt na een melding van
het hoofd van de hellingcommissie,
 Het is niet toegestaan om tijdens de diverse
scheepsbewegingen werkzaamheden te verrichten op of
aan uw schip.
 Heeft u een werkdag of een taak toegewezen gekregen op
één van de vermelde dagen, dan is het nuttigen van
alcoholhoudende drank niet toegestaan.
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Meer informatie kunt u vinden:
 Via de website: e-captain
 Publicatie op het mededelingenbord in de hal van het
clubhuis,
Als u rekening houdt met bovenstaande zaken dan maken wij er
met zijn allen weer prachtige hellingdagen van.
Nieuw: Alleen leden, met uitzondering van bestuurs- en
commissieleden, waarvan het schip te water gaat of zij die een
werkdag hebben, dragen een geel veiligheidshesje. Hiermee is er
beter onderscheid tussen bezoekers en werkenden.
Bert Otto, namens de hellingcommissie.

Trailers
Beste Leden,
De trailers die vrij komen na de voorjaarshelling en op het terrein
blijven, mogen niet worden voorzien van een wielslot maar wel
een disselslot.
Dit om te voorkomen dat de wielen worden beschadigd bij het
verplaatsen van de trailer als er
werkzaamheden op het terrein
plaatsvinden.
Commissaris Haven
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Vaarregels voor Dummies
Op dinsdagavond 13 maart vanaf 19:30 uur organiseren wij in ons
clubhuis:
Vaarregels voor Dummies

Wat kun je verwachten?
Een leuke en toch ook een leerzame avond om met elkaar de
vragen die er leven bij het varen in ons vaargebied te
beantwoorden.
Het zou kunnen helpen om enkele onduidelijkheden weg te nemen
bij bepaalde situaties:
Bijvoorbeeld:
Kan ik beter even wachten met het doorvaren?
Had ik dit kunnen zien?
Moet ik een waarschuwing geven voordat ik hier onderdoor vaar?
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En natuurlijk zijn er nog heel veel meer vragen om te stellen.
Dus heb je een vraag mail deze dan naar
vaaropleidingen@bommeer.nl. Dan worden deze vragen op de
avond “vaarregels voor dummies” beantwoord.
Lijkt het je leuk, kom dan naar deze gezellige en leerzame avond,
je steekt er altijd wat van op en zo kom je elkaar vlak voor het
nieuwe vaarseizoen weer tegen.
Misschien voorkom je dan deze situatie van de zomer op de
Vlaardingse vaart.

Even voor de duidelijkheid, dit is geen instructie voor vaarbewijs 1
of 2 want die gaan we organiseren in het najaar.
Daar wordt nog over gecommuniceerd in een later clubblad.
Met vriendelijke groet,
Sven en Martijn
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De werkbeurten
Net als voorgaande jaren wordt elk lid met een ligplaats 1 x per
seizoen opgeroepen voor een ‘werkavond’.
Alleen op deze wijze kunnen wij de Bommeer netjes houden.
Deze avonden zijn op dinsdagavond van
19.00 tot 21.00 uur.
Tijdens deze avond worden klussen
gedaan, die nu eenmaal een keer gedaan
moeten worden.
Een heg knippen, de ramen en kozijnen
soppen, dakgoot reinigen, scheve
stoeptegels recht leggen, etc.
Vanzelfsprekend houden we rekening met
eventuele beperkingen.
Het schema is nu bekend.
Noteer uw datum alvast in uw agenda.
Circa 2 weken voor uw datum ontvangt u per e-mail nog een
herinnering.
U kunt altijd wijzigen.
Wanneer u op de ingeplande datum niet kunt, mail dan de datum
waarop u WEL kunt en wij zetten u op die avond.
Komt u zonder opgaaf van reden
niet opdagen, dan ontvangt u na
afloop van de avond een nota van
€ 50.00.
Henri de Groot
( secretaris Bommeer )
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‘’Vroeger was alles beter.’’
Als je wat ouder wordt en de uitdrukking van de aanhef van dit
artikel gaat gebruiken, ben je niet realistisch. Vroeger was alles
anders, dat is realistischer.
Enige tijd geleden kwam ik per toeval mijn eerste lidmaatschapskaart van de w.v. ‘’De Bommeer’’ tegen. Wat schetst mijn
verbazing: de datum, 1 januari 1958.

Als ik deze kaart niet was tegengekomen dan zou ik dit niet
hebben geweten, omdat alle administratie bij de vereniging van
vóór 1960 is verdwenen. Toch deed het mij wel wat. 60 jaar was
vroeger een mensenleeftijd, maar dat hebben we, door de wijze
waarop ons leven verloopt, gelukkig wat kunnen verlengen. Toch
is 60 jaar op het 82-jarig bestaan van onze vereniging een
respectabele tijd. Dit betekent dan ook, dat ik het verleden en
heden zeer bewust heb meegemaakt en heb moeten constateren
dat de maatschappij is verandert maar ook de vereniging.
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Op het moment dat ik lid werd van de Bommeer, 1 januari 1958,
was het een relatief kleine vereniging met veel zeilboten en
gevestigd op 2 locaties. Eén tegenover de Emmakade de ander op
de plek waar nu de Kulk haar winterberging heeft. Ik was op dat
moment in het bezit van een 8 voets ( 2.4 m. ) jol en, op 10 jarige
leeftijd, blij dat het bestuur van de Bommeer had besloten mij als
lid te accepteren en ik een ligplaats kreeg toegewezen. Echter na
enige maanden was ik mijn lidmaatschap haast al weer verloren.
Als beginnend watersporter moest ik nog veel leren. Ik had aan de
Emmakade een ligplaats toegewezen gekregen. Mijn boot(je),
zoals gezegd 8 voet lang, hier afgemeerd en braaf naar huis
gegaan. Enige dagen hierna was ik weer op het steiger en aan het
eind hiervan, ruim 150 meter verder weg, stond een meneer die
later bleek de havencommissaris de heer Vermeer te zijn, naar mij
te wenken. In die tijd had je nog respect, zeg maar gerust zeer
veel respect, voor dit soort belangrijke mensen. Aangekomen bij
het 2 meterlange bestuurslid werd mij duidelijk gemaakt dat, als ik
in de toekomst mijn bootje niet beter zou afmeren, mijn
lidmaatschap op het spel stond en maar naar een andere
vereniging moest uitkijken. Vanaf dat moment heb ik altijd de
reglementen gerespecteerd.
Na verloop van tijd, toen ook het afmeren van mijn bootje wat
beter ging, ben ik voorzichtig aan mij meer en meer actief gaan
inzetten voor de vereniging. Dit betekent trouw de werkavonden en
dagen bezoeken en ook veel extra werk verzetten bij het geschikt
maken van de huidige locatie die rond begin 60’ er jaren door de
vereniging in eigendom was verkregen. Honderden kubieke
meters zand kruien uit de Broekpolder om de loods een goed
fundament te geven en het terrein te egaliseren. De inzet van
leden was overweldigend en het verenigingsgevoel vierde hoogtij.
In die tijd draaide de vereniging voor 100% op vrijwilligers. Alles
wat maar enigszins te maken was werd in eigen beheer gemaakt.
Werkavonden werden steevast bezocht door ruim 30 tot 40 leden
waarvan er na afloop een groot aantal nog vele gezellige uren aan
de ‘bar’ bleven hangen. In die tijd is met grote inzet en
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vakmanschap van de leden de schoeiing van de haven vernieuwd
en uitgebreid, de boerderij omgebouwd tot clubhuis, van de
koeienstal een bestuurskamer gemaakt, de vlaggenmast geplaatst
en het terrein verhard. Zoals bekend is de schoeiing hierna
tussentijds nogmaals vernieuwd en ook dit jaar gaat dit weer
gebeuren. Dit geeft duidelijk aan dat je bij een vereniging met de
omvang van de Bommeer nooit klaar bent.
In mijn tijd als voorzitter, tussen 1977 en 1987, heb ik een rapport
geschreven onder de titel: ‘’Van alles zelf doen naar alles
uitbesteden’’. Dit rapport deed veel stof doen opwaaien omdat ik
hierin beschreef dat de wijze waarop de vereniging op dat moment
was georganiseerd in de toekomst zou gaan veranderen. Velen,
waaronder met name de harde kern van de vrijwillige werkers,
accepteerden dat niet en ik kon op felle kritiek rekenen. Nu, vele
jaren later, blijkt deze visie toch uit te komen. Duidelijk wil ik hier
aan toevoegen dat dit niet alleen ligt aan onze vereniging maar in
grote mate ook aan de veranderende maatschappij. Leden van
toen hadden alleen een bootje waarvan altijd, zowel weekenden
als vakanties, gebruik van werd gemaakt. Leden waren maar lid
van één vereniging en zodra de kinderen van de borst af waren,
werden ook zij lid. Het verenigingsgevoel was overweldigend we
kenden elkaar bij naam en toenaam.
In begin jaren 70 werd ik door de toenmalige voorzitter, de heer
van Aperen, gevraagd om zitting te nemen in de Vlaardingse Raad
van Sport en Recreatie kortweg ‘’Sportraad’’ genoemd. Dit was het
begin van een lange periode met bestuurlijke activiteiten. Later
kwam hier de Studie commissie waterrecreatie Midden Delfland bij
en niet veel later werd ik op relatief jonge leeftijd (29 jr.) voorzitter
van de Bommeer. Na deze periode ben ik mij bezig gaan houden
met ontwikkeling van regionale en landelijke watersport door
bestuursfuncties te aanvaarden bij het Watersportverbond. Voor
mij een bijzonder enerverende tijd omdat je dan pas echt kan
beleven hoe de waterport onder druk staat van andere belangen
organisaties en overheden. Dit moet niet worden onderschat en ik
ben dan ook altijd het lidmaatschap van het Watersportverbond
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blijven promoten. De homogeniteit in de vereniging werd niet
alleen gestimuleerd door het vele werk maar ook door de andere,
watersport gerelateerde activiteiten. Het 25-jarig, het 40- en 50jarig bestaan werden groots gevierd en konden rekenen op veel
belangstelling. De zeilwedstrijden welke in samenwerking met de
DWSV werden georganiseerd, met in de hoogtij dagen 70 tot 80
deelnemers, kun je je nauwelijks meer voorstellen. In mijn
herinnering staat ook de landelijk georganiseerde
openingsceremonie van de actie ‘’Bezem in de mast’’. Een actie
waarbij landelijk de watersportverenigingen werd gevraagd aan het
eind van het watersportseizoen de oevers en vaarwateren schoon
achter te laten. Op uitnodiging van het Watersportverbond werd bij
onze vereniging, door minister van Landbouw en visserij de heer
Braks, het startsein gegeven. Stuk voor stuk goed georganiseerde
evenementen waarbij een grote groep leden zich inzetten om er
iets onvergetelijks van te maken.
Niet onvermeld mag blijven dat de vereniging in die tijd financieel
gezond was. Met grote regelmaat heb ik, zeker in de tijd van mijn
lidmaatschap in de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie,
richting andere Vlaardingse watersportverenigingen moeten
verdedigen dat wij geen rijke vereniging waren maar een financieel
gezonde.
Vastgesteld moet worden dat wij nog steeds een mooie vereniging
hebben maar het verenigingsgevoel een stuk minder is geworden.
De vereniging wordt door velen gebruikt om de boot tegen niet al
te hoge kosten te stallen en na afloop een hapje en drankje in het
‘’clubhuis’’ te nuttigen. Meewerken ons trotse bezit in stand te
houden gaat steeds moeizamer en daardoor lopen de kosten
alleen maar op. De inkomsten en uitgaven moeten dan ook goed
in balans worden gehouden. Het is dan ook belangrijk dat een
ieder, die hiertoe in staat is, de handen uit de mouwen steekt en
hiermee de kosten laag houdt.
Terugkomend op het eerder gezegde ‘’vroeger was alles beter’’
kan ik duidelijk stellen dat dit niet zo is. Maar dat het er vroeger
anders aan toe ging en het verenigingsgevoel groter was kan niet
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worden ontkent. In het verleden is de basis gelegd voor onze
prachtige vereniging waarvan wij nu kunnen genieten. We moeten
dan ook niet al te veel terug kijken maar wel respect hebben voor
het verleden. Verleden, heden en toekomst moeten in balans
liggen. Helaas heb ik de afgelopen jaren moeten constateren dat
er te weinig aandacht is besteed aan dit verleden en respect voor
allen die hieraan hun bijdrage aan hebben geleverd. Ik hoop dan
ook dat maatschappelijke ontwikkelingen niet één op één door de
vereniging zullen worden overgenomen maar dat de Bommeer in
de toekomst haar eigen koers zal blijven varen.
Henk van Beek.
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De man in de rode broek II (Pin Mill).
In het clubblad van november 2017 schreef ik over "de man in de
rode broek" en daarin noemde ik de Pin Mill langs de rivier de
Orwell.
Enkelen reageerden op het stukje en vroegen of ik iets meer over
de Pin Mill wilde vertellen en dat wil ik bij deze graag invullen.
De vaartocht over de Orwell, een rivier die loopt van Harwich naar
Ipswich, is bijzonder met uitzicht op het heuvelachtige gebied met
Downtown Abbey -achtige gebouwen en daar omheen velden van
graan en geel koolzaad.
De dorpen bieden grandioze
vergezichten op de rivier
beneden.
Zoals bij veel kustplaatsen
langs de Engelse oostkust is
het verval groot, het
merendeel van de jachten ligt
afgemeerd aan één van de
vele ‘moorings’ langs de
vaargeul van de rivier.
Pin Mill staat voor een fabriek
waar pinnen worden gemaakt of waar pinnen in leer geslagen
worden. Echter, deze activiteiten hebben daar nooit
plaatsgevonden, dus de herkomst van de naam op deze locatie
blijft duister.
De Pin Mill was er al van vroeger, samen met veel andere aan de
scheepvaart verbonden werkplaatsen. De gele palen in de rivier
geven de “hard” aan: een aflopend pad van de oever naar dieper
water.
De werf is zo’n typisch rommelige, Britse jachtwerf waar het lijkt of
de tijd heeft stil gestaan, alles nog met de hand gebeurt, zelfs het
optakelen van de boot in zo’n aparte bootlift op 4 wielen, die men
over de “hard” het water inrijdt tot onder de boot, waarna die met 4
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handlieren wordt opgetakeld en vervolgens met wagen en al het
land wordt op gereden.
Langs de oever liggen nu 28 woonschepen waarvan een aantal in
gebruik is voor bewoning.
In de modder liggen hele en
halve wrakken van traditionele
schepen, die bij nader inzien in
gebruik zijn als woonschip en
die erg populair zijn bij
kunstenaars. Waardoor ze bij
extreem hoog water aan land
geraakten vanwege krabbende
ankers en daar nu nog staan
met hun uitstaande ankerketting
duidelijk waarneembaar.
Bij de Pin Mill staat de beroemde historische Butt & Oyster pub.

Het is van oudsher een smokkelaarsnest,
houtzaagmolen en bootwerf. Pin Mill heeft
bij Nederlandse zeezeilers een magische
klank. Met Pinksteren en/of hemelvaart
begeven zij zich massaal naar de rivier de
Orwell om in Pin Mill een
pint Adnams (vernoemd naar het
spookschip Adnams) te drinken. Wat zeg
ik, meer dan één pint natuurlijk!
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Om vanaf de rivier bij de Pin Mill te komen moet je gebruik maken
van een bijboot of het bootje van de havenmeester. Of als je in
Ipswich zelf bent aangemeerd brengt een taxi je voor een aantal
ponden in nog geen 20 minuten naar de haven. Wel zo
gemakkelijk en veilig na een paar glazen!
De pub is al lang een commerciële en drukke gelegenheid
geworden, maar de oude sfeer van weleer is er nog en het eten is
er uitstekend.
Kortom de Pin Mill, ja zelfs het hele gebied, is zeker een bezoek
waard!
Bert Otto.

Zomaar een Maandagochtend
Maandagochtend, het begin van een dag die voor velen de
werkweek inluidt, maar voor ons een voortzetting was van volop
vakantiebeleving.
Weer een dag zoals iedere voorgaande dag: wakker worden, om
je heen kijken en dan een duik in het water, een vast ritueel deze
weken.
Met een rustige slag zwem ik naar de Kleine Poel. Aan het einde
van de haven is een soort landtong met een stuk ongerepte natuur
met bomen en struiken. En iedere keer als ik daar voorbij zwem
speur ik langs de waterkant en door de bomen op zoek naar…,
wat?
Zoals altijd had ik de hoop daar toch wel zeldzame vogels te
zien. Een gat in de boom, gemaakt door een specht, had ik al
eerder gezien en zijn geroffel had ik ook al eens beluisterd. En
verder de Vlaamse gaai, en net als overal, de halsband parkiet
met zijn geschreeuw. Dat was tot aan deze maandagochtend de
score.
Maar nu komt het: ik speur met mijn ogen naar alle kanten langs
de bomen. Ik zwem 2 meter uit de wal en daar zie ik iets glinsteren
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met blauw en goudgeel. Ja, inderdaad, het is een IJSVOGEL, de
eerste keer van mijn leven dat ik er één zie.

Foto: Paul Meuldijk

Ik zwem wat naderbij en op minder dan 1 meter aanschouw ik
even de vogel in volle glorie. En dan roets, ineens is ie weg. Ik
zwem wat verder en ja daar zie ik hem weer zitten op een tak
vlak boven het water oppervlak, klaar om te duiken. En ja, dan
met de snelheid van een raket wordt er een visje in het water
gespiesd waarmee hij terug vliegt naar de tak op max 1 meter van
mij vandaan.
Nadat het visje is verorberd vliegt de ijsvogel weg, terwijl ik daar
stil lig in het water. Ze scheert op een 1/2 meter voorbij mijn hoofd,
alsof ze wil zeggen: "dit is een mooi begin van de week".
Heel voldaan van m’n waarnemingen zwom ik daarna verder de
Kleine Poel op.
Bert Otto
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De vijfde sloepentocht - 2018
Begin december kwamen de eerste verzoeken voor de
sloepentocht al weer bij ons binnen. Prachtig om te horen hoe dit
leeft bij onze vereniging.
Ook dit jaar doen wij dit samen met w.s.v. Westland. Omdat onze
vereniging weer enkele nieuwe sloepvaarders telt kunnen wij toch
verwachten dat er leden zijn die het gebied nog niet volledig
hebben ontdekt. Mee doen is dan ook een ideale mogelijkheid de
Westlandse wateren beter te leren kennen.
Net als elke tocht vangen wij aan met koffie aan de vereniging.
Zoals het er nu naar uit ziet zullen wij, zoals ook bij een aantal
vorige sloepentochten is gedaan, naar het gastvrije terras van
w.s.v. Westland varen en sluiten wij de dag af aan onze haven met
een heerlijk glas wijn of fris.
Zoals het er nu naar uit ziet zal de sloepentocht 2018 worden
gehouden op zaterdag 2 juni met als alternatieve datum 9 juni.
Indien u belangstelling heeft kunt u zich nu alvast opgeven bij
ondergetekende en de data alvast in uw agenda zetten. Wat ons
rest is goed weer en voldoende deelname. In het volgende
clubblad of als u zich reeds heeft opgegeven per mail houden wij u
op de hoogte van het verdere verloop.
Er is ook een Whatsapp groep “Sloepentocht 2018” na aanmelding
voegen wij u toe aan deze groep. Zo bent u altijd geïnformeerd
van de lopende en actuele zaken.
Ps sponsering van de tocht is ook mogelijk, graag zelfs.
Bert Otto
Mob: 06-18612669
atelier117@gmail.com
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Rommelmarkt
Ook dit jaar wordt er weer een
gezellige rommelmarkt
georganiseerd en wel op zondag
26 augustus.
Voldoende tijd dus om alvast leuke
spulletjes te verzamelen.
Meer informatie of alvast een
kraampje reserveren kun je zoals
gewoonlijk weer doen bij Frans Gast, mobiel 06-26483274.
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