
PRAKTIJK MORSHUIS- VERAA
IS I.V.M. VAKANTIE GESLOTEN VAN:

Maandag 25 mei T/M Vrijdag 29 mei
LET OP: GEEN INLOOPSPREEKUUR,
spreekuur alleen op afspraak

Waarneming: Praktijk Timmerman
Stationsstraat 1 - tel: 0416-378111

Avond/ nacht/weekenddienst voor spoedgevallen:
Centrale Huisartsenpost

Tel: 0900-332 22 22 - TweeSteden Ziekenhuis lok. Waalwijk

Bestel nu op davidspeeltmetvuur.nl of koop in de boekwinkel

DAVID SPEELT MET VUUR
NIET EERDER WAS GRILLEN ZO 
BETOVEREND! 

HUISARTSENGROEP
”HET RAETHUYS”

Stationsstraat 3, 5151 HA Drunen

In verband met nascholing is 
dr. Wassink van dinsdag 26 t/m 

vrijdag 29 mei afwezig.

Waarneming:
Spreekuur uitsluitend op afspraak:

Dr. Schreurs, tel. 372223
Dr. Wynhoven, tel. 372250

Na 17.00 uur en tijdens het weekend 
kunt u voor spoedgevallen contact 
opnemen met: T: 0900-332 22 22
van de Centrale Huisartsenpost.

Grote Kerk 3A  Vlijmen  073-5114643

www.vanderkolktegels.nl

GESPECIALISEERD IN DE VOLLEDIGE 

AFMONTAGE VAN UW TEGELS EN SANITAIR

tegels
meer dan 

6000 soorten

natuursteen
ontdek de ongekende 

mogelijkheden van 
puur natuur

sanitair
showroom van 850 m2

met alle denkbare 
A-merken

Informeer nu naar de projectaanbiedingen van het Geerpark en De Grassen 

www.veersebree.nl

Hopman de Rijklaan 2, 4354 NS Vrouwenpolder 
T: 0118 - 59 31 33 E: info@veersebree.nl

Luxe appartementen Buitenplaats Het Veerse Bree

Een perfecte mix van Luxe, Rust en  
      Activiteiten aan de Zeeuwse kust...

Een perfecte mix van Luxe, Rust en  
      Activiteiten aan de Zeeuwse kust...
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ANBO bezoekt Gouverneurshuis
HEUSDEN – ANBO Langstraat 
brengt op donderdag 28 mei 
een bezoek aan het Gouver-
neurshuis in Heusden. 
De informatieve middag be-
gint om 14.00 uur en kost 5 
euro voor leden en 6 euro 
voor niet-leden. 

Voor dat bedrag krijgen 
deelnemers een kopje kof-
fie/thee en een rondleiding 
door het museum. 
Het Gouverneurshuis be-
vindt u aan de  Putterstraat 
14.
Als u hieraan wilt deelne-

men, geef dit dan door aan 
Kees van Hulten. 

Aanmelden voor het 
uitstapje kan bij Kees van 
Hulten (via 0416-338389 
of mail: keesvanhulten@
ziggo.nl). 

Â

De Aleph daagt 
mannen uit met 
‘Daddy Cool’!
DRUNEN - Vind je jezelf te 
oud? Vind je dat je geen 
dansskills hebt? Zie je er 
het nut niet van in? Dan heb 
je het mis! Dans heeft een 
functie om tot jezelf en el-
kaar te komen. Het is mak-
kelijk en voor iedereen die 
in muziek opgaat! Het geeft 
vrijheid, ontspanning, los-
laten en plezier, waardoor 
lichaam en geest samenko-
men. Kortom, dans is een-
voudig, maar een belangrijk 
gereedschap om jezelf op 
een andere manier op een 
vlotte- en open manier te 
laten zien. So You Think 
You Are Old?  Nee, toch? 
Get on up and dance! Meld 
je aan als je een man bent 
en doe mee. De korte cur-
sus ‘Daddy Cool’ heeft een 
urban/hiphop tintje gesierd 
met (dagelijkse) handelin-
gen die tot een dans worden 
omgetoverd. Daarnaast is 
er tijd voor zelfontdekking, 
zodat je jezelf helemaal los 
kan laten gaan. Deze korte 
cursus wordt gegeven door 
Rodney Kasandikromo, bij 
de Aleph, in de Grotestraat 
65 te Drunen, op maandag-
avonden van 19.00-20.00 uur 
(bij voldoende deelnemers) 
en wel op de volgende data: 
18 mei, 1 juni, 8 juni en 15 
juni. Prijs: 40 euro voor 5 
lessen van 1 uur (8 euro per 
les). 

Verrassing voor 
voedselbank
DOEVEREN - Stichting Dub-
belGoed doneerde in de 
week dat de koning jarig 
was 500 stukken kaas (win-
kelwaarde 2000 euro). Deze 
kaas kwam ten goede aan 
alle ingeschreven leden van 
Voedselbank Den Bosch 
e.o.. Dit betekende dat in de 
voedselpakketten van de 
uitdeelpunten in de plaat-
sen Den Bosch, Heusden, 
Vlijmen, Vught, Den Dun-
gen in die week de mensen 
konden rekenen op kaas in 
hun voedselpakket. Dankje-
wel aan alle kledinggevers 
van Stichting DubbelGoed 
die deze actie mogelijk heb-
ben gemaakt! Dankjewel  
aan Sligro voor hun sup-
port! Dankjewel Voedsel-
bank Den Bosch dat jullie 
het aantal aanvulden tot 580 
stukken kaas! Breng uw nog 
goede, gebruikte kleding bij 
Stichting DubbelGoed zodat 
ook hier een  DubbelGoede 
actie tot stand kan komen.

Kermissen in de 
regio
- Vesting Heusden: donderdag 
14 mei t/m zondag 17 mei Bo-
termarkt / Vismarkt
- Drunen: vrijdag 22 mei t/m 
maandag 25 mei  Raadhuis-
plein
- Nieuwkuijk: zaterdag 20 
juni t/m dinsdag 23 juni  
Nieuwkuijksestraat
- Herpt: zaterdag 4 juli t/m 
dinsdag 7 juli  Hoofdstraat
- Haarsteeg: zaterdag 25 juli 
t/m dinsdag 28 juli  
- Vlijmen: vrijdag 25 sep-
tember t/m dinsdag 29 sep-
tember   Het Plein
- ‘s-Hertogenbosch: van 21 
tot en met 30 augustus
- Tilburg: van 17 tot en met 
26 juli

HEUSDEN – St. Joris met 
de Draak komt op zon-
dag 17 mei uitgebreid aan 
bod tijdens de zondag-
middagwandeling langs 
‘De Schuttersdoelen’ in 

de Putterstraat in Heus-
den. De stadswandeling 
vertrekt om 14.30 uur en 
verzamelen bij het bezoe-
kerscentrum’ De kosten 
bedragen 4,50 euro.

Langs de Schuttersdoelen
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COLOFON

DRUNEN - De eerste vakantiekiesdag van BSO Sportpark van 
Mikz in Drunen was al direct een ‘schot in de roos’:  bij Mboss  
Outdoor&Sports schatten zoeken met de metaaldetector, een 
kampvuur waar marshmallows geroosterd konden worden 
en…boogschieten!  Alle kinderen mochten hun schatten 
meenemen naar huis’.

Kinderopvang bij Mboss

Afscheid 
muzikaal leider
HEUSDEN – Het Vocaal En-
semble Pavane uit Heusden 
neemt op woensdagavond 
13 mei afscheid van mu-
zikaal leider Bert Nederlof 
tijdens een concert in De 
Open Hof aan de Breestraat 
10 in Heusden. 
Nederlof is sinds de oprich-
ting verbonden aan Pavane, 
eerst als zanger en nu ruim 
25 jaar als muzikaal leider. 1 
januari 2015 moest hij van-
wege fysieke beperkingen 
gedwongen stoppen. 

Het concert begint om 20.15 
uur en de toegang is gratis. 
Kaarten kunnen worden ge-
reserveerd via leden van Pa-
vane en pavane.heusden@
gmail.com.

Een zo goed en normaal 
mogelijk leven leiden. 
Willen we dat niet 
allemaal? Maar hoe 
slagen mensen daarin 
die kwetsbaar zijn voor 
psychoses of een autisme 
spectrum stoornis 
hebben? Sommigen 
redden zich zelfstandig. 
En de mensen die 24 uur 
per dag begeleiding nodig 
hebben wonen in een 
GGZ instelling. 

Door Wilma van Rooijen

Maar er is ook een groep 
mensen die intensieve bege-
leiding nodig heeft en gebaat 
is bij zelfstandig wonen. Het 
zogenaamde ‘beschermd 
wonen.’ Sinds de WMO 

2015 is elke gemeente zelf 
verantwoordelijk voor het 
bieden van de juiste woon-
voorziening voor mensen 
met psychische of psycho-
sociale problemen. Daarbij 
neemt het aantal mensen 
dat begeleid wonen met 
professionele zorg nodig 
heeft fors toe, nu er door een 
veranderd beleid minder 
plaats in GGZ instellingen 
is. Chapeau Woonkringen 
Heusden is daarom in ge-
sprek met zowel de woning-
corporatie Woonveste als de 
gemeente Heusden om een 
woonomgeving op te zet-
ten voor deze mensen. Een 
beproefd model voor deze 
woonomgeving is er al, ech-

ter eerst moet duidelijk wor-
den om hoeveel inwoners 
het gaat die voor het bege-
leid wonen in aanmerking 
komen. Is een woonkring in 
Heusden realiseerbaar? Om 
dat scherper in beeld te krij-
gen wordt er op 19 mei een 
informatieavond georgani-
seerd voor belangstellen-
den. Theo Nelissen, voorzit-
ter van Chapeau Woonkring 
Heusden, licht toe: ‘Onze 
stichting realiseert bij vol-
doende deelname een woon-
omgeving met professionele 
zorg. Wanneer je weet dat 
1 op de 100 mensen te ma-
ken heeft met psychische of 

psychosociale problemen, 
verwachten wij dat ook bin-
nen onze gemeente een aan-
tal mensen baat heeft bij dit 
initiatief. Tijdens de bijeen-
komst lichten we uitvoerig 
toe hoe zo’n woonomgeving 
eruit ziet. Voor wie deze be-
doeld is. Daarnaast zijn wij 
benieuwd naar de behoeften 
van mensen op dit gebied en 
is er volop ruimte voor vra-
gen.’ Namens de gemeente 
Heusden zal wethouder 
Margo Mulder een toelich-
ting geven. Ook Stichting 
Chapeau Woonkringen, wo-
ningcorporatie Woonveste 
en de GGZ Reinier van Ar-

Theo Nelissen, voorzitter van Chapeau Woonkring Heusden en Jos van Oyen directeur van de overkoepelende stichting Chapeau 
Woonkringen zijn bezig om in het kader van de WMo in Heusden een eigen woonkring te realiseren.   foto Wim Hollemans fotografie

EEN EIGEN WOON-
OMGEVING VOOR 
MENSEN OPZETTEN

Inloopavond voor mogelijk project 
beschermd wonen in Heusden

kel zijn vertegenwoordigd. 
Jos van Oyen, directeur van 
de overkoepelende stichting 
Chapeau Woonkringen: 
‘Landelijk zijn er diverse 
woonkringen opgezet. Je 
ziet dat bewoners beter en 
prettiger leven in een woon-
gemeenschap. Door onder-
deel uit te maken van een 
leefgemeenschap signale-
ren ze eerder problemen bij 
elkaar en voelen zich geluk-
kiger met lotgenoten in de 
buurt. Daarnaast biedt de 
professionele zorgaanbieder 
zorg op maat. In tegenstel-
ling tot een GGZ instelling 
participeren bewoners in 

de samenleving, bijvoor-
beeld door dagbesteding of 
vrijwilligerswerk. De woon-
voorziening blijkt ook een 
rust te zijn voor familie en 
vrienden van de inwoners. 
Het feit dat er altijd iemand 
is wanneer nodig voorkomt 
dat iemand bijvoorbeeld een 
terugval krijgt.’ Theo Nelis-
sen nodigt belangstellenden 
uit voor de informatie avond 
op 19 mei om 20.00 uur in 
de Caleidoscoop, Jan Steen-
straat 2 in Vlijmen/Vlied-
berg. De informatieavond 
vindt plaats Voor meer in-
formatie zie www.chapeau-
woonkringen.nl.



Kinderdagverblijf

Het Stuurwiel
www.hetstuurwiel.nl

- kinderdagopvang
- peuterspeelgroep
- buitenschoolse opvang

Mr. van Coothstraat 55 - Waalwijk
T: 0416 - 34 94 08

TE HUUR

KANTOORRUIMTE +
25 m2 - 300 m2 in centrum Waalwijk

info@schoener.nl

T 0416-56 44 56

P

A. ROMBOUTS
molenaar

Paardenvoeders en supplementen

HORSEFOOD ‘the best’
AANTREKKELIJK 

GEPRIJSD

Openingstijden: ma./di. 13.30-18.00 uur, wo. 10.00-12.30 uur, 
do./vr. 10.00-19.30 uur, za. 8.30-16.00 uur, zo. gesloten

Wolfshoek 73
Elshout
Tel.: 0416-372474

APK SERVICE VLIJMEN

Zonder afspraak • Neutrale keuringen • Herkeuring gratis
Nassaulaan 71a / Vlijmen / Tel.: 073-5116361

Keuren zonder zeuren !!!
ook voor alle kentekenplaten

OUD-HOLLANDS
SNOEPGOED

Proef de smaak van toen

3 zakjes voor € 7,-
210 gr. per zakje

Berg & Braam
Nieuwstraat 7 | 5256 BB Heusden-Vesting

www.bergenbraam.nl

Wil je pedicure 
worden?

In september starten we weer met 
dag en avondopleidingen.

Maandag 18 mei en dinsdag 30 juni 
kunt u een kijkje komen nemen op 

onze open dagen. 

Van 19.30 tot 21.30 is er open avond 
en staan onze deuren open. Voor 

vragen of informatie ga naar:
 www.pedicuretilburgopleidingen.nl

 of bel: 013-4638823/06-12643662

Pedicure Tilburg Opleidingen
 Saal van Zwanenbergweg 1

 5026 RM Tilburg

Uw specialist in de voetengezondheidszorg

TUINMAN STRATENMAKER
heeft nog tijd over

VOOR EEN KLEIN KLUSJE
TOT COMPLETE AANLEG
GRATIS en vrijblijvende prijsopgave.

25 JAAR ERVARING.

FRANS KLAVER
Bel 073-8200351
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dé Weekkrant is overal welkom

94% VAN DE 
CONSUMENTEN 
ONTVANGT 
DÉ WEEKKRANT 
GRAAG!

ANBO bezoekt Gouverneurshuis
HEUSDEN – ANBO Langstraat 
brengt op donderdag 28 mei 
een bezoek aan het Gouver-
neurshuis in Heusden. 
De informatieve middag be-
gint om 14.00 uur en kost 5 
euro voor leden en 6 euro 
voor niet-leden. 

Voor dat bedrag krijgen 
deelnemers een kopje kof-
fie/thee en een rondleiding 
door het museum. 
Het Gouverneurshuis be-
vindt u aan de  Putterstraat 
14.
Als u hieraan wilt deelne-

men, geef dit dan door aan 
Kees van Hulten. 

Aanmelden voor het 
uitstapje kan bij Kees van 
Hulten (via 0416-338389 
of mail: keesvanhulten@
ziggo.nl). 

Â

De Aleph daagt 
mannen uit met 
‘Daddy Cool’!
DRUNEN - Vind je jezelf te 
oud? Vind je dat je geen 
dansskills hebt? Zie je er 
het nut niet van in? Dan heb 
je het mis! Dans heeft een 
functie om tot jezelf en el-
kaar te komen. Het is mak-
kelijk en voor iedereen die 
in muziek opgaat! Het geeft 
vrijheid, ontspanning, los-
laten en plezier, waardoor 
lichaam en geest samenko-
men. Kortom, dans is een-
voudig, maar een belangrijk 
gereedschap om jezelf op 
een andere manier op een 
vlotte- en open manier te 
laten zien. So You Think 
You Are Old?  Nee, toch? 
Get on up and dance! Meld 
je aan als je een man bent 
en doe mee. De korte cur-
sus ‘Daddy Cool’ heeft een 
urban/hiphop tintje gesierd 
met (dagelijkse) handelin-
gen die tot een dans worden 
omgetoverd. Daarnaast is 
er tijd voor zelfontdekking, 
zodat je jezelf helemaal los 
kan laten gaan. Deze korte 
cursus wordt gegeven door 
Rodney Kasandikromo, bij 
de Aleph, in de Grotestraat 
65 te Drunen, op maandag-
avonden van 19.00-20.00 uur 
(bij voldoende deelnemers) 
en wel op de volgende data: 
18 mei, 1 juni, 8 juni en 15 
juni. Prijs: 40 euro voor 5 
lessen van 1 uur (8 euro per 
les). 

Verrassing voor 
voedselbank
DOEVEREN - Stichting Dub-
belGoed doneerde in de 
week dat de koning jarig 
was 500 stukken kaas (win-
kelwaarde 2000 euro). Deze 
kaas kwam ten goede aan 
alle ingeschreven leden van 
Voedselbank Den Bosch 
e.o.. Dit betekende dat in de 
voedselpakketten van de 
uitdeelpunten in de plaat-
sen Den Bosch, Heusden, 
Vlijmen, Vught, Den Dun-
gen in die week de mensen 
konden rekenen op kaas in 
hun voedselpakket. Dankje-
wel aan alle kledinggevers 
van Stichting DubbelGoed 
die deze actie mogelijk heb-
ben gemaakt! Dankjewel  
aan Sligro voor hun sup-
port! Dankjewel Voedsel-
bank Den Bosch dat jullie 
het aantal aanvulden tot 580 
stukken kaas! Breng uw nog 
goede, gebruikte kleding bij 
Stichting DubbelGoed zodat 
ook hier een  DubbelGoede 
actie tot stand kan komen.

Kermissen in de 
regio
- Vesting Heusden: donderdag 
14 mei t/m zondag 17 mei Bo-
termarkt / Vismarkt
- Drunen: vrijdag 22 mei t/m 
maandag 25 mei  Raadhuis-
plein
- Nieuwkuijk: zaterdag 20 
juni t/m dinsdag 23 juni  
Nieuwkuijksestraat
- Herpt: zaterdag 4 juli t/m 
dinsdag 7 juli  Hoofdstraat
- Haarsteeg: zaterdag 25 juli 
t/m dinsdag 28 juli  
- Vlijmen: vrijdag 25 sep-
tember t/m dinsdag 29 sep-
tember   Het Plein
- ‘s-Hertogenbosch: van 21 
tot en met 30 augustus
- Tilburg: van 17 tot en met 
26 juli

HEUSDEN – St. Joris met 
de Draak komt op zon-
dag 17 mei uitgebreid aan 
bod tijdens de zondag-
middagwandeling langs 
‘De Schuttersdoelen’ in 

de Putterstraat in Heus-
den. De stadswandeling 
vertrekt om 14.30 uur en 
verzamelen bij het bezoe-
kerscentrum’ De kosten 
bedragen 4,50 euro.

Langs de Schuttersdoelen
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DRUNEN - De eerste vakantiekiesdag van BSO Sportpark van 
Mikz in Drunen was al direct een ‘schot in de roos’:  bij Mboss  
Outdoor&Sports schatten zoeken met de metaaldetector, een 
kampvuur waar marshmallows geroosterd konden worden 
en…boogschieten!  Alle kinderen mochten hun schatten 
meenemen naar huis’.

Kinderopvang bij Mboss

Afscheid 
muzikaal leider
HEUSDEN – Het Vocaal En-
semble Pavane uit Heusden 
neemt op woensdagavond 
13 mei afscheid van mu-
zikaal leider Bert Nederlof 
tijdens een concert in De 
Open Hof aan de Breestraat 
10 in Heusden. 
Nederlof is sinds de oprich-
ting verbonden aan Pavane, 
eerst als zanger en nu ruim 
25 jaar als muzikaal leider. 1 
januari 2015 moest hij van-
wege fysieke beperkingen 
gedwongen stoppen. 

Het concert begint om 20.15 
uur en de toegang is gratis. 
Kaarten kunnen worden ge-
reserveerd via leden van Pa-
vane en pavane.heusden@
gmail.com.

Een zo goed en normaal 
mogelijk leven leiden. 
Willen we dat niet 
allemaal? Maar hoe 
slagen mensen daarin 
die kwetsbaar zijn voor 
psychoses of een autisme 
spectrum stoornis 
hebben? Sommigen 
redden zich zelfstandig. 
En de mensen die 24 uur 
per dag begeleiding nodig 
hebben wonen in een 
GGZ instelling. 

Door Wilma van Rooijen

Maar er is ook een groep 
mensen die intensieve bege-
leiding nodig heeft en gebaat 
is bij zelfstandig wonen. Het 
zogenaamde ‘beschermd 
wonen.’ Sinds de WMO 

2015 is elke gemeente zelf 
verantwoordelijk voor het 
bieden van de juiste woon-
voorziening voor mensen 
met psychische of psycho-
sociale problemen. Daarbij 
neemt het aantal mensen 
dat begeleid wonen met 
professionele zorg nodig 
heeft fors toe, nu er door een 
veranderd beleid minder 
plaats in GGZ instellingen 
is. Chapeau Woonkringen 
Heusden is daarom in ge-
sprek met zowel de woning-
corporatie Woonveste als de 
gemeente Heusden om een 
woonomgeving op te zet-
ten voor deze mensen. Een 
beproefd model voor deze 
woonomgeving is er al, ech-

ter eerst moet duidelijk wor-
den om hoeveel inwoners 
het gaat die voor het bege-
leid wonen in aanmerking 
komen. Is een woonkring in 
Heusden realiseerbaar? Om 
dat scherper in beeld te krij-
gen wordt er op 19 mei een 
informatieavond georgani-
seerd voor belangstellen-
den. Theo Nelissen, voorzit-
ter van Chapeau Woonkring 
Heusden, licht toe: ‘Onze 
stichting realiseert bij vol-
doende deelname een woon-
omgeving met professionele 
zorg. Wanneer je weet dat 
1 op de 100 mensen te ma-
ken heeft met psychische of 

psychosociale problemen, 
verwachten wij dat ook bin-
nen onze gemeente een aan-
tal mensen baat heeft bij dit 
initiatief. Tijdens de bijeen-
komst lichten we uitvoerig 
toe hoe zo’n woonomgeving 
eruit ziet. Voor wie deze be-
doeld is. Daarnaast zijn wij 
benieuwd naar de behoeften 
van mensen op dit gebied en 
is er volop ruimte voor vra-
gen.’ Namens de gemeente 
Heusden zal wethouder 
Margo Mulder een toelich-
ting geven. Ook Stichting 
Chapeau Woonkringen, wo-
ningcorporatie Woonveste 
en de GGZ Reinier van Ar-

Theo Nelissen, voorzitter van Chapeau Woonkring Heusden en Jos van Oyen directeur van de overkoepelende stichting Chapeau 
Woonkringen zijn bezig om in het kader van de WMo in Heusden een eigen woonkring te realiseren.   foto Wim Hollemans fotografie

EEN EIGEN WOON-
OMGEVING VOOR 
MENSEN OPZETTEN

Inloopavond voor mogelijk project 
beschermd wonen in Heusden

kel zijn vertegenwoordigd. 
Jos van Oyen, directeur van 
de overkoepelende stichting 
Chapeau Woonkringen: 
‘Landelijk zijn er diverse 
woonkringen opgezet. Je 
ziet dat bewoners beter en 
prettiger leven in een woon-
gemeenschap. Door onder-
deel uit te maken van een 
leefgemeenschap signale-
ren ze eerder problemen bij 
elkaar en voelen zich geluk-
kiger met lotgenoten in de 
buurt. Daarnaast biedt de 
professionele zorgaanbieder 
zorg op maat. In tegenstel-
ling tot een GGZ instelling 
participeren bewoners in 

de samenleving, bijvoor-
beeld door dagbesteding of 
vrijwilligerswerk. De woon-
voorziening blijkt ook een 
rust te zijn voor familie en 
vrienden van de inwoners. 
Het feit dat er altijd iemand 
is wanneer nodig voorkomt 
dat iemand bijvoorbeeld een 
terugval krijgt.’ Theo Nelis-
sen nodigt belangstellenden 
uit voor de informatie avond 
op 19 mei om 20.00 uur in 
de Caleidoscoop, Jan Steen-
straat 2 in Vlijmen/Vlied-
berg. De informatieavond 
vindt plaats Voor meer in-
formatie zie www.chapeau-
woonkringen.nl.


