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KERSTMARKT IN DE PATERSKERK
De donkere avonden zijn weer aangebroken en kerst staat alweer bijna voor de deur. Ook dit jaar wordt daarom weer de 
jaarlijke kerstmarkt in de paterkerk gehouden. Lees meer hierover op pagina 5.

Verder in deze editie van nieuwsblad de biest
# 02 - herinrichting WOZOCO terrein
# 03 - Seniorenvereniging “Altijd jong”
# 05 - Aanschuiflunch
# 06 - Vuurwerk
# 07 - Buitenbios 
# 08 - Belangrijke telefoonnummers 

Onthulling van de bankjes bij de winkels op de Graafschap 
Hornelaan: Lees meer op pagina 4.

In de vergadering van dinsdag 22 oktober 2013 heeft de Wijkraad de 
Biest de aktiviteiten voor de leefbaarheidagenda 2014 voor de wijk de 
Biest gekozen: 

1. Het Wijkfeest (i.s.m. wijkraad Groenewoud) en de kerstmarkt in 2014

2. De Buitenbioscoop 2014 (in samenwerking met wijkraad 
Groenewoud).

3. Verdere verfraaiing van de winkelstrip Graafschap Hornelaan

4. Verfraaiing van het Park Aan de Bron.

5. verfraaiing van het voormalige evenemententerrein Graafschaphor-
nelaan i.v.m. ontmanteling tijdelijke WOZOCO de Weijer.

De eerstkomende vergadering van de wijkraad is op dinsdagavond 
25 februari a.s. van 19.30 tot 21.30u. Wilt u de vergadering bijwonen, 
meld u dan aan bij het contactpunt van de wijkraad, (wijkraaddebiest@
online.nl) dan laten wij u weten op welke locatie de vergadering 
zal plaatsvinden.

Leefbaarheidagenda De Biest

Oproep Kerstmarkt

De wijkraad zoekt mensen die (kerst)
spulletjes willen verkopen op de kerst-
markt en mensen en verenigingen die 
de resultaten van hun liefhebberij wil-
len tentoonstellen tijdens de kerstmarkt 
op woensdag 11 december 2013 12 tot 
17 uur. wijkraaddebiest@online.nl 

Vuurwerk hoort uiteraard bij de jaarwisseling en vaak is het mooi. 
Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs do-
den te betreuren door vuurwerk. Lees meer op pagina 6. 
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Het wijkblad verschijnt vijf keer per 
jaar. In het wijkblad wil de wijkraad van 
de Biest u informeren over de zaken 
die in de wijk gebeuren of gaan ge-
beuren voor zover dat bekend is.

Heeft u zelf informatie waarvan u denkt 
dat zou iets zijn voor het wijkblad, een 
leuk verhaal, een gedicht, een mooie 
foto, een historische wetenswaardig-
heid, kortom alles wat in het wijkblad 
past, stuur het naar ons bij voorkeur 
in digitale tekstbestanden met exten-
sies .txt, .doc, .docx, rtf, .odt, ODF, en 
afbeeldingen met extensie .jpg en .png.
Naar: Stichting wijkraad de Biest, Post-
bus 345, 6000AH Weert, of per e-mail 
naar wijkraaddebiest@online.nl 

We zijn nog op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om met de buurt en de 
wijk bezig te zijn. Meld u aan om eens 
een vergadering mee te maken. U bent 
hartelijk welkom. E-mail: wijkraaddebi-
est @online.nl

Digitaal dit Wijkblad ontvangen?
U kunt dit wijkblad ook digitaal ontvan-
gen. Dit wijkblad is dan in kleur! U kunt 
dit verzoek mailen naar: 
wijkraaddebiest@online.nl.

Informatieavond 11 december

De wijkraad De Biest wil met bewon-
ers en betrokken buurtgenoten ideeën 
ophalen voor de groene inrichting 
van het Woon-zorgcomplex (wozoco) 
aan de Graafschap Hornelaan. Een 
uitgelezen kans om met andere gein-
teresseerden het groen, leefbaarheid 
en recreatie op de Biest op de agenda 
te zetten. 
De eerste informatieavond vindt op 
woensdagavond, 11 december plaats 
in de Galerie Weert, Biest 76. 

In 2014 komt een einde aan het tijdeli-
jke Wozoco aan de Graafschap Hor-
nelaan. De Wijkraad en Groen Weert 
hebben het initiatief genomen om met 
de gemeente in gesprek te gaan voor 
een invulling het wijkgroen zodra de 
Wozoco afgevoerd is. (Al enige tijd 
overlegt de gemeente met de wijkraad 
over  een groene bestemming van het 
gebied.) Er leven diverse ideeën. Wat 
zou u willen zien? 
Ter inspiratie, enkele mogelijkheden: 
Een stadsboomgaard met ouderwetse 
Limburgse hoogstamfruitbomen, zo-
dat kinderen weer leren dat fruit aan 
bomen groeit? Een vlindertuin, of een 
stadsakker? Een pluktuin met blo-
emenborders en een trapveldje? Wat 
moet blijven. Wat zou plaats kunnen 
maken voor iets anders. 
Omdat het weinig zin heeft om op in-
dividuele en schijnbaar daadkrachtige 
wijze plannen uit te werken zijn we 
op zoek naar medestanders die op 
actieve wijze met elkaar samen willen 
werken aan iets nieuws. Iets dat op 

termijn ook van betekenis kan worden 
voor alle bewoners van de Biest en 
Weert. Daarvoor zijn we op zoek 
naar mensen die nieuwe verbindin-
gen willen maken. Naar elkaar. Naar 
het groen en een eventuele speelse 
inrichting. Mensen die nog weten 
hoe het was. Mensen die hun ken-
nis willen doorgeven. Buurtbewon-
ers die ook actief een bijdrage willen 
leveren aan iets waar we allemaal 
wat aan kunnen hebben. Die mogelijk 
ook ideeën hebben in de sfeer van 
ontmoeten, beleven en verder benut-
ten. Die bijdrage kan fysiek zijn. Door 
de handen uit de mouwen te steken. 
Door andere liefhebbers te zoeken. 
  
Het uitgangspunt van de wijkraad 
is dat we het samen moeten doen. 
Vanuit de beweegredenen en mo-
tieven van de bewoners. Met oog op 
jong en oud. Maar oog op de toe-
komst. Duurzaam groen. Om van te 
genieten in het voorjaar als het frisse 
groen weer kleur geeft aan de wijk. In 
de zomerdag met schaduw en allerlei 
leven. Een plek ook waar we trots 
op zijn. Waar mensen op een aan-
gename manier samen dingen doen.

Voor de ontwikkeling en de uitwerking 
van ideeën hebben we mensen nodig 
die inzien dat groen en leefbaarheid 
samengaan. Dat de ons omringende 
bomen, struiken en borders ook ons  
welzijn en gezondheid dienen. Om er 
in te verpozen. Net als voeger. Maar 
ook vanwege de vruchten of bloemen 
die hier te vinden zijn.  Een van de 
leden van de wijkraad >>  

HERINRICHTING 
WOZOCO TERREIN



Nieuws uit de wijk

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Komt U eens binnenlopen voor een kop koffie in de Oran-
gerie, in de tuin van het Zorgcentrum Hieronymus. Op don-
derdag is er altijd een van de bestuursleden aanwezig

Kerstmis.
Op donderdag 19 december viert Altijd Jong Kerstmis. Om 
11.00 uur beginnen we het kerstfeest met een H.Mis. Aan-
sluitend drinken wij een glaasje en gaan we samen aan tafel 
voor een kerstdiner. ’s Middags is er gelegenheid om een 
kaartje te leggen, voor RummyKub of  Bingo. We sluiten de 
dag af met koffie en kerstbrood.

Kerstmarkt. 
Zoals gebruikelijk neemt Altijd Jong ook deel aan de Kerst-
markt van de Wijkraad. Graag ontmoeten wij op onze stand 
op woensdag 11 december in de Oude Paterskerk. 

100 jaar!!
Op woensdag 27 november wordt Mevr. Slabbers-Strijbos 
100 !! Uiteraard willen wij dit heugelijke feit, samen met haar 
familie, vieren. We beginnen de feestmiddag met een H.Mis 
uit dankbaarheid in het Kloosterkoor, waarna wij het feest 
voortzetten in de Oude Paterskerk. Wij wensen Fien Slab-
bers nog vele mooie jaren toe, ook bij Altijd Jong.   

Gezocht: breigaren.
Op maandagmiddag is een groep dames van Altijd Jong 
druk in de weer met het breien van dekens, truien, dassen 
en sokken voor een weeshuis in Polen.
Heeft U nog breigaren liggen, grote of kleine bolletjes, alle 
kleuren, wij zijn er blij mee!    

Het bestuur van “Altijd jong”
Tel.  524085 /  e-mail: T.Janssen1946@kpnmail.nl
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Altijd Jong is een gezellige club, waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen handwerken, yoga beoefenen, kaarten en 
rummy cub spelen, en waar ook de feestdagen uitgebreid worden gevierd. 

Seniorenvereniging “Altijd jong” /   
  KBO afdeling Biest-Weert.

	  

>> herinnert zich nog een boomgaard in de buurt, het ‘weike 
van De Goeij, noemden we daar toen. Wellicht heeft u ook 
zulke herinneringen of zelfs foto’s die weer anderen kunnen 
inspireren.. 

Samen werken we aan de leefbaarheid. Een aangename 
wijk waar het goed wonen en recreëren is. Waar mensen 
elkaar kennen en ze trots zijn op het groene karakter. Met 
mogelijkheden om tot rust te komen in de lunchpauze, of 
waar gespeeld kan worden. 

Mensen met ideeen en concreet kansen en mogelijkheden 
zien, zijn welkom in een  werkgroep. We zoeken mensen die 
met andere willen werken aan de groene ontwikkeling. 

Na het maken van plannen, ontwerpen en het zoeken naar 
financiering willen we overgaan tot het  bouwen, graven, 
aanleggen van paadjes, plaatsen van bankjes, planten van 
bomen of anderszins een bijdrage willen leveren. Dat kan nu 
al via wijkraaddebiest@online.nl
Op 11 december na de kerstmarkt bent u welkom om 19.30 
bij Galerie Biest 76 Weert. 

Groenste stad van Europa

Biest zet Groen 
op de wijkagenda
Weert is recent uitgeroepen tot groenste stad van Europa. 
Iets om trots op te zijn. Een groene omgeving en karakter-
istiek erfgoed. Ook op de Biest staat het volop in de be-
langstelling. Simpelweg omdat het veelbepalend is voor de 
leefbaarheid en het karakter van onze wijk. Maar de zorg 
voor de staat en het verhaal van dat groen in de wijk komt 
niet vanzelf tot stand. Wat kunnen we doen om de beleef-
baarheid van het groen te verbeteren. Misschien heeft u ook 
wensen en mogelijkheden die u ziet. Aarzel niet, meldt u 
aan. 

De avond begint op 11 december begint om 19.30 uur.  
Deelname is gratis.
Galerie Weert,  Biest 76
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Je buur

Afgelopen jaar heeft het project Cultuur met je buur plaats-
gevonden dat door Rick en de Marktplaats Ku+Cu is geor-
ganiseerd. In drie wijken werkten mensen samen aan de 
verbetering van hun omgeving: wijkraad, basisschool, 
kunstenaars, vrijwilligers, ondernemers deden hun best om 
een lelijke plek te veranderen in een mooie.
Kinderen van de Montessorischool hebben samen met 
kunstenares Inge Korten de fietstunnel onder de Wiekend-
reef verfraaid. De hulp van verschillende buurtbewoners was 
hierbij onmisbaar! 

Ook in de wijken Fatima en de Biest is hard gewerkt: het 
JOP in Fatima kreeg graffiti schilderwerk waarbij kunstenaar 
Bernard Visser en graffitiartiesten samenwerkten, bij de win-
kelstrip aan de Graafschap Hornelaan werden drie banken 
geplaatst die Emmy van de Venne met de kinderen van Aan 
de Bron maakte: in felle kleuren en versierd met kinderteke-
ningen. 

Tijdens de feestelijke onthulling die op 21 september plaats 
vond, werd het ‘Lied tegen de lelijkheid’ uitgevoerd, dat spe-
ciaal hiervoor geschreven werd. De tekst ziet u hiernaast.

Genomineerd!
Het project is aangemeld bij Onze Buurt en was bij de 
laatste zes genomineerden voor de ‘hoofdprijs’, die werd 
gewonnen door een project in De Hei bij Venray. 

Het juryrapport dat alle projecten beoordeelde schreef het 
volgende over Cultuur met je Buur:
“Bewustwording creëren van de eigen verantwoordelijkheid 
van bewoners voor de leefbaarheid in de wijk, kinderen 
betrekken bij hun omgeving, mooi maken wat lelijk was. Via 
cultuur in de breedste zin van het woord betrokkenheid én 
eigen verantwoordelijkheid vergroten, te beginnen bij jonger-
en. Finalist “Cultuur met je Buur” zette dit verhaal tijdens de 
presentatie kracht bij met een professionele film. De jury 
was onder de indruk van de gedragenheid van het project 
en de samenwerking met vele partners. Ook dit project 
geldt  - met haar doel om het bewustzijn van de eigen rol in 
je omgeving te vergroten, bij kinderen en volwassenen - als 
één van de vooruitlopers op de veel genoemde ‘participatie-
samenleving’, de doe-democratie. Het project straalt de 
juiste cultuur uit”. 

Een mooi beeld van het project is te zien op het filmpje dat 
Ton Nijsen maakte. 

Via deze link kunt u het bekijken: http://youtu.be/OG9rK-
6n8yLw

Wijkbewoners, hartelijk dank voor jullie inzet en jullie  
betrokkenheid! 

Het lied tegen de lelijkheid.
Heel de buurt in rep en roer, wat lelijk, wat lelijk

heel de wijk kijkt vreselijk zuur
wat lelijk is die muur.

 
blinde muren, troep op straat. Kapotte banken, prikkeldraad

junks in de speeltuin, poep aan je schoen                    
overal kauwgum, wat gaan we nu doen.

 
wat kun je  doen, wat kun je zelf doen, help een handje mee

wie wil je zijn, wie wil je zelf zijn, daarover dromen is fijn.
 

niet vervuilen, gooi in die bak. Schilder de muren, schop niks 
in de prak                       

fix wat kapot is, spuug niet op de grond
anders krijg je een schop voor je kont.

 
wat kun je doen, wat kun je zelf doen, help een handje mee

wie wil je zijn, wie wil je zelf zijn, dat voor elkaar krijgen is fijn
 

groen in de parkjes, kleur op de straat. Strips op de kastjes, 
licht aan ‘s avonds laat                

grote gaten, zet er een beeld
zodat de wijk  je nooit verveeld.

 
wat kun je doen, wat kun je zelf doen, help een handje mee.
wie wil je zijn, wie wil je zelf zijn, maak het wonen hier fijn.

 

 





































































ONTHULLING BANKJES OP DE    
GRAAFSCHAP HORNELAAN

afsluiting Cultuur met
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Op woensdag 11 december organiseert wijkraad De Biest een gezellige kerstmarkt! Iedereen is van 12.00 tot 17.00 
uur welkom om samen met anderen alvast van het heerlijke kerstgevoel te proeven in de sfeervolle ambiance van 
de Oude Paterskerk op de Biest.

Kerstmarkt     Paterskerk

Aanschuif-
lunch!!

Deze middag worden er op de markt verschillende leuke 
hebbedingen verkocht. Hierbij kan worden gedacht aan  
kerstproducten en handgemaakte sieraden, kaarsen en 
tassen. Onder het genot van kerstmuziek, gezongen door 
het Zonnehuiskoor van PSW, kunt u op het terras in de kerk 
genieten van koffie, thee of gluhwein met vers gebakken 
wafels.   

Wilt u deelnemen aan de kerstmarkt, dan kunt u zich aan-
melden of meer informatie opvragen via wijkraaddebiest@
online.nl.

Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Vind 
je samen eten veel gezelliger dan alleen eten? Vind je 
het niet fijn om in een openbare eetgelegenheid alleen 
aan een tafeltje te zitten? Dan is de Aanschuiflunch echt 
iets voor joul

Waar:  Brasserie Gruuéts, Stationsstraat 18’
Wanneer:  ledere eerste dinsdag van de maand  
Tijdstip:  12: 00 uur.
Kosten: 8,50 (excl. drank).
De eerstvolgende aanschuiflunch vindt plaats op dinsdag 
3 december 2013!

De Aanschuiflunch bestaat uit soep naar keuze en een tafel-
buffet bestaande uit vlees- en visgerechtjes (Vegetarisch of 
dieetwensen mogelijk).

Voor vragen en aanmelding neem contact op met Gruuéts, 
0495-548925.

Agenda  2013/2014 van de wijkraad de Biest 

Kerstmarkt   : Woensdag 11 december 2013
Buurtfeest    : laatste zondag juni, i.v.m.  
     (school-)vakanties 2014
Buitenbioscoop : september 2014

Vergaderdatums 2014 
(dinsdagen):
25 feb, 1 apr,  20 mei, 
17 juni, 9 sept, 21 okt

Wijkblad: Deadline 
inleveren kopij:  
21 jan, 23 mrt, 25 mei, 
5 aug, 2 nov

Je buur
ONTHULLING BANKJES OP DE    
GRAAFSCHAP HORNELAAN

Schuttersgilde St. Hieronymus

Oud papier inzameling is op:
zaterdag 15 december 2013:

Het papier kan tussen 10 en 13 uur aangeboden worden 
bij de container  welke geplaatst is nabij de kruising 
Klooster- straat/Charitasstraat.

Het is op deze data ook mogelijk om gebruikte afgedankte 
kleding aan te leveren. 

De kleding kan verpakt in zakken  of in dozen aangeleverd 
worden.
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Vuurwerk hoort uiteraard bij de jaarwisseling en vaak is 
het mooi. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewon-
den en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. 
Vaak doordat anderen onverantwoordelijk omgaan met 
vuurwerk, of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor 
onveilig is.

Welk vuurwerk is veilig?
Koop alleen goedgekeurd vuurwerk bij erkende verkoop-
punten. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan:
• de Nederlandse gebruiksaanwijzing; 
• dat u het alleen op 29, 30 en 31 december kunt   
 kopen. Valt een van deze dagen op een zondag?  
 Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op  
 28 december; 
• de aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’; 
• een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt  
 welke effecten u kunt verwachten van het soort  
 vuurwerk; 
• de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en  
 de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant  
 en de importeur (of handelaar); 
• het toegekende artikelnummer en productiejaar; 
• CE-keurmerk op nieuw vuurwerk.  

Hoe weet u of vuurwerk illegaal is?
Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er niet 
afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal verkocht. 
Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat 
niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verk-
oopdagen in Nederland wordt verkocht. Voorbeelden van 
bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, morti-
erbommen, Chinese rollen en lawinepijlen.

Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?
Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd. Er wordt dus niet ge-
zocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk 
dat niet wil afgaan, of dat niet goed of volgens de aanwijz-
ingen afgaat. Het lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u 
niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te 
zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden 
tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast is de kracht 
van de explosie zo groot dat dit iemand ernstig kan verwon-
den, of zelfs doden.

Hoe oud moet je zijn om vuurwerk te kopen?
Twaalf jaar voor fop- en schertsvuurwerk zoals knalerwten 
en sterretjes. Zestien jaar voor al het overige vuurwerk.
Mag ik vuurwerk in het buitenland kopen?
Ja, maar alleen als het voldoet aan de eisen van de Ned-
erlandse wet en er vooraf melding van wordt gedaan bij 
de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook moet u het 
vuurwerk naar Nederland brengen tijdens de toegestane 
verkoopdagen.  

Wanneer mag ik vuurwerk afsteken of bezitten?
• Van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur  
 mag u vuurwerk afsteken. Valt een van de ver- 
 koopdagen (29, 30 en 31 december) op een  
 zondag? Dan mag er op die dag geen vuurwerk  
 worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuur 
 werk te verkopen op 28 december. 
• U mag geen vuurwerk op de openbare weg bij u  
 hebben vóór en ná de verkoopdagen. 
• Shows met professioneel vuurwerk mogen het hele  
 jaar door worden gehouden. Dit geldt alleen voor  
 deskundigen met een speciale training en een ver- 
 gunning. 

Hoeveel vuurwerk mag ik bezitten?
U mag vijfentwintig kilo vuurwerk in uw bezit hebben.

Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?
Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is 
opgeslagen of wordt verhandeld? Of wordt er in uw buurt te 
vroeg vuurwerk afgestoken?
• Meld dit bij de politie 0900-8844; 
• Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad  
 Anoniem op 0800-7000. 

Ik heb vuurwerk over. Mag ik dit bewaren voor volgend 
jaar?
Ja, als het niet meer dan vijfentwintig kilo vuurwerk is. Dit 
wordt echter niet aangeraden.
Waar vind ik voorlichting over het veilig afsteken van 
vuurwerk?
• Bureau Halt: geeft voorlichting over vuurwerk aan  
 leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet  
 onderwijs. Dat gaat over de vraag wanneer  
 vuurwerk afsteken strafbaar is, over het bezit van te  
 veel of illegaal vuurwerk en het veroorzaken van  
 vernielingen en overlast. Halt besteedt ook aandacht  
 aan het veilig afsteken van vuurwerk. 
• Openbaar Ministerie: op deze site vindt u een vuur 
 werktest. Met deze test kunt u kijken of het door u  
 gekochte vuurwerk legaal is. 
• Consument en veiligheid: geeft informatie over het  
 veilig afsteken van vuurwerk. 
• Brandweer: op hun website vindt u informatie over  
 het herkennen van illegaal vuurwerk, de werking van  
 vuurwerk en het veilig afsteken van vuurwerk. 

Vuurwerk 



Op zaterdag 14 september was de buitenbios gepland en ondanks het wisselvallige weer had de organisatie toch 
besloten om activiteiten door te laten gaan.

Vuurwerk Buitenbios in het park

Beesterbolle activiteitenagenda
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Het werd met name vanaf 15.00 spannend of het droog zou 
blijven…
We zijn dan ook erg blij dat de mensen in groten getale zijn 
gekomen en uiteraard dat het droog is gebleven. Velen had-
den stoeltjes of dekens meegenomen en voor de zekerheid 
iets tegen de regen. De kinderen en volwassenen genoten 
van de animatiefilm “Brave” en ook van de heerlijke drankjes 
en (Turkse) hapjes die er waren. 

Het was, ondanks dat het niet al te warm was, best gezellig 
met z’n allen. Volgend jaar zullen de wijkraden, als het niet 
tegenzit, weer een buitenbios organiseren. De datum zal te 
zijner tijd worden bekendgemaakt.

Via deze weg willen we alle bezoekers, de gemeente Weert 
en betrokken ondernemers hartelijk danken.
Een goede impressie met foto’s vindt u hieronder en op:
Weert de Gekste: http://bit.ly/17AtPKY.

Wijkraden Biest en Groenewoud

Datum Activiteiten Aanvang Waar Bijeenkomst
11-01-14 Kolderieke Aovundj met uitroeping Kestieelhieer 20.11 uur Cafe de Hook 20.00 uur
26-01-14 Bekendmaking Kroeenprinses en Kroeenprins + omdopen Beester-

brok
Cafe de Hook

08-02-14 Kestieelhieere receptie,Aansluitend bal-avond 19.00 uur Cafe de Hook 18.45

Kijk voor de gehele activiteitenkalender op www.vvdebeesterbolle.nl
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