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Voorwoord
Tegenover ons kerkje zijn enige maanden geleden nieuwe appartementen gebouwd. Het ziet er mooi uit, vind ik. Het gebouw dat er
eerder zat, ken ik alleen maar als leeg en ongezellig ogend winkelpand. Hoe het er dáárvoor uitzag, heb ik op ansichtkaarten gezien.
Met de tram die toen nog over de Doetinchemseweg reed, de winkels met mooie gestreepte luifels en een grote boom in de tuin van
de pastorie.
En daarvoor?
Ik weet het niet. Soms hoor ik verhalen. Van de boerderij op de plek
van de Bettekamp. Dat je achter de Doetinchemseweg zo de velden
in kon lopen. Over de oude MULO en de huishoudschool. Allemaal
van voor mijn tijd, maar voor een aantal van u nog eigen herinneringen.
Varsseveld is veranderd in de loop van de jaren. En dat geldt natuurlijk voor alle dorpen en steden. Ooit, 13.000 jaar geleden, werd hier
op rendieren gejaagd. Er hebben Romeinse soldaten gelopen en in
de 12e eeuw stond er een versterkt huis, met een heuse gracht eromheen. Het huis van graaf Godschalk van Varsseveld.
Zoveel mensen tussen toen en nu. Met verschillende gewoonten en
gebruiken, met verschillende goden, tradities en rituelen. Zoveel levens die zijn geleefd, zoveel vreugde en verdriet.
Het dorp is steeds veranderd en er wonen telkens andere mensen. En
terwijl sommigen nog weten van de eerste supermarkt in het dorp
(van Jopie en Bertus Jansen), kopen we nu bijna gedachteloos japanse sushi en italiaanse pizza.
En toch.... toch is er misschien minder veranderd dan het lijkt.
Want al die mensen zijn op de één of andere manier bezig geweest
om iets van het leven te maken. Vroeger misschien met minder kansen en mogelijkheden dan nu, maar desalniettemin. Een goed leven
voor jezelf en de mensen die bij je horen. Dat is wat we willen en
wat ons bindt met al die generaties voor ons. Net zoals het ons verbindt met al die mensen die na ons zullen komen. Voor wie dat nieu-
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we pand aan de Doetinchemseweg een beeld zal zijn van OudVarsseveld en onze kleding en gewoontes hopeloos ouderwets.
Maar ook zij zullen zien dat wij, op ons moment in de tijd, op onze
manier, bezig zijn geweest om iets van het leven te maken. Met de
kansen en mogelijkheden die wij hebben. Een goed leven voor
onszelf en de mensen die bij ons horen.

Hartelijke groet, Nicoline
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Van de bestuurstafel
Beste mensen,
Wat was het een mooie viering bij de koffieboerderij. Mooie woorden, mooie muziek. Een gezellig nazit.
Een ochtend om met dankbaarheid op terug te zien.
Maandagavond 28 juni was onze ledenvergadering.
Het was een goede vergadering, waarin een aantal zaken besproken
werd.
Het blijkt dat de opstelling tijdens de vieringen, zoals hij was in coronatijd, wel bevalt bij een aantal leden.
Dit houden we dus zo, maar dan niet meer met de grote tafels ervoor,
maar met de kleine tafeltjes ertussen.
Ook geen koffie meer vooraf, maar gezellig koffiedrinken in de
Eendracht na de viering.
Verder wordt door de verschillende commissies overleg gepleegd hoe
en wanneer men weer een voorzichtige start gaat maken.
Vrij en….Zo is inmiddels alweer begonnen met optredens en de
60+Club gaat 20 juli een gezellige bijeenkomst houden. Verderop in
deze Eendracht meer informatie over een en ander.
De vieringen zijn weer ‘open’, maar we vragen u, om u nog wel op te
geven bij Johannes van der Laan.
Eigenlijk geldt dit voor alle activiteiten voorlopig. Dan is de juiste
plaatsing van stoelen mogelijk.
De anderhalve meter afstand geldt nl. nog steeds. Zeker nu de besmettingen weer oplopen.

Van de penningmeester

Wij ontvingen via de penningmeester een gift van €100,- euro,
waarvoor dank!
In het bakje bij de deur van de Eendracht zat € 73,90 in totaal.
Uiteraard hiervoor ook onze dank!!
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In memoriam
Johanna Berendina Janssen-Regeling
Annie

Annie wordt geboren in Dinxperlo op 7 september 1940.
Zij overlijdt in Winterswijk op 12 juni 2021.
Annie is enig kind. Ze wordt geboren op een stralende zaterdag in
september. Ze volgt de lagere school in Dinxperlo, gevolgd door de
huishoudschool in Terborg. Daarna gaat ze werken als hulp in de
huishouding.
Op de kermis in Breedenbroek ontmoet ze Jan. Ze vinden elkaar
leuk.
Gelukkig is hij niet katholiek. Dan hadden ze niet mogen trouwen.
Nu wel! Op 29 mei 1959 trouwen de 18-jarige Annie en haar Jan en
hun huwelijk wordt ingezegend in het NPB-kerkje in Dinxperlo.
Het jonge paar gaat inwonen bij haar ouders en hier worden ook
Jeanette en Maurice geboren. Dan krijgen ze de kans om groter te
gaan wonen. Door het bouwbedrijf van haar schoonvader wordt een
mooi vrijstaand huis gebouwd.
Annie en Jan hebben de klassieke man/vrouw verdeling. Zij is een
echte huisvrouw, die prijs stelt op een opgeruimd en schoon huis (al
is het er zeker gezellig!). Ze zorgt voor het gezin. Hij is vertegenwoordiger en zit bij de muziek en is ook daardoor geregeld op pad.
Als Jan voor zijn werk naar Aruba gaat, kan ze mee. Wat een andere
wereld. Beiden vinden het er heerlijk en komen er geregeld terug, al
dan niet gecombineerd met werk.
Sowieso maken ze samen mooie reizen. Egypte, Tunesie, Spanje. Als
Jan de band 'Jay Jay's Border Jazzman' heeft opgericht en die ook in
het buitenland veel gevraagd wordt, gaat ze mee met de band.
Madeira, Duitsland.

Maar..... naast Aruba blijft Annies favoriete vakantiebestemming
toch wel Schiermonnikoog, waar ze jaarlijks een aantal weken is.
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Twee eilanden, toch bijzonder voor iemand die niet van zwemmen
houdt en nooit het water in gaat.
Op Schier bloeit ieder jaar een prachtige kamperfoelie waar Annie erg
van geniet. Een stekje van deze plant groeit nu bij Jeanette in de tuin.
Tijdens de afscheidsdienst nemen we deze (slinger)plant, die ook
voorop de kaart staat, als symbool van menselijk leven:
Een mens kan het niet alleen. Je hebt in je leven anderen nodig om te
groeien en te bloeien. Zoals anderen zich aan jou optrekken. Zo kon
Annie goed luisteren en gaf ze echt ruimte aan de ander om zijn of
haar verhaal te doen. Zo is zij anderen tot steun geweest.
Maar ook was ze een trotse en betrokken oma, die het liefst dagelijks
even langskwam en wilde weten hoe het met iedereen ging!
En als vrijwilligster bij de muziekvereniging verzorgde ze vele zaterdagen de koffie en de broodjes voor de andere vrijwilligers. Een stille
kracht.
In 2000 verhuizen Annie en Jan naar de Julianastraat, waar ze tot aan
het eind van haar leven woont. Ook dankzij haar geweldige hulp die
al 26 jaar bij haar is.
Als Annie haar heup breekt, lijkt het in eerste instantie niet levensbedreigend. De operatie verloopt voorspoedig en ze herstelt goed. Alles
wordt geregeld voor een revalidatie in Antonia. Helaas mag het niet
zo zijn.
Op 17 juni nemen we afscheid van Annie.
De kinderen en kleinkinderen hebben rozen als symbool van hun
liefde voor haar, er zijn kaarsen en er klinkt muziek van o.a. de band
van Annies man Jan: Jay Jay's Border Jazzmen.
Annie Janssen, ze zal gemist worden.
Ik wens Jeanette en Guus, Maurice en Karin, de kleinkinderen en alle
anderen die zij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies.
Dat haar herinnering tot zegen mag zijn.
Nicoline Swen
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Bericht van overlijden
Op 6 mei overleed ons lid dhr. H. J. Wisselink.
Hij verbleef de laatste jaren op den Es.
Wij wensen zijn nabestaanden sterkte toe.

Gedicht voor een vriend (Henk Beunk)
welke woorden passen als
een vriend het licht aan het eind
van de tunnel niet kan zien
niet weet of het er is
niet weet of je daar beschijnt
raakt of in het duister tast
met weinig of geen idee van
wat de toekomst brengen moge
waar iets hogers geen
houvast biedt omdat de religie
weg is uit het leven
je er niets mee kunt
waar de natuur regeert
over plus en min over
het spel en de knikkers waar
toeval zowel bestaat als niet
waar duiding zich beperkt
tot een slag in de rondte
tot onmacht en het gat
tussen hoop en vrees

ik krijg het niet gedicht
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Campingjournaal
Een mijlpaal op camping De Eekhoorn: nadat de kinderen enkele
weken geleden hun kamer al in gebruik konden nemen, zijn ook Alex
en ik dit weekend binnen gaan slapen! Na ruim 2 maanden in de caravan eindelijk een echte slaap(logeer)kamer. De caravan blijft kantoor/werkplek en kledingkast.
In de woonkamer in wording is vrijdag een flinke stapel dozen neergezet, 75 om precies te zijn. Bouwpakket keuken. Moet nog wel
'even' in elkaar gezet worden. Dat wordt de klus voor komend
weekend. Dan is ook het stucwerk droog dat de stukadoors vorige
week hebben aangebracht. Stuken vind ik tot nu toe echt het leukste
onderdeel van de verbouwing. Je gaat 's ochtends naar je werk en de
muren zijn een wirwar van verschillende soorten metselwerk,
ingefreesde leidingen en gaten, als je eind van de dag thuis komt, zijn
het prachtige, strakke muren geworden. Geweldig!
We hebben ook wel geluk met onze 'werkmensen'. Stuk voor stuk
echte vaklui, met zoveel kennis en kunde, ik sta iedere keer weer
versteld. Ook door het plezier dat zij hebben in hun werk. Ze doen
hun best om steeds zo goed mogelijk werk af te leveren en dat doen
ze zingend. Letterlijk! Dan zit ik te bibberen achter mijn laptop en
staan zij buiten in de hoosregen zingend gips te mengen.
Zoals gezegd, komend weekend de keuken en als het goed is ook een
begin van de vloeren op de begane grond. Hoewel het nog flinke
klussen zijn, komen we toch in de afrondende fase. Ondertussen gaat
het gewone leven natuurlijk ook door.
Eind van het schooljaar betekent veel extra activiteiten. Harmke en
Elske hebben allebei muziekexamen gedaan en mooie
voorspeelavonden gehad.
Maarten maakt met z'n beste vriend plannen om deze
vakantie een paar nachten te gaan kamperen. Voor
het eerst zonder ons, maar
gelukkig wel op een camping in de buurt.
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Onze eigen vakantie is nog niet duidelijk. Kunnen we weg? Willen
we weg? We weten het nog niet. Misschien is het ook wel heerlijk
om straks tijd te hebben om echt van ons huis te genieten. Zonder
dat er nog ergens een stapel dozen staat die uitgepakt moet worden.....

Hartelijke groet, Nicoline

Vakantie Nicoline
In augustus hoop ik een periode vrij te zijn.
Wanneer precies is nog niet helemaal duidelijk en hangt ook af van
de vorderingen in het huis. Als ik niet beschikbaar ben, is er in
voorkomende gevallen vervanging geregeld. Mijn telefoon blijft in
ieder geval aan, u kunt mij daarom wel bereiken.
Een mooie zomer gewenst,
Nicoline
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Aktiviteiten
60+Club
Je zou het ook een gezellige SOOS kunnen noemen.
U bent van harte welkom in de Eendracht om gezellig bij te praten, te
luisteren en natuurlijk iets te nuttigen. Een drankje en een hapje hoort
er bij. En u mag altijd een familielid, kennis of buur meebrengen. Iedereen is welkom.
Aan het eind van de middag staat er altijd een potje klaar waarin u
een vrijwillige bijdrage kunt doen.
Wanneer: 20 juli
Aanvang: 14.30 uur
Locatie:

De Eendracht, Beatrixstraat 1a Varsseveld

Aanmelden bij: Willy Semmelink, zodat wij de zaal volgens de
richtlijnen in kunnen delen. (0315 29 83 91)
Dan het volgende: We denken erover de naam te veranderen. Het
benadrukt misschien wat teveel de leeftijd. Denk met ons mee en
als u een leuke nieuwe naam voor de 60+club weet, bel dan naar:
Willy Semmelink, tel. 0315 29 83 91 of mail naar:
redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl We zien uit naar ludieke
ideeën. De winnaar krijgt een leuke attentie.
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Vrij en…Zo
Op vrijdag 6 augustus is er weer een gezellige avond, georganiseerd
door het team Vrij en….Zo.
Ditmaal 3 muzikanten, te weten: Wilma Pastors, Tonny Groot
Kormelink en Denys Rietberg.
Voor deze gelegenheid zullen Wilma en Tonny ook als duo optreden.
Wat kunt u verwachten: ‘gewoon’ een gezellig muzikale avond met
‘Top 2000’ muziek, ballads, Nederlandstalig, dialect, maar ook zelf
geschreven nummers.
Met deze artiesten belooft het echt een leuke, afwisselende avond te
worden.
Wanneer: Vrijdag 6 augustus
Waar:
’t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Aanvang: 20.00 uur
Deur open: 19.30 uur
Entree:
Vrijwillige bijdrage
Opgeven via: vrijenzo@gmail.com of bij Gerwin: telnr. 06 413 91 784
Wij hopen u te ontmoeten!
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Meditatieavonden op thema.
Dankzij de verruimingen binnen de maatregelen covid-19 gaan we
weer van start. Vanaf september a.s. worden de meditatieavonden op
thema weer aangeboden.
We verheugen ons op een tot ziens.
Heel fijn is het om hiernaar uit te kunnen kijken.
In ‘de Eendracht’ van september zal de informatie staan over het thema van 17 september.
Eerst gaan we van de zomer genieten. Heel fijne dagen gewenst!
Natuurlijk vinden deze avonden plaats in overeenstemming met de dan
geldende richtlijnen van het RIVM.
Wanneer:
Aanvang:
Open:
Adres:

17 september, 15 oktober en 19 november
20.00 uur tot 21.15 uur. Daarna gelegenheid tot napraten.
19.30 uur
Doetinchemseweg 5, Varsseveld
’t Witte Kerkje
Toegang: Gratis
Voor meer informatie bel 0315-32 91 07, of
e-mail naar riemkedeboer@hetnet.nl
Hartelichtgroet, Riemke

Probeer eens een regenboog in iemands wolk te zijn
Marja Angelou
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Agenda Vrij en….Zo
Omdat al een aantal optredens gepland staat, krijgt u van ons alvast
wat data, om eventueel in uw agenda te zetten.
4 september:

Trio Change of Key
Country én soms iets anders

2 oktober:

Goed Volk
Luisterliedjes én verhalen in Dialect!

Deze avond is in combinatie met de vrijwilligersavond
In een volgende Eendracht meer hierover
6 november:

Mister Greenwood (Frontman Kekband)
‘Het dak gaat eraf”

18 december:

Quatrofonia
Klassiek Saxofoon Kwartet
Een mooie luisteravond

Voor alle avonden kunt u zich opgeven bij:
vrijenzo@gmail.com Of: 06 413 917 84 Gerwin Ooijman

Als je je leven viert, ben je elke
dag jarig.
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tekst: op de zijmuur vm. Chinees restaurant, Varsseveld

Geloof niet alles wat u denkt.
Vraag:
Gelooft u alles wat u denkt?
Een griepje
Ik moest direct denken aan complotdenkers, aan viruswaanzin. Ook
aan de student van 21 jaar die zwaar beperkt verder moet en dolgraag
gevaccineerd had willen zijn.
Denken dat slechts sprake is van een eenvoudig griepje. Sterker gezegd: ben je er echt van overtuigd en geloof je in de juistheid
van jouw waarheid denken? Het antwoord is een persoonlijke keuze in
het spanningsveld van denken, geloven en het eigen gevoel.
De sok.
Mijn kleinzoon van zes ontdekte een gat in zijn sok en zei: "Waar is
dat stukje sok gebleven?" Hij dacht dat het stukje nog in zijn schoen
zat en kon niet geloven dat het er niet was. Het ging zijn denken te boven. Na uitleg van zijn broer was het hem al snel duidelijk.
God.
In ‘Trouw’ een artikel van een filosoof: ‘God is dood, leve God’.
Filosofen, denkers en ook wel theologen rollebollen in hun boeken
over elkaar heen. Waar houdt het menselijk denken op?
Denken boven het zichtbare en meetbare als onbegrensde oneindigheid.
En geloven? Is God niet groter dan wat we kunnen denken en boven
het menselijk voorstellingsvermogen? Tussen het vrije denken en geloven zit een overbruggend spanningsveld.
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Voor velen vanuit het hart verwachtingsvol vertrouwen.
Vertrouwen, leidend tot de Bron van eeuwig licht en liefde.
Voor een ander: er is geen bewijs en is er niets of…….. toch iets?
Varsseveld, juni 2021 Jan Schoneveld.
Gelooft u in alles wat u denkt?
Het is aardig als u vanuit uw eigen denken en geloven wilt reageren.
Naar: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Elfjes

Cornelia

Vieringen
Helemaal alleen
Of met twee
Thuis voor de buis
Corona
Corona
Neemt af;
We mogen meer
Ook elkaar ontmoeten weer
Blij!
Verdriet
Niet vergeten
In onze vieringen
herdenken wij gestorven geliefden
Samen
Corona
Is voorbij?
De toekomst aanschouwen
In vrijheid en vertrouwen
Goddank!
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Uit de Buitendienst van 27 juni.
Een liefdesbrief van God
Lieve mensen,
Regels, regels en nog eens regels. Die zie ik mensen bedenken om
alles te beheersen. Hun eigen leven - dat van hun gezin, de samenleving waarin zij leven, de wereld waarin zij leven. Reageren op dat
wat er gebeurt, dat zie ik mensen doen. En daarna maar weer wachten op de volgende actie.
Jaloezie, nijd, ongeduld – dat is wat ik zo vaak zie. Waarom nu toch,
lieve mensen, want u bent zo mooi. U hebt zoveel moois in u –
goede, lieve, wijze gedachten. Ik zie u zorgen voor uw man, vrouw,
vriend, vriendin, buren of kinderen. Ik zie (zag) u anderen omhelzen,
knuffelen, zoenen, liefkozen. Ik zie u zorgen voor de bloemen in uw
tuin of op uw balkon. Ik zie u lieve briefjes en kaartjes schrijven. Ik
zie u in uw hart huilen om al het verdriet van anderen, dichtbij of ver
weg. Ik zie u zwijgen, omdat spreken schade zou berokkenen. Ik zie
dat u uw gedachten van liefde niet altijd onder woorden kunt brengen
en ze daarom maar binnen houdt – op uw hart draagt.
En om al die dingen houd ik zo van u.
Maar er is meer: ik houd ook van u om die keren dat u wel sprak, als
u liever had willen zwijgen; om die keren dat u dacht: ‘houd nu eens
op te zeuren’, of ‘ik ben zo moe van alles, ik kan geen mens meer
verdragen’.
Ik houd van u zoals u bent – als mens, als kind van mij als God, vader & moeder tegelijk.
En ja, ik weet wel dat u het moeilijk vindt om dat zo te geloven, of
misschien gelooft u dat helemaal niet meer, maar weet u – ook daarom houd ik van u. Het ís namelijk ook ongelofelijk. Dat vind ik zelf
ook – mezelf ook.
En toch – weet ik dat het zo is – dat ik liefde ben – dat ik in alles ben
wat leeft. En dus ook in u. En omdat ik zo van u houd, hoop ik zo dat
u dat kunt ervaren. Dat de liefde altijd bij u en in u is, dat u daarin
geworteld bent, dat u vanuit die liefde kunt handelen voor uzelf en
voor elkaar. Als er al regels zouden moeten zijn, dan is er maar één
en dat is: handel uit liefde. En al die andere regels, ja natuurlijk: ik
begrijp dat een samenleving geregeld moet worden, dat er op die manier regels moeten zijn, maar misschien zouden mensen wat vaker
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terug kunnen gaan naar de basisregel, om vanuit die basis te bekijken
wat nu echt nodig is.
Misschien zegt u wel: ik wil al dat gedoe niet van uw liefde en zo, ik
kan mijn eigen leven wel regelen. Natuurlijk kunt u dat, daarom
houd ik ook zo van u!
U neemt uw eigen verantwoordelijkheid – zonder dat zou het ook
niet kunnen!
Maar – en misschien klinkt het wat betweterig, vergeef mij dat dan
maar – ik ben de stroom die altijd stroomt, ik geschied als liefde,
buiten u om – een rivier die altijd blijft stromen, ook als u er niet
meer bent – u bent er onderdeel van, van mij – van de liefde. En als
u dan leeft vanuit uw hart, dan kunt u ook niet anders dan mij
liefhebben – de stroom die leven geeft – en dan gaat het helemaal
niet om een verplichting of om een soort wet, maar om een liefdesbrief. Als u leeft vanuit uw hart, dan schrijft u mij steeds opnieuw
een liefdesbrief. En daar dank ik u voor, voor al uw liefdesbrieven!
En ik zal er elke dag een aan u schrijven – u vindt ze in de brievenbus van uw hart.
Hartelijke groeten van God.

Data om misschien alvast te noteren:
De eerste zondag van september gaan we waarschijnlijk wandelen met
koffie na. U hoort daar nog meer over in de volgende Eendracht
Zondag 12 september: Open Monumentendag.

Hieraan nemen wij deel. Ook hierover meer in de volgende Eendracht
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Namen en adressen / Colofon
Voorganger:

Mevr. N. Swen-Fischer , Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem
(06) 22 497 969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld
E-mailadres:
info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Beheer kerk en verenigingszalen:
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28 204 871
Verenigingszaal: “De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Voorzitter:
Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 78 59 63 of
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Secretaris:
Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Penningmeester: Mevr. M.B.M. Kolkman, Kostersweide 42, 7121 HH Aalten
(0543) 47 68 70 of (06) 21 622 855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
60+ Club:
Mevr. G.W. Semmelink-Leneman
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Café Cult:
Mevr. J. Bruggink (06) 21 854 353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Balansgroep:
Mevr. M.B.M. Kolkman, (06) 21 622 855 balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Samensteller “Eendracht”: Mevr. E.G. Venneker
Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:
Voor de Eendracht van september: 16 aug.
Voor de Eendracht van oktober; 20 september
Kopij adres redactie : redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 24 35 48
Autodienst Aalten
: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website

: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
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Zondag
25 juli

10.00 u. Voorganger Dhr. M. Chevalking
Autodienst: mevr. W. Nijhof, tel. 0315 24 12 06
Maand augustus, geen vieringen

Zondag
5 september
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10.00 u. Start nieuwe seizoen met samenkomst en
Wandeling (locatie nog niet bekend)

