Gravelnieuws 2011

Bestjoerspraat
Beste tennisvrienden/vriendinnen,
Op 1 maart j.l. heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Erna nadat (Lenny en) ik al eind 2010 het actieve
lidmaatschap beeindigden; het sinds begin 2009 niet meer actief kunnen tennissen maakte dat het besturen een
opgave werd in plaats van een actie tussen het tennissen door. Ik heb het erg naar mijn zin gehad bij de TV
Weningewalde, de combinatie tussen de gezelligheid en het realiseren van een aantal nieuwe tennisactiviteiten
waren hiertoe de ingredienten. Daarnaast vind ik het geweldig dat zoveel vrijwilligers (jong en ouder) hun
schouders er onder zetten en wens het nieuwe bestuur veel succes. En bedank jullie voor het vertrouwen, de
sponsors en adverteerders voor hun steun en wens jullie alle goeds. En uiteraard komen wij nog weleens langs
fietsen!
Hartelijke groet
Frits

Deadline voor het aanleveren van kopij voor de volgende editie van Gravelnieuw is

19 Juni 2011
U kunt uw kopij mailen naar het volgende e-mailadres: gravelnieuws@wijnjewoude.net

Tennisvereniging Weningewalde
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Het bestuur
Samenstelling Bestuur en verdeling van de portefeuilles:
Voorzitter
: Erna Boonstra
- Hermelink
Finne 1
Secretaris
: Anne Muller
Opperbuorren 7
Penningmeester
: Sietze Hospes
Tj. Harkeswei 92
Activiteiten
: Jef Tuinder
Tj. Harkeswei 96
Jeugdbeleid
: Sietze Hospes
Tj. Harkeswei 92
Accommodatie
: Jef Tuinder
T Harkeswei 96
Accommodatie
: Harm Schrage
Weinterp 68
Lessen
: Jel Ronduite
Moezel 57
Ledenadministratie
: Jel Ronduite
Moezel 57
Lessen
: Diny Bouma
Weinterp 44
Junior lid
: Stefan Boonstra
Finne 1
Junior lid
: Baukje Bouma
Weinterp 47

Wijnjewoude
Wijnjewoude
Wijnjewoude
Wijnjewoude
Wijnjewoude
Wijnjewoude
Wijnjewoude
Drachten
Drachten
Wijnjewoude
Wijnjewoude
Wijnjewoude

0516-481885
0516-481351
0516-481640
0516-481957
0516-481640
0516-481957
0516-481783
0512-515150
0512-515150
06-33180272
0516-481885
0516-481855

Competitie
Wedstrijdsecretariaat

Anne Muller

Opperbuorren 7

Wijnjewoude

0516-481351

Clubhuis

Tea Bergsma

Kraalheide 6

Wijnjewoude

0516-481935

Kraalheide 5
Mr. Geertswei 3

Wijnjewoude
Wijnjewoude

0516-480876
0516-481655

Financiën

Nina Veninga
Annie Bouma
Vacant

Accommodatie

Nico Veninga
Kraalheide 5
Grietzen v.d. Woude Genitiaan 4
Jef Tuinder
T Harkeswei 96

Wijnjewoude
Wijnjewoude
Wijnjewoude

0516-480876
0516-481410
0516-481957

Gravelnieuws/Website
Gravelnieuws
Activiteiten jeugd

Auke Drenth
Harm Schrage
Anne Muller
Stefan Boonstra
Sietze Hospes

Schapendrift 12
Weinterp 68
Opperbuorren 7
Finne 1
Tj. Harkeswei 92

Donkerbroek
Wijnjewoude
Wijnjewoude
Wijnjewoude
Wijnjewoude

0516-491621
0516-481783
0516-481351
0516-481885
0516-481640

WhoZnextteam /
Earrebarre

Annemiek Jansen
Erna Boonstra
Stefan Boonstra
Tineke Weidema

Bij de Leijwei 76
Finne 1
Finne 1
Compagnonsfeart 78

Hoornsterzwaag
Wijnjewoude
Wijnjewoude
Wijnjewoude

0516-491208
0516-481885
0516-481885
0516-481242

Activiteiten volw.

Karin Bergsma
Baukje Bouma
Niels Bernvig
Bart Tuinder
Jef Tuinder

Kraalheide 6
Weinterp 47
Bij de Leywei 76
Tj Harkeswei 96
T Harkeswei 96

Wijnjewoude
0516-481935
Wijnjewoude
0516-481855
Hoornsterzwaag
0516-491208
Wijnjewoude
0516-481957
Wijnjewoude 0516-481957

Hanneke de Vos
Sietze Hospes

Kraalheide 10
Tj. Harkeswei 92

Wijnjewoude
Wijnjewoude

Commissies

0516-481021
0516-481640

De redactie van dit clubblad behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten.
Tennisvereniging Weningewalde
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Contributie
De contributie per 1 januari 2011 bedraagt:
• Senioren (vanaf 18* jaar):
• Junioren tot 12* jaar:
• Junioren vanaf 12* jaar:

€ 85,00 (excl bondscontributie van € 14,12)
€ 45,00 (excl bondscontributie van € 14,12)
€ 55,00 (excl bondscontributie van € 14,12)

• Gezinnen, het tarief te bepalen door de twee duurste
lidmaatschappen voor 100% te tellen en ieder volgend lidmaatschap 50%.
• Sleutelgeld eenmalig:
• Inschrijfkosten eenmalig:

€ 12,50
€ 12,50

Verder nog van belang…….
• De contributie wordt in 4 termijnen via automatische incasso geïnd.
• De bondscontributie wordt in april via automatische incasso geïnd.
• De Bankrekening is: 36.39.37.889 t.n.v. Tennisvereniging Weningewalde te Wijnjewoude.
• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar en geldt tot wederopzegging.
• Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december bij het secretariaat.
• Statuten en Huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het secretariaat.
* Hierbij geldt steeds de leeftijd aan het begin van een kwartaal.

Sleutels
Om op de tennisbaan te kunnen komen heb je een sleutel nodig
die past op de poort in het hek. Deze sleutel past (niet geheel
toevallig) ook op de deur van de kantine zodat je gebruik kunt
maken van de wastafel en het toilet.
Elk lid van onze club kan een kopie van de sleutel krijgen tegen
het betalen van een borg. In de loop der jaren zijn er 50 sleutels in
omloop gekomen.
Helaas is niet van alle sleutels bekend waar ze uithangen. Als je
een sleutel hebt die je niet meer gebruikt of als je er graag eentje
wil hebben neem dan contact op met Jef Tuinder.
0626434985 of jef.tuinder@hotmail.com

Het slepen van de baan
Deze keer geen plaatje maar wel het verzoek om de baan van buiten naar binnen te slepen. En buiten is ook
echt buiten, dus vlak langs de betonranden beginnen. Dit om gras en algengroei geen kans te geven en de baan
in een nog betere conditie te houden. Op het prikbord en ik dacht in het hek hangt overigens wel een plaatje
“Hoe te vegen”. De baancommissie is u hiervoor dankbaar.
Of de lijnen na iedere sleepbeurt schoongeveegd moeten worden, daar verschilden de experts in.
Dus daar kunt u een andere keer nog uitleg over krijgen en in ieder geval voor nu met gezond verstand maar
doen wat u het beste lijkt om een mooie partij te spelen.

Ledenvergadering maandag 16 mei 20.00
Voor uw agenda, op maandag 16 mei houden we jaarlijkse ledenvergadering; meer info volgt via de email

Tennisvereniging Weningewalde
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Voorjaarscompetitie 2011
Bijgaand de teamsamenstellingen en speeldata.
Gemengd 35+ zaterdag, 2e klasse
(Jan Dros, Annemiek Jansen, Gonda de Waard, Erna Hermelink - Boonstra, Harm Schrage, Anne Muller.)
Gemengd zaterdag, 5e klasse
(Niels Bernving, Stefan Boonstra, Bart Tuinder, Rik Haven, Baukje Bouma, Karin Bergsma)
Heren dubbel 35+ woensdag avond 3e klasse
(Geert van der Veen, Lieuwe van Veen, Jacob Drent, Anne Muller, Pieter de Kroon, Falk Lewin (?))
COMPETITIEDATA
De competitiedata 2011 zijn als volgt:
woensdag: 13, 20, 27 april, 11, 18, 25 mei, 1 juni
zaterdag: 9, 16, 23 april, 14, 21, 28 mei, 4 juni

De ballen en wedstrijdformulieren voor de thuiswedstrijden liggen klaar in het clubhuis (op de balie).
Bij thuiswedstrijden kunnen we weer gebruik maken van de kleedkamer van ODV; sleutel in de keukenla
Nieuw: ODV heeft om het gehele complex hekken geplaatst. We hebben nu ook een sleutel voor het hek
erbij. Let op: sleutel doet het alleen als de pen naar beneden is geplaatst. Hek graag weer sluiten
De teams zorgen zelf voor hun aanvoerder, hun samenstelling (wie wanneer speelt en met wie), het
vervoer, de catering, de financiële afwikkeling van de catering en drankjes in het clubhuis, en de invoer
van de thuis-uitslagen binnen 24 uur op www.knltb.nl.
Bij vragen over de competitie kan men terecht bij Anne Muller, verenigingscompetitieleider (VCL)
Supporters zijn van harte welkom bij de wedstrijden (ook als u geen lid bent en de sfeer op de tennisbaan
wilt proeven en genieten van het spel

Nadere kennismaking met een clubgenoot!
Een verhaaltje voor het tennisblad nou nee liever niet, oké dan samen maar. Ik begin wel met de
inleiding. Altijd graag op tennis gewild, maar ja het kwam er maar niet van. Totdat Germa zij weer heen
te gaan waarop ik zij dan ga ik met je mee nu de kindertjes wat groter zijn wordt het allemaal weer wat
gemakkelijker nou ja in ieder geval anders. Even voor de duidelijkheid ik is; Renate van der Veen
geboren en getogen in Wijnjewoude en eerder nog nooit een tennisbal geslagen maar daar is dan nu
verandering ingekomen en leuk is het zeker, alles klopt de les de groep alleen die backhand is het
struikelblok, maar ja daarvoor ga je dan ook op les. Na deze inleiding geef ik het vervolg door aan
Germa, die ik al jaren ken en waarmee we samen met de mannen ieder weekend rummikub speel. Ja
nu ik ( Germa) Zeven jaar geleden op les geweest bij Christien.
leuke lessen van Christien gehad. maar toch gestopt.
nu na zeven jaar weer begonnen en zoals renate al zegt een leuke groep en een leuke leraar Nicolas ,
die ons veel leert op tennis gebied.
Ik ben niet geboren en getogen in Wijnjewoude maar in Veenhuizen ( niet zo ver hier vandaan)
Wel woon ik al 24 jaar met veel plezier in Wijnjewoude.
Nu het nieuwe tennisseizoen weer begint hebben wij er weer veel zin in en zien jullie vast wel eens op
de tennisbaan.
Groeten Renate en Germa

Tennisvereniging Weningewalde
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Indeling tennislessen
Indeling tennislessen 2011
Dinsdags lesdag
Trainer: Ate de Jong 06-19844738
Gebruik deze lijst ook als belcirkel indien de lessen niet door kunnen gaan! Zie onderaan.
16.30-17.20u
17.25-18.15u
18.20-19.10u
Pien Malewicz
480820
Hanna Akker
471478
Jesper Boonstra 481885
Gwen Hoekstra
481580
Vera Boomsma 481082
Jesse de Jong
491502
Koen Friezema
480846
Teran Monsma 481516
Kaay de Jong
,,
Ilse Jeensma
481036
Brain Boomsma 481082
Ruben Droogh
481512
Trijntje Akker
471478
Brechtje Dros
491442
Gienke Jongsma 480611
Helen Jacobs
481444

19.25-20.15u
Karin Bergsma
Bart Tuinder
Niels Bernving
Stefan Boonstra

481935
481957
491208
481885

Tineke Weindema

481242

Baukje Bouma

481855

20.20-21.10
Diny Bouma
481401
Nynke Blom
471783
Germa vd Wal
481385
Renate vd Veen
850862
Diane Wolters
0648319819
Mariska Monderman
0642221408
Jeroen Malewicz
480820
Arjan Boonstra
481885

21.15-22.05
Jef Tuinder
481957
Henk Akker
471478
Janneke de Haan 481164
Elleke Malewicz 480820
Annemiek Jansen 491208
Erna Boonstra
481885
Jel Ronduite 0512-515150

De eerste van elke groep wordt gebeld door Ate of Jel. Deze belt de volgende persoon op de lijst,
die belt degene die onder hem/haar staat enzovoort. Realiseer je dat er mensen voor niets naar de baan
komen als je geen contact zoekt/kan krijgen. Dus neem je verantwoordelijkheid en bel!!
(als het echt niet lukt, bel dan de volgende op de lijst)

Les data
Dinsdag 19 april
Dinsdag 26 april
Dinsdag 10 mei
Dinsdag 17 mei
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 31 mei
Tennisvereniging Weningewalde

Dinsdag 7 juni
Dinsdag 14 juni
Dinsdag 21 juni
Dinsdag 28 juni
Dinsdag 5 juli

Dinsdag 12 juli
Dinsdag 6 september
Dinsdag 13 september
Dinsdag 20 september
Dinsdag 27 september
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Friesland Cup
Ook dit jaar hebben wij ons weer ingeschreven voor deelname aan de Friesland Cup. Een competitie wedstrijd
tussen verschillende tennisverenigingen in Friesland. In een gezellige sfeer wordt gespeeld onder genot van een
lunch, hapje en drankje en meestal in heerlijk in de zon.
Wij spelen in de klasse D. en de tegenstanders zijn van ons niveau.
Er worden maar liefst 10 wedstrijden getennist t.w.: 2 x dames enkel, 2 x heren enkel, 2 dames dubbel, 2 heren
dubbel en 2 gemengd dubbel.
Op zijn minst moet het team bestaan uit 4 heren en 4 dames, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd.
De data waarop zeker wordt gespeeld zijn: 5 juni , 26 juni, 11 september (degradatie, promotie) en 25 september
(finale wedstrijden)
Tegen wie we gaan spelen en of dat thuis of uit is, is nog niet bekend.
Geef je alvast op door te mailen naar jel.ronduite@hetnet.nl.
Schroom niet je op te geven: iedereen is van harte welkom om mee te doen.
Jel Ronduite

Het schoonmaken van de kantine
Hallo tennisleden,
De voorbereidingen van het tennisseizoen zijn al weer druk aan de gang. De baan is bijna klaar , en de kantine is
schoon.
Om het zo netjes te houden zou ik graag weer een beroep op jullie doen om dat zo te houden.
Het is dus weer tijd om een schoonmaakrooster op te stellen. Graag jullie reactie of je mee wilt draaien om een
paar keer dit seizoen de boel op orde te houden.
Het gaat om het schoon houden van de kantine en/of het buiten gebeuren.
Dus dames en heren, meiden en jongens , bel of mail………

Het rooster wordt, als het klaar is, jullie toe gemaild en komt ook in het halletje van de
kantine te hangen.
Tea.bergsma@ziggo.nl of 0516-481935
Hartelijke groeten Tea Bergsma

Tennisvereniging Weningewalde
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Leden
De volgende leden hebben zich afgemeld:
− Reinier Gildemacher
− Rik Haven
− Frits/Lenny Overbeek
− Sonja Roorda
− Froukje de Vries
− Rick van der Wal
Nieuwe leden:
− Marcel en zoon Lars Schuurman
− Jonneke Brouwes’ zonen Koen en Onno Friezeman
− Jeroen en dochter Pien Malewicz

Waar een kleine club groot in kan zijn.
Het tennisseizoen staat weer voor de deur en de banen moeten weer speelklaar
gemaakt worden, een enorme bezigheid voor een kleine club als TennisVereniging
Weningewalde. Toch komt men, ondanks de koude van de vroege morgen, in grote
getale aanzetten en staan er al snel twintig mensen te werken aan het clubhuis, de
banen en het terras.
Alsof er elke dag samen wordt gewerkt is men bezig. Het clubhuis wordt ontstoft,
schoongemaakt en uitgemest, het water wordt weer angesloten en de dakgoten
worden leeggehaald. Het terras wordt opgeknapt met een kleine herbestrating en
het wieden van onkruid. Ook het gras wordt niet overgeslagen, en krijgt een
prachtige knipbeurt.
Op de baan is men bezig met het frezen van de eerder gestorte en geëgaliseerde
twee ton nieuwe gravel, dat in de plaats komt voor de oude, vervuilde bovenlaag,
welke in karren wordt geschept en weggebracht. Achter de frees aan lopen twee
dappere jongens met hun emmers vol met steentjes, die ze hebben opgeraapt
nadat de frees ze had opgeschept uit de onderlaag van de baan. Als de twee
jongens hun rondje hebben gemaakt, komt de rol voor de eerste keer over de
nieuwe laag gravel heen, wat om die reden natuurlijk niet makkelijk gaat. Na het rollen wordt er nog eens
gesleept en gerold.
Twee dagen later kunnen de lijnen worden gelegd. Baan één krijgt nieuwe lijnen en op baan twee komen de
oudere lijnen van baan één. Het leggen van de lijnen wordt echter anders gedaan dan voorgaande jaren. In
plaats van het precies spannen van flinterdunne, kwetsbare draadjes, wordt er een dikker touw gespannen over
de plaats waar de lijnen moeten komen te liggen. Dit touw wordt vervolgens de gravel ingelopen zodat er een
kaarsrechte afruk achterblijft, hier komen de lijnen dan weer op te liggen. Ook het inleggen van de lijnen wordt op
een andere manier gedaan, namelijk met een trilplaat. Als resultaat daarvan liggen alle lijnen beter en egaler in
de baan.
De lijnen verdwijnen razendsnel de grond in, en terwijl de lijnen er op baan twee worden ingestampt, wordt baan
één alvast weer gerold. Als de tijd is gekomen voor een lekker bakje koffie, wordt er een rolschema gemaakt voor
de komende twee weken, omdat de banen tegen die tijd al klaar moeten zijn voor de eerste wedstrijd.
Al het harde werk heeft een prachtige baan opgeleverd, om dit seizoen eens extra lekker op te spelen. Een grote
prestatie, van een kleine club.

Tennisvereniging Weningewalde
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Activiteitenschema 2011
Datum

dag

wie

1-mrt
Alle leden

Activiteit

aanvang

tot

Speciale ledenvergadering

20.30

Tennisindoor Appelscha

19.00

24.00

Klussendag

09.00

ca. 12.00

12-mrt

zaterdag

26-mrt

zaterdag

9-apr

zaterdag

Gemengd 35+

Weningewalde 1 - Dokkum 1

14.00

9-apr

zaterdag

Gemengd

Bontekoe 2 - Weningewalde 1

10.00

10-apr

zondag

Alle leden

Openingstoernooi

13-apr

woensdag Heren dubbel 35+ Weningewalde 1 - Jubbega 2

18.30

15-apr

Vrijdag

Les

19.00

16-apr

zaterdag

Gemengd

Weiningewalde 1 - De Molen 6

10.00

16-apr

zaterdag

Gemengd 35+

Lauswolt 2 - Weningewalde 1

14.00

19-apr

dinsdag

20-apr

woensdag Heren dubbel 35+ A.T.W 1 - Weningewalde 1

18.30

22-apr

Vrijdag

Les

19.00

23-apr

zaterdag

Gemengd

T Nylan 5 - Winingewalde 1

10.00

23-apr

zaterdag

Gemengd 35+

Weningewalde 1 - Trynwalden 1

14.00

26-apr

dinsdag

27-apr

woensdag Heren dubbel 35+ Weningewalde 1 - Gorredijk 1

18.30

29-apr

Vrijdag

Les

19.00

20.00

6-mei

vrijdag

Toss avond

20.00

ca. 22.00

10-mei

dinsdag

11-mei

woensdag Heren dubbel 35+ Tryegeaster 1 - Weningewalde 1

18.30

13-mei

Vrijdag

Les

19.00

20.00

13-mei

vrijdag

Alle leden

Toss avond

20.00

ca. 22.00

14-mei

zaterdag

Gemengd 35+

Gorredijk 1 -Weningewalde 1

14.00

14-mei

zaterdag

Gemengd

Weningewalde 1 - Gorredijk 1

10.00

16-mei

maandag

Leden

Ledenvergadering

20.00

17-mei

dinsdag

18-mei

woensdag Heren dubbel 35+ ten woude 1 - Weningewalde 1

18.30

20-mei

Vrijdag

Les

19.00

20.00

20-mei

vrijdag

Alle leden

Toss avond

20.00

ca. 22.00

21-mei

zaterdag

Gemengd

Weningewalde 1 - DLTC 4

10.00

21-mei

zaterdag

Gemengd 35+

Franeker 1 - Weningewalde 1

14.00

22-mei

zaterdag

Leden

Ouder/kind toernooi ?????

24-mei

dinsdag

25-mei

woensdag Heren dubbel 35+ Weningewoude 1 - Oosterwolde 2

18.30

27-mei

Vrijdag

Les

19.00

20.00

27-mei

vrijdag

Alle leden

Toss avond

20.00

ca. 22.00

28-mei

zaterdag

Gemengd

29-mei

zaterdag

Gemengd 35+

20.00

Lessen

20.00

Lessen

Alle leden

Lessen

Lessen

Geen Les (Ate Afwezig)

Tennisvereniging Weningewalde
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Activiteitenschema 2011 (vervolg)
Datum

dag

wie

Activiteit

aanvang

tot

31-mei

dinsdag

1-jun

woensdag Heren dubbel 35+ Weningewalde 1 - Appelscha 3

18.30

3-jun

Vrijdag

Les

19.00

20.00

3-jun

vrijdag

Dames

Ladies Night

20.00

???

4-jun

zaterdag

Gemengd 35+

Weningewalde 1 -DLTC 2

14.00

4-jun

zaterdag

Gemengd

Ten Woude 4 - Weningewalde 1

10.00

5-jun

zondag

FrieslandCUP

7-jun

dinsdag

Lessen

10-jun

Vrijdag

Les

19.00

20.00

10-jun

vrijdag

Toss-avond

20.00

ca. 22.00

14-jun

dinsdag

Lessen

17-jun

Vrijdag

Les

19.00

20.00

17-jun

vrijdag

Toss-avond

20.00

ca. 22.00

21-jun

dinsdag

Lessen

22-jun

woensdag Jeugdleden

Pannenkoektoernooi

14.00

ca. 17.00

24-jun

Vrijdag

Les

19.00

20.00

24-jun

vrijdag

Toss-avond

20.00

ca. 22.00

26-jun

zondag

FrieslandCUP

28-jun

dinsdag

Lessen

1-jul

Vrijdag

Les

19.00

20.00

2-jul

zaterdag

Midzomernacht tennisfeest + dubbel finale

21.00

ca. 02.00

5-jul

dinsdag

Lessen

8-jul

Vrijdag

Les

19.00

20.00

12-jul

dinsdag

Lessen

15-jul

Vrijdag

Les

19.00

20.00

19-jul

dinsdag

Lessen

26-jul

dinsdag

Geen lessen/schoolvakantie

2-aug

dinsdag

Geen lessen/schoolvakantie

9-aug

dinsdag

Geen lessen/schoolvakantie

16-aug

dinsdag

Geen lessen/schoolvakantie

23-aug

dinsdag

Geen lessen/schoolvakantie

30-aug

dinsdag

Geen lessen/schoolvakantie

??

zaterdag

Jeugdcamp?

??

zondag

Jeugdcamp?

26-aug

vrijdag

Toss-avond

20.00

ca. 22.00

2-sep

vrijdag

Toss-avond

20.00

ca. 22.00

6-sep

dinsdag

Lessen

20.00

ca. 22.00

9-sep

vrijdag

Hengstenbal

Lessen

Alle leden

Alle leden

Alle leden

Alle leden

Tennisvereniging Weningewalde
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Gravelnieuws 2011

Activiteitenschema 2011 (vervolg)
Datum

dag

wie

11-sep

zondag

FrieslandCUP

20-sep

dinsdag

Lessen

23-sep

vrijdag

27-sep

dinsdag

30-sep

vrijdag

5-okt

dinsdag

7-okt

vrijdag

Alle leden

Activiteit

Toss-avond

aanvang

tot

20.00

ca. 22.00

20.00

ca. 22.00

20.00

ca. 22.00

Lessen
Alle leden

Toss-avond
Lessen

Alle leden

Toss-avond

Emailadres
Heeft u een (nieuw) emailadres en wilt u daar het nieuws en mededelingen van Tennisvereniging
Weningewalde op ontvangen? En is die nog niet bekend bij het secretariaat!
Stuur dan uw emailadres naar het secretariaat weningewalde@wijnjewoude.net.
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