Er zijn nog mogelijkheden om de huiskamer
of de gymzaal van de Putmeet te huren.
De gymzaal kost
€30,- per dagdeel (3 tot 4 uur)
€17,50 voor 1 tot 1,5 uur
€75,- per dag (2 dagdelen)

Scharendijke bruist!
Sinds de vorige editie van deze krant zijn
er veel grote en kleine evenementen
georganiseerd. In Scharendijke hebben
we kunnen genieten van een prachtige
Sinterklaasintocht met een echte
pietendisco(!), we hebben taarten
versierd en kerststukjes gemaakt, er is
een drukbezochte kerstmarkt gehouden,
op verschillende plaatsen is er
geklaverjast, de sportfanaten hebben
meegedaan met de Midwinterloop, de
kerstbomen zijn onder grote
belangstelling verbrand en er is heerlijk
gegeten bij het tafelen in de buurt. En dan
heb ik nog niet eens alles genoemd.
Nieuwe toneellessen en een kinderbingo
staan op stapel. In de Putmeet worden
binnenkort de pingpongtafels opgesteld.
Wij kunnen met recht trots zijn op ons
dorp. Zonder al die vrijwilligers zou onze
dorpsgemeenschap een saaie boel zijn.
Bedankt voor jullie bijdrage aan de
leefbaarheid en levendigheid van
Scharendijke.
Informatieavond nieuwbouw supermarkt
PLUS
Op donderdagavond 19 februari a.s. organiseert de
gemeente in het gemeentehuis een informatieavond
over het bestemmingsplan voor de omgeving van de
Boutlaan en de Dorpsstraat i.v.m. de verhuisplannen
van de supermarkt. Meer informatie over de
aanvangstijd en de agenda van de bijeenkomst vindt
u binnenkort op de website van de gemeente en in
de informatierubriek van de gemeente in de
Wereldregio.
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De huiskamer kost
€25,- per dagdeel (3 tot 4 uur)
€15,- voor 1 tot 1,5 uur
€75,- per dag (2 dagdelen)
Voor commercieel gebruik komt er 50%
extra bij.
De dorpsraad
Voorzitter – Rob Venrooij 06-17348630
Secretaris – John Verboom
Penningmeester – Chris Jordan
Jop en jeugd – Ineke Venneman
Algemeen – Birgit Stigter
email: dorpsraad@zeelandnet.nl
Openbare werken (klachten over
woonomgeving, afval, overlast enz.),
0111-452111

De Putmeet
Reserveringen huiskamer de Putmeet Stephanie Fennet, 06-12350722
Reserveringen gymzaal de Putmeet Matty Louwerse, 0111-671759
https://www.facebook.com/dorpshuisdeputmeet

dorpshuisdeputmeet@gmail.com

Aan deze dorpskrant werkten mee:
Monique, Anita, Chris, Stephanie,
Herman, Pieter, Connie, Rob en vele
anderen

2015

Evenementenagenda Putmeet

Dorpsmaaltijd

09-02-2015
13-02-2015
19-02-2015
23-02-2015
24-02-2015
04-03-2015
18-03-2015
25-03-2015

Hallo beste mensen,
Op verzoek van de Organisatie van de
dorpsmaaltijd, een artikeltje voor de Dorpskrant:

Computercursus
Valentijnworkshop
Pingpongtoernooi
Computercursus
Tafelen in de buurt
Kinderbingo
Stemmen Provinciale Staten
Putmeetlunch

Boeken in onze Huiskamer
De regelmatige bezoeker zal het gezien hebben.
In de huiskamer van de Putmeet staan inmiddels
een paar boekenkasten met spelletjes en,
uiteraard, boeken.
Goede gevers hebben die geschonken, waarvoor
onze dank. U hebt vast ook nog wel boekwerken,
die u nooit meer leest of inkijkt maar waarvan u
het zonde vindt die zomaar in de papiercontainer
achter te laten. Wij zijn er blij mee!
U mag de boeken uit de kast gratis lenen en
lezen. Als u na het lezen denkt: dat was een goed
boek, dat moeten ook anderen lezen, dan brengt
u het terug.
Iedereen heeft in zijn schuur wel overtollig
gereedschap, niet gebruikte bouten en moeren,
schakelaars, rioleringsplastic en ander sanitair.
Maar ook (technisch) speelgoed, auto’s , treinen,
Lego, Meccano etc. Mannen- en jongens spul,
en verkoopbaar!
Er ligt natuurlijk nog veel meer verkoopbaar spul
in de schuur of op zolder.
We overwegen, bijv. eens per maand, daarvoor
een soort technische rommelmarkt te houden,
maar vragen ons af of er belangstelling voor is.
Laat dat ons weten.
Nadere info bij Herman Bomer

Weekprogramma huiskamer de Putmeet:

maandagochtend 10:00 tot 12:30 inloop met
gratis koffie
maandagavond 19:30 tot 22:00 inloop/biljarten
dinsdagmiddag 13:30 tot 16:30 samen
schilderen
woensdagavond 19:00 tot 23:00 biljartvereniging
vrijdagmiddag
13:30 tot 17:00 inloop met
handwerken en spel
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S C H O T in de R O O S ! - S C H O T in de R O O S ! -

Al weer een aantal maal is in de Putmeet de
Dorpsmaaltijd georganiseerd en dat blijkt een
succes! In een gezellige sfeer wordt in de mooie
"huiskamer" van de Putmeet een eenvoudige doch
zeer smaakvolle maaltijd geserveerd, bestaande
uit -voorafje -maaltijd en -lekker toetje. In een
sfeervolle ambiance worden bekenden en
onbekenden ontmoet uit het dorp en omliggende
contreien, dus er kan ook gezellig gekletst worden.
Alle lof voor de vrijwillige koks en obers die met
beperkte middelen en beperkt budget zoiets op
tafel weten te toveren en het iedereen naar de zin
maken. Ook de leerlingen van het ROC-Zierikzee
dragen een duchtig steentje bij aan dit succes.
Voor de kosten hoeven de gasten het niet te laten,
want dat bedraagt slechts E.5,- voor de maaltijd,
uiteraard exclusief de drankjes.
Ook is de suggestie gedaan dat het wellicht leuk is
als er een Zeeuwse zanger met gitaar en Zeeuwse
volksliedjes gaat optreden - (gaarne reactie).
De volgende maaltijd is op dinsdag 24 februari
a.s., tijdig opgeven want het aantal plaatsen is
beperkt. Het is dan jammer als u teleurgesteld
moet worden. U kunt altijd contact opnemen met
de beheerster: Stephanie Fennet 0612350722 of
email dorpshuisdeputmeet@gmail.com - Hartelijk
welkom !
- -dorpsbewoner Piet - Fototentoonstelling

De oproep van Pieter Verschuur voor oude foto’s
met als thema ‘Scharendijke door de jaren” heeft
enkele reacties opgeleverd. Nog niet genoeg, dus
nogmaals de vraag om in kasten en dozen en op
zolderplanken te kijken om oude foto's op te
duikelen. We maken er een mooie
fototententoonstelling van waar iedereen van kan
genieten.
Reacties kunt u mailen naar
dorpsraad@zeelandnet.nl of via een briefje in de
brievenbus van de Putmeet.

Strao Scharendijke

Op zaterdag 14 maart a.s. is het weer Strao in
Scharendijke.
Meer informatie via
http://straoscharendijke.blogspot.nl/

Bedrijvigheid in S’dijke
door Monique

Eind december viel op mijn deurmat een hele mooie flyer over de kerstboomverbranding.
Het zag er professioneel uit en ik was benieuwd wie die ontworpen had! Al gauw kwam ik
erachter dat Anita de Jonge de ontwerpster was en ik was nieuwsgierig naar haar
bezigheden. Reden dus voor een interview.
Anita de Jonge heeft sinds mei 2014 een eigen zaak en ontwerpt originele geboortekaartjes.
Zij heeft een eigentijdse, stoere stijl. Op haar website www.meneervogel.nl staan heel veel
mooie ontwerpen met thema’s zoals motoren, tatoeages, volkswagenbusjes, muziek, dieren
en nog veel meer. Ik was zeer verrast door het grote aanbod, zeker omdat Anita nog niet zo
heel lang geleden haar bedrijf opgestart heeft! Anita heeft veel kwaliteiten want tot 2012
werkte zij 14 jaar als IT business-analist bij Adidas. Toen Adidas de deuren ging sluiten in
Nederland, stond Anita voor een keuze en is zij haar hart gaan volgen. Ze wilde graag
creatief bezig zijn, eventueel gecombineerd met het gebruik van computers. Ze kwam in
contact met Karen Wullings van “Ogeltje” (ook bekend hier in ons dorp!) en heeft daar als
het ware als stagiair de fijne kneepjes van het vak geleerd. En dat is te zien op haar
website! Want Anita ontwerpt niet alleen geboortekaartjes en trouwkaarten, maar maakt
kinderkoffertjes en schildert ook houten dozen, speelgoedkisten, geboortekisten,
geboorteklompjes en kinderstoeltjes. Die zijn echt heel erg leuk en origineel! Maar vooral
ook heel persoonlijk, want ze schildert er bijvoorbeeld het geboortekaartje van je kind erop.
Anita schildert erg prachtig. Schilderen kon Anita al, maar ze heeft wel wat technieken
bijgeleerd. Naast eigen wensen van de klant, ontwerpt Anita dus ook veel zelf. Zij haalt haar
inspiratie ook van internet: “wat anderen maken moet ik vooral niet maken” dus dat maakt
ze niet, maar maakt vooral wat ze zelf mooi vindt. Anita is zeer gedreven en is eigenlijk 7
dagen per week met haar bedrijf bezig, want: “je moet blijven vernieuwen, bezig zijn met
nieuwe ontwerpen om het dynamisch en onder de aandacht te houden”. In de toekomst wil
Anita ook rouwkaarten voor kinderen en herinneringskisten ontwerpen. Dit is wel een stap
om te nemen, “want dit is heel erg mooi maar wel confronterend”.
Voor haar mooie ontwerpen gebruikt Anita verschillende computerprogramma’s en het
verfmateriaal en de laklaag is van acrylverf, dus dat blijft erg mooi en is goed schoon te
houden. De kaarten worden door een professionele drukker gedrukt.
Ik raad jullie aan om op haar website www.meneervogel.nl (vernoemd naar een knuffel van
haar dochter) te kijken, want ik weet zeker dat het de moeite waard is!
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Dorpshuis ‘De Putmeet’
Het dorpshuis is nu ongeveer tien maanden open. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers
hebben al veel dorpsgenoten de weg naar de ‘huiskamer’ van ons dorp gevonden en zijn vele
sociale contacten gesloten of weer hersteld.
In onze huiskamer wordt volop gebiljart, gezamenlijk gegeten, geschilderd, gekeuveld, enz.
Ook de lagere scholen van Ellemeet en Scharendijke maken weer druk gebruik van de
gymzaal wat erg prettig is voor onze jeugd die niet meer met de bus naar andere dorpen
hoeft. Ook veel andere sporters en gym voor ouderen zijn nu vaste klant.
Helaas hangt aan de exploitatie een prijskaartje. Een prijskaartje waarvoor de rekening in het
verleden door de gemeente werd betaald. De politiek heeft echter beslist dat op dit soort
activiteiten bezuinigd moet worden.
Dit heeft als consequentie dat als wij als dorp de exploitatiekosten zelf moeten dragen en we
dus huur moeten vragen voor het gebruik van de gymzaal en de huiskamer. Ook zullen wij,
om de kosten te drukken, gebruik moeten maken van vrijwilligers voor nagenoeg alle
werkzaamheden in en rond het gebouw. Dit geldt voor schoonmaken, kleine reparaties,
begeleiden van activiteiten, administratie, inkopen, tuinieren, enz.
Wij krijgen vaak vragen over de tarieven en of er geen reductie gegeven kan worden. De
exploitatie van het dorpshuis heeft geen winstoogmerk. Wij werken met een sluitende
begroting en de huurprijzen van de faciliteiten zijn op basis van kostprijs berekend. De
rekeningen voor vergunningen, WOZ van het gebouw, gas, water en licht, schoonmaakkosten,
reparaties, enz. zijn zeer hoog en tot op heden zijn niet alle dagdelen van de gymzaal en
huiskamer verhuurd. We kampen met een tekort aan inkomsten die slechts langzaam
verbetert. Naast de huurinkomsten zijn we sterk afhankelijk van de inkomsten via de bar. Het
afrekenen van deze consumpties gaat op basis van vertrouwen wat wij als bestuur in onze
dorpelingen stellen.
Wij roepen u dan ook op gebruik te maken van ons dorpshuis en de omzet te verhogen. Ook
willen wij de aandacht vestigen op ons modern ingerichte mortuarium. Helaas is daar nog
geen gebruik van gemaakt.
Zolang er te weinig omzet wordt gedraaid moeten wij de tarieven houden zoals ze zijn
opgesteld. Jaarlijks zal er een verantwoording van de exploitatie aan de dorpsgenoten worden
overlegd en dan kunt u beslissen over de toekomst van ons dorpshuis!
Met vriendelijke groet,
Chris Jordan Penningmeester

Van onze correspondent Pieter:
BREDE BANDEN WIELERWEDSTRIJD voor de jeugd.
Gezien de grote belangstelling onder de jeugd voor het fietsen wielrennen- mountainbiken ( ook vele ouderen hebben een fiets,
soms wel 2, al of niet met een elektromotortje) - - is het wellicht een
goed idee een WIELERWEDSTRIJD voor brede banden te organiseren (voor de jeugd). Met brede banden wordt bedoeld alle gewone
fietsen en mountainbikes, dus geen smalle banden of racefietsen.
Het parcours zou eventueel het zelfde kunnen zijn als de
Midwinterloop en de 5 Mei Bevrijdingsloop.
Reacties, suggesties, ideeën graag bij het bestuur Dorpsraad
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De Napoleonschuur vervolgd

De Midwinterloop

Naar aanleiding van een oproep vanuit de
gemeente vroegen wij de vorige keer om
ideeën voor een nieuwe bestemming van
de Napoleonschuur. De schuur is er nu zo
slecht aan toe dat er zo snel mogelijk een
beslissing moet komen over de toekomst
van het pand. Dat heeft enkele reacties
opgeleverd. Om het beeld compleet te
maken hebben we de schuur ook op de
agenda gezet voor onze dorpsvisiewerkgroep. Binnen die werkgroep denken
we na over de toekomst van
Scharendijke. Vanuit een gedeelde en
gedragen visie willen we werken aan het
behoud van de leefbaarheid en het
scheppen van een succesvol
ondernemingsklimaat.

De Midwinterloop in december j.l. was een groot
succes ! De initiatoren, organisatie en alle vele
enthousiaste medewerkers van deze Unieke
Scharendijkse Trimloop verdienen alle lof !
Wellicht is het een suggestie om de jaren
geleden vermaarde 5 MEI =
BEVRIJDINGSLOOP = weer in het leven te
roepen.
Gezien het bestaande enthousiasme voor het
lopen zal dat zeker ook wederom een succes
gaan worden.
Dat was de reactie van onze dorpsgenoot Pieter
Verschuur op de midwinterloop. Nelleke en Stefan
hadden er een sfeervol sportevenement van
gemaakt met meer dan 70 deelnemers. De
bootcamploop was laagdrempelig opgezet zodat
iedereen van jong tot oud mee kon lopen. Er deden
hele gezinnen met jonge kinderen mee maar ook
prestatiegerichte lopers die er als een pijl vandoor
gingen. Het weer werkte prima mee, de wind was
koud maar het bleef gelukkig droog. In de Putmeet
was het gezellig druk bij de uitgifte van de
startnummers. Na afloop bleven veel deelnemers en
hun supporters een lekker gluhweintje drinken
tijdens het nakaarten over hun sportprestaties van
die avond. De opbrengst van de loop bedraagt €
236,50 en komt ten goede aan het dierenasiel in
Zierikzee. Nelleke, Stefan en alle vrijwilligers
bedankt voor de organisatie. Dit is voor herhaling
vatbaar.

De ideeën variëren van alles platgooien en
er een hondenuitrenveld van maken tot
het opzetten van een pleisterplaats voor
fietsers en wandelaars..
De meeste mensen vinden het een prima
plek om iets van te maken. De oude
plannen voor een educatief centrum zijn
weer genoemd. Verder is er een idee voor
een pleisterplaats voor wandelaars en
fietsers geopperd zoals dat al eens is
beschreven binnen het plan Super
Scharendijke.
De schuur afbreken wordt over het
algemeen gezien als een te gemakkelijke
en rigoureuze oplossing. Als het pand is
opgeknapt kan het van toegevoegde
waarde zijn voor de uitstraling van
Scharendijke. Aan de andere kant kent de
locatie ook limieten zoals gebrek aan
parkeerplaatsen, vervuilde grond en een
lastig te ontsluiten toegang tot het
Grevelingenmeer. Bovendien is de staat
van het pand inmiddels zodanig
verslechterd dat er een aardig prijskaartje
aan hangt.
Er moet dus nog hard over gedacht
worden hoe de locatie ontwikkeld kan
worden. Dat de gemeente daar als
eigenaar van de schuur een belangrijke
rol in speelt ligt voor de hand.
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De Napoleonschuur

Toneelspelen voor jeugd en volwassenen in de Putmeet.
Toneelspelen doe je samen. En samen spelen is leuk. Plezier staat voorop bij de toneellessen die sinds kort in
de Putmeet worden gegeven aan kinderen van de basisschool. Ook jongeren en volwassenen kunnen
binnenkort kennismaken met deze nieuwe activiteit in Scharendijke.
“Eigenlijk is toneelspelen niet het goede woord voor wat de kinderen doen”, zegt Connie Visser, de dramadocent die
de lessen geeft. Toneelspelen voor kinderen in de Putmeet is eigenlijk drama. Drama is ook toneelspelen. Maar drama
is meer. We doen met de kinderen allerlei dramaspelletjes die goed zijn voor je concentratie. We doen kijk- en
luisterspelletjes. We beelden allerlei dingen uit, zonder woorden te gebruiken. Mime, pantomime. We doen
bewegingsspelletjes, met of zonder muziek erbij. We spelen verschillende typetjes en rolletjes en we verzinnen
verhaaltjes die we dan gaan spelen. We improviseren, dat is toneelspelen zonder dat je van tevoren hebt afgesproken
wat je gaat doen en wat je gaat zeggen. Soms spelen we met marionetten. Lekker je fantasie gebruiken. Allerlei
dingen uitproberen en ontdekken. Lachen om elkaar. Leren van elkaar”.
Tot nu toe biedt Connie de lessen incidenteel aan kinderen aan, zoals in de Kerst- en in de voorjaarsvakantie. Ze zou
het leuk vinden om in de toekomst ook eens een serie lessen van bijvoorbeeld 5 keer te geven. Spelen met kinderen
vindt ze heel leuk, maar ze zou ook graag met jongeren en volwassenen in Scharendijke willen ‘werken’. Daarom
komt er nu ook een aanbod voor pubers en volwassenen, waarin kennis kan worden gemaakt met tekstspel en
improvisatiespel. Je hoeft geen enkele spelervaring te hebben, maar het mag natuurlijk wel.
Voor de komende tijd staat er op 4 data toneelSPELEN in de agenda van de gymzaal in de Putmeet gereserveerd. Op
verschillende dagen en verschillende tijdstippen. Je kunt je voor 1, 2, 3 of alle 4 de keren aanmelden. Het gaat om
twee vrijdagen (20 maart en 10 april) en twee zaterdagen (4 april en 18 april). Daarmee wil Connie meteen een beetje
onderzieken welke dag en welk tijdstip het beste uitkomen voor degenen die mee zouden willen doen. Zij kan de
gymzaal per dagdeel van 4 uur huren.
Vrijdag 20 maart groep 1, 2 en 3 van 15.30-16.30 uur / groep 4-8 van 16.30-18.30 uur 12-15 jr. van 18.30-19.30 uur
Vrijdag 10 april groep 1, 2, 3 van 17.00-18.00 uur / groep 4-8 van 18.00-20.00 uur / 16-88 jr. van 20.00-21.00 uur
(kennismaking met tekst- en improvisatiespel)
Zaterdag 4 april groep 1-3 van 13.00-14.00 uur/ groep 4-8 van 14.00-16.00 uur / 12-15 jr. van 16.00-17.00 uur
(kennismaking 1 tekst en improvisatiespel)
Zaterdag 18 april groep 1-3 van 13.00-14.00 uur / groep 4-8 van 14.00-16.00 uur / 12-15 jr. van 16.00-17.00 uur
(kennismaking 2 tekst- en improvisatiespel)
Voor meer informatie en aanmelden kan je een e-mail sturen naar theaterbijhetwater@gmail.com,
bellen naar Connie 06 47143591 of een briefje in haar brievenbus doen: Dijkstraat 6. Graag ook als je wel
belangstelling hebt, maar op geen van de bovenstaande dagen en tijdstippen mee kan doen.

Jop gesloten
Op 24 januari is het jop gecontroleerd door
toezichthouders van de gemeente. Er waren op
dat moment drie jongeren aanwezig waarvan
twee personen jonger dan 18 jaar. De speurneuzen troffen twee flessen alcoholhoudende
drank aan. De flessen waren aangebroken en
slechts gedeeltelijk gevuld. Op het moment van
controle is niemand betrapt op het drinken van
alcohol. In september 2014 zijn er strikte
afspraken gemaakt met de gemeente over de
aanwezigheid van alcohol in het jop. Bij de eerste
overtreding zou het jop gesloten worden. De
jongeren die gebruik maken van het jop waren op
de hoogte van de regels maar ze waren er
blijkbaar niet van onder de indruk. De
burgemeester heeft zich aan de afspraak
gehouden en is overgegaan tot handhaving zoals
hij het noemde. Het jop is voor onbepaalde tijd
gesloten. Over ongeveer twee maanden komen
burgemeester, wethouder en dorpsraad bijeen
voor een evaluatie van de situatie.
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Als je jezelf indenkt dat je op een
sneeuwvlakte bent met een ijskoude
wind ga je heel anders lopen dan in de
woestijn.
Fotograaf Dirk-Jan Gjeltema

Jolanda’s taartenworkshop

Boekenclub Scharendijke, een
lezenswaardig experiment

Wat een super leuke en gezellig avond heb ik
gehad bij de workshop taarten maken. 9
dames en echt waar 1 super man.
Nadat we eerst een lekker bakkie koffie of
thee met een bolus hebben genomen zijn we
aan de slag gegaan.
Toch wat nerveus om voor een groep te
staan en het te moeten uitleggen.
Maar het ging goed dus hop aan het werk de
ene na de andere creatie vloog me om de
oren en ja toch ook nog "ik weet niks hoor ".
Natuurlijk weet je wel iets, even babbelen en
ja hoor ze weet het wat ze ging maken.
Sommigen hadden het eerder gedaan en dat
zag ik gelijk die gingen zo aan de slag die
hoef je niet te helpen. Bij andere kleine
dingen aangeven hoe je het moet doen .
Een super leuke avond met thema winter ja
dan kan je van alles verwachten
een iglo, een kerstboom, sinterklaas, liefde,
een arreslee, een sneeuwpop, pinguins. Zo
mooi allemaal.
Ik heb een super mooie avond gehad en kijk
alweer uit naar de volgende.
Nog de creaties op de foto en iedereen kon
met een mooie boltaart naar huis toe. Ik wil
iedereen bedanken voor de leuke reactie en
kom gerust langs als er weer een workshop
is in het dorpshuis 'de Putmeet'.
Stephanie bedankt voor jouw gastvrijheid, je
doet het super.
Lieve bakgroetjes, Jolanda van Kampen

blz 7

Scharendijke – Heel wat inwoners van ons
dorp houden van lezen. Mooie boeken lezen.
Wel jammer dat de dichtst bijgelegen
bibliotheek in Burgh-Haamstede is. En de
meeste mensen vinden het niet zo wenselijk
om heel regelmatig een boek te moeten
kopen in de boekenwinkel of op Internet. Ook
is niet iedereen gecharmeerd van een Ereader. Veel mensen hebben liever gewoon
een boek in hun handen, waarin ze lekker
kunnen (terug) bladeren.
Nu is het idee ontstaan om in Scharendijke
een boekenclub op te zetten. Iedereen die
mee wil doen, wordt gevraagd om een
pakketje met drie van zijn of haar
lievelingsboeken samen te stellen. De
boekenpakketjes wisselen elke maand van
adres. Op die manier krijgt iedereen die
meedoet elke maand drie goede boeken in
bruikleen in huis, aanbevolen door
dorpsgenoten. Deelnemersbijdrage is 12
euro per jaar. De boekenclub kan (in deze
opzet) van start gaan bij minimaal 12
deelnemers. Het is de bedoeling dat dit
Scharendijkse boekenexperiment een jaar
gaat lopen. Aan het eind van dat jaar wordt
gekeken óf en hoe ermee doorgegaan wordt
en krijgt iedereen de eigen drie boeken weer
terug.
Als het idee je aanspreekt, stuur dan even
een e-mailtje naar
boekenbijhetwater@gmail.com , bel naar
Connie Visser 06 47143591 of doe een
briefje in de brievenbus van Dijkstraat 6.

