
 

 

 

 

Fractievergadering DES, 23 juni 2014. Café ‘Biej Aloïs’Susteren. Aanvang 19.30 uur 

 

Aanwezig: Lei Jetten, Tjeu Hurxkens, Jean-Paul Schoenmakers, Bart Schulpen, Maria José Dols, 
Frans Feller, Roger Smeets, Fons Zinken , Tom Heuscchen, Martin Denis, Gemmy Claessens, 
Pierre Wagemans, Elly Janssen, Roy Smeets 
Afgemeld: Geert – Jan Nelissen, Har Peters, Roy Denis, Chris van Thoor, Joep Jeurissen. Annie 
Greten, Agnes Vissers .  

 
1. Opening en mededelingen :  

Jan Cremers heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 19.30  Jan en 
Tjeu zijn  op 19 juni j.l. naar een raadsconferentie geweest over de sociale 
werkvoorziening. Deze raadsconferentie werd gehouden bij de Westrom in Roermond en 
ging o.a. over de eerste resultaten haalbaarheidsonderzoek fusie Westrom/ de Risse. 
Deze conferentie werd voor afgegaan door een buffet waarvoor alleen de raadsleden 
waren uitgenodigd. Opvallend was dat de PNES-fractie aanwezig was met verschillende 
commissieleden. Naar ons weten zij  er geen commissieleden uitgenodigd. 
 
Indien DES-leden geïnteresseerd zijn in een rondleiding door de Westrom, dan willen wij 
hier graag een afspraak voor maken. Wij zullen hier in de fractievergadering van 
september op terug komen.  
 
 

2. Notulen van de vergadering van 13 mei 2014. 
      Worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld 

3. Bespreken  van de Raadsstukken 26 juni 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
Agendapunt 1: Vaststellen definitieve agenda.  
Agendapunt 2: Besluitenlijst 15 mei 2014  
Agendapunt 3: Besluitenlijst 22 mei 2014 
 
Hamerstukken: 
4. Controleverordening Gemeente Echt-Susteren 2014 en verordening 

accountantscommissie gemeente Echt-Susteren 2014. 
5. Wijziging APV  . 
6. Gemeenschappelijke regeling MER 
7. Gemeenschappelijke regeling Maas Schwalm Nette 
 
Bespreekstukken: 
 
8. Voortgangsinformatie 
9. Reglement van Orde raad Echt-Susteren2014 en Verordening Raadscommissies Echt- 

Susteren. 
In het coalitieakkoord 2014 -2018 is in de Verordening op de raadscommissies een wijziging 
aangebracht.  

1. Er is 1 commissie minder en het werkterrein van de commissies is gewijzigd 
2. De  samenstelling van de commissies is gewijzigd.  

 
Iedereen is het er wel over eens dat , door de drie decentralisaties de komende tijd behoorlijk wat 
flinke dossiers te behandelen  zijn.  Het college heeft dit ingezien en besloten om het aantal fte’s 
uit breiden tot 4,4 , gelet op de zeer forse uitbreiding van het takenpakket.  Maar ook de taken van 
een raadslid worden steeds zwaarder. Goede begeleiding en ondersteuning voor de raadsleden is 
daarbij heel belangrijk.  Des heeft bij de onderhandelingen voor de coalitievorming niet gekozen 
voor de nieuwe commissiestructuur, omdat hierbij de commissie budgetcyclus komt te vervallen.  
 Nu de nieuwe commissiestructuur toch is doorgevoerd willen wij nog eens wijzen op het belang 
van een goede ondersteuning door commissieleden voor de raad. Zeker met het huidige en 
toekomstige verzwaarde takenpakket, is het belangrijk om tenminste in iedere commissie en in 
iedere fractie een extra financieel deskundig commissielid in te kunnen zetten.  
DES dient een amendement in en verzoekt het College om aan iedere fractie en aan iedere 
commissie een commissielid toe te voegen. 
 
Har Peters: Er is  een wijziging ten aanzien van de motie’s vreemd aan de orde van de dag.  Volgens 
art.29 a lid 2 moet de raad gaan beslissen of het onderwerp  wordt geagendeerd. DES is het daar 
niet mee eens , op deze manier wordt de oppositie helemaal monddood gemaakt. Har  wil een 
amendement in te dienen om dit artikel uit het voorstel te halen.  
 
Raadsvergadering: Het coalitieakkoord is niet in beton gegoten, de komende vier jaar , maar de 
coalitie wil niet nu al afwijken van het nieuwe coalitieakkoord en stemt tegen het amendement. 
Eerst maar eens kijken hoe de nieuwe commissiestructuur werkt, daarna kan altijd nog bekeken 
worden of er commissieleden moeten worden toegevoegd ( aldus Jo Verheesen) . Des is zwaar 
teleurgesteld, temeer omdat er in de wandelgangen genoeg raadsleden zijn die vóór dit voorstel 
zijn. Hieruit blijkt maar weer eens wie het voor het zeggen heeft binnen de fracties. Voor: DES, 
MenM, Groen Links. De rest tegen. 



 
Motie vreemd aan de orde van de dag: De burgemeester legt uit dat dit artikel is toegevoegd om 
deze afspraak formeel te maken. Een meerderheid van de raad beslist of onderwerpen op de 
agenda geplaats worden ( zoals gebruikelijk)  Ieder individueel raadslid heeft echter het recht om 
over een bepaald onderwerp een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen ( 48 uur van 
te voren) . Dit onderwerp wordt altijd op de agenda gezet.  
 
10. Benoeming voorzitters raadscommissie en hun plaatsvervangers 
 
Raadsvergadering: benoemd worden  
Commissie Omgeving:  
Voorzitter: Juliën Penders 
Plv. voorzitter : Jos Janssen 
 
Commissie Maatschappij: 
Voorzitter: Riny Geelen 
Plv. voorzitter: Marjo van Helvert 
 
Commissie Algemene Zaken: 
Voorzitter: Har Peters 
Plv. voorzitter: Ger van Gisteren  
 
 
 
11. Jaarrekening 2013 en begroting 2015 Veiligheidsregio Limburg-Noord 
Aan de raad wordt gevraagd om een zienswijze naar voren te brengen.  
In 2013 is het meerjarenbudget voor ‘ Brandveilig leven’ in beperkte mate aangesproken. Dit heeft 
geresulteerd in een overschot van € 282.403 , waarvan de Veiligheidsregio voorstelt om dit overschot 
via een bestemmingreserve voor het project ‘Brandveilig leven’ te behouden. DES is van mening dit 
geld terug te geven aan de burgers, in de vorm van het verstrekken van gratis brandmelders in de 
Regio. Het project “Brandveilig leven’ omvat activiteiten die tot doel hebben de fysieke en sociale 
veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren, vooral de kwetsbare 
doelgroepen.  
 
Marian Bruysten dient namens DES een motie in  en verzoekt het College om: 
In samenspraak met de Veiligheidsregio- Noord: 

 inzichtelijk te maken of en hoe preventieve maatregelen als het plaatsen van rookmelders de 
brandveiligheid van de verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving kunnen verhogen;  

 onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het gratis, of tegen geringe kosten, aanbieden van 
rookmelders aan de inwoners van de deelnemende gemeenten in de Veiligheidsregio Limburg-
Noord; 

 Voor iedere gemeente inzichtelijk te maken welke inspanningen en resultaten er verricht kunnen 
worden met het eventueel plaatsen van rookmelders in bestaande woningen.  

 Uit te zoeken of het plaatsen van rookmelders kan worden opgenomen in het dienstenpakket dat 
in basis voor iedere gemeente gelijk zal zijn. 

 

 

 Portefeuillehouder Hessels: Positief gevoel bij de motie van DES, maar wil deze toch 
niet overnemen. Omdat in het voorstel eigenlijk precies hetzelfde staat als in de 



jaarrekening en begroting avn de Veiligheidsregio, alleen is de motie DES iets 
uitgebreider. De argumenten van DES dat  een rookmelder ervoor zorgt dat bewoners 
binnen 3 á 4 minuten na het ontstaan van brand  worden gewaarschuwd, waardoor zij 
tijdig de woning kunnen verlaten. En dat door een rookmelder de brandweer eerder 
gewaarschuwd kan worden , wat de  opkomsttijd van de brandweer aanzienlijk kan 
vervroegen, snijdt geen hout. Voorgesteld wordt via een zienswijze aan de Veiligheidsregio 
kenbaar te maken dat kan ingestemd worden met het creëren van deze 
bestemmingsreserve onder de voorwaarde dat voor iedere gemeente inzichtelijk wordt 
gemaakt welke inspanningen en er binnen dit programma worden verricht en met welke 
resultaten. De motie wordt niet aangenomen, vóór DES,  MenM, Groen Links. De rest 
tegen.  
 

 
 
12. Jaarrekening 2013   
13. 1ste bestuurrapportage. 
14.  Kadernota.  
Deze 3 agendapunten worden samengevoegd tot één agendapunt.  
Balans : begroting is sluitend .  Door toevoeging aan de Algemene Reserve wordt het 
weerstandsvermogen aanzienlijk versterkt, maar er staan ook grote risico’s  tegenover. Dat er 
risico’s . die nog niet duidelijk zijn, verbonden zijn  aan de 3 D’s is zeker. 
 
Vragen:  
Asbestsanering Connect College staat in de risico –top-10. :  Het bruto-risico bedraagt € 
2.200.000. 50% hiervan is voor rekening van de gemeente. Gemeente heeft een bedrag van € 
583.000 uitbetaald aan de school. Blijft voor Echt-Susteren een bedrag over € 497.000 . Hoe is 
de stand van zaken? 
 
De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd, maar adviseert de gemeente de 
grondexploitaties nauwgezet te volgen, zeker m.b.t. Bocage, het prestigieuze bouwproject op het 
voormalige Printservice-terrein. Aangezien de verwachting t.a.v. het uitgiftetempo in 2012 met 
maximaal 2 jaar vertraagd is, vragen wij ons af hoe het nu anno 2014.staat met de verkoop van 
de kavels op dit moment  
 
 
Portefeuillehouder Hessels: Connect College : De gemeente en het Connect College zijn het nog 
steeds niet eens.  
De gesprekken lopen nog. Twee deskundigen hebben twee verschillende meningen en hanteren 
twee verschillende bedragen als het om de schade gaat. Een derde deskundige wordt nu 
ingeschakeld en de uitkomst van dit onderzoek zal bindend zijn.  
 
Portefeuillehouder Frische: Bogace: Volgens Frische hoeven we ons geen zorgen te maken. In de 
eerste fase zijn 4 kavels verkocht. Fase 2-6 is in voorbereiding en er is belangstelling van 
verschillende partijen voor de overige kavels. Met dit nietszeggende antwoord moten we het 
doen en wachten op verdere ontwikkelingen tot het voorjaar 2015.  
 
Har Peters dient namens DES een motie in,  overwegende dat banken steeds meer 
geldautomaten opheffen in dorpen en onrendabele plekken, zo ook in onze gemeente. Banken 
mogen onderling afspreken waar ze geldautomaten plaatsen in dorpen en dunbevolkte gebieden 
en dat Minister Dijsselbloem van Financiën instemt met een proef omdat steeds meer 
geldautomaten in dorpen verdwijnen. Wij zijn van mening dat aanwezigheid van pinautomaten 



de leefbaarheid in de kernen Koningsbosch en Maria Hoop de leefbaarheid ten goede komt. 
Daarom verzoeken wij het College er bij de banken in onze gemeente op aan te dringen om zo’n 
proef uit te voeren in Koningsbosch.  
 
Portefeuillehouder Hessels: Het is geen taak van de gemeente om voor pinautomaten in de 
kernen te zorgen , maar een taak van de banken. In Koningsbosch is een winkel waar je 
vrijblijvend geld kunt pinnen. Het College neemt dan ook het standpunt in om geen 
inspanningen te doen bij de banken. De motie wordt ontraden. Voor stemmen DES, MenM,  en 
Groen Links. De rest tegen. De motie wordt niet aangenomen.  
 

Har Peters dient namens DES  een motie in m.b.t.  een stuwmeer van reclameborden die onze 

gemeente ontsiert, voornamelijk evenementen met een interlokaal karakter te promoten.  Wij 

zijn van mening dat in onze gemeente een duidelijk beleid moet worden geformuleerd omtrent 

het plaatsen van reclameborden, zodanig dat plaatselijke evenementen en 

verenigingsactiviteiten hierin zo veel mogelijk ontzien worden. Wij verzoeken het College de 

APV aan te passen door hierin duidelijkere regels t.a.v. de plaatselijke evenementen en 

verenigingsactiviteiten op te nemen . Daarnaast over te gaan tot handhaving als deze regels niet 

worden nageleefd.  

Portefeuillehouder Hessels: DES heeft eerder hierover vragen gesteld in een ex. art. 37 brief . Het 

antwoord hierop is gegeven maar heeft Har Peters op dat moment nog niet bereikt. In feite 

wordt de motie al gedeeltelijk uitgevoerd. De portefeuillehouder ontraadt daarom de motie. 

Voor stemden MenM, Groen Links en DES. De motie wordt niet aangenomen.  

 
15. Beleidsplan WMO 2015 Midden-Limburg Oost ‘klaar voor de start 2015-2016. 

Mensen die er écht niet in slagen op eigen kracht deel te kunnen nemen aan de 
samenleving , kunnen op ondersteuning van de gemeente rekenen. Vanuit deze passage 
uit het Beleidsplan WMO 2015 wil DES van de portefeuillehouder een harde toezegging 
dat dit ook werkelijk de hoofdregel uit de nieuwe kaderwet wordt en blijft. Belangrijkst 
uitgangspunt is de budgettair neutrale uitwerking binnen de WMO budgetten. Er mag 
geen cent uit de eigen kas bij. Prima dat wij gaan sturen op preventie, eigen kracht en 
netwerk. Allen vreest DES dat de daarvoor noodzakelijke grote groep mantelzorgers en 
vrijwilligers veel te optimistisch wordt ingeschat. Nederland lijkt op weg te zijn  naar een 
participatie samenleving met als model de zelfredzame burger. Maar zijn we allemaal 
wel zo vitaal dat we voor ons zelf kunnen zorgen en zelfredzaam zijn. En wat als we 
medeburgers zien aanmodderen omdat ze het niet kunnen opbrengen ? Maken de 
andere burgers dan een vuist en nemen het op voor deze mensen. Wij twijfelen eraan of 
onze burgers al zover zijn. Ondanks alle mooie verhalen hebben de burgers het idee dat 
hen rechten worden afgepakt. Recht op het krijgen van zorg en dienstverlening, dat 
ontstaan is door te betalen aan de staat. Wij twijfelen eraan of de burger bij het invoeren 
van de nieuwe wet ineens een andere denkwijze erop na kan houden. . Ons inziens 
wachten burgers gewoon af en hoopt ieder de huidige zorg te kunnen behouden.  

 
Portefeuillehouder Frische:  Geeft toe dat communicatie naar de burger  
toe zeer belangrijk is.  Er zijn momenteel  diverse informatieavonden in de kernen, ook zal in 
het Waekblaad duidelijk gecommuniceerd worden met de burgers. Het verbaast DES  des 
temeer dat wij in de kadernota moet lezen dat het College voornemens is om de informatie in 



het Waekblaad drastisch terug te brengen naar een pagina ( minder foto’s van de wethouders 
 )en de informatie vooral digitaal te verspreiden. Frische neemt deze opmerking mee en zegt 
toe de burgers ook vooral via het Waekblaad blijven informeren.  
 
 

 
16. Onteigening t.b.v. Susteren Centrum. 
Onteigening ten behoeve van centrumplan Susteren. 

Het centrumplan Susteren heeft de afgelopen maand alweer behoorlijk wat stof doen 

opwaaien. Nadat we eerst via de krant het bericht kregen dat Houthandel Peters 

overeenstemming had bereikt met de gemeente, hebben we afgelopen vrijdag dankbaar 

gebruik genomen van de uitnodiging ontwikkelaar Peters, die ons zijn plannen in dit gebied 

heeft gepresenteerd. 

Afgelopen dinsdag zijn we in de raadsconferentie verder geïnformeerd over hoe de 

gemeente denkt dat het plan wat de raad heeft aangenomen in december het best haalbaar 

is. 

Belangrijk hierbij is: 

 In het plan van de gemeente zitten we aan de minimum van het aantal parkeerplaatsen 
dat nodig is. Terwijl als we het plan van Peters inpassen er ruim 40 parkeerplaatsen 
bijkomen. Wij zijn van mening dat het voor ons als gemeente belangrijk is om niet 
dezelfde fout te maken als hier in Echt. Laten we leren van onze fouten en zorgen voor 
ruim voldoende parkeerplaatsen en niet voor de minimum norm. 

 De gemeente spreekt van maximum 2 supermarkten in het totale plangebied terwijl 
Peters van 2 supermarkten en 1 discounter spreekt. Zowel de gemeente als Peters 
geven te kennen dat ze voor de winkelruimtes huurders hebben, maar beide hebben nog 
geen overeenkomst. Beide partijen hebben door gerenommeerde bureaus onderzoek 
laten doen naar de haalbaarheid van hun plannen en beide geven aan dat hun 
onderzoek aangeeft dat de plannen haalbaar zijn. Voor ons een lastige keuze dus. 

 Voor het plan van december zijn subsidies binnengehaald t.w.: 7ton voor de 
Willibrordusstraat en 4 ton voor de parkeerplaats achter de PLUS markt. Daarnaast is 
nog eens 980.000euro beschikbaar gesteld voor het totale plangebied. Als we met het 
plan Peters verder gaan vervalt een gedeelte van de 7 ton subsidie voor de 
Willibrordusstraat en een gedeelte van  980.000,- voor het totale plangebied. Laten we er 
vanuit gaan dat we dan een bedrag van 1,2 miljoen subsidie mislopen. Een aanzienlijk 
bedrag en uiteraard een aderlating voor het gehele plan. 
Wat echter voor ons nog heel onduidelijk is en een groot risico vormt is de uitslag van 

een eventuele onteigening die nu hier op deze agenda staat. Peters heeft ons 

geïnformeerd dat hij de eigendommen heeft laten taxeren door 4 beëdigde taxateurs en 

dat de laagste taxatie 2 miljoen hoger uitkomt dan het bod van de gemeente. Voorzitter, 

dat geeft mijn geen goed gevoel over de uiteindelijke uitslag van een onteigening. 

 

Buiten het feit dat een onteigeningsprocedure  wel eens 3 tot 4 jaar kan gaan duren kan 

deze er ook toe leiden dat we als gemeente een hoge schadeloosstelling moeten betalen 

als dat u als gemeente nu heeft ingecalculeerd. Daartegenover is de 1,2 miljoen subsidie 

die we mis zouden lopen in ieder geval niet meer belangrijk. 

 



Belangrijk is het om in deze zoveel mogelijk risico te voorkomen en ervoor te zorgen dat 

er geen procedures gevolgd hoeven te worden, maar dat er serieus overleg gevoerd gaat 

worden met de partij in kwestie. De portefeuillehouder heeft van de raad in december de 

opdracht gekregen om al het mogelijke in gang te zetten zodat partijen tot elkaar konden 

komen. Wij hebben heel sterk het idee na vrijdagavond en zeker na ambtelijke uitspraken 

van afgelopen dinsdag dat er helemaal geen constructief overleg is geweest hoe de 

plannen eventueel in elkaar gebreid kunnen worden. 

 

Wij zijn dan ook van mening dat dit agendapunt teruggenomen moet worden tot na de 

vakantie. Gezien de brief die we ontvangen hebben van Peters afgelopen week, lijkt het 

ons nu de juiste tijd om middels mediatie te bekijken hoe we tot elkaar kunnen komen in 

het belang van Susteren.  

 
Portefeuillehouder Pustjens: Houdt vast aan het plan ( 2009) dat door de vorige raad is 
geaccordeerd. Gemeente heeft 3 juli een gesprek met Gerard Peters. Er wordt niet 
afgeweken van het plan van de gemeente .   Mediation is niet nodig volgens Pustjens. 
Gemeente heeft alle pogingen gedaan om te overleggen met Gerard Peters. De raad kan 
een lijst ontvangen van alle data waarop gesprekken over en weer hebben 
plaatsgevonden. Pustjens beschouwt de raad als een stelletje pottenkijkers. ???? Zeer 
interessant bij   dit punt de raadsvergadering terug te zien op LOES , uitzending gemist! 
Sommige ‘emotionele’ uitspraken van de wethouder  kun je niet goed notuleren, die 
moet je gewoon zien.  

 
17. Cultuureducatieplan gemeente Echt-Susteren 2015-2018 Akkoord  

 

 
18. Breed Kindcentrum/ Park Krekelzank Nieuwstadt 
 
De sporthal wordt voor een derde deel afgebroken vanwege energiekosten. De  buitenkant 
wordt opgeknapt, binnen gebeurd niks. Er zijn twee extra kleedlokalen nodig.  Waarom 
wordt dit niet ineens aangepakt?  Kan er een krediet opgepakt worden om het tekort op te 
vangen?  Ook de verkoop  van de gronden oude school kunnen hieraan bijdragen. In eerste 
instantie willen wij het stuk van de agenda afhalen . Jan Cremers zal het verhaal in de raad 
houden.  Wat kost de sporthal als ze opgeknapt wordt?  Dak is zeer slecht. Lekkages . Frans 
Feller kan aan Jan hierover informatie verstrekken.  
Bodemsanering: Zijn hier geen bodemmonsters genomen? Niks geleerd van de Sporthal 
Susteren?  Camerabewaking ontbreekt. 100.000 euro.  
Tenniscomplex: Wij hebben altijd gezegd dat er te weinig geld is voor dit plan.  
Portefeuillehouder Pustjens: Ook dit betoog is zeer moeilijk samen te vatten. Ik zou zeggen 
kijk naar ‘uitzending gemist’ bij LOES Raadsvergadering 26 juni.  
 
 

 
4.  Actuele zaken: Centrumplan Susteren en Breed Kindcentrum, Nieuw zwembad Echt-

Susteren. Informatieavond 24 juni voor Raadsleden.   
 

5. Rondvraag: 



 

Lei Jetten:  Zie vorige notulen. Lei biedt aan om de stomerij t.z.t. te gaan gebruiken 
als DES-kantoor.  
 
Tom Heusschen : vraagt aan de raadsleden welke strategie zij voor de komende vier 
jaar gaan inzetten. Hoe gaan de raadsleden zich profileren in de Raad? Strategie voor 
de komende 4 jaar inzetten. Raadsleden: Hoe willen  we ons profileren in de raad? Er 
is een licht verwijt naar de raadsleden toe dat wij te lief en te beleefd zijn in de Raad. 
Het voorstel is om een nieuwsbrief op te zetten en die 2x per jaar te verspreiden in 
de gemeente. Wie neemt deze taak op zich? Tom is in ieder geval van plan om zich in 
de commissievergaderingen  ‘harder op te stellen’ en zich vast te bijten  in een 
bepaald punt, daar terdege onderzoek naar doen en zo goedbewapend deel te 
nemen aan de commissievergaderingen. Moge de andere commissieleden hem 
volgen in deze aanpak !!  
 
Pierre Wagemans : conflict gemeente: woensdag hoorzitting  
MER proberen te bereiken ze bellen niet terug. Officiële klacht aan BenW en Raad. 
Niet bevredigend antwoord op vragen over Servicecentrum MER. MER is niet 
bereikbaar. Pierre is mediator bij een ondernemer. We zijn benieuwd hoe dit is 
afgelopen. 
 
Roger Smeets: Menswel peuterspeelzaal Susteren stopt per 1 januari 2015. Op eigen 
initiatief willen 2 dames van de opvang graag in het pand blijven ene kinderopvang 
verzorgen.    Volgens onze informatie bij wethouder Pustjens wil de gemeente hoe 
dan ook zorgen voor opvang.  Momenteel is het vrij onduidelijk hoe in de 
kinderopvang wordt voorzien. 
 
 
Jan Cremers : Pierre Wagemans heeft zich verkiesbaar gesteld voor een plaats in het   
Bestuur Waterschap.  Tegen de tijd van de verkiezingen zullen we Pierre natuurlijk 
gaan steunen. Als dit betekent dat Pierre wordt gekozen, kan dit ook voor DES 
voordeel opleveren, vanwege de dan korte lijnen naar het Waterschap. Pierre alle 
succes gewenst !! 
 

 
 

 
6. Sluiting: Jan bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng  en wenst  iedereen vooral een 

mooie vakantietijd toe. Jan sluit de vergadering om 22.25 uur.  
 
 
De volgende vergadering is op 29 september a.s. om 19.30 uur in Café de Piep in 
Nieuwstadt.  
Pssss….Jan Cremers  is op 29 september jarig    
 


