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Trekt u nog steeds de aandacht
van uw klanten en relaties?
Of bent u toe aan vernieuwing?
Kies dan voor de
reclameprofessionals
van Pieters Media

Oldtimer Weekend Groede 2016,

alweer voor de 10e keer
2016 is een bijzonder jaar voor Oldtimer Weekend Groede ons 2e lustrum, dus een 10 jarig
jubileum. We zijn al vanaf oktober/november
afgelopen jaar aan de voorbereiding begonnen
en om een speciaal programma in elkaar te zetten. Gelukkig hebben we een groep actieve vrijwilligers, die ook de nodige ideeën inbrengen.
Het aantal vrijwilligers is zelfs uitgebreid, daar
zijn we erg verheugd over.
Ook zien we binnen het dorp Groede steeds
meer samenwerking tot stand komen en dat
maakt het organiseren van zo’n uitgebreid evenement een stukje makkelijker. Een mooi voorbeeld daarvan is, dat tijdens ons weekend ook
op zondag 12 juni een kinderfancy fair met allerlei aanvullende kraampjes wordt georganiseerd door Kindercomité Groede (onderdeel van
Dorpsvereniging Groede).
Daarnaast gaan we de zaterdag nauw samenwerken met alle ondernemers en stichtingen in ’t
Slijkstraatje, zodat er ook die middag activiteiten
zijn op meerdere plaatsen in ons dorp. Zo’n samenwerking kan alleen maar de sfeer verhogen
en voor een aantrekkelijk vermaak zorgen voor

onze deelnemers en bezoekers.
Ook zullen we dit jaar voor het eerst de parkeerproblemen voor zowel auto’s als fietsers aanpakken en zorgen voor allerlei parkeeroplossingen
buiten het evenemententerrein en aan de rand
van Groede. Afgelopen jaren hebben we dat niet
gedaan, maar dat geeft nogal wat problemen in
onze kleine kern en leidt tot gevaarlijke situaties.
Ook proberen we de fietsers buiten de Markt
en omgeving te laten parkeren om zo schade te
voorkomen en ruimte te creëren voor het parkeren van oldtimer voertuigen.
Als u dit leest heeft u een speciale editie van
het Eenhoornmagazine in handen, dat tot stand
is gekomen, door een samenwerking van Eenhoornkrant/Pieters Media en onze stichting. Die
hebben er voor gezorgd, dat dit OWG magazine
tevens een foto boek is geworden met een verslag van 10 jaar Oldtimer Weekend Groede.
U zult begrijpen, dat dit OWG magazine niet mogelijk zou zijn geweest zonder onze sponsors en
de vele adverteerders. Daarvoor vanuit het bestuur en deelnemers onze dank.
Bestuur Stichting Oldtimer Weekend Groede
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’t Was Adrie Neuféglise,
die met Henk Risseeuw in
gesprek kwam om eens
een rit met oldtimers te
organiseren. Het gesprek
ging over het huren van een
garagebox waar Adrie zijn
Triumph Spitfire MarckII in
wilde stallen. Niet veel later
- onder de vlag van de Old
Vehicle Club - hebben Henk
en Adrie het voor elkaar gekregen om op 22 april 2007
in West Zeeuws-Vlaanderen
een rondrit voor Oldtimers
te organiseren. En niet
zomaar een rondrit !!! Het
werd een rit met het idee om
een goed doel te steunen.
Deze rit stond in het teken
van de Meerstromenschool,
een nieuw project in Groede dat wel wat steun kon

deelnemers - terug op de
gebruiken. De rondrit werd
Markt van Groede - genieten
genoemd naar de lekkernij
van een drankje en zagen
die ‘s morgens bij de aanze plots ruim 130 motoren
komst werd aangeboden, de
verschijnen. De motorrijders
welbekende Groese Papvonden de Papvreters-rondtaart!!! De Papvretersrit was
rit een mooie happening
geboren! Voor dit eveneEn lieten het mooie bedrag
ment hadden zich vooraf 24
van € 190,00 achter voor de
Oldtimers aangemeld en er
,
Groese school (motorrijders
waren ook nog 4 inschrijvin
erg bedankt!!!). “Misschien
gen op de dag zelf. Er gingen
kunnen we volgend jaar
dus in totaal 28 auto’s van
nog eens zo’n Oldtimer-evestart.
nement proberen te orgaDe toenmalige wethouder
niseren” was de gedachte,
Carien Bolijn was bij de start
waarmee deze prachtige dag
aanwezig. Ze bood hiermee
werd afgesloten.
symbolisch haar steun aan
voor het goede doel, dat aan
deze Oldtimerrit verbonden
was. De opbrengst zou immers naar de nieuwe Meerstromenschool gaan.
Na de rondrit konden de

2008
de andere werd een
En.. Jawel hoor! Op
bezoekje gebracht aan ’t
zondag 8 juni 2008
Pierement van de famiwordt de tweede Groelie Bogaard. Daar werd
se Papvretersrit voor
zelfs op de klanken van
oldtimers verreden. De
het orgel nog een dansGrote kerk in Groede
je gedaan.
heeft een opknapbeurt
Na de middag kregen
nodig. Een goed doel
de deelnemers een
om weer een oldtimerte over een drietal
rit te organiseren is dus rou
campings met een begevonden.
hendigheids-test voorEr kwamen 50 auto’s
geschoteld. Waar echte
opdagen. Ze kwamen
jzen mee konden
uit België, uit Rotterdam pri
worden gewonnen. De
en zelfs uit Limburg. Er
rit werd rond 16.00 uur
waren twee verschilop Camping Groede belende routes. Eén ging
ëindigd. Na een rondrit,
naar Knokke en tijdens

met alle auto’s over de
camping, werden ze geparkeerd alsof het een
echte autoshow betrof.
Adrie en Henk hadden
er weer een mooie rit
van gemaakt, ditmaal
ook met de hulp van
Frank, die o.a. zorgde
voor foto’s samen met
de leden van de fotoclub uit Oostburg. Ook
fotografen van rondhuppelende bruidsparen, waardeerden de
verzamelde oldtimers
op de markt in Groede.
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Het besluit was genomen:
We gaan door met de Pap-

af Groede-Podium voor de
rondrit. En bij restaurant De
Vijf Weeghen werd van een
lunch genoten. Ook werd er
een bezoekje gebracht aan
JODI, een zorgboerderij in
Nieuwvliet. Deze zorgboerderij was ’t “goede doel” van

2010
Het is nu een terugkomend feit! Oldtimer Weekend Groede wordt vanaf
nu elk 2e weekend van juni
georganiseerd. Daar moet
op gedronken worden,
met een eigen gebrouwen
biertje! Daarom kreeg een
ieder dit jaar een fles bier
cadeau.

Een aantal legervoertuigen
dat vrijdag al aankwam,
mocht mee om die avond
te gaan zandhappen op de
zandafgraving bij Draaibrug.
Op zaterdag kozen de
tractoren er voor om vanaf
Zorgboerderij Jodi te vertrekken voor een rondrit
door de streek met een
lunchpauze op de Paardenmelkerij in Oostburg.

De tocht eindigde - onder
trommelgeroffel - samen
met de groene jongens op
Groede Podium met een
heus defilé.
De rit ging voor de groene
jongens door Breskens. Zij
brachten rijdend ‘n saluut
bij het monument voor de
burger-oorlogsslachtoffers van Breskens. Dit was
tevens het goede doel voor
dat jaar.

Zondag namen niet alleen oldtimerauto’s deel,
maar dit jaar waren er ook
motoren. Ze reden naar
de Struisvogelboerderij
“Monnikenwerve“ aan de
Hogeweg te Sluis om daar
de lunch te gebruiken.
Na de middag vond er
in Nieuwvliet ringsteken
plaats. In Groede was er
een afsluitende watertest.
De tocht eindigde - onder
enorme belangstelling- op
de Markt van Groede.

Nieuw was een ‘educatieve’ bunkerspeurtocht voor
de kinderen door Groede
Podium. Na een presentatie werden de kinderen
uitgenodigd om aan de
speurtocht te beginnen met
heuse “militaire” prijzen.
De re-and-actment groep
gaf een schietdemonstratie.

Een heuse “oldtimer”
ijswagen zorgde daar voor
verkoelend ambachtelijk
ijs. Wat niet veel deelnemers weten is dat er in dit
jaar een heus OWG museum is geopend op de hoek
van het Slijkstraatje.
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De 5 PapVretersRit, het
eerste lustrum.
Na heel wat overleg besloten we toch om dit eerste
lustrum op het pinksterweekend te plannen! En
het bleek een succes!!!
Vrijdag werden een aantal
“groene jongens“ verwelkomd in de stromende
regen, maar ‘s avonds kregen ze een echte (heerlijke)
“blauwe-hap” voorgeschoe

vanaf zorgcentrum Coensdieke. De gezamenlijke
lunch werd genoten bij
Paardenmelkerij Nortier-Buijze aan de Brugsevaart te Oostburg.
Na het defilé op Groede-Podium (de voertuigen
bleven ruim een uur op
Groede Podium staan)
werd er nog genoten van
diverse activiteiten.
Vervolgens trok men naar
de Markt in Groede, waar
een BBQ voor de deelne-

wielers, 1 vrachtauto en 10
tweewielers.
Ook de motoren hadden
veel belangstelling.
De lunch was voorzien op
de mooie boerderij van de
familie Risseeuw langs de

Scherpbierseweg.
‘s Middags vonden verschillende activiteiten plaats op
de Markt in Groede. Voetbal in de put, Jeu de Boules
en ook de dames FOEKE en

SJOEKE zorgden tot
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Terugkieke
op kentekens
Voor iedereen met een hobby of speciaal interessegebied is internet werkelijk het gebied van
de onbegrensde mogelijkheden. Bob Eefting uit
Goes heeft een speciale voorliefde voor kentekens en kentekenplaten. Behalve een bijna complete verzameling van kentekenplaten van over
de hele wereld (zie PZC 12.01.2016) http://www.
pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/wáánzinnige-verzameling-kentekenplaten-1.5620484 heeft hij uitgebreide informatie over de Zeeuwse kentekens
vanaf het moment dat deze werden geïntroduceerd.
En sinds een half jaar deelt hij deze informatie
via een geweldig mooie website met iedereen die
belangstelling heeft voor oude motoren, auto’s

en wat dies meer zij. Of die gewoon nieuwsgierig
is naar wie er in bijv. 1932 allemaal een auto had
in het dorp. Zie www.kentekenzeeland.nl
Een korte historie van de kentekensystemen
van Zeeland
Nadat in 1896 de staat Baden in Duitsland een
regionaal kentekensysteem startte was Nederland in 1898 het eerste land ter wereld dat een
nationaal systeem invoerde. Dit systeem, dat
met nummer 1 begon, was tot nummer 2065 gevorderd toen het in 1906 werd vervangen door
een provinciaal systeem.
Maar in Zeeland vond men dat, indien men van
de Zeeuwse wegen gebruik wilde maken, men
NAAST het nationale kenteken OOK een Zeeuws

kenteken moest voeren. Daarom werd in 1900
het Z-systeem ingevoerd (Z van Zeeland). Dit systeem begon dus met Z1, en was t/m Z608 gevorderd toen de rest van het land dat eigenlijk ook
een goed systeem vond, en dus overal het provinciaal systeem startte.
Zeeland kreeg de letter K toegewezen en van 1906
t/m 1950 zijn er door de provincie Zeeland 26388
nummers uitgegeven: K-1 t/m K-26388. Op 1 januari 1951 startte het nieuwe nationaal systeem met
het kenteken ND-00-01, en mocht men nog tot 1
januari 1957 blijven rijden met de K-nummers.
Aanvullende informatie gezocht
Bob is uiteraard op zoek naar zo veel mogelijk
aanvullende gegevens. Dat kunnen foto’s zijn.
Maar ook verhalen natuurlijk. Over de dorpsdokter, smid of notaris. Of familieverhalen. Daarom
spoor ik graag iedereen aan een kijkje te nemen
in het eigen familie album: wie weet wat daar nog
voor leuke kiekjes te vinden zijn !! En dat door te
geven aan Bob: kentekens@zeelandnet.nl

Type en merk: Willys Jeep

Om een korte indruk te geven van wat er op de
site te vinden is presenteren we hier 3 kentekens
met foto en gegevens van drie kentekenhouders
uit “De Groe”.
K-22545
Datum afgifte: 5-1949, Eigenaar: Damme, R v.,
Adres / woonplaats: Groede. Beroep: aardappelen fouragehandel. Type en merk: Krupp Buffel
110PK vrachtwagen + aanhanger (49)
Opmerkingen: werd PB-97-02

K-22096
Datum afgifte: 2-1949, Eigenaar: Opdurp, A v.,
Adres / woonplaats: Groede. Beroep: zuiveltransport. Type en merk: Janson Goliath motorcarrier
K-23821
Datum afgifte: 12-1949, Eigenaar: Vermeulen,
Piet. Adres / woonplaats: Groede

Bob is (gelukkig) niet de enige met een bijzondere
interesse in kentekens. Op een andere site is van
alles te vinden over kentekens in Brabant. Met
soms ook hele familie- en dorpsverhalen er bij.
www.deautovanmnopa.nl
Ook die initiatiefnemers zijn blij met alle extra informatie die ze ontvangen.
Maak het TERUGKIEKE op KENTEKENS nog leuker! Zoek en stuur informatie!
Enjoy, Hans van de Geer.
www.KentekenZeeland.nl

Bijzondere burger voertuigen op

Oldtimer Weekend Groede

Ook zal de Fiat club België met een aantal Fiats
aanwezig zijn, het is voor het eerst dat we op
deze wijze samenwerken met een merkenclub.
We verwachten zo’n 50 verschillende Fiatvoertuigen van allerlei jaargangen. Een deel van deze
Fiatvoertuigen zal ook deelnemen aan de rondrit op zondag.
In 2015 zijn we begonnen met een aparte rondrit voor burgervoertuigen op zaterdag, om zo
ook “echte” zaterdagrijders de kans te geven
mee te doen, maar ook zo de mogelijkheid te
bieden om bij te veel inschrijvingen op zondag
toch een rondrit op zaterdag aan te bieden.
Een aantal burger voertuigen zal al op vrijdagmiddag aankomen om deel te nemen aan de
Static Show van alle deelnemende categorieën.
Op zaterdag zullen de burgervoertuigen en de
Fiat voertuigen te zien zijn vanaf 9.00 tot 11.00
uur op de Markt in Groede. Het vertrek zal
plaatsvinden als de andere bijzondere oldtimers
aankomen. Dan gaan zij samen een rondrit
maken richting Schoondijke, waar de lunch zal
zijn tussen 12.00 en 14.00 uur bij Het Klinket in
Schoondijke. Daar krijgen de deelnemers ook de
kans kennis te maken met het nieuw geopende
Landbouwmuseum.

Afgelopen jaren hebben we een aantal keren
bezoek gehad van een oldtimer club met bijzondere voertuigen. We zijn blij dat deze club
ook dit jaar weer op zaterdag 11 en zondag 12
juni van de partij is.
Deze groep rijdt zaterdag een aparte rondrit en
start tussen 9.00 en 9.30 bij Fletcher Hotel Nieuwvliet-Bad voor een rondrit door onze streek om
rond 11.00 uur op de Markt van Groede aan te
sluiten bij de rondrit voor burgervoertuigen.

Niet alleen de burger voertuigen zijn daar, maar
ook de tractoren en brommers, die ook op deze
dag een rondrit maken door onze streek.
Tussen 15.00 en 15.30 verzamelen alle voertuigen zich op Groede Podium voor een zilte verassing om vanuit daar groepsgewijs weer naar de
Markt in Groede vertrekken om een soort defilé
te houden en te parkeren, waarna de dag wordt
afgesloten met een gezellig samen zijn.
Zoals in andere jaren zal er dan ook weer veel
publiek zijn.

De fiets
De uitvinding van de fiets heeft vooral in Nederland grote impact gehad. Iedereen die nog enigszins goed ter been is heeft er één of meerdere
in zijn of haar tuin, portiek of schuur staan. De
fiets is dan ook bepalend voor het straatbeeld
in ons koude kikkerlandje. Het vervoersmiddel
werd echter voor het eerst gebruikt door onze
oosterburen.
De oorsprong van het Nederlandse woord ‘fiets’
is altijd onduidelijk gebleven. Eén verklaring stelt
dat het woord een verbastering is van het Franse
woord voor fiets, vélocipedè, dat snelvoet betekent. Het is echter ook mogelijk dat de term afstamt van E.C. Viets, de Nederlandse fietsenmaker die rond 1880 zijn eigen rijwielen fabriceerde.
Een Gentse hoogleraar wierp in 2012 een derde
optie op, namelijk dat het woord afkomstig is
van het Duitse woord ‘Vice-Pferd’, ofwel reservepaard. Zijn theorie wordt ondersteund door het
feit dat de eerste fiets werd uitgevonden in Duitsland als vervanging van het paard.
Hoge Bi
Het grote nadeel van de Bottenschudder was dat
de trapas en het wiel altijd dezelfde rotatiesnelheid hadden. Om dit tegen te gaan en de snelheid te verhogen bedacht de Fransman Michaux
in 1867 de ‘vélocipède’, ofwel de ‘Hoge Bi’. Bij dit
ontwerp had de fiets niet langer twee banden van
gelijke grootte, maar een klein achterwiel en een
veel groter voorwiel. Hierdoor kon men met dezelfde trapbeweging een veel grotere afstand afleggen. Door de ongelijkheid van de wielen werd
de fiets echter ook enorm gevaarlijk. Zo bleek
het afdalen van een heuvel vrijwel onmogelijk en
werd de fietser bij een onverwachtse stop over
het stuur gelanceerd.
Moderne fiets
In 1885 voorzag de Brit John Kemp Starley zijn

fiets voor het eerst van een kettingaandrijving
die verbonden was met het achterwiel. Hierdoor
was het grote voorwiel niet langer noodzakelijk
en werd het fietsen een stuk veiliger. Dit was van
groot belang, want tot op dat moment werd de
fiets gezien als een uiterst onveilig transportmiddel en was het op veel plaatsen verboden te fietsen. Tot de dag van vandaag rijden we nog op
een weliswaar verbeterde en veiligere versie van
deze fiets.

De ‘Deuce en -een-half’
van de GI’s
Tijdens de WW 2 was General Motors een belangrijke leverancier van voertuigen voor de geallieerden. Van 1941 t/m 1944 was de productie van
burgervoertuigen voor 50% stopgezet.
Een van de meest opvallende was de G.M.C. 350
serie de z.g 6x6 trucks, laadvermogen 2,5 ton.
Geschikt voor off-the road en meestal uitgerust
met een ‘self-recovering winch’. Bij ingeschakelde 6x6 gingen ze in terrein overal door. Er zijn
528.000 stuks van gebouwd. De 6x6 werd aangedreven door een 6 cil.lijn motor, inh. 4,5 Ltr. vermogen 92 P.K.. Om missers te voorkomen reden
alle voertuigen van vriend en vijand op benzine.
Het waren betrouwbare voertuigen. Veel comfort
was er niet, geen verwarming, met een vast contact, dus geen sleutel verlies.
Tot 1943 werden gesloten cabines gemonteerd
daarna z.g. Open-Top uitvoering met canvas dak
en deuren. De meest voorkomende uitvoering
was de lading-troop carrier. De eerste G.M.C.’s
werden ingezet in Noord-Afrika tegen Rommel’s
woestijn leger. Massaal werden ze ingezet tijdens
de geallieerde opmars in Europa. De “RED-BALL’’
route van Cherbourg naar Bastogne werd onder-

houden met 8000 stuks G.M.C. gedurende 81 dagen non-stop en vervoerden 400.000 ton goederen voor de oprukkende legers.
In de tweede helft van de jaren 40 van de vorige
eeuw werden de westerse bondgenoten via het
z.g. ‘LEND-LAESED SYSTEM” voorzien van nieuw
militair materieel. De G.M.C. werd het vervoermiddel van de westerse strijdkrachten.
Medio 1946 waren alle gebruikte G.M.C.’s van de
geallieerden gedumpt. Deze werden opgekocht
door o.a. transportbedrijven en ingezet voor de
wederopbouw. Voor dijkverzwaring en de Delta
werken was de 6x6 onmisbaar.

2012

Het begin van een mooi
weekend.
Vrijdag zien we weer een
aantal groene voertuigen komen, die we dit jaar verrassen met een opstelling van
een veldkeuken. De veldkeuken wordt ook echt gebruikt.
Op de zaterdag reden 39
leger-voertuigen in colonne,
waarbij bijna 30 kinderen uit
Groede en omgeving met
de voertuigen meereden.
Eén van de voertuigen was
van de Nationale Reserve
en speciaal ingericht voor
personenvervoer.
In Retranchement startten

te outfit. Dit werd natuurlijk
den - voegden zich ook bijde
door het publiek zeer op
groep tractor-bestuurders.
prijs gesteld. Veel aandacht
Voor het defilé was Groede
ging uit naar de Hoge Bi,
Podium weer in stijl ingericht
evenals naar de garnalenverdoor DRG 40-45 (De Re-and
koper uit Antwerpen.
Actment groep). Onder grote
‘s Middags werden alle voerbelangstelling is met een
tuigen - onder de muzikale
echt kanon een aantal patroklanken van de band Blue
nen afgevuurd. Veel geluid
r
Steam - binnengepraat doo
en veel rook.
esde (nieuwe) spreekstalme

Op zondagmorgen hebben
we voor het eerst ook een
20-tal oldtimerfietsers bij
ons evenement weten te
betrekken.
Op deze vroege morgen wa
erren er ook ruim 20 oldtim
motoren en 50 auto’s van
uiteenlopende leeftijden.
30 tractoren.
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Adverteerders en sponsors bedankt !!
Zonder adverteerders en sponsors zou het niet mogelijk zijn ons Oldtimer Weekend Groede te organiseren en ons fotoboek in verband met 10 jarig jubileum te realiseren.
Wij willen vanuit het bestuur, maar zeker ook namens de deelnemers de sponsors en adverteerders
bedanken voor hun medewerking.
Het fotoboek, annex Oldtimer Weekend Groede Magazine is tot stand gekomen, in samenwerking
met Rammeloo Communications (Eenhoorn Magazine) uit Oostburg en Pieters Media te Groede.
Die hebben er samen voor gezorgd, dat ons magazine er zo fraai uitziet. De adverteerders hebben
het financieel mogelijk gemaakt dit fotoboek/magazine uit te geven.
De onderstaande sponsors hebben er voor gezorgd, dat wij als organisatie in staat werden gesteld
zo’n mooi evenement aan onze deelnemers aan te bieden.
Onze sponsors:
Hoofdsponsor:

Verwer & Janssen Vermogensmanagement
Brugstraat 88, 4701 LL Roosendaal T: 0165 572 900
I: www.vermogensmanagers.nl • E: info@vermogensmanagers.nl

Co-sponsors:
• RegioBank
Financiële Diensten Hoofdplaat / IJzendijke
IJzendijke T 0117 301159 www.regiobank.nl
Hoofdplaat T 0117 348451 www.regiobank.nl
Huub Maes Financieel Adviesburo
Aardenburg T 0117 492520
Fimagro Oostburg T 0117 440402
• Plus Breskens Breskens Winkelhart
Spuiplein 49, 4511 AP Breskens
T: 0117-385060 • I: www.plus.nl/Lohman
E: lohman-breskens@plussupermarkt.nl
• Food Plaza Dorpsstraat40, 4511 EG Breskens T: 0117-391850 • I: www.foodplaza.biz •
E: info@foodplaza.biz
• De Eenhoornkrant Oostburg
T: 06-20419082 • E: info@eenhoornkrant.nl
• Pieters Media B.V. Voorstraat 5, 4503 BH
Groede T: 0117 377170
I: www.pietersmedia.nl • E: info@pietersmedia.nl

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerkingsverband
Campings aan de kust:
• Camping Zonneweelde, Nieuwvliet
www.campingzonneweelde.nl
• Landal Nieuwvliet-Bad Nieuwvliet
www.landal.nl/Nieuwvliet-Bad

Strandcamping Groede Groede
www.strandcampinggroede.nl
Molencaten Camping Hoogduin Cadzand Bad
www.molencaten.nl/hoogduin
Park Welgelegen Cadzand Bad
www.parkwelgelegen.nl
Camping Cassandria Bad Retranchement
www.cassandriabad.nl
Gemeente Sluis
De Zwarte Koe, Brugge
IJsverkoop 0031-50360438
Van de Ree Fordgarage Oostburg 0117383230
Kapsalon Indigo Groede 0117-371333
Zeeuwsch deSign Dorpsstraat 71a 4511 EC
Breskens Tel. 0117 386107 en 0620 928 650
Jumbo Ingels Breskens 0117-382568
Tankstation van de Hemel Groede,
0117-371752
VACG Growing Strong Schoondijke
0117-385175

Ook dank aan de vele vrienden
van en donateurs
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Interesse: mail naar info@duurzaamgroede.nl
of via de website www.duurzaamgroede.nl
Bellen kan ook: 06 18193017

Kiest u voor confectie
of toch liever...

Maatwerk
Laat uw vermogen beheren door een
onafhankelijk, betrouwbaar en
deskundige vermogensbeheerder

Brugstraat 88 - 4701 LL Roosendaal - T 0165 572 900
www.vermogensmanagers.nl

Graag tot ziens op uw feest!
www.foodplaza.biz

( +31 (0)117 391 850

info@foodplaza.biz

