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Informatieblad van de H. Bavoparochie
Noorddijkerweg 1 1645 VB  Ursem
Tel. 072-5021274
13e jaargang, nr. 9 Oplage: 550

H. Bavoparochie:
IBAN: NL42RABO0364001305
E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl
Website: www.bavoparochie.nl

Stichting Vrienden van Bavo Ursem:
IBAN: NL26RBRB0898217237
E-mail: vriendenvandebavo@bavoparochie.nl
Website: www.bavoparochie.nl

Pastorale zorg:
Parochieraad  Tel.: 06-27537113

Bij geen gehoor:
N. Knol, pastor
De Goorn 67, 1648 JS De Goorn
Tel.: 0229-541217 of 06-23614321
E-mail: pastornico@ziggo.nl

Kerkhofaangelegenheden:
Annemarie Broersen-Oud
E-mail: begraafplaats@bavoparochie.nl

Adreswijzigingen:
Esther van den Brink-Sprenkeling
Tel.: 072-5021314

Parochieblad ‘Op weg . . . ’
Cora Bakker-van Diepen Tel.: 072-5022805
E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 9 december 2019
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Van de parochieraad

Verdwenen plantjes op het kerkhof
De laatste rustplaats van een dierbare wordt door familie en
nabestaanden regelmatig voorzien van een bloemetje, een
plantje of herinneringsspulletjes.
Bij de parochieraad is gemeld dat er wel eens wat verdwijnt
of dat het misschien te goeder trouw is opgeruimd als het is
uitgebloeid. Het  is  voor  degene  die  het  heeft  neergezet
niet prettig om te merken dat er iets is verdwenen. Als u
ook ervaren  heeft  dat  er  iets is  weggehaald zonder  uw
medeweten dan vernemen wij dat graag. 

De parochieraad

Actie Kerkbalans 2019

Geef voor je kerk

Geachte parochianen,

Tot  1  november  heeft  u  gezamenlijk  €  18.910,00
bijeengebracht. Een mooi resultaat.
Als u nu nog niet heeft bijgedragen en dit alsnog wilt doen,
dan  kan  dit  natuurlijk.  Door  u  kan  de  parochie  blijven
bestaan.
Het IBAN-nummer vindt u op pagina 2 van dit blad.

Namens de parochieraad bedank ik u voor uw bijdragen. 

Jack Blank, penningmeester 
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Stichting Vrienden van Bavo
Ursem

Het bestuur van de stichting is 
druk bezig om het programma van 
de komende periode in te vullen.  Op 
30 november is het najaarsconcert 
van de slagwerkgroep en op 
15 december houden  wij een 
speciale kerstmiddag. 

Daarnaast zijn we gestart met het automatiseren van het
uurwerk in de toren.
Ton  Dol  en  Cees  Rus  gaan  hiervoor  hun  beste  beentje
voorzetten en een plan  van uitvoering  maken,  zodat  het
opwinden  en  het  gelijkzetten  van  dit  uurwerk  tot  het
verleden behoort.
Het  vele  klimmen  op  de  steile  trappen  naar  het
torenuurwerk is een zwaar blok aan het been.
Het bestuur van de stichting heeft alle vertrouwen in deze
vrijwilligers,  die  op  zoek  gaan  naar  een  goede  oplossing
voor een redelijke prijs.

Tevens wordt gewerkt aan het programma voor het nieuwe
jaar met een kindermusical op 15 maart en uitvoeringen in
april  of mei, september en het najaar. Wij hopen dat wij
hiermee de Vrienden van Bavo Ursem in beeld houden. En
natuurlijk gaan wij ervoor om deze uitvoeringen tegen een
vriendenprijs aan te bieden.
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Kerstmiddag Vrienden van Bavo
U heeft het misschien al eerder in de ‘Op Weg’ gelezen: dit
jaar bestaat de Stichting Vrienden van Bavo vijf  jaar. En
nog steeds komen er vrienden bij. De teller staat inmiddels
op 153.
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Voor ons een teken
dat het behoud van ons kerkgebouw én de begraafplaats u
aan het hart gaat.
Om onze dank aan u allen over te brengen organiseren wij
op  zondag  15  december  een  gezellige  kerstmiddag  van
14.30 uur tot 17.00 uur.

Hoewel aan het programma
nog volop gesleuteld 
wordt, zullen wij, mede door 
de inbreng van Wil Does op 
de piano en misschien 
wel op het orgel, proberen in 
de sfeer van Kerstmis 
te komen. 

Om de sfeer te verhogen wordt er gezorgd voor kerststol,
Moskovische tulband, kerstkransjes, glühwein of een ander
drankje.  Maar  we  beginnen  met  koffie,  thee  of
chocolademelk met of zonder slagroom.
We zouden het fijn vinden als er heel veel vrienden komen,
want we zijn oprecht blij met u.
Om te weten wat we moeten inkopen en klaarmaken vragen
wij u om vóór 10 december door te geven of u komt.
Dit kan via e-mail:
vriendenvande  bavo@bavoparochie.nl of gewoon even bellen
naar  Louis  Schouten  (5022301),  Pauline  Nooij
(0653924985) of Inge Vreeswijk (5022152).

Louis Schoutsen
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Word Vriend van Bavo Ursem!
Help mee om de Bavokerk voor onze gemeenschap te 
behouden.

U  kunt  vriend  worden  van  Bavo  Ursem  en  daardoor
financieel  bijdragen  aan  het  onderhoud  van  het
kerkgebouw en de begraafplaats.

Vriend worden  ?  
Maak minimaal € 50,00 over op IBAN 
NL26RBRB0898217237 en u bent een jaar lang vriend. 
Vermeld bij uw betaling wel uw adresgegevens, anders 
kunnen wij u de vriendschapskaart niet bezorgen!

Wij gedenken

Nico Boots, 70 jaar
Nico is geboren aan de Walingsdijk in
Ursem op 25 november 1948.
In een gezin met zes kinderen groeide
hij op. Het meeste trok hij op met zijn
broertje  Ger met  spel  en mechanica
en  het  maken  van  zeepkisten,  later
met fietsen, brommers en een auto.
Nico  was  16  jaar  toen  zijn  vader
overleed.  Nico  zat  net  in  de
examenklas  van  de  ULO.  Na  het
afronden daarvan kon hij  niet verder studeren. Hij moest
gaan werken en werd medekostwinner voor de gezinsleden
die  nog  thuis  woonden.  Vanaf  die  tijd  heeft  hij  altijd
gewerkt tot aan zijn pensioen.
Ik, Margriet, was ook een Walingsdijker. Van vage kennis
werd het vriendschap en liefde voor elkaar bij het dansen
op muziek van The Cats. Het lied Freedom Bird is altijd ons
levenslied  gebleven.  We  hadden  beloofd  er  te  zijn  voor
elkaar en dat hebben we bijna 45 jaar gedaan. 
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Er werden drie zonen geboren: Bas, Nick en Mart. Ook zij
zijn respectievelijk getrouwd of geregistreerd partnerschap
met  Dannielle,  Jaimy  en  Marieke.  Er  kwamen  vier
kleinkinderen: Danny, Luna, Emma en Teun. 
In de avonduren behaalde Nico zijn MBA diploma.
Nico was lief en doodgoed voor mij, dol op zijn kinderen en
gek op zijn kleinkinderen. De jongens herinneren zich hun
vader  als  een  studderende  vader,  “wat  een  handige
snuiter”,  en  een  spat  zuivere  opa.  Titels  die  hem
omschrijven zoals hij was. Nico kluste in zijn vrije tijd altijd
in en rondom het huis. Je hoefde hem wat te vragen en het
kwam voor elkaar. De kleinkinderen waren vaak om hem
heen  in  de  tuin  of  met  hem in  zijn  werkplaats  aan  het
knutselen.
Nico  was  een  man  op  zichzelf.  Was  niet  actief  in  het
dorpsgebeuren. Toch herinneren dorpsgenoten zich hem als
de vriendelijke man met een snor. Een lieve en opgewekte
man die het beste uit het leven haalde. Hij was mooi en
bijzonder.  Maakte  gemakkelijk  een  praatje  en  had  een
humor waardoor menig schatergelach klonk.
Drie-en-een-half jaar geleden werd Nico ongeneeslijk ziek.
Ieder  die  hem  kende  had  grote  bewondering  voor  zijn
positiviteit en hoe hij met zijn ziekte omging. Hij wilde niet
opgeven. Tot het moment dat hij aangaf te verlangen naar
rust,  stilte  en  slapen.  Op  zaterdag  5  oktober  is  hij
ingeslapen. In de stijl  van Nico en op onze eigen manier
hebben we afscheid genomen van hem. Broer Piet reed Nico
in de aanhanger achter de auto, die van hen samen was,
naar de kerk en naar het crematorium in Schagen.
De kinderen, kleinkinderen en ik hebben liefdevolle troost
gevoeld  van  zoveel  mensen  om ons  heen,  zowel  bij  het
samenzijn  donderdagavond in  de kerk  als  bij  het  laatste
afscheid in het crematorium. De  warmte, licht en kracht
van de prachtige gesproken en gezongen woorden hebben
ons goed gedaan. Wij zullen Nico enorm missen.

Margriet
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Nelleke van Diepen, 69 jaar
„Heel  gewoon,  heel  bijzonder,  gewoon
een heel bijzondere zus“.
Nelleke werd geboren op 30 maart 1950
in Ursem als derde dochter van Adriaan
en Marie van Diepen-van Langen, op de
boerderij, aan het eind van de Noorddijk,
in  een gezin  dat  zich  uitbreidde  tot  13
kinderen.  Na  de  Bavo-  en  de
huishoudschool  ging  ze  bij  oma  van
Langen  in  de  huishouding  werken,
daarna bij Dr. Leenaers in Ursem.
In 1974 verhuisde ze naar Brabant om te werken bij Jan en
Vera  Wassenberg,  die  een  manege  en  een  autorijschool
runden.  Ze deed daar de huishouding en gaf  paardrijles.
Met haar horecadiploma runde ze de kantine en deed de
administratie.  Daarnaast  zorgde  ze  voor  Jacky,  het
dochtertje van Jan en Vera. 
Ook ging ze met hen mee op vakantie, met de auto met
caravan,  door heel  Europa,  wat  altijd  weer een avontuur
was. De bijzondere ervaringen van de militaire bedevaarten
naar  Lourdes  bewaarde  Nelleke  in  haar  hart.  Ze  zat  op
ritmisch  dansen,  yoga  en  maakte  poppen.  Ze  was  daar
handig in en trots op en gaf deze aan haar familie cadeau.
In Brabant heeft Nelleke een goede tijd gehad.
In  1999  kwam Nellek  terug  naar  de  Noorddijk.  Ze  ging
werken in Lindendael.  Daar had ze het naar haar zin en
kreeg ze veel waardering van haar collega’s. Hier heeft ze
ook  na  haar  pensionering  goede  contacten  aan  over
gehouden. In die periode heeft ze ook, samen met broer
Ger, voor moeder Marie gezorgd, die daardoor tot het einde
toe op de Noorddijk kon blijven wonen.  
Na het overlijden van moeder Marie verhuisde Nelleke naar 
De  Goorn.  Ze  was  daar  tevreden  en  gastvrij.  Na  haar
pensioen  wandelde  ze  en  deed  vrijwilligerswerk  in
Lindendael.  
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Ze was een familiemens en altijd graag present bij feestjes
of  kwam zomaar  even  aangefietst.  Maar  niet  met  harde
wind, daar had ze een hekel aan. Ze kon heel erg genieten
van  samen  er  op  uit  gaan.  Op  9  oktober  is  Nelleke
plotseling  in  haar  slaap  overleden,  een  grote  schok  en
gemis voor haar dierbaren.

Sjaak Pronk, 73 jaar
Sjaak  werd  geboren  op  10  augustus
1946 bij  het  Sluisje  in  Avenhorn,  als
oudste zoon van Jan en Marie Pronk-
Gieling.  In  1959  verhuisde  het  gezin
naar Zuid-Spierdijk.
Op  18-jarige  leeftijd  haalde  hij  zijn
groot rijbewijs en werd hij chauffeur bij
Simon Dekker. Jaren later reed hij lang
bij Brandhoff in Zwaag.
In 1970 trouwde hij met Ans Vlaar en zij gingen wonen in
de Gabriëlstraat in Ursem. 
Zij  kregen een zoon,  Marco en een dochter,  Carola.  Zijn
meissie,  kinderen  en  later  vijf  kleinkinderen  waren  zijn
trots. Ze gingen samen op vakantie met de caravan en voor
iedereen stond de deur altijd open. Voor de kleinkinderen
deden zij alles, oppassen, dagjes uit en logeren.
In mei  2011 overleed zijn meissie.  Sjaak verzorgde haar
zelf tot het eind aan toe. Daarna werd het stil in huis, maar
hij pakte de draad op en kon zijn eigen slingers ophangen.
Belangstelling  en  aandacht  voor  de  ander  op  zijn  eigen
manier sierden zijn karakter.
Sjaak had belangstelling voor iedereen. Hij was een sociaal
gemeenschapsmens en heeft  in  tal  van verenigingen zijn
steentje bijgedragen.
Hij hield van mensen om zich heen. Het maakte niet uit wie
of wat iemand was. Hij  stond voor iedereen klaar.  Sjaak
was een harde werker. Hij was handig en oplossingsgericht.

Lees verder op pagina 12
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 17 november Geen viering

zondag 24 november
10.00 uur N. Knol Bavokoor

Advent
zondag 1 december

10.00 uur Alvaro Rodriguez Luque Bavokids
Sinterklaasviering

 zondag 8 december
10.00 uur Alvaro Rodriguez Luque ‘Eigen Wijs’

zondag 15 december
10.00 uur Parochianen Bavokoor

zondag 22 december
16.30 uur Bavokids

Kerstspel   

Dopen
Ouders  die  hun  kind  willen  laten  dopen,  kunnen  contact
opnemen met Hilda Kenter. Haar telefoonnummer is 
072-5022520.

Viering door de week
Elke dinsdagochtend om 9.45 uur is er een viering in ‘De
Rustenburcht’. 
Deze viering is voor iedereen toegankelijk! 

10



‘Open Huis’
Op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur zijn de kerk en
de pastorie open. Wilt u iets afspreken, of gewoon even een
gesprek? U bent van harte welkom!
Tevens is de kerk open voor stilte en gebed.

Misintenties
Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een 
e-mail  te  sturen aan:  heiligebavoparochie@hetnet.nl of  u
kunt  op  donderdagochtend  van  9.30-12.00  uur  in  de
pastorie terecht.

Ledenadministratie:
Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling

Reigerlaan 54, 1645 TD  Ursem
Tel.: 072-5021314

Verhuizen?                        
Laat u kennen!

           
Help onze ledenadministratie. 
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!
Handig om te weten
30 november 20.00 uur Concert Slagwerkgroep
15 december 14.30 uur Kerstmiddag Vrienden van 

Bavo Ursem
22 december 16.30 uur Kerstspel
15 maart                    Kindermusical
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Het  overlijden  van  Ans  heeft  hem veel  verdriet  gedaan.
Ondanks zijn verdriet ging hij op een positieve wijze met
het intense gemis om. Bleef er puik verzorgd uitzien, Ans
zou trots op hem geweest zijn. 
Hij zocht activiteit op allerlei gebied, van tuinkabouter bij de
kerk tot de kookschool, van toneel tot gymnastiek en biljart
en zijn ritjes op de vrachtwagen, daar laadde hij van op.
Overal was hij gewoon Sjaak; de man die iedereen graag
mocht. Een graag geziene gast die voor gezelligheid zorgde
bij veel mensen. Hoe vaak zal hij niet gezegd hebben ‘nag
ientje toe’.
Maandag  7  oktober  ging  het  mis  op  zijn  favoriete
klusmiddag bij de tuinkabouters. Hij is daar door onbekende
oorzaak zo hard op zijn hoofd gevallen en aan de gevolgen
daarvan twee dagen later overleden.
Pastoor  Nico  heeft  hem de ziekenzalving  gegeven en we
hebben afscheid van hem moeten nemen. 
Sjaak zijn aanwezigheid zal door zijn gezin en alle dierbaren
om hem heen heel erg gemist worden. In gedachten geeft
het vrede dat hij nu samen met zijn meissie is. 

Bericht van de M.O.V. 

Wij gaan het hele jaar 
door voor de Voedselbank!

                     
Onze parochie zamelt houdbare
voedingsmiddelen en 
toiletartikelen  in  voor  de
Voedselbank West-Friesland. 
In het voorportaal van de kerk en achter in ‘De Overkant’,
kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van
9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de
kerk open is.  Regelmatig worden deze producten bij  de
Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.
Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de
volgende website: www.  voedselbankwf.nl
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Nieuws uit regio ‘De Waterkant’

Regionale nieuwsbrief

In  onze  regio  ‘De  Waterkant’
verschijnt een digitale nieuwsbrief.
Deze komt iedere donderdag uit en
bevat alle vieringen van de negen
parochies in de regio en de meest
actuele  informatie  van  deze  parochies.  U  kunt  zich
kosteloos abonneren op deze nieuwsbrief door uw e-mail
adres door te geven aan jeanette.oomes@telfort.nl

En verder . . .

Allerzielen, 2 november  
Allerzielen,  de  viering  waarin  we  onze  overledenen
herdenken. In het bijzonder zetten we die mensen in het
licht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hiervoor nam
de familie  een mooie  foto  mee naar  de kerk  waarbij  we
tijdens de viering een kaars hebben aangestoken. 
De  voorbereiding  voor  deze  viering  startte  al  begin
september.  We  zaten  als  avondwakegroep  met  pastor
Tineke  de  Boer  en  Yvonne  Heddes  rond  de  tafel.  We
besloten  dat  het  thema: “Ieder  huisje  heeft  zijn  kruisje”
zou worden. Achter iedere voordeur, hoe mooi die deur of
het huis ook is, is er wel een kruis te dragen. Er zijn grote
zorgen  en  angst  om een  ziekte  of  financiële  problemen,
verdriet  om  een  overleden  dierbare,  of  zorgen  om
problemen met een kind, gezinslid etc. 
Bij het thema vonden we passende gedichten en een lezing.
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We nodigden Marian van Diepen erbij uit om het thema aan
te kleden in de kerk. Dit werd een houten kruis bestrooid
met wit zand en met verschillende soorten huisjes erop of
er naast. Vervolgens werd het nog versierd met siertakken
en bessen. 
Na de dienst gingen we zingend met het koor ‘Eigen Wijs’
allemaal  met  een  kaars  naar  het  kerkhof.  De
avondwakegroep  had  daar  al  vele  glazen  potten  met
brandende  kaarsjes  langs  de  paden  gezet.  Cees  Appel
zorgde daar nog voor ‘The last post’, waarna ieder met zijn
of haar kaars het graf van hun dierbare in het licht zette. 
In ‘de Overkant’ stond daarna de koffie en thee klaar om
even door te warmen.

St. Maarten
De gezellige avonden zijn weer in aantocht.
Het feest van St. Maarten is in onze kerk met groot en klein
gevierd met heel veel mooi versierde lampionnen.
Op 11 november, om 16.30 uur, hebben we St. Maarten en
de  bedelaar  verwelkomd,  we  hebben  geluisterd  naar  het
verhaal over St. Maarten en de Bavokids hebben gezellige
St. Maarten liedjes gezongen. 
Na afloop hebben de kinderen hun eerste snoepje van St.
Maarten en de bedelaar gekregen, om daarna met de eigen
gemaakte lampionnen langs de deuren te gaan om zoveel
mogelijk snoepjes op te halen. 
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St. Nicolaas
De Goed Heilig Man is ook alweer onderweg en arriveert op
zaterdag 16 november in Nederland. 
Ook brengt hij met zijn pieten een bezoekje aan Ursem.
De werkgroep gezinsvieringen heeft de Sint en zijn Pieten
ook  uitgenodigd  voor  zondag  1  december  tijdens  de
gezinsviering om 10.00 uur in de Bavokerk. Maar hij heeft
het natuurlijk heel erg druk, wie weet zorgt de Goed Heilig
Man wel voor een verassing. 
Jij komt toch ook kijken en luisteren naar de verhalen over
Jezus en meezingen met de Bavokids, en wie weet als we
wat Sint Nicolaas liedjes zingen dat ie dan nog wel even
langs komt.
Wij hopen groot en klein te verwelkomen tijdens de viering.

De werkgroep gezinsvieringen
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Kerstspel 2019
Sinterklaas  is  nog  maar  net  in  ons  land,  maar  wij  zijn
stiekem al bezig met de voorbereidingen van het jaarlijkse
kerstspel. 
We zouden het heel fijn vinden als u met velen naar onze
kerk komt, waar wij  op een leuke wijze het kerstverhaal
aan  u  gaan  overbrengen.  Noteer  daarom  alvast  in  de
agenda op zondag 22 december “kerstspel Bavokerk".
Om 16.00 uur gaat de kerk open en brengen de Bavokids
kerstliederen  ten  gehore.  Om  16.30  uur  begint  het
kerstspel.
Na het kerstspel, rond 17.30 uur, is er gelegenheid om de
levende kerststal te bezichtigen.
 
Wij hopen u te zien,

Namens Kerstwerkgroep 
Marieke & Natasja
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Wereldlichtjesdag 2019
Iedere 2e zondag van december  is  het
Wereldlichtjesdag.
Wereldwijd  wordt  stil  gestaan  bij  alle
kinderen die niet meer bij ons zijn. Dit
jaar is dat op zondag 8 december.
In  het  sfeervolle  Kerkhuys,  aan  de
Spanbroekerweg  37  in  Spanbroek,
organiseren  Ritueelbegeleiders  Mia
Koelemeijer,  Yvonne  Heddes,  Daphne  Scholtens  en  Karin
van ’t Klooster deze avond.
Het  thema is  “ik  denk aan jou”.  We koesteren en delen
herinneringen,  branden  een  kaarsje,  noemen  de  namen,
luisteren naar muziek en troostende woorden.
Vanaf 18.15 uur bent u welkom en om 18.30 uur begint de
bijeenkomst. Rond 19.30 uur sluiten we af  met koffie en
thee en kunnen we nog napraten. 
De avond is vrij toegankelijk voor een ieder die het verlies
van  een  kind  in  zijn  hart  meedraagt:  ouders,  broers,
zussen,  familie  en  vrienden  maar  ook  bijvoorbeeld
oppasouders  en  hulpverleners.  
Samen delen we het gemis. 
Iedereen die troost zoekt óf troost wil bieden is van harte
welkom.
Wilt u zelf een kaars meenemen?
Het is fijn als u zich van te voren aanmeldt:
info@miakoelemeijer.nl, 06-20454689,  
yvonne@yris-ursem.nl, 06-51605562,
info@daphnescholtens.nl, 06-23303882, 
karinvantklooster@gmail.com, 06-13480415. 
Mocht u er niet bij zijn op 8 december, dan kunt u thuis om
19.00 uur een kaarsje branden, om zo onderdeel te zijn van
het troostende licht dat deze avond over de wereld gaat.
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Uitnodiging voor mantelzorgers en alleenstaanden in
Ursem en Rustenburg
Op dinsdag 10 december wordt u in de gelegenheid gesteld
om deel te nemen aan een gezamenlijk diner, van 17.00
uur tot 19.30 uur.

Het  doel  is  om mantelzorgers,  die  zich  vrijwillig  inzetten
voor  het  welzijn  van  een  persoon,  eens  lekker  te
verwennen. Ook alleenstaanden zijn van harte uitgenodigd.
Dit geldt niet voor de bewoners van ‘De Rustenburcht’.

U kunt zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk 1 december
bij Hans Wijte 06-51026595 of Els Horio 06-49145020.

Deelname is gratis, maar vol is vol.
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Parochieraad H. Bavo
Voorzitter:
De hr. A. Wever

Lange Molenweg 32, 1842 EN  Oterleek
Tel.: 072-5022757

Penningmeester:
De hr. J. Blank

 Mijzerdijk 13A, 1645 WS  Ursem
 Tel.: 072-5022518

Secretaris:
Mevr. C. Timmer-Oudhuis

Drechterlandsedijk 22, 1645 RH  Ursem
 Tel.: 072-5022949
Lid:
Mevr. I. Vreeswijk-de Vos

Walingsdijk 14, 1645 RN  Ursem
Tel.: 072-5022152

Coördinatie werkgroepen:
Mevr. A. Stuijt–Mosch

Patrijs 5 , 1645 TL  Ursem
Tel.: 072-5022419
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