
Nieuwsbrief Harderwijk & Omstreken  -  4e kwartaal 2021

Lezingen: Vera Greutink met Mooie moestuin, Frans van Bussel met Niet
zonder elkaar, Brian Kabbes met Nieuwe vaste planten, zadenruilen en

de Jaarvergadering



Ons programma 2021/2022
25 januari
Mooie moestuin door Vera Greutink, plus zaden ruilen
22 februari
Jaarvergadering gevolgd door:
Niet zonder elkaar door Frans van Bussel
22 maart
Nieuwe vaste planten door Brian Kabbes
19 april
Anders fotograferen in de tuin door Marcel Batist
21 mei
Plantjesmarkt op de Rietmeen

Van het bestuur
Daar gaan we weer! Dachten we er ongeveer van af te zijn
en zitten we toch weer met een beperkte lockdown. Helaas
geen lezing in november. Alweer niet... Maar het kan on-
getwijfeld veel erger. Daarom gaan we het er verder niet
over hebben. Wat veel belangrijker is: het klimaat! Zolang
er fossiele brandstof wordt verbrand, zal de hoeveelheid
netto CO2 in de atmosfeer toenemen en als de permafrost
smelt, komt er ook nog een boel methaangas bij. En dat is
minstens zo erg.

Erg veel kunnen we hier zelf niet aan doen, behalve zon-
nepanelen, isolatie en minder energie verbruiken. En als
we dat allemaal doen, helpt het echt wel. Verder kunnen
we natuurlijk zorgen dat de gevolgen van de opwarming
opgevangen worden. Dus het extreme weer dat zorgt voor
enorme buien of erg warme zomers. En laat dat nou precies
bij ons als tuinliefhebbers passen! In een tuin wordt het
minder warm omdat de planten de zonne-energie gebruiken
en water verdampen. Onder bomen is het ook koeler dan
onder een parasol. Het kan wel 7 graden schelen! Verder
vangt een tuin met planten het regenwater veel beter op
dan een tegeltuin. Het water zakt de bodem in en spoelt
niet naar de straat.

In september hadden we een lezing van iemand van het
waterschap. Die vertelde dat al dat schone regenwater
mengt met het vieze rioolwater en dus bij de waterzuivering
weer schoongemaakt moet worden. En als al die regen van
daken, straten en tegeltuinen in het riool komt:  dan is dat
soms zoveel dat de straten blank staan. Nou ja, dat hebben
we gezien dit jaar.
Een tuin dus. En als verharding minder tegels en meer grind,
want dat laat water door. En de regenpijpen afkoppelen en
in je tuin of vijver laten lopen. Een regenton om het water
op te vangen, en eventueel een infiltratievat ingraven voor
het water van de dakgoten. Het helpt allemaal! En al dat
water dat wegzakt in je tuin, komt in het grondwater. En dat
is nodig, want we verbruiken ook heel veel grondwater. Je
moet er niet aan denken dat het ooit opraakt, maar in droge
zomers is er al een sproeiverbod. En beken worden niet
voor niets omgeleid om het water vast te houden.
En die corona? Ach, als we een paar jaar verder zijn, is het
net zo gewoon als griep.
Beste mensen, het bestuur wenst jullie allemaal fijne dagen
en tot ziens in het nieuwe jaar!

Henriëtte

De zadengroep
Misschien vraagt u zich wel eens af waar toch al die
plantjes vandaan komen die op de plantjesmarkt in mei te
koop zijn. Er zijn dan veel eenjarige, maar ook veel vaste
planten en er zijn altijd verrassende bijzondere soorten bij.
De meeste planten worden gezaaid door de leden van onze
zadengroep die bestaat uit Marianne Schermerhorn, Anita
Mulder, Anneke van Wijngaarden en Diny Slootman. Zij zijn
echte plantenliefhebbers en vinden het geweldig om ze zelf
uit zaad op te kweken. Maar ook in stekken en scheuren
van planten zijn ze heel bedreven. 

Er wordt natuurlijk geoogst uit hun eigen tuinen, maar in
overleg worden er ook zaden gekocht van wat minder be-
kende planten. De dames hebben regelmatig overleg over
wat ze gaan zaaien en wie wat voor haar rekening neemt.
Er wordt soms geëxperimenteerd met speciale zaden en
natuurlijk lukt dat niet altijd.

Bovendien speelt het weer ook een hoofdrol zoals dit
voorjaar te merken was. Veel te koud, waardoor de zaailin-
gen er helemaal geen zin in hadden om groot te worden,
daarna heel nat, dus het resultaat was lang niet wat het had
moeten zijn. Dat heeft u waarschijnlijk ook gemerkt als u in
mei plantjes hebt gekocht. Een van de oorzaken was ook
dat door corona De Rietmeen was gesloten en we dus geen
gebruik konden maken van de tunnelkas. Laten we hopen
dat het volgend jaar wel zal gaan zoals het moet.

Wij zetten de zadengroep nu even speciaal in het zonnetje,
maar er zijn gelukkig nog meer actieve leden die planten
leveren voor onze markt in mei en voor de plantenruilmo-
menten. Ook met hen zijn wij heel blij, een vereniging staat
of valt met actieve leden en gelukkig hebben wij die.
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Cursus bloemschikken
Onder leiding van Petra van Vugt kunt u weer leren
bloemschikken. Of uw kennis en vaardigheden verbeteren
als u de beginnerscursus al eens heeft gevolgd. Henriëtte
Koekoek en Hilda v.d. Nagel zullen op de avonden ook
aanwezig zijn om u te helpen als dat nodig zou zijn.
Petra leert u stap voor stap werken met groen en bloemen
en heeft voor de verschillende niveaus verschillende op-
drachten. Dus het maakt niet uit of u al wat bedreven bent
in het bloemschikken of een volkomen leek. Na 6 avonden
zult u versteld staan wat u allemaal hebt geleerd.
 
Voor elke les neemt u zelf het materiaal mee dat u wilt
verwerken, dus groen en bloemen. U kunt dit ook bij Petra
uitzoeken (bloemenzaak Shop In, Harderwijk) dan neemt
zij het voor u mee. U krijgt tijdig bericht wat u voor de eerste
les nodig heeft, daarna hoort u dat tijdens de les. Wat u
altijd mee moet nemen is een snoeischaartje, een scherp
mesje en een tangetje om draad mee te knippen.
De 6 lessen worden gegeven op maandag 17 januari,
maandag 31 januari, woensdag 16 februari, maandag 28
februari, maandag 14 maart en maandag 28 maart van
20.00 uur tot 22.00 uur.
 
Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen
met Janneke Wulp, tel. 0341-412977 of via een mail naar
info@harderwijk.groei.nl. Dit kan tot 9 januari 2022. Graag
uw naam, adres en telefoonnummer vermelden, of u begin-
ner bent (i.v.m. extra uitleg) en of u lid bent van Groei & Bloei.
De kosten bedragen € 65 voor leden en € 75 voor niet-leden.
Wij verzoeken u om dit bedrag bij aanmelding over te maken
op onze rekening: NL61INGB0004651139 t.n.v. K.M.T.P.
Harderwijk De Tuinliefhebbers o.v.v. Cursus Bloemschik-
ken. Pas na betaling is uw aanmelding definitief. Mocht de
cursus om wat voor redenen niet door kunnen gaan, dan
krijgt u het cursusgeld vanzelfsprekend retour.

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk.
Aanvang 20.00 uur

Lezing 25 januari: Mooie Moestuin
Zelf je groente verbouwen is steeds populairder. Mensen
willen er zeker van zijn dat ze gezond en onbehandeld
voedsel op tafel zetten, dat zonder bestrijdingsmiddelen en
andere kunstgrepen is verbouwd. Bovendien is het werken
in je tuin een heerlijke ont–  en inspanning die veel voldoe-
ning geeft.
 
Mooi en nuttig hoeft elkaar niet te bijten! In deze lezing
vertelt Vera Greutink hoe je een tuin kunt creëren die leuk
is om naar te kijken, maar waar je ook volop uit kunt oogsten.
Het ontwerp van een eetbare tuin kan strak zijn met geo-
metrische bedden, of romantisch met een kronkelend pad.
Het kan bestaan uit enkele mooi beplante bakken op het
terras of honderd vierkante meter beslaan. Vera laat inspi-
rerende voorbeelden zien en bespreekt de meest decora-
tieve groentes en fruitsoorten. In de lezing wordt ook uitge-
legd hoe je je moestuin zo kunt plannen dat hij er niet alleen
in de zomer mooi uitziet en welke technieken je kunt toe-
passen om te voorkomen dat er door te oogsten gaten in
je ontwerp vallen. 

Vera Greutink is moestuinier, groenschrijver en ontwerper
van eetbare tuinen. Vanaf 1999 tuiniert ze volgens de
principes van de permacultuur en in haar tuin van bijna
duizend vierkante meter in Twente experimenteert ze graag
met nieuwe technieken en weinig bekende planten. Ze
schrijft onder andere voor De Tuin op Tafel, Groei & Bloei,
Tuinseizoen, Buitenleven en Permaculture Magazine (En-
gels). Haar boek 'Tuin smakelijk!' over permacultuur in de
praktijk verscheen in 2015 en in 2018 kwam haar Engels-
talige boek ‘Edible Paradise’ uit.

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang voor leden Groei & Bloei is gratis, aan niet-leden
vragen wij een bijdrage van € 2,50
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Zadenruilbeurs op 25 januari
In de afgelopen maanden hebben velen van u vast weer
zaden geoogst in eigen tuin en wie weet ook daarbuiten.
Zorgvuldig gedroogd en daarna in kleine hoeveelheden
verpakt in zaadzakjes.
En zoals u misschien weet kunt u die laatste heel gemak-
kelijk zelf maken als u op de site www.groei.nl op het on-
derwerp zaadzakjes zoekt. Ze zijn ook kant en klaar te koop
in diverse winkels, maar die zijn dan meestal van plastic en
gebruik dat materiaal proberen we toch zoveel mogelijk te
vermijden.

Tijdens de lezingavond op 25 januari kunt u zakjes zaad
dat u zelf niet gebruikt inleveren, zodat we een ruim aanbod
hebben om te ruilen. Graag naam en wensen van de
planten vermelden. Maar neem dat ruilen niet te letterlijk,
zoek gewoon uit wat u leuk lijkt om te gaan zaaien, ook al
heeft u zelf niets meegebracht. Er is altijd een ruim aanbod,
want onze onvolprezen zadengroep is grootleverancier van
zaden van veel gangbare en ook veel bijzondere planten.

Als u in februari/maart heeft gezaaid en er komen heel veel
kiemplantjes op, dan gaan we gezamenlijk verspenen. Dit
best lastige en beetje saaie klusje doen we dan in de tun-
nelkas op Ontmoetingstuin De Rietmeen. Wanneer en hoe
laat leest u in de eerste Nieuwsbrief van 2022. Eerst leuke
zaden uitzoeken, daarna komt de rest.

Lezing 22 februari: Bloemen en in-
secten: niet zonder elkaar
Frans van Bussel is zijn hele leven al bezig met natuuron-
derzoek en natuureducatie, trok er vaak op uit, op speur-

22 februari: Algemene
ledenvergadering
Twee keer moest de algemene ledenvergadering worden
afgezegd, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat
het in 2022 gewoon door zal kunnen gaan. Voor het bestuur
zou het heel prettig zijn om na twee jaar weer tijdens een
ledenvergadering verslag te kunnen doen over het functio-
neren van onze afdeling.
De agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Financieel verslag van de penningmeester
3. Verslag van de kascommissie
4. Benoeming nieuwe kascommissie
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Bestuursverkiezing:
Onze secretaris Ria Bleeker is reglementair aftredend 
maar stelt zich herkiesbaar.
Penningmeester Yvonne den Admirant en algemeen be-
stuurslid Karin Geertsen hebben in september aangegeven
per direct af te willen treden.  Olga Wolfswinkel neemt
sindsdien het penningmeesterschap waar en als de leden-
vergadering akkoord gaat, zal zij de functie officieel gaan
vervullen. Wij danken de vertrekkende bestursleden voor
hun inzet voor onze afdeling.
8. Rondvraag
Hierna is het woord aan Frans van Bussel die de relatie
tussen bloemen en insecten uit de doeken zal doen.

tocht naar planten, vogels en insecten. Hij was jarenlang
werkzaam bij het Natuurmuseum Groningen, en later direc-
teur bij NMC Zeist, Regionaal Centrum voor Natuur en
Milieucommunicatie, was actief als docent natuuronderwijs
op de Pabo en geeft nog steeds vele vogel- en andere
natuurcursussen en lezingen. Daarnaast was hij tot voor
kort voorzitter van de KNNV Afdeling Zeist, Heuvelrug en
Kromme Rijn. Naast zijn passie voor natuur is hij ook ver-
halenverteller, toneelspeler en regisseur bij vele amateur
toneelverenigingen.

In deze presentatie maakt u kennis met de bijzondere re-
laties tussen bloemen en insecten. We realiseren het ons
nauwelijks, maar insecten zijn onmisbaar voor het in stand
houden van de biodiversiteit. Zonder insecten kunnen veel
bloemen simpelweg niet bestaan. Bloembestuiving is on-
ontbeerlijk in de voortplanting van zeer veel planten en
bomen. Talloze insecten helpen bij de overdracht van
stuifmeel van de ene bloem naar de andere.
 Zij zijn de motor die de rijke plantenwereld in stand houdt.
 Achter dit idyllische ruilsysteem, voedsel voor stuifmeel,
schuilt een harde economie van vraag en aanbod. Dit is de
grondslag voor allerlei marketingtrucs: specialisaties in
bloemvorm, kleuren en geuren en bloeitijden en –ritmen
met daarbij wonderlijke aanpassingen in bouw en gedrag
van die bestuivende insectensoorten, zodat zij makkelijk
zoveel mogelijk voedsel kunnen verzamelen. Zonder insec-
ten zouden veel bloemen, planten en bomen uitsterven of
simpelweg nooit hebben bestaan.

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang voor leden Groei & Bloei is gratis, aan niet-leden
vragen wij een bijdrage van € 2,50
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Duurzaamheidsmarkt in Zeewolde
Op 16 oktober was er een duurzaamheidsmarkt georgani-
seerd in Zeewolde en Groei & Bloei was gevraagd om daar
ook een kraampje te bemensen. Tussen onze buren van
die dag, het windmolenpark Zeewolde en het waterschap
Flevoland, hebben wij geprobeerd iets over het belang van
biodiversiteit aan de man te brengen.

Helaas was er ondanks het mooie weer weinig belangstel-
ling voor de markt, dus we konden een aantal mensen alleen
blij maken met wat tijdschriften. We hadden ook een flink
aantal plantjes meegenomen die speciaal geschikt zijn om
insecten te trekken, maar helaas gaven de meeste voorbij-
gangers aan geen tuin of balkon te hebben.
 
Het was de eerste keer dat een dergelijke markt in Zeewol-
de werd georganiseerd in de week van de Duurzaamheid,
dus ook de organisatoren wisten niet precies wat er als
resultaat mocht worden verwacht.
Wat ons betreft willen we het een volgende keer toch nog
wel eens proberen, vooral nu we weten wat zo’n markt in-
houdt. Dan kunnen we van te voren informeren wie onze
buren zijn om dan ons verhaal een beetje op dat van hun
af te kunnen stemmen. Maar we hopen toch Groei & Bloei
een beetje te hebben gepromoot.

Weer heel veel planten op mijn oprit
Omdat het planten ruilen in april zo’n groot succes was, had
het bestuur besloten om het op 23 oktober op dezelfde
manier te organiseren, dus weer op mijn oprit. Eventuele
coronarestricties zouden dan ook geen roet in het eten
kunnen gooien.

Een geweldig aantal plantjes en planten werd op donderdag
en vrijdag al gebracht, zodat we op vrijdag al konden be-
ginnen om alles een beetje smakelijk uit te stallen. Schra-
gentafels en verder alles waar iets op kon staan hebben we
onder de carport gezet en met de planten die zaterdag nog
werden gebracht, was het een mini tuincentrum.

Aan het eind van de middag was alles op, dat was mooi,
maar het aantal bezoekers viel wat tegen. Waar dat aan lag
weten we niet. Misschien hadden we nog een digitale
nieuwsbrief moeten sturen als herinnering of is een zater-
dagmiddag toch niet erg geschikt.
In ieder geval overweegt het bestuur om volgend voorjaar
het planten ruilen weer tijdens een avond in de Kiekmure
te organiseren. Maar wie weet heeft u nog een ander/beter
idee, dan horen wij dat graag. Meedenkende leden zijn
belangrijk voor onze vereniging.

Janneke
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De Kruidentuin
De werkers van de Kruidentuin hebben het seizoen afge-
sloten met nog een flinke bladruimsessie. De enorme pla-
taan had nu bijna al zijn blad laten vallen en dat is behoor-
lijk wat. De Ginkgo net buiten de tuin had een prachtig tapijt
gelegd en het was bijna jammer  om al dat moois op hopen
te vegen en in zakken te stoppen.

Er moet nog meer blad vallen, maar dat is niet erg veel meer
en dus in hoogstens een uurtje wel op te ruimen over een
paar weken. Wat trouwens opviel: de plataan heeft dit jaar
net als de beuken en eiken helemaal geen zaadbollen
geproduceerd. Misschien een slecht teken, maar wij vonden
het wel prettig. Die pluizende bollen leveren altijd extra werk
op.
 
En omdat werken in de Kruidentuin een heel gezellige
bezigheid is, die bovendien een bijdrage levert aan het
aanzien van de binnenstad, is zo’n laatste werkdag ook
altijd een klein feestje. Heerlijke apfelstrudel van Heleen bij
de koffie, zo uit haar oven en daarna (niet verder vertellen)
een neutje wodka waar Aafke allerlei vruchten langdurig in
heeft laten wonen. Elk jaar ook de ongeveer twee trosjes
zwarte bessen die de jaarlijkse oogst zijn van de bessen-
struik in de Kruidentuin. Het moet natuurlijk wel een gezond
kruidendrankje blijven.

Subsidie voor de tuin
Klimaatverandering, duurzaamheid, biodiversiteit, deze
termen vliegen ons al jaren om de oren, maar het lijkt wel
of er in het groot toch niet genoeg aandacht aan wordt
besteed. Sinds Glasgow is het nu wel prioriteit nummer één
gelukkig. Maar laten we niet wachten op de wereldomvat-
tende maatregelen, maar vast in onze eigen tuin aan de
slag gaan. Want heus: alle beetjes helpen en als tuinlief-
hebbers kunnen we er echt ons steentje aan bijdragen.

En dat kan letterlijk door eens kritisch naar de verharding
in de tuin te kijken en daar een groot gedeelte van weg te
halen. Stenen houden de warmte vast, beletten het regen-
water om in de grond te trekken zodat het via de riolering
moet worden afgevoerd. En die kan de hoosbuien van de
laatste tijd af en toe niet aan. Vervang de tegels door
planten, struiken of gras en je zult merken dat zelfs een
aanpassing op kleine schaal al effect heeft.
Is er ruimte genoeg, overweeg dan eens om een boom te
planten. In de schaduw daarvan is het vele malen koeler
en prettiger dan onder een parasol. En vogels, insecten en
andere dieren zullen er ook heel blij mee zijn. Een boom is
natuurlijk alleen mogelijk in een grotere tuin, maar ook als
er niet veel ruimte is, kunt je aan de slag. Koppel de regen-
pijpen af en laat het water in tuin, vijver of regenton lopen.
Geen grote operatie met onmiddellijk effect. Spaart boven-
dien veel leidingwater.
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Blad is geen afval!
Het is weer bladruimseizoen, dus her en der worden de
bladblazers in stelling gebracht en klinkt soms urenlang het
irritante lawaai van die apparaten. Nou is het wel te begrij-
pen dat als je een grote tuin hebt in een bomenlaan, al dat
blad te lijf gaan met een hark een iets te grote klus is. Maar
heb je eenmaal je grasveld weer onder al dat blad tevoor-
schijn gehaald, denk dan even na voordat je het in plastic

De Holsto Tuinen in Olst
Het is niet meteen naast de deur, maar om allerlei redenen
is een bezoek aan deze kwekerij annex tuincentrum erg de
moeite waard. De eerste reden zou zijn om de kennismaking
te hernieuwen met de Salvia collectie van Willem Wajer die
na het sluiten van ’t Binnenland in zijn geheel naar deze
kwekerij is verhuisd.

Tweede reden is de duurzame manier van werken in de
Holsto tuinen. Ze proberen daar zoveel mogelijk met mate-
riaal te werken dat bij hun een tweede leven krijgt. Zo is de
kas elders gesloopt en in Olst weer opgebouwd. En dat
geldt voor meer materiaal. Kweken doen ze zoveel moge-
lijks biologisch en de planten die worden ingekocht komen
ook van leveranciers die aan hoge eisen moeten voldoen.
 
Als u op de site kijkt, ziet u dat er ook een ruim aanbod is
van tuinmeubilair  (www.holstotuinen.nl)
Holsto Tuinen en Buitenleven, Rijksstraatweg 12A in Olst

Plantchemie
Wie niet van naaktslakken houdt, en dat zullen er velen zijn,
zou het volgende recept eens kunnen proberen. Het komt
uit het boek Plantchemie van Katja Staring, waarin ze nog
veel meer tips geeft over natuurvriendelijke plagenbestrij-
ding in de tuin.
 
Je hebt nodig:
1 bol knoflook
1 liter water
Een fles met schroefdop
Een sprayflesje

Hoe maak je een anti-slakkenspray:
Haal alle teentjes van de bol knoflook los en hak ze door-
midden.
Doe de knoflook in een pan. Breng het water aan de kook,
giet het kokende water bij de knoflook en leg het deksel op
de pan. Laat een hele nacht staan.

Zeef de volgende dag het extract en giet het in een fles met
een schroefdop. Dat goedje gaat gisten, dus open deze fles
buiten, er komt namelijk een flink walmende geest uit de fles.
Verdun het knoflookextract in een verhouding van 1:10. Doe
het in een sprayfles en spray op alle plantendelen.

Het mooie is dat er op al deze aanpassingen subsidie is
aan te vragen. De Noord-Veluwse gemeenten, waaronder
Harderwijk en Nunspeet, werken samen met het water-
schap Vallei en Veluwe  in Veluwe Duurzaam. Ga naar hun
site: www.veluweduurzaam.nl en bekijk de mogelijkheden
en voorwaarden om een bijdrage in de kosten te krijgen.
Ook daar geldt dus: alle beetjes helpen.

zakken of in de bladkorven van de gemeente doet. Wel een
beetje afhankelijk van het soort blad, is het prima te gebrui-
ken om vorstgevoelige planten te beschermen en om het
tussen de beplanting in de border te gebruiken als mulch
laag.
Die beschermt de grond tegen uitdrogen, onderdrukt de
groei van onkruid en bovendien is het heel goed voor het
bodemleven. Maar groot en zeker droog blad wil nog wel
eens wegwaaien en op die manier weer op plekken belan-
den waar je het niet wilt hebben. Een heel simpele manier
is om het blad min of meer fijn te malen door er met de
maaimachine overheen te gaan. Leg wat bij elkaar gehark-
te hopen blad op het grasveld en ga er met de grasmaaier
overheen. In de opvangbak heb je dan een prima mulch-
middel dat niet weg zal waaien en bovendien sneller verteert
en zodoende je tuingrond zal verbeteren. Romke van der
Kaa noemt het in de Tuinscheurkalender niet voor niets 
“bladgoud”.
Maar je kunt ook gewoon je gras maaien en daarmee
meteen het blad dat er ligt meenemen. Gemaaid gras plus
gehakseld blad is een geweldige combinatie om mee te
mulchen en je slaat een gedeelte van het bladblazen over.
Voor de rest van de tuin zal dat nog wel moeten, want van
groenblijvende planten en bodembedekkers moet het blad
wel worden verwijderd, net als van het terras.

Piet van den Berg stopt
In deze Nieuwsbrief ziet u voor de laatste keer de adver-
tentie van Piet van den Berg. Hij gaat vanaf januari 2022
alleen nog planten kweken voor de handel, dus als particu-
liere bezoekers kunnen we helaas niet meer shoppen in
zijn snoepwinkel.
Voor het bedrijf een logisch besluit, maar voor ons en onze
tuinen heel jammer. Wij wensen hem en zijn vrouw veel
succes met deze nieuwe aanpak.
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Indien onbestelbaar retour: O. Wolfswinkel, Meerkoetmeen 38, 3844 XR Harderwijk

Afdelingsbestuur
Voorzitter
Henriëtte Koekoek tel. 0341-415257
e-mail: henriette.koekoek@hccnet.nl
Secretaris
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