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  N i e u w s b r i e f 
     
 P l a a t s e l i j k   B e l a n g 
          

Nr. 52 – april 2020  

Beste dorpsbewoners, 

           

Via deze nieuwsbrief willen wij iedereen informeren over wat er leeft en speelt in ons 

dorp en wat belangrijk is voor jullie om te weten m.b.t. ons dorp en onze omgeving. 

Daarnaast geven wij een update van alle zaken waarmee Plaatselijk Belang bezig is. 

Deze nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.skarsterbrege.nl  

 

Heb je een vraag of wil je iets meedelen aan Plaatselijk Belang? Je kunt ons daarvoor 

mailen op: pb@skarsterbrege.nl maar je kunt ons uiteraard ook persoonlijk benaderen.  

 

 

 

In deze tijd van het coronavirus ontvangt u van ons een iets wat andere Nieuwsbrief 

dan u van ons gewend bent. Ook voor het Bestuur van Plaatselijk Belang geldt, dat de 

meeste bijeenkomsten en overleggen zijn uitgesteld tot nadere berichtgeving.  

 

In deze tijd van corona gaat alles anders dan anders. Het Bestuur heeft daarom ook 

enorme waardering voor de inzet van het redactieteam van Brêgepraat. Wij waarderen 

het zeer, dat zij in deze bijzondere tijd vanuit een hele creatieve inslag er toch in zijn 

geslaagd om de dorpskrant Brêgepraat in een wat aangepaste stijl, toch tot stand 

hebben weten te brengen.  

 

Door het coronavirus kan het zijn dat sommige mensen eenzaamheid of angst ervaren 

of niet in staat zijn zelf boodschappen te doen. Gelukkig zien we om ons heen dat 

mensen boodschappen voor elkaar doen en dat er mensen zijn die een luisterend oor 

bieden voor elkaar. Laten we dat blijven doen!  

Fryske Marren Vitaal kan daar ook een actieve rol in spelen. Verderop in deze 

Brêgepraat kunt u meer lezen over wat zij hierin kunnen betekenen.  

 

Blijf letten op elkaar! 

 

 

 1) Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 2020 
 
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, kon er helaas dit jaar geen 

fysieke Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.  

 

Om die reden hebben wij als bestuur een aangepaste agenda voor de ALV van 2020 

opgesteld.  

 

Uiteraard willen wij onze leden in de gelegenheid stellen hierop te kunnen reageren. 

Daarom kunt u t/m 15 mei uw vragen en/of opmerkingen bij ons kenbaar maken. 

Dit kan via ons mail adres pb@skarsterbrege.nl of door op onze website 

www.skarsterbrege.nl een bericht aan te maken. Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact 

opnemen met iemand van het bestuur.  

 

 

 

 

http://www.skarsterbrege.nl/
mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:pb@skarsterbrege.nl
http://www.skarsterbrege.nl/
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Uitwerking agenda ALV 

 

1. Verslag vorige ALV vergadering 

Het verslag van de ALV van 2019 vindt u verderop in deze Brêgepraat. 

 

2.  Financieel jaarverslag 2019 
Verslag van de Penningmeester van PB: 

 

Het eind saldo eigen vermogen is het afgelopen jaar met net iets meer dan duizend euro 

afgenomen tegen een plus van twee en een half duizend euro van het jaar ervoor. 

De inkomsten waren nagenoeg hetzelfde dan de afgelopen jaren. 

Uitgaven waren iets meer dan vorig jaar wat voornamelijk te wijten is aan:  

 

1. Aanschaf van een nieuwe AED (ter vervanging van de oude bij de Tenniskantine) 

 Totaal ± € 1250,00 

2. Aanschaf vervanging van de kerstlichtversiering bij de brug en van de kerstboom. 

 Dit i.v.m. de eis van de provincie (als brug beheerder), dat hiervoor laagspanning 

 versiering moet worden gebruikt. Er is nu Led verlichting aangeschaft en ook 

 is de bevestiging voor de constructie vernieuwd. Bij komend voordeel is dat dit 

 veel minder stroom neemt. 

 Totaal ± € 565,00 

3. Mede financieren van het voorontwerp en aanvraag voor de upgrade van de 

 verbouwing Tenniskantine. 

 Totaal ± € 1200,00 

4. Organiseren van een BBQ voor ongeveer 50 vrijwilligers van PB. 

 Totaal ± € 550,00 

Agenda - Algemene Ledenvergadering 2020  
 

 
1. Verslag vorige ALV vergadering (d.d. 18 maart 2019)  
 

2. Financieel jaarverslag 2019  

 

3. Verslag Kascommissie (René Zwaan en Lisette ten Hoeve)  

 
4. Benoeming reserve-Kascommissie-lid (aftredend is René Zwaan)  

 
5. Bestuursverkiezing: 
  Aftredend en herkiesbaar: Remco Burger 

  Aftredend en herkiesbaar: Anetta de Jong 

  Aftredend en herkiesbaar: Pieter de Lange 

  

Tevens stelt het bestuur voor om Nienke Plantinga te benoemen als bestuurslid.  

 
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk en door ten minste 10 leden ondertekend bij het bestuur worden 
ingeleverd.  

 

6. Huishoudelijk Reglement (vaststelling)  

 

7. Vragen 
 

8. Sluiting 
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3. Verslag Kascommissie 
Verslag van de Kascommissie: 

 

Op 11 maart 2020 heeft de kascontrole commissie de jaarcijfers van 2019 van Plaatselijk 

Belang Scharsterbrug gecontroleerd. 

Dit is gedaan aan de hand van de administratie die door penningmeester Pieter de Lange 

wordt bijgehouden. Wij hebben deze jaarcijfers in orde bevonden. De balans en de 

onderliggende stukken zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Wij hebben hierbij 

geconstateerd dat de penningmeester op ordelijke en systematische wijze de 

administratie bijhoudt, waarvoor onze dank. 

Met betrekking tot de begroting voor 2020 valt op dat er een substantiële reservering is 

gemaakt voor een bijdrage voor realisatie van uitbreiding van de tenniskantine.  

 

Bij de controle hebben we geen onregelmatigheden aangetroffen. 

Daarom was ons advies aan de leden om tijdens de algemene ledenvergadering van 23 

maart 2020 de jaarrekening 2019 goed te keuren en daarmee het bestuur c.q. de 

penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

 

Opgesteld door: René Zwaan en Lisette ten Hoeve 

 

Het Bestuur van PB bedankt de Kascommissie voor haar controle werkzaamheden. 

 

4. Benoeming reserve-kascommissie-lid 

De Kascommissie voor 2020 zal bestaan uit Lisette ten Hoeve en Roel Dijkstra.  

Uit de leden van PB zal nog een reserve kascommissie lid moeten worden benoemd. 

Kandidaten hiervoor kunnen zich melden bij het Bestuur van PB.  

 

5. Bestuursverkiezing 

Het Bestuur stelt voor de volgende personen te benoemen tot bestuurslid van PB: 

Remco Burger, Anetta de Jong, Pieter de Lange en Nienke Plantinga. 

Tegenkandidaten kunnen bij het bestuur worden aangemeld (zie opmerking in de 

agenda) met in achtneming van de sluitingstermijn van 15 mei 2020. 

Mochten er geen tegenkandidaten worden aangemeld, dan gaat het Bestuur over tot 

benoeming van bovengenoemde personen. 

 

6. Huishoudelijk Reglement (HHR) 
Het Bestuur wil graag het HHR kunnen vaststellen.  

 

Ook hiervoor geldt, dat wij onze leden in de gelegenheid willen stellen hierop te kunnen 

reageren. Daarom kunt u t/m 15 mei uw vragen en/of opmerkingen bij ons kenbaar 

maken.  

Dit kan via ons mail adres pb@skarsterbrege.nl. Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact 

opnemen met iemand van het bestuur.  

Het HHR staat vermeld (zoals reeds aangekondigd in de vorige Brêgepraat) op de 

website van Plaatselijk Belang www.skarsterbrege.nl Ook kunt u een geprinte versie van 

het HHR verkrijgen bij Wilco Kuipers (Hollandiastraat 40).  

 

7. Vragen 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons weten via ons mail adres 

pb@skarsterbrege.nl 

 

 

8. Sluiting 
In de volgende Brêgepraat zullen wij verslag doen van eventuele binnen gekomen 

reacties, vragen en/of opmerkingen. 

 

 

mailto:pb@skarsterbrege.nl
http://www.skarsterbrege.nl/
mailto:pb@skarsterbrege.nl
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2) Aangepaste dodenherdenking 4 mei  
 
Op 4 mei herdenken we ook in Scharsterbrug de doden die zijn gevallen in de tweede 

wereldoorlog.  

 

Echter, de reguliere 4 mei herdenking met een stille tocht van alle dorpsbewoners vanaf 

de kerk naar het monument in Scharsterbrug, mag helaas dit jaar niet doorgaan zoals 

we dat graag hadden gewild. Ook de gezamenlijke kranslegging en het plaatsen van de 

witte rozen door de kinderen mag dit jaar helaas niet doorgaan. 

 

Met inachtneming van alle Corona maatregelen van onze overheid, zullen wij dit jaar in 

een aangepaste vorm de herdenking bij het monument laten plaatsvinden, helaas zonder 

publiek.  

 

Hieronder volgt een uiteenzetting van het aangepaste programma: 

 

Herdenking bij het monument 

Dit jaar mag alléén het Bestuur van Plaatselijk Belang aanwezig zijn bij de herdenking 

bij het monument. 

 

Vlaggen halfstok 

Wij stellen u voor om in het gehele dorp de vlaggen halfstok te hangen. Vanwege de 

Corona maatregelen, mag dat dit jaar eenmalig vanaf zonsopgang tot zonsondergang.  

 

Bloemen leggen 

U wordt in de gelegenheid gesteld om uw eigen bloemen te brengen bij het monument 

bij de brug tussen 16.00 – 19.30 uur. Er zullen vazen met water klaar staan. Wij vragen 

u wel ook hier de Coronamaatregel van 1,5 meter afstand van elkaar in acht te houden.  

 

Kranslegging 

In heel het land luiden de klokken vanaf kwart voor acht tot 30 seconden voor acht uur.  

Om klokslag 20.00 uur zal bij het monument bij de brug door het Bestuur van Plaatselijk 

Belang 2 minuten stilte in acht worden genomen. Aansluitend zal Plaatselijk Belang een 

krans leggen bij het monument.  

 

Social Media 

Het Bestuur kijkt nog naar een mogelijkheid om de plechtigheid van de kranslegging via 

Facebook Plaatselijk Belang Scharsterbrug met u te delen, zodat u deze vanuit huis mee 

kunt maken.  

 

 

3) Nieuws vanuit de commissies 

 

 Volkstuincommissie 

Er zijn nog steeds enkele percelen beschikbaar. Zeker in deze tijd is het heerlijk om 

buiten bezig te zijn. Heb je interesse in een perceel of wil je liever eerst meer 

informatie? Neem dan contact op Marco Oppenhuizen of Gerlinde Kuipers. Hun 

contactgegevens vind je verderop in deze nieuwsbrief.  

 

 

4) Voortgang project Herinrichting Roazebosk  
 

In januari heeft u kunnen lezen dat de projectgroep met haar werkzaamheden is gestart 

en dat als eerste een visie is ontwikkeld voor het gebied. Op basis van die visie - waarbij 

het creëren en versterken van de biodiversiteit centraal staat - zijn uitgangspunten 

geformuleerd en is de projectgroep verder onderzoek gaan doen. 
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Zo zijn er documenten opgesteld m.b.t. inheemse bomen en struiken en de fauna die in 

het bos leeft of zou kunnen leven.  

 

Versterken van biodiversiteit betekent in dit geval dat we op een relatief klein stuk grond 

een zo groot mogelijke verscheidenheid aan willen brengen die het leven aantrekkelijk 

maken voor tal van micro-organismen, insecten, amfibieën, reptielen, vogels en 

zoogdieren.   

 

Dat betekent o.a. meer water in het gebied om bijv. de ringslang -  die nu al is 

gesignaleerd - mogelijkheden te geven, maar ook om voor padden en kikkers een 

geschikt leefgebied te creëren. Bovendien is de waterbergende capaciteit van het gebied 

van belang als het klimaat extremer wordt en perioden met veel regen afgewisseld 

worden met perioden van grotere droogte.  

Daarnaast is het van belang om aan alle kanten om het bos een brede strook te 

ontwikkelen van kruiden, struiken en lagere bomen omdat juist in zo’n gebied (de mantel 

en zoom van het bos genoemd) veel dekking, nestgelegenheid en voedsel is te vinden 

voor tal van dieren. 

Een afwisseling van hogere en lagere delen, open plekken met meer lichtinval en delen 

met dichter bos komt die variatie nog verder ten goede. 

En, erg belangrijk, er moet rust zijn in de kern van het bos om m.n. dieren rust te geven. 

Als dat lukt zal het bos zich ontwikkelen tot een goed leefgebied voor tal van dier- en 

plantensoorten en betekent dat automatisch dat het voor mensen een aantrekkelijke plek 

is om doorheen te wandelen. 

 

Verder is er momenteel veel aandacht voor de ondergrond. Die is erg verdicht en erg 

humusarm. Zomaar lukraak bomen planten zou niet tot het gewenste resultaat leiden. 

Voorbewerking van de grond is daarom noodzakelijk. Er is aanvullend bodemonderzoek 

gedaan om goed inzicht te krijgen in de huidige conditie van de grond. De resultaten 

daarvan worden binnenkort verwacht en op basis daarvan kan worden bepaald welke 

voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk zijn en kan ook het uiteindelijke 

beplantingsplan worden gemaakt. 

 

Ook is inmiddels gekeken naar de mogelijkheden voor het geven van informatie over het 

Roazebosk. De eerste ideeën daarvoor worden binnenkort besproken. 

 

Tot slot is reeds in de beginfase door de projectgroep aangegeven dat men graag 

waardevolle ecologische verbindingen wil realiseren met het omliggende gebied, zoals 

bijvoorbeeld het terrein tussen het bedrijventerrein de Woudfennen en de A7. Daarvoor 

bestaan reeds plannen die zijn opgesteld door de ondernemersvereniging aldaar in 

samenwerking met de gemeente.  

Hopelijk op niet al te lange termijn kunnen we als projectgroep een bijeenkomst 

beleggen met een afvaardiging van de Woudfennen en de gemeente om te kijken hoe we 

ideeën op elkaar af kunnen stemmen en een waardevolle verbinding maakt tussen de 

beide gebieden. 

 

Het aanvullend bodemonderzoek als ook de coronacrisis hebben tot enige achterstand op 

onze eigen planning geleid. We proberen dat nog goed te maken zodat over niet al te 

lange tijd het plan gereed is. 

 

 

5) Nieuws vanuit de gemeente 

 
Het zijn lastige en onzekere tijden. Toch ontstaan er ook hele mooie dingen en verbindt 

het mensen! 

Misschien heeft u een goed idee om iets te doen voor ouderen en/of kwetsbare 

dorpsgenoten. 
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De provincie heeft hiervoor een regeling in het leven geroepen. Er is steun voor kleine 

initiatieven vanuit het IMF (Iepen Mienskipsfûns). 

 

Deze regeling start naar verwachting op 29 april en geldt alleen voor activiteiten die 

daarna plaatsvinden. 

U kunt zich hiervoor aanmelden en krijgt dan door de provincie een formulier 

toegestuurd. Pas nadat u van hen heeft gehoord dat het initiatief binnen de regeling 

past, kunt u aanspraak maken op maximaal € 500,00 subsidie. 

 

Er is voor kleine initiatieven in het gebied van de gemeenten Súdwest Fryslân en De 

Fryske Marren in totaal een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld. De aanvragen 

worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Op is op.  

 

Via onderstaande link kunt u zich alvast aanmelden: 

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/ 

 

 

6) Lidmaatschap Plaatselijk Belang  
 

Met uw lidmaatschap van Plaatselijk Belang steunt u vele activiteiten die hiermee in ons 

dorp voor jong en oud kunnen worden georganiseerd.  

 

Wilt u ons ook steunen door lid te worden van Plaatselijk Belang voor € 5,00 per jaar?  

Neem dan contact op met één van onze bestuursleden of stuur een mailtje naar 

pb@skarsterbrege.nl 

 

 

7) Overige korte mededelingen vanuit het bestuur 
 

 Wij verzoeken huurders van een box in onze haven die hun plek willen opzeggen, 

dit tijdig te doen op haven@skarsterbrege.nl  

 

 Mocht u gaan verhuizen, wilt u dan uw adreswijziging aan ons doorgeven op 

pb@skarsterbrege.nl 

 Houdt u voor belangrijke mededelingen van het bestuur, die niet kunnen wachten 

tot de eerstvolgende Brêgepraat, ook onze facebook pagina in de gaten.  

 

 Constateert u gebreken in het dorp (denk bijvoorbeeld aan onregelmatigheden in 

de bestrating, defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, etc.) dan kunt u daarvan zelf 

direct een melding maken op de site van de gemeente: 

www.defryskemarren.nl/melding of via De Fryske Marren app (te downloaden via 

de App Store of Google Play.  

 

 Zijn er dorpsbewoners die zelf het groen willen gaan onderhouden? Dan kunt u 

een initiatief voor groenbeheer indienen. U kunt uw initiatief (met motivatie) 

indienen bij het bestuur van PB. De Plaatselijke Belangen verzamelen de 

initiatieven per dorp en geven die door aan de gemeente. De gemeente zal alle 

initiatieven beoordelen.                                                                                   

De werkzaamheden die in zelfbeheer worden uitgevoerd zijn op basis van 

vrijwilligheid en worden niet vergoed. De bomen blijven in gemeentelijk beheer in 

verband met veiligheid en specialisme. Heeft u belangstelling voor zelfbeheer van 

groen, laat het ons weten!   
 

 

 

 
 

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/
mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:haven@skarsterbrege.nl
mailto:pb@skarsterbrege.nl
http://www.defryskemarren.nl/melding
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Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug 

    Bestuur 
voorzitter - Wilco Kuipers  

penningmeester - Pieter de Lange 

secretaris - Anetta de Jong 

algemeen lid - Remco Burger 

algemeen lid - Nico Postma 
algemeen lid - Ybranda van der Honing 

 

Havencommissie 
Speeltuincommissie  
(Trijegea en 
Pompstraat) 

Commissie 
Dorpskrant Brêgepraat 

Durk Faber René de Kroon Redaktie Bezorgers 

Remco Burger Louwrens vd Wal Tineke Schotanus Coördinator: Ineke van Bruggen 

André Groenendal Jan Vermaning Janna Henstra Tineke Schotanus 

Jildou Fekken Elmer Jager Ineke van Bruggen Henk Schotanus 

Rikst Fekken Roelof Roffel (Pompstraat) Rian de Leeuw Neeltje Mink-de Jong 

 
Pieter de Lange 

 
Louwrens van der Wal 

   

Tine Nagelhout 
Sonja Goudemond 

    
    contactpersoon: Remco contactpersoon: Pieter contactpersoon: Anetta 

Jeugdcommissie Ouderencommissie Outdoor Fitnesspark Volkstuincommissie 

Jenny Dijkstra Martha Faber Esther Beneker Gerlinde Kuipers 

Monica de Lange Sjoukje Wiersma 
 

Marco Oppenhuizen 

Elena de Boer Tietie van der Meer 
  Marjan de Kroon Tine Nagelhout 
  Karla Hettinga Ingrid Wesselink 
  Jeltje Sikma 

       contactpersoon: Ybranda contactpersoon: Ybranda contactpersoon: Wilco contactpersoon: Pieter 

Bijenweide 
Whats app 
(buurtpreventiegroep) 

Brug- en kerstboom- 
verlichting 

Koskiterij en Fiskjefange 

Roel Dijkstra Groepsbeheerder: Arno Bokma Wiebren Dijkstra 

 
Gerben Veenstra Hendrik Kampen Rintsje Hoekstra 

  
Nico Postma Roelof Klos 

  
André Hettinga Wilco Kuipers 

  
Mark de Boer 

 

  
Rintsje Hoekstra 

 

  
Henk Zandstra 

 

  
Douwe Bokma 

 

    contactpersoon: Wilco contactpersoon: Wilco contactpersoon: Nico contactpersoon: Wilco 

    



8 

 

Contactgegevens Plaatselijk Belang 
  

Bestuur 

Wilco Kuipers, voorzitter 

•  Hollandiastraat 40, telefoon: 06-51561944 

Pieter de Lange, penningmeester 

• Rienstraat 19, telefoon: 06-52315375 

Anetta de Jong, secretaris  

• Trijegea 79, telefoon: 06-55156152 

Remco Burger, algemeen lid 

• Hollandiastraat 36 

Ybranda van der Honing, algemeen lid  

• Hollandiastraat 48, telefoon: 06-25110370 

Nico Postma, algemeen lid  

• Trijegea 29, telefoon: 06-50855922 

 

Haven 

Remco Burger en Durk Faber: 06-39758174 

 

Volkstuin 

Gerlinde Kuipers: 06-34456467 

Marco Oppenhuizen: 06-38224705 

 

Speeltuinen  

Roelof Roffel (Pompstraat): 0513-416083 

Pieter de Lange (Trijegea): 06-52315375 
 

Outdoor Fitnesspark 

Esther Beneker: 0513-412983 

 

Whats app groepsbeheerder 

Gerben Veenstra: 06-21492783 

Aanmelden kan via de website (www.skarsterbrege.nl) 

 

Website Plaatselijk Belang 

Informatie over en van Plaatselijk Belang is te vinden op www.skarsterbrege.nl (klik door 

op Plaatselijk Belang).  

 

Facebook Plaatselijk Belang 

Op onze FB pagina “plaatselijk belang scharsterbrug” plaatsen zowel Plaatselijk Belang 

zelf als ook dorpsbewoners berichten die betrekking hebben op ons dorp en/of omgeving.  

 

 

Mailadressen: 

Bestuur    : pb@skarsterbrege.nl 

Havenmeester   : haven@skarsterbrege.nl 

Outdoor Fitnesspark  : fitness@skarsterbrege.nl  

Volkstuin    : volkstuin@skarsterbrege.nl 

Redactie Brêgepraat  : bregepraat@skarsterbrege.nl  
Jeugdcommissie   : skarsterbregsterjeugd@gmail.com 

Meldpunt brug incidenten : brug@skarsterbrege.nl 

 

mailto:haven@skarsterbrege.nl
mailto:bregepraat@skarsterbrege.nl
mailto:skarsterbregsterjeugd@gmail.com
mailto:brug@skarsterbrege.nl
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Informatie over de AED in ons dorp 
 

 

Is er een noodgeval en is de AED nodig? Hieronder treft u een lijst aan met personen in 

ons dorp die bevoegd én gediplomeerd zijn om de AED te bedienen. Handig om bij de 

hand te hebben. Het kan namelijk levens redden! 

 

De AED hangt aan de buitenmuur bij de tenniskantine!!! 
 

 

Bellijst Scharsterbrug:  
        

• Marten van der Weg, Hollandiastraat 5, tel. 419414 

 

• Sonja Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270 

 

• Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270 

 

•  Lisette van der Werf, Hollandiastraat 68, tel. 412753 

 

• Pascal Kramer, Hollandiastraat 98, 06-12459566 

 

• Bouke Agricola, Scharren 19a, tel. 06-15534770 

 

• Gerrit Jeeninga, Trijegea 67, tel. 06-38900001 

 

 Robert Steneker, Trijegea 79, tel. 06-46826794 

 

 Jelly v.d. Wal, tel. 06-41193506 of 417717 

 

 Vreugdenhil, tel. 482460 

 

 

Met Vreugdenhil is afgesproken dat ook de fabriek gebeld mag worden als er hulp 

nodig is. De fabriek heeft zelf ook een AED (hangt bij de melkontvangst). 

Hier is 24 uur per dag een BHV-er aanwezig die de AED training heeft gevolgd. Hier mag 

altijd een beroep op worden gedaan door het dorp. 

De fabriek is (ook ’s avonds en ’s nachts) bereikbaar op telefoonnummer 0513-482460. 

 

‘AED, daar red je levens mee!’ 


