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Een eeuw SGP

De partij van mijn vader…
Al heel jong wist ik het. Ik ben het nooit meer vergeten: 1918 het ge-

Vreemd, over dat thuiskomen na die partijdag weet ik veel minder. Van

boortejaar van mijn vader is ook het geboortejaar van zijn partij. Die

later, veel later wellicht, herinner ik mij de gestencilde partijrede. En de

SGP heeft op de één of andere manier een blijvende indruk op mij

namen van Zandt, Abma en Van Rossum. Vooral Ds. Abma maakte gro-

achtergelaten. Mijn eerste herinnering aan vaders betrokkenheid bij

te indruk op mijn vader. Dezelfde leeftijd, jaartje ouder misschien, en

zijn partij was misschien wel die glanzend schone Ford Taunus. Nu

dan die karakteristieke stem. Abma’s eerste preek ging over Ps. 77:6.

meer dan een halve eeuw geleden.

‘Heere, waarom verstoot Gij mijn ziel en verbergt Uw aanschijn voor
mij?’ Hoe treffend voor hem en de partij die de liefde van zijn hart had.

Anders dan anders, werd op een aantal zaterdagen niet aan het
eind van de middag, maar ’s ochtends vroeg de auto gewassen. In

De partij van mijn vader werd ook mijn partij en de partij van ons gezin.

de loop van de ochtend, tegen de middag, kwam vader naar buiten,

Nu, 44 jaar later, herinner ik het mij nog zo goed. Daags na mijn 18e

stond in zijn nette pak te wachten op Hendrik Boone, Bais Vos en

verjaardag, kwam buurman Vos de tuin in wandelen: ‘Nou Eppie, kan ik

Maarten Bruijnes. Om beurten kwamen de mannen aan, wandelend

je nu opgeven als lid?’

of op de fiets. Ze groetten dan met het bekende ‘Mogge Aart, bin ie
d’r kloar veur?’

Het werd een lange periode van meer dan dertig jaar actief zijn voor
de partij van mijn vader en later (hoe dankbaar, voor deze een onver-

Dan, die zaterdag, was het dé partijdag. Men ging naar Tivoli in

diende zegen!) de partij van onze kinderen. Het werd een nastreven

Arnhem. Leek me een eind weg. Gemoedelijk, elk met de opgesto-

van Bijbels genormeerde politiek, of woorden van gelijke strekking. De

ken sigaar of sigaret, stapte men in de ‘luxe wagen’. Tot laat in de

partij van mijn vader is ook voor onze kleinkinderen: voor huwelijk en

middag bleef men weg. Vader was bekend met de wegen en het

gezin, voor de bescherming van het leven, voor de zorg aan zieken en

verkeer; dat zal zeker de reden zijn geweest dat hij werd gevraagd

hulpbehoevenden, voor veiligheid en landbouw, voor ondernemers,

om te rijden. Immers: elke werkdag was hij met zijn vrachtwagen

voor de waardering van werk en inkomen.

onderweg. Zonder tomtom, geen stratenboek of stadsplattegrond:

Soli Deo Gloria!

Amersfoort, Oss, Sneek, Arnhem, Zeist, Oud-Beijerland, Den Bosch,
Rotterdam en in vele andere plaatsen kende hij de weg.

Doornspijk, oktober 2017
Eppie Klein

SGP-werkbezoek

Elburg nog
lang brandveilig?

Wat imago
kan opleveren
Wat je reden kan zijn om op de SGP te stemmen… Een
ondernemer in Elburg (hij wil niet met name genoemd)
bekent: „Ik behoor helemaal niet tot de SGP-achterban,
maar ik stem al meer dan 10 jaar SGP, omdat ik vindt dat
Arjan Klein doet wat hij zegt, ook al ben ik het soms niet
met hem eens!”

Dank- en
zangdienst
100 jaar SGP
In 2018 vieren en gedenken we dat de Staatkundig
Gereformeerde Partij, ook in Elburg met haar eigen
afdeling, 100 jaar geleden is opgericht. Een bijzondere
‘verjaardag’ in een politieke wereld waarin houdbaarheidsdata snel overschreden zijn.
Met slechts 35 vrijwilligers, allemaal mannen, waakt het brandweerkorps Elburg over de brandveiligheid van onze inwoners.

Een 100-jarig jubileum stemt tot dankbaarheid. Dank-

Aan tafel tijdens een werkbezoek van de SGP laat postcom-

baarheid jegens de Heere die onze partij gedragen heeft.

mandant Arjan Bruijnes passie en verantwoordelijkheidsgevoel

Dit brengen we graag tot uiting door onze Schepper en

zien. Maar hij heeft zorgen omtrent de beschikbaarheid van

Koning te danken en eer te geven.

‘zijn’ personeel.
Op D.V. 2 februari 2018 willen de Elburger SGP bij onze
De brandweerkazerne staat er puik bij. Een gezellige kantine, opge-

100e verjaardag stilstaan door middel van een dank- en

ruimde kantoren en een schone garage met glimmende voertuigen.

zangdienst in de Grote of St. Nicolaaskerk te Elburg. Voor

Die voertuigen zijn goed onderhouden en veelal nieuw, de beschik-

deze dank- en zangdienst worden de SGP-leden en de

baarheid van (nieuwe) bemanning dreigt echter in toenemende

gehele achterban uitgenodigd. Medewerking wordt onder

mate zorgen te geven.

andere verleend door het Elburgs Mannenkoor ‘Oefening
Baart Kunst’ o.l.v. Wim Magré en begeleiding door Wilbert

„We zijn 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, inzetbaar bij brand,

Magré op het orgel. Ds. B.L.C. Aarnoudse (Chr. Gerefor-

calamiteiten of evenementen,” zo vat Bruijnes het arbeidsethos van

meerde Kerk Doornspijk) en Ds. A.J. Mensink (Hervormde

zijn mannen samen. „Met 35 mensen verzorgen wij hier permanen-

Kerk Elburg) houden beiden een korte meditatie.

te brandveiligheid. En dat is best lastig. Brandweerlieden moeten
binnen vier minuten(!) in de kazerne staan als ze opgepiept worden.
Dat kan alleen als werkgevers daarvoor ruimte bieden én je moet
bijna op steenworp afstand van de kazerne werken,” legt Bruijnes
uit.
Mannen en vrouwen die belangstelling hebben, zijn hartelijk welkom om kennis te komen maken en na een gedegen opleiding mee
te draaien.

interview

Nieuwe
burgemeester:

‘Vooral christen!’

‘Elburg in
mijn hart
gesloten’.

De nieuwe burgemeester van Elburg Jan-Nathan Rozendaal wil er

Vertrekkend burgemeester Dijksma feliciteert de

voor alle Elburgers zijn. „Ik heb geen opdracht om een SGP-pro-

SGP op voorhand met het 100-jarig bestaan. „De

gramma te realiseren. Ik hoop dat ze merken dat ik een christen

SGP heeft met 100 jaar te bestaan een enorme pres-

ben. Daar hoort vooral dienend bezig zijn, oog voor de zwakken

tatie geleverd. De partij heeft ook nog eens kans

hebben, niet te snel veroordelen en vergevingsgezind zijn bij”,

gezien om gerenommeerde politici en bestuurders,

zegt hij.

maar ook nog goede sprekers voort te brengen. Ze
bleken in staat te overtuigen. De stabiele basis ligt

Rozendaal brengt 3,5 jaar wethouderservaring uit Papendrecht mee,

daar wel aan ten grondslag”, zo zegt hij erover.

maar zegt nog genoeg te leren te hebben. „Ik was bijvoorbeeld nog nooit
voorzitter van de raad. Maar het burgemeesterschap is iets dat goed bij

Dijksma stond als interim zo’n acht maanden aan het roer

me past. Ik zal oog moeten hebben voor het politieke spel, maar mezelf

van de gemeente Elburg. Wat heeft hij voor elkaar kunnen

daarin geen speler laten zijn. Ik ben geen fractielid, maar ik ben wel lid

krijgen? „Het college is wat scherper geworden op ‘good

van de SGP, net zoals van Natuurmonumenten. Over zaken als de zon-

gouvernance’. De raad weet weer waar zij mee bezig is.

dagsopenstelling van winkels gaat de raad. Ik heb een publieke functie en

Het college is uitvoerend orgaan en de raad moet niet op

heb bepaalde protocollen die daaraan verbonden zijn, uit te voeren. El-

alle details willen letten. Daar heb ik aan meegeholpen. De

burg is een confessionele gemeente, waardoor ik al te lastige afwegingen

banden met de omgeving, Flevoland en regio Zwolle heb ik

niet hoef te maken. Wat dat betreft past Elburg goed.”

weten aan te halen. Men zegt dat ik kans heb gezien zichtbaar te zijn naar de burger en ik denk dat ik wel het een

Dat de bijna 100-jarige SGP nog steeds in staat is jonge en goede bestuur-

en ander heb kunnen betekenen in het sociale vlak. Maar

ders voort te brengen, heeft volgens de burgemeester in spé te maken

acht maanden is kort om een stempel te drukken, als je dat

met de heldere koers die de partij vaart. Jan-Nathan: „Veel partijen zijn

al zou willen”, aldus Dijksma.

door de jaren heen gefuseerd of bestaan niet meer en de SGP blijft opvallend stabiel. Ik denk dat het wel goed is, dat de partij zich aanpast in

Hij ziet nog wel wat uitdagingen voor zijn opvolger. „Er

de bewoordingen. Je ziet de laatste tijd ook genuanceerdheid in zaken als

moet een goed alcohol- en drugsbeleid komen. Er is nu

de vrouw in de politiek, in de Artikel-36 discussie en op het gebied van de

eenmaal relatie met criminaliteit. De jeugdzorg zou op ef-

media. Ik denk dat dat goed is en breed wordt gewaardeerd.”

fectiviteit kunnen worden verbeterd en de economie
blijft een heel belangrijk aandachtspunt. Mijn op-

Hij vindt Elburg een mooie gemeente om te
starten. „Een niet te grote gemeente
in redelijk stabiele politieke setting,
waarbij samenwerking met buurgemeenten een uitdaging wordt.
Op dat gebied breng ik wat er-

volger Rozendaal heeft nog beperkte politieke
ervaring, hij kan goed naar mensen te luisteren en doet er goed aan dat ook naar
zijn adviseurs te doen. Er staat een
goed ambtelijk apparaat. Ja,
ik voel wel dat ik Elburg

varing mee uit Papendrecht.

in mijn hart heb geslo-

Nu zal ik, al lerend en dienend,

ten”, zo besluit Dijks-

de gemeente door die ontwik-

ma als hem naar zijn

kelingen heen moeten gaan

gevoel bij Elburg

loodsen”, aldus Rozendaal.

wordt gevraagd.

SGP-werkbezoeken

SGP bij Van
Klompenburg
Zowel de provinciale als de gemeentelijke fractie van de SGP
waren onlangs te gast bij Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging in Elburg. „We zoeken dringend nieuwe collega’s”, zo

Hoe dromen
van museumdirecteur
werken…

vat Willem van Klompenburg de stand van zaken in zijn bedrijf
samen.

De Elburgse museumdirecteur Anne-Marie
van Hout heeft tijdens het SGP-werkbezoek

Bij Van Klompenburg wordt niet snel ‘nee’ verkocht. Een telescopi-

met succes over haar drie dromen verteld: de

sche toegangspoort van 50 meter behoort zelfs tot de mogelijkhe-

Hanze aanpakken, een lichtspel voor de Kaze-

den. Vanuit geheel Nederland weten opdrachtgevers, zowel zakelijk

matten en die een omgeving voor historische

als particulier, de leverancier voor hekwerken en beveiligingsoplos-

verhalen maken en de Vischpoort inzetten als

singen te vinden.

Escaperoom. De SGP beloofde in het komend
verkiezingsprogramma het museum en de cul-

Tijdens de gesprekken tussen de SGP’ers werd duidelijk dat er voor

tuur specifieke aandacht te geven.

Elburg vooral op langere termijn kansen liggen op het gebied van
ondernemen, werkgelegenheid en bijbehorende infrastructurele

Volgens Van Hout moet het museum ‘ieders mu-

ontwikkelingen. De SGP wil dit thema nadrukkelijk in haar verkie-

seum’ worden: voor mensen met een beperking,

zingsprogramma verwerken.

voor nieuwe Nederlanders en voor de onbekende

De SGP ontmoet haar bewoners, ondernemers en vertegenwoordi-

buurman.

gers van (maatschappelijke) organisaties graag. Er worden geregeld
werkbezoeken afgelegd en tijdens de fractievergaderingen is er

Museum Elburg vervult een belangrijke rol als

altijd gelegenheid voor bezoek.

trekpleister voor cultuurtoeristen. „Regelmatig
vragen toeristen naar de parkeerautomaten. Met
trots vertel ik dan over het volledig gratis parkeren,
maar ook over de tientallen bankjes op de wallen
en in de stad. We zijn een gastvrij stadje, hoor!”.
Meer zien van de activiteiten van uw SGP?
Kijk dan regelmatig op: www.elburg.sgp.nl/actueel

‘100-jarige SGP
nog springlevend
hier’

Kersvers
raadslid:
‘van de
inhoud
en stille
diplomatie’
Natuurlijk heeft hij er al jaren een beetje op
kunnen rekenen, maar dat Jan-Willem Valk (33)
de gemeenteraad in ging, kwam voor hem toch
nog enigszins onverwacht. De techneut-vanhuis-uit krijgt Maatschappelijke Ontwikkeling
als aandachtsveld. „Iets totaal anders dan mijn
werk. Dat wilde ik ook”, vertelt hij.

De politiek heeft hem al jarenlang aangetrokken, vertelt de Doornspijker. „Het is nodig dat er binnen het
Ex-raadslid Jan Beens verliet onlangs na járen de Elburgse politiek.

Nederlandse politieke bestel mensen zijn die dienst-

SGP’er was en blijft hij, ook al is zijn partij een eeuweling. „De SGP

baar willen zijn en daarbij het Bijbelse geluid, ook al

met 100 jaar een oude partij? De SGP heeft zijn wortels deels in

is dat in alle gebrek, willen laten horen. Dat trekt me

Elburg en is hier in ieder geval nog steeds springlevend! Onze bijdra-

aan. Het is ook niet om het even wie er aan het roer

gen, ook in coalities, dóen ertoe”, zegt hij erover.

staat”, zo formuleert hij in een paar volzinnen op de
vraag ‘Hoe dat zo?’

Beens, die bijna negen jaar in de Elburgse gemeenteraad zat, weet zich
geroepen tot het predikambt en doet op dit moment de studie aan

Dat de SGP 100 jaar overleeft, heeft volgens het kers-

de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. Zal hij de

verse raadslid te maken met stabiliteit. „Het Woord van

politiek niet gaan missen? „Zeker wel. Ik zat ook nog in het onderwijs en

God blijft actueel. De basis van wat we uitdragen is het-

was bestuurder van de basisschool. Niemand weet de toekomst, maar

zelfde, ook al zijn er door de tijd wat accentverschuivin-

mijn ‘afkomst’ zal ik waarschijnlijk niet verloochenen. Nu moet ik gaan

gen geweest”, stelt hij. „En hoe ik dat in de toekomst in

studeren en dat wil ik ook”, aldus Beens.

ga vullen? Ik ben iemand van de inhoud en van de wat
stillere diplomatie.”

Alhoewel niemand daarop had gerekend, was er voor hem dan toch ineens het einde aan het raadswerk. „Het kwam voor iedereen plotseling.
Zelf liep ik er al bijna acht jaar mee. Ik heb er nooit iets over losgelaten.
De Heere leidde het zo en wat Hij doet, is goed”, aldus ‘de student’.
Over de SGP in Elburg is hij tevreden. „We hebben best veel bereikt met
elkaar. Elburg zonder de SGP kan ik me niet voorstellen. We hebben een
trouwe achterban. We zijn een stabiele partij, ook in zetelaantallen. Dat
komt mede doordat de mensen weten waar je voor staat. We waren als
fractie van betekenis voor het behoud van de zondagsrust, waar flink
aan gemorreld werd. Maar ook bij het binnen de perken houden van de
grafleges en het tegengaan van al te veel horeca-uitbreiding. Bovendien:
we zíjn er, we zijn dicht bij de mensen. Ik verwacht voor de SGP in Elburg
dat we bij de komende raadsverkiezingen gewoon weer gaan plussen”,
aldus een optimistische Beens.

Vanuit de jongeren

SGP-jongeren
over 100 jaar SGP
Wat hebben jongeren met een eeuw oude partij? De vijf bestuursleden van SGP-jongeren Elburg/
Oldebroek zijn er niet onduidelijk over!

Veel partijen halen de 100 jaar niet. Waarom heeft de SGP dit wel gehaald?
(Tom de Nooijer)
„Ik denk dat de SGP de 100 jaar heeft gehaald, omdat de SGP al die jaren dezelfde en een herkenbare
basis heeft gehad, namelijk, het bedrijven van politiek met Gods Woord als uitgangspunt. Met een trouwe
achterban en goede vertegenwoordigers kun je dan dus erg ver komen!”

Waarom is het belangrijk dat de SGP al bijna 100 jaar in het parlement vertegenwoordigd is? (Jan van Hattem)
„Dankzij de SGP is er continu aandacht voor zaken als ‘het leven’. De SGP heeft al een eeuw(!) lang een coalitie ondersteund wanneer dat verantwoord was en heeft vaak een kritische noot geplaatst waar dat nodig
was. Een verleden en een toekomst zonder de SGP? Ondenkbaar!”

Is de SGP vernieuwend genoeg om nóg 100 jaar te kunnen bestaan?
(Robert Braskamp)
„In de hele eeuw die de SGP al bestaat, is veel gebeurd en veranderd. Dat zal de komende honderd jaar
niet anders zijn. De SGP heeft in die turbulente tijden bewezen tegen een stootje te kunnen. Daarom denk
ik dat de SGP ook de komende eeuw (D.V.) mee kan.”

Investeert de SGP genoeg in jongeren die de SGP’ers van de toekomst zijn?
(Justin Meijberg)
„Ja, maar ik merk ook dat jongeren vooral zelf een bewuste en belangrijke keuze voor christelijke politiek
maken in tijden van secularisatie. Daarnaast merk ik dat de partij de SGP-jongeren actief steunt, bijvoorbeeld op financieel gebied.”

Hoe kan de SGP 100 zetels halen? (Maaike Wielink)
„De SGP kan 100 zetels halen door bovenal op God te vertrouwen en alles van Hem verwachten. Ook moet
de SGP doorgaan op de weg die ze nu gaan. Daarmee bedoel ik: betrouwbaar zijn, staan voor je standpunten en er niet van afwijken. Ook moet de SGP in contact blijven met de achterban.”

Islam met Kees van der Staaij
Na alle (landelijke) ophef was het 23 juni zover. Onze Kees kwam spreken bij
SGPJEO in Molen De Hoop in Oldebroek. Ondanks alle zorgen die er vooraf
waren, werd het een prachtige avond. 100 aanwezigen gingen het gesprek op
een respectvolle manier aan over dit onderwerp en kregen de visie van de SGP
mee. We zijn als organisatie erg blij dat het ons tóch is gelukt om een politieke
avond over dit controversiële onderwerp te organiseren. Een geslaagde avond!

Tweeluik:

oudste en jongste SGP-lid
De een al 70 jaar lid en de an-

in sommige regio’s een hele vaste achterban. Ons geloof staat heel

der hooguit drie. Maar zowel

goed overeind. Een verklaring voor het feit dat een kleine partij als

de een, de 94-jarige Kalkman,

de SGP de grootste jongerenorganisatie heeft, heb ik niet. Dat de

als de ander, de twintigjarige

partij 100 jaar lang kan bestaan, heeft volgens mij wel te maken met

Hendri van het Goor, zijn het

het feit dat SGP’ers doen wat ze zeggen. De slogan ‘de daad bij het

erover eens: ‘betrouwbaar-

Woord’ vind ik in dat opzicht ook heel mooi”, aldus Hendri.

heid’ staat op het SGP-label
en daarom kan de partij 100

De twintigjarige Elburger bekent niet elke vergadering bij te wonen,

jaar bestaan.

maar regelmatig via de site van de NOS interessante debatten te volgen. „Laatst was ik wel op de vergadering van de SGP-jongeren in Ol-

Kalkman, opgegroeid in het Rotterdamse (Delfshaven), werd als kleine

denbroek. Was een mooie avond: Van der Staaij sprak over de vraag

jongen al meegenomen naar SGP-avonden. „Ik weet nog dat ik als het

of de Islam een bedreiging vormt”, zo geeft hij aan dat het aloude

ware aan de hand van mijn vader in 1938 werd meegenomen naar

concept ‘met interessante spreker’ nog altijd werkt.

een vergadering, waar de christelijke gereformeerde dominee W.F.
Laman een tijdrede hield. Mijn vader zei tegen ons: „Als jullie ooit getrouwd zijn, word lid van deze partij, want die zal bestaan tot in eeuwigheid! Nou, ik werd direct na de oorlog op 24-jarige leeftijd lid van
de SGP”, vertelt hij.
Kalkman zegt wel te weten waarom een partij als de SGP 100 jaar kan
bestaan. „Omdat ze getrouw vanuit de Bijbel werken. De partij heeft
ook bekwame mensen. Tsjoh, als je die Van der Staaij hoort, wat heeft
die man een gave omdat werk te doen! Totdat ik geopereerd ben aan
mijn heup, zo’n zes jaar geleden, kwam ik altijd trouw op de vergaderingen. Nu lukt het me niet meer. Maar, wie weet, komt de nieuwe
SGP-burgemeester me nog bezoeken”, zo geeft hij alvast een voorzetje aan de nieuwe burgemeester Jan-Nathan Rozendaal.

Hendri van het Goor werd bij
zijn bezoek aan een beurs in
Hardenberg SGP-lid door bij
een stand van de partij een
kaartje in te vullen. „Was beetje
jong misschien, maar mijn vader
zat ooit in het bestuur van de
SGP in Elburg. Vandaar”, zo verklaart hij.
„Ik denk dat er streken in het land zijn, waarbij het bijna vanzelfsprekend is, dat het SGP-lidmaatschap van vader op zoon gaat. Je wordt
een beetje zo opgevoed en door de gesprekken die er in ons gezin
af en toe waren, was ik ook wel een beetje betrokken. De partij heeft

Wij zoeken leerkrachten en
onderwijsassistenten!
Leerkracht? Of onderwijsassistent En zoekt u
afwisseling in het onderwijs? Word dan leerkracht via
ECM dialoog.
Zowel voor kortdurende en langdurende vervanging.
En natuurlijk ook voor vaste aanstellingen.
Meer info?
Bel Nellemieke van Zwienen via 0525 661 697 of stuur een
mail naar vervangingspool@ecmdialoog.nl.

Advertenties

• (sier)hekwerken

Uw totaalbeveiliger

• automatische toegang
• toegangscontrole
• inbraakbeveiliging
• camerabeveiliging
• brandmeldinstallaties

Zuiderzeestraatweg West 24d Doornspijk
T. (0525) 68 53 20 E. info@klompenburg.eu
I. www.klompenburg.eu

al 15 jaar een begrip
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I industrieterrein ‘de roeklanden’

TOPSLAGERIJ
HENK VAN DE WEG & ZONEN

op

• Topslager, dus vleesspecialist bij uitstek
• Eigen inkoop / slachting en worstmakerij
• Organisator van barbecue- en gourmetparty’s

Zwarteweg 24
Zuiderzeestraatweg West 60
Klokbekerweg 160
Zuiderzeestraarweg 133
Zuiderzeestraatweg 133
Centrumplein 3
Zwarteweg 24

Zuiderzeestraatweg west 60
Klokbekerweg 160

8097 PW Oosterwolde
8097 PW Oosterwolde
8085 AG Doorspijk
8085 AG Doornspijk
8081 JJ Elburg
8081 JJ Elburg
8096 BE Oldebroek
8096 BE Oldebroek
8084 AZ ’t Harde

Tel. 0525 - 621278
Tel. 0525 - 62 1278
Tel. 0525 - 661276
Tel. 0525 - 66 1276
Tel. 0525 - 683747
Tel. 0525 - 68 3747
Tel. 0525 - 630053
Tel. 0525 - 63 0053
Tel. 0525 - 760160

www.slagerijvandeweg.nl

- Levering zand en grind
- Containerverhuur

APK • Onderhoud • Reparatie • Aircoservice
Winterbandenservice • Schadeafhandeling

Moerasstraat 4C, 8082 AJ Elburg, tel. 0525-655418
- Grondwerk
www.garage-willemsen.nl
- Straatwerk

Dé specialist in
autoschadeherstel

Broeklandstraat 2, 8082 AE Elburg
T (0525) 63 29 66, www.dickhof.nl

Ook gladheidbestrijding

Zuiderzeestraatweg West 111 8085 AC Doornspijk.
Ontwerp:
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Sponsoren: Van den Hardenberg en Zn, Shellstation Van der Vegte, Bestratingsbedrijf G. Bekenkamp, Auto’s ‘t Harde, Van den Dragt Bestratingen Doornspijk

