
De eerste editie van het nieuwe jaar. De eerste maand is al weer om en ik kan zeggen omgevlogen!! Om die 
reden is de Nieuwsbrief ook later uit dan u van ons gewend bent. Een korte terugblik op de laatste evene-
menten van de afgelopen paar maanden. 
Eind oktober werd de Infotainment gehouden bij De Zoete Inval. Er was een bijzonder grote opkomst in een 
prima verzorgde ambiance! Via deze weg willen wij onze gastheren Frans en Cees Wempe hartelijk bedanken 
voor de gastvrijheid en de uitermate professionele verzorging. 
Het programma van de avond bood veel onderwerpen, die vooral een luisterend oor en de nodige concentra-
tie vergde van de aanwezigen. De bezoekers bleven desondanks geboeid bij de vele sprekers. Onze alge-
mene indruk was zeker positief. 

De intocht van Sinterklaas in november was weer een behoorlijke happening. Publiek was uit de wijde om-
geving toegestroomd en als altijd weer een geslaagd evenement. Wij willen alle ondernemers die hieraan 
hebben bijgedragen hartelijk bedanken!

Dan is natuurlijk in december de kalender weer huis aan huis bezorgd. Dit is verzorgd door Han Bouwens in 
samenwerking met de Don Bosco. Heel goed geregeld en in menig huishouden is de kalender met de prach-
tige beelden weer een pronkstuk. 
Onze dank hiervoor gaat dan uit naar Peter van den Klinkenberg en Mark Westerveld voor deze prachtige 
(co-)productie. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar de adverteerders die de productie van de kalender mo-
gelijk maken. Verder hebben Han en zijn vrouw Esther de werving van de adverteerders voor hun rekening 
genomen en dat vergt echt veel tijd, doorzettingsvermogen en overredingskracht. Heel goed gedaan en het 
resultaat mag er dan ook weer zijn.
 
Tussentijds is er nog een ad hoc bijeenkomst met borrel georganiseerd halverwege december inzake een 
rondleiding bij de 3D printing EXPO in de Waarderpolder. De 3D-printing lijkt grote mogelijkheden te bieden 
in de toekomst op divers gebied, van architectuur, protheses tot voeding. Wij bedanken bedrijf Keramikos 
voor de sponsoring van de borrel na afloop. Nick van der Zwet heeft hiervan de organisatie op zich genomen, 
leden uitgenodigd en is ook dit een prima actie geweest.

Vervolgens is ook de eerste ‘snertbijeenkomst’ bij J. Molenaar Transport bijzonder goed geslaagd. John 
Molenaar heette iedereen welkom en gaf uitleg over zijn bedrijf en zijn net aangeschafte vrachtwagen. Deze 
nieuwe vrachtwagen voldoet aan alle milieueisen zodat hij bv Amsterdam weer in mag. De aanwezigen 
mochten even in de vrachtwagen zitten om een gevoel hierbij te krijgen. 
Hierna namen Ron van der Aar en Rina Wijnia van de De Fit groep het over met het geven van een inter-
actieve LEAN workshop. D.m.v. enkele presentaties en drie actieve spellen werden alle aanwezige duidelijk 
gemaakt dat LEAN werken uiteindelijk een betere productie oplevert. Ook voor de inwendige mens werd 
uitstekend gezorgd. De Toerist heeft vele liters erwtensoep opgeschept, de nodige warme worsten uitgedeeld 
en de warme chocolademelk vond ook de nodige aftrek. De overige drankjes zijn door AH – Han Bouwens 
verzorgd, waarvoor ook onze hartelijke dank. Tevens bedanken we Showrent voor het regelen van geluid en 
beeld. Een foto-impressie van deze bijeenkomst kunt u bekijken op de website, uiteraard weer vastgelegd 
door onze welbekende Peter van de Klinkenberg. 
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Beste leden en genodigden,
 
Grijp jij de kansen die 3D printen biedt om jou bedrijf te versterken? 
Op dinsdag 17 december a.s. organiseren we een Pop-up event voor alle leden.
Het pop-up event zal gehouden worden bij de 3D INDUSTRY EXPO,  
Keraminos Oudeweg 153 Haarlem. www.3dindustryexpo.com/ 
3D-printen is voor veel mensen nieuw en een fenomeen wat regelmatig voorbij komt 
in de media. Maar hoe werkt zo’n 3D-printer nou precies en wat wordt er allemaal mee 
gemaakt? 
Dit pop-up event is opgezet om jullie te informeren over toepassingen van 3D-printen 
binnen de industrie. 3D-printen is een bijzondere vorm van digitaal produceren en biedt 
nieuwe kansen voor verschillende industrieën. Tijdens de rondleiding op de 3D Industry 
Expo worden voorbeelden uit de industrie getoond, waarbij 3D-printen als productie-
techniek is ingezet. Daarnaast worden de materialen en grondstoffen getoond waarmee 
op dit moment kan worden geprint.

De voorwerpen worden als volgt gecategoriseerd, tentoongesteld en toegelicht:
- Human related
- Prototypes
- Parts (onderdelen)
- Scale Models (maquettes)
- De nieuwe 2.5D toepassingen
- Materialen
 
Programma:
16.15      - aankomst
16.30      - aanvang rondleiding expo
17.30      - napraten / borrelen / netwerken
18.30      - einde programma 
 
Wil je ons laten weten of je naar het pop-up event komt.  
Dit kan via ons e-mailadres info@ondernemersspaarndam.nl.
Mocht je dinsdag 17 december niet kunnen en je bent geintreseerd kun je je als  
alternatief aansluiten bij een rondleiding op maandag 16 december.  
Zie http://www.3dmakersmagic.com/images/mailing/uitnodiging_16december.html 

We hopen jullie te ontmoeten op dinsdag 17 december
 

Pam Nieuwland   Ineke van der Geest
Marian Oosterveer  Han Bouwens jr.
Mark Westerveld   Quirijn Dalhuisen
Gijs Vink    Nick van der Zwet

O.V. Spaarndam e.o.
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Kortom een periode die vol stond met verschillende activiteiten. We zullen proberen om met het programma 
van 2014 opnieuw de leden te betrekken en te enthousiasmeren. Onderstaand alvast de eerstvolgende ge-
plande bijeenkomsten. 

Agenda 2014
De eerstvolgende kwartaalbijeenkomst staat gepland op 4 maart bij Heilig & Buit, interieurarchitectuur / 
kunst.  Binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging. 
Dan volgt in de maand april weer de enige en algemene ledenvergadering. Locatie en het exacte tijdstip wor-
den nog bekend gemaakt. 
In de maand mei is de jaarlijkse update voor de BHV-liefhebbers bij Ron Haver in IJmuiden. 
In juni willen we een wijnproeverij organiseren bij ons lid Marcello Scutigliani van Wine & Olive Life
Wij rekenen uiteraard weer op enthousiaste deelname van onze leden voor de geplande activiteiten. 

Ledenbestand
Ons ledenbestand groeit gestaag verder. Wij verwelkomen de nieuwe leden van de afgelopen periode: 
Mark-security      Mark van der Sluis
The Travel Club              Ilse Thorborg
Noads                              Mark Hofmans
JOOS! Creatieve en Organisatorische projecten José Molenaar - Müller
LaLaLau      Laura Kroon
Lotus Verkoopstyling    Tjarda Eggelte

We hebben helaas ook een opzegging ontvangen:
AZV Administratieve dienstverlening  Pam Nieuwland
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsorgaan
Via de mail zijn ondernemers benaderd om zich voor te stellen in het Dorpsorgaan.
Hierop zijn direct vele reacties binnengekomen. We zullen een selectie moeten maken op volgorde van bin-
nenkomst. Daarbij willen we zoveel mogelijk leden hiervoor gelegenheid bieden, dus kunnen niet elk jaar 
dezelfde bedrijven zich profileren. 

Update Project Promotie Spaarnwoude
Project Spaarnwoude is inmiddels in het stadium gekomen dat bedrijven en gemeenten zijn / worden bena-
derd voor financiële bijdragen. Er zal een behoorlijk kapitaal vereist zijn om concrete invulling te geven aan 
de plannen. In eerste instantie is gekozen voor het ontwikkelen van een website. 
Op de website van de OVS wordt uitgebreide terugkoppeling gedaan. 
Suggesties in reactie op dit item zijn vanzelfsprekend altijd welkom en kunnen gemaild worden naar ineke@
actionplanet.nl of een van de andere leden.
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Sommige mensen zijn uitgerust met een aangeboren 
gevoel voor kleur. En dan met name voor het combi-
neren van verschillende tinten. Audrey van Geldorp 
is zo iemand. Dat is voor veel van haar klanten mooi 
meegenomen. De aan het Haarlemse Liewegje gebo-
ren Spaarndamse heeft zich gespecialiseerd in boot-
bekleding. Of je nu aan boord stapt van je speedboot 
om even lekker tekeer te trekken, of in je zeiljacht om 
tot rust te komen; in een kajuit waar sprake is van 
een rake kleurkeuze is het prettiger toeven dan in een 
ruimte waar het felle rood dagelijks overhoop ligt met 
het lichte blauw. Er wordt al genoeg gevloekt op deze 
wereld.

Ook op het gebied van loungekussens heeft Audrey de 
afgelopen jaren naam gemaakt. We willen ook comfor-
tabel op ons terras in de tuin zitten. En ook daar is het 
belangrijk dat de kleuren in overeenstemming zijn met 
de omgeving en met elkaar. “Heel leuk om mensen te 
adviseren. Een klant ervan te overtuigen dat hij of zij 
een verkeerde keuze dreigt te maken. Pas nog iemand op 
andere gedachten gebracht. Koos bij een beige bank voor 
een stoel met een taupe bekleding. Dat zit veel te dicht 
bij elkaar. Het ene slaat het andere dood. Ik liet zien wat 
ik bedoelde en suggereerde om voor rafblauw te gaan. 
Die combinatie is het uiteindelijk ook geworden. Zoiets 
geeft mij voldoening.” 

Audrey doet haar werk sinds 2005 in een ruim pand 
in de Haarlemse Waarderpolder. Haar werkomgeving 
bestaat uit ontelbare rollen, stroken en lappen stof, vinyl 

Audrey van Geldorp: een kleurrijk ondernemer

of andere zaken waar wij op zitten, staan, 
tegenaan leunen of gewoon naar kijken. 
Of het nu op een boot is, in de tuin of 
in de auto. Want Audrey van Geldorp 
is ook al jaren thuis in het bekleden van 
autostoelen en banken. Natuurlijk betreft 
het hier oldtimers. Soms meldt zich een 
eigenaar van een antiek Amerikaans slag-
schip op wielen. Dan kan de keuze met 
betrekking tot het interieur zomaar vallen 
op een gewaagde stof met tijgermotief. 
Of een zebravelletje. 

Eén opvallend mooi tapijtje in het atelier 
is niet te koop. De sneeuwwitte vacht be-
hoort namelijk aan Skip: de witte herder 
van Audrey en levensgezel Paul. Als het 
moet treedt hij op als waakhond. Maar 
het is vooral een gezelschapsdier dat nooit 
wijkt van zijn bazin die meet, knipt, 
zoekt, afweegt of achter de naaimachine 
zit. Als er in alle rust moet worden over-

legd met een klant, dan is Skip niet te beroerd om even 
in zijn stalen kooi te gaan liggen. Als het allemaal maar 
niet te lang duurt.

Hoewel Audrey van Geldorp er genoegen in schept om 
haar werk in alle eenzaamheid te doen, is een beetje 
aanloop zo af en toe welkom. Tot de zomer van dit jaar 
stapte vader Jaap regelmatig binnen. Op 1 juli overleed 
hij plotseling, op 78-jarige leeftijd. “Na een potje ten-
nis”, herinnert Audrey zich de rampdag. “Hij ging in het 
harnas. Daar heb ik vrede mee. Al mis ik hem nog elke 
dag.”
Jaap van Geldorp bracht kleur in het leven van zijn 
dochter. Letterlijk en �guurlijk. Als huisschilder en als 
vader. Ga maar eens kijken in het atelier van Audrey. 
Of in het huis aan het Visserseinde waar zij woont met 
Paul Huyboom. Daar is het bewijs dagelijks te zien. Zie 
voor verdere informatie de websites bootbekleding.nl en 
loungekussen.nl. 

Rob Spierenburg

Audrey van Geldorp Stoering
Industrieterrein Waarderpolder
Izaak Enschedeweg 36K
2031 CR Haarlem 

Telefoon: 06 555 30 339
E-mail: info@bootbekleding.nl
Website: bootbekleding.nl / loungekussen.nl

Bedrijvennieuws
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Mijn naam is Ilse �orborg en op 1 december van dit 
jaar ben ik mijn eigen reisonderneming begonnen. 
Ik ben persoonlijk reisadviseur onder de naam �e 
Travel Club Spaarndam. ‘Wat houdt dat in, en wie is 
zij dan?’ Dat zal ik meteen vertellen:

Ik ben woonachtig in Spaarndam, Waterwende. Ik zal 
mijn kantoor in eerste instantie vanuit huis houden. Al 
sinds jaar en dag is reizen mijn passie, grootste hobby en 
een van de leukste gespreksonderwerpen. Maar ook mijn 
werk. Zo heb ik regelmatig het vliegtuig, de ko�er of 
backpack gepakt en de wereld rondgereisd zowel zakelijk 
als privé. Een greep uit mijn mooiste reiservaringen; op 
safari door meerdere Afrikaanse landen, luieren op Zan-
zibar, cruisen door de USA met een foute cabrio, vele 
Aziatische landen doorgereisd zoals Indonesië, �ailand, 
Maleisië, Laos, Cambodja en Vietnam. De gebaande 
en ongebaande paden van Portugal, Italië, Frankrijk en 
andere Europese landen ontdekt. Chillen op de Antillen, 
Jamaica en Mexico. Met huskyhonden en sneeuwscoo-
ter de wildernis van Lapland in en ga zo nog maar even 
door. Ik adviseer graag uit eigen ervaring, dus zal ik mijn 
reiservaring uit blijven breiden met studiereizen, inspec-
tiereizen en vakanties. In januari ben ik (heel vervelend) 
uitgenodigd om een aantal dagen mee te cruisen richting 
Noorwegen. Iets waar ik natuurlijk geen ‘nee’ tegen zeg!

Jullie Spaarndammers hoeven geen tijd meer vrij te 
maken om naar het reisbureau te gaan of uren te surfen 
op internet. Ik maak tijd voor jullie! Ik verzorg deskun-
dig reisadvies voor particulieren en bedrijven. Dit kan 
per e-mail, telefonisch of op afspraak bij jullie thuis of 
op kantoor. Op het tijdstip dat het jou schikt; overdag, 
’s avonds en in het weekend. Met elkaar bespreken we de 
wensen om een passend reisvoorstel te maken. Daarbij 

Reisadviesbureau �e Travel Club Spaarndam

zijn de meest uiteenlopende bestemmingen mogelijk. 
Vlieg-, bus- en autoreizen, verre reizen, rondreizen, 
stedentrips, huwelijksreizen, cruises, vliegtickets, maar 
ook reizen geheel op maat. Daarnaast verzorg ik ook uw 
verzekeringen, autohuur, vervoer van en naar de luchtha-
ven, en meer.

Mijn vrolijke �e Travel Club-�ets zullen jullie vast wel 
eens voorbij zien komen. Aarzel dan niet om mij aan 
mijn jasje te trekken voor jullie vakantieplannen. Bellen 
of mailen kan natuurlijk ook. 

Groetjes en tot ziens,
Ilse �orborg

Ilse �orborg
Leen Spierenburgstraat 9
2064 LV Spaarndam 

Telefoon: 06 505 13 567
E-mail: ilse@thetravelclub.nl
Website: thetravelclub.nl/ilse

Dit keer eens twee vrouwelijke ondernemers in het be-
drijvennieuws. Het betreft hier twee kleurrijke dames die 
met hun eigen onderneming hun ‘mannetje’ staan in een 
ondernemersvereniging met veel mannelijke leden. Op 
de valreep van 2013 willen zij zich in dit Dorpsorgaan 
graag even aan u voorstellen.

Bedrijvennieuws

Maakt u nader kennis met :

Ilse �orborg van �e Travel Club Spaarndam
Audrey van Geldorp Sto�ering

Veel leesplezier!

Bedrijvennieuws
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Verhuizing: februari 2014
Op 12 februari 2014 gaat de nieuwe huisartsen-praktijk 
open. De apotheek, de tandarts, het laboratorium en de 
verloskundigen verhuizen mee. 
Het nieuwe adres wordt: Ringweg 32, 2064 KK Spaarn-
dam. Het telefoonnummer blijft hetzelfde. Samen met 
de Historische werkgroep Spaarndam wordt nog een 
nieuwe naam voor het gebouw van de voormalige Rabo-
bank gekozen. Foto’s van de verbouwing kunt u vinden 
op de website van de huisartsenpraktijk en op Facebook: 
huisartsenpraktijk Spaarndam.

Wegens verhuizing gesloten
Tijdens de verhuizing zal de praktijk van 5 februari t/m 
11 februari 2014 gesloten zijn. Voor dringende zaken 
wordt u die week verwezen naar de huisartsen in Haar-
lem-Noord.

Receptie
U kunt vanaf 12 februari de hele dag bij de receptie 
terecht om u te melden voor het spreekuur, voor alge-
mene vragen, voor het maken van controle-afspraken, 
voor het ophalen van verwijsbrieven en uw medicijnen. 
De receptionist(e) is niet medisch geschoold, dus voor 
medisch inhoudelijke vragen wordt u doorverwezen naar 
(de balie van) de praktijkassistente of wordt u terug-
gebeld op een afgesproken tijd. Op het moment van 
schrijven van dit nieuwsbericht zijn de sollicitaties voor 
deze functie nog gaande.

Telefonische bereikbaarheid
Op de nieuwe locatie zijn we de hele dag, van 8-17 uur, 
telefonisch bereikbaar. In de ochtend, van 8-12 uur, 
wordt de telefoon opgenomen door de doktersassistente. 
In de middag, van 12-17 uur, zal de receptionist(e) u te 
woord staan.

Afspraak maken via internet
Elke patiënt vanaf 16 jaar kan nu al via internet afspra-
ken maken op de spreekuren van huisarts, assistente of 
praktijkondersteuner. U hoeft zich hiervoor niet meer 
speciaal eerst aan te melden. Via www.MijnGezondheid.
Net kunt u inloggen en dan komt u bij de gegevens 
van de huisartsenpraktijk. U heeft hiervoor een DigiD 
nodig. Op deze manier kunt u ook herhaalmedicijnen 
aanvragen en uw dossier inzien.

Uitbreiding spreekuren vanaf februari 2014
We streven ernaar om u zoveel mogelijk op dezelfde dag 
een afspraak te geven, op een tijdstip dat u wenst. Om 
dat mogelijk te maken start het maandagspreekuur straks 
om 7.30 uur ’s ochtends. Ook kunt u afspraken later in 
de middag maken op bijna alle dagen.

Huisartsenpraktijk Spaarndam

Huisartsenpraktijk Spaarndam
Ringweg 32
2064 KK Spaarndam 

Telefoon: 023 537 08 03
Website: www.hendriks-spaarndam.praktijkinfo.nl

Afspraken en e-mail: www.mijngezondheid.net

Avondspreekuur
De data waarop er een avondspreekuur is, zijn lang van 
tevoren bekend. Voor 2014 staan ze al op onze website: 
www.hendriks-spaarndam.praktijkinfo.nl. 
Het avondspreekuur vindt eenmaal per maand plaats 
op een woensdag. Huisarts én assistente hebben dan 
spreekuur. 

E-mailconsulten
Na de verhuizing bieden we de mogelijkheid om per 
e-mail vragen te stellen aan huisartsen, POH en assis-
tentes over niet-acute, niet-ernstige klachten. De regel 
daarbij is dat u alleen vragen kunt stellen over reeds be-
kende problemen, waarvoor u al op het spreekuur bent 
geweest. Via www.MijnGezondheid.Net is het mogelijk 
op een beveiligde manier met e-mailconsulten te werken. 
Antwoord op uw vragen krijgt u binnen uiterlijk 48 uur 
in uw mailbox. We willen een jaar op proef kijken of er 
gebruik gemaakt wordt van deze consulten via e-mail.

Apotheek afhaalpunt
Bij de receptionist(e) kunt u straks de hele dag, van 8-18 
uur, uw medicijnen ophalen. Na een aanvraag voor een 
herhaalrecept (ongeacht op welke manier aangevraagd) 
duurt het twee werkdagen voordat uw bestelling klaar-
ligt vanaf 15.00 uur. Nieuwe of spoedrecepten kunt u 
dezelfde middag tussen 17.00 en 18.00 uur ophalen. 
Voor inhoudelijke vragen over medicijnen en voor het 
bestellen van drogisterij-artikelen kunt u altijd apotheek 
het Catharinahuis bellen: 023-537 23 63 of een e-mail 
sturen naar: apotheek@catharinahuis.nl.

Laboratorium op vrijdag én dinsdag
Op vrijdagochtend kunt u van 8-9 uur bloed laten prik-
ken door Medial Laboratorium. Ook voor controles van 
de trombosedienst kunt u terecht. Vanaf februari 2014 
zijn de nieuwe openingstijden: 
Dinsdag van 9-10 uur.
Vrijdag van 8-9 uur.

Ons Dorp



Bestuur
Het bestuur is nog hard aan de slag om het organisatiemodel van ons bestuur dat tijdens de Infotainment 
aan u is gepresenteerd, nader uit te werken. Wij streven er naar om tijdens de algemene ledenvergadering 
een concrete uitwerking aan u voor te leggen.
Bent u enthousiast geworden voor een onderwerp of bent u bereid om uw energie ook gedeeltelijk te steken 
in de ondernemersvereniging. Meldt u dan aan via ons algemene e-mailadres. Graag met de vermelding op 
welk vlak u een bijdrage wilt leveren. 
Voorts zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wij hebben inmiddels diverse kandidaten 
gepolst. Wie wil zich voor deze post kandidaat stellen of weet daarvoor een geschikte kandidaat????

Verzoek vrijwillige brandweer
Er is een vraag bij ons binnen gekomen van de vrijwillige brandweer Spaarndam. Ze zijn op zoek naar (be-
drijf)locaties om brandoefeningen te houden. Het oefenen in bestaande bedrijfspanden heeft zowel voordeel 
voor de brandweer alsook voor de eigenaar. De brandweer krijgt meer ervaring en ook inzicht in de be-
drijfspanden in Spaarndam en omgeving. Voordeel voor u is dat er in uw bedrijf een keer een brandoefening 
wordt gedaan. Bij een echte brand heeft de brandweer dan al voorkennis over de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden binnen het bedrijf. Bedrijven die al van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt (de in aanbouw 
zijnde huisartsenpraktijk en Boerderij de Liedehoeve) hebben het als waardevol ervaren. Wilt u uw bedrijf 
hiervoor een keer in overleg beschikbaar stellen kunt u dat doormailen naar info@ondernemersspaarndam.nl 
 
 
 
 
 
 
 
Suggesties / Aanbevelingen
Heeft u suggesties voor activiteiten, heeft u wensen, heeft u als ondernemer een aanbod of idee voor collec-
tieve inkoop, of andere nieuwtjes? 
Wilt u zich aanmelden voor een bedrijfsbezoek in de planning voor 2014 of 2015? Wilt u meedoen in een 
werkgroep? 
Laat het ons weten! De ondernemersvereniging is er namelijk ook voor U!

Website OV Spaarndam
De website wordt steeds actueel gehouden. Raadpleeg daarom regelmatig www.ondernemersspaarndam.nl 
voor de laatste regionieuwtjes. 
De evenementenagenda, de ledenaanbiedingen en andere ontwikkelingen binnen onze regio kunt u hier vin-
den.
Aan de vervolmaking van de  ‘portrettengalerij’ wordt hard gewerkt door met name Nick van der Zwet. Een 
groot deel van de leden zijn inmiddels op de site te raadplegen.

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u zelf een aanbieding plaatsen op onze website? Neem dan contact op 
met de ‘website werkgroep’. Nick is voorman van deze werkgroep. 
Via de mail is de OVS bereikbaar op: info@ondernemersspaarndam.nl.
De volgende Nieuwsbrief kunt u in april / mei weer verwachten.
Heel graag zien wij u op 4 maart a.s. voor een bedrijfsbezoek bij Heilig & Buit interieurarchitectuur / kunst. 
Tot dan!
Wilt u ondertussen toch op de hoogte blijven van nieuws uit de regio, raadpleeg dan onze website.  
 
Namens het bestuur van de Ondernemersvereniging Spaarndam,
Marian Oosterveer
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