


1

de Waterdroppels
nummer 9

november 1991

COLOFON
typewerk: Sophie Bakker - Wigman

pagina-opmaak: Walter Bakker

stencillen: Carola Wigman

samenvoegen en verzending: fam.Rohling

redactieadres: Sophie Bakker - Wigman

Klaterbos 89

2134 JB Hoofddorp

Tel : 02503 - 39 0 39

Copy inleveren :

Op bovenstaand adres of in de copy/ideeenbus in het clubhuis, welke regelmatig

geleegd wordt.

Attentie

Copy voor de 10  van iedere maand inleveren, is de copy later dan wordt het pas ine

het volgende clubblad geplaatst !



2

VERVOLG ZORG -
EEN ANDERE ZORG - CLUBBLAD

Het lijkt mij een logisch gegeven, deze keer eens te beginnen, met waar ik vorige

maand mee geeindigd ben.

Weet U het nog ? ? ? .... Juist ja, ZORG ! ! !

Om het geheugen even op te frissen, het ging toen om de mensen uit onze

sportsector, die zo'n moeite hadden, met het op tijd voldoen aan hun financiele

verplichtingen.

in de laatste bestuursvergadering, hebben wij (helaas) het besluit moeten nemen,

om m.i.v.1 januari 1992, iedereen die ook de herinnering negeert en rustig wacht

op de bekende brief van de penningmeester, bij het ontvangen van die brief belast

wordt met een boete van fl. 5,00 bovenop het bekende bedrag.

Betaalt je dus steeds op tijd, dan is dit voor jou niet van toepassing. Wij beseffen

terdege dat dit een bijzonder impopulaire maatregel is, doch gezien het aantal

wanbetalers, warden wij hiertoe gedwongen. Wij voelen het als een verplichting, de

goeden niet onder de kwaden te laten leiden.

EEN ANDERE ZORG !

In de 'colofon' van ieder clubblad, kunt u zien, dat het stencilwerk wordt verricht

door Carola Wigman.

Het stencillen van dit clubblad is niet het enige wat zij aan de stencil-materie liet,

doch er is veel meer werk aan de winkel.

Wat te denken van het stencillen, van de diverse polo-roosters en mededelingen,

van de programma's bij het wedstrijdzwemmen, van de aankondigingen van b.v.

kienavond- uitgaansdagje jeugd- disco en play-back avonden enz. enz.

Zij doet dit overigens graag, doch de bezetting van het hele stencil gebeuren, baart

ons grote zorg. Zeer onlangs nog was zij een weekend buiten de stad en moesten

programma's gestencild worden voor de zwemwedstrijden. Carola was zoals

gezegd uitstedig en ziedaar het probleem. Nu is het zo, dat ons

zwemwedstrijdsecretariaat, eerst op woensdag voorafgaande aan de wedstrijden

van zondag, op de hoogte is wie wel en niet komen zwemmen (ook van de

bezoekende verenigingen). Donderdag moet zij dan als een haas de programma

indeling maken, hetgeen betekent, dat eerst op vrijdag
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gestencild kan worden. Maar als er dan niemand voorhanden is, die kan en wil

stencillen, dan kom je in de problemen.

Gevolg dus geen stencillaar, toch programma's nodig, dus fotokopi-ren dan maar,

met alle voor de vereniging schadelijke financiele gevolgen van dien. U begrijpt het

dus reeds ? Nee ? Wel dan zul ik het u nader verklaren :

WIJ HEBBEN DRINGEND BEHOEFTE AAN HULP BIJ HET

STENCILLEN'.

Er is vast wel iemand binnen de vereniging, die ook daadwerkelijk ons van dit

probleem af wil helpen. Aarzel niet en denk zeker niet, oh dat is niet mijn pakkie

an, want dat is het wel degelijk.

Vol verwachting wacht ik een aantal vrijwilligers voor dit werk af. U kunt contact

opnemen met ondergetekende en diens adres en tel.nr. vindt u op de laatste pagina

van dit clubblad.

Wij van onze kant staan garant voor een gedegen opleiding tot stencila(trice)ar.

Enne... moeilijk is het niet.

Bij voorbaat enorm veel dank voor de aanmelding.

CLUBBLAD

Hoewel wij van alle kanten lof krijgen toegezwaaid aangaande de technische

uitvoering van ons clubblad en dan bedoel ik dat puur grafisch het er verzorgd

uitziet, kan inhoudelijk nog best het e.e.a. verbeterd worden. Denk aan b.v .het

plaatsen van zwem- kunstzwem- en polo programma's. Een welkom aan nieuwe

leden, de felicitaties aan jarigen, kortom een grote verscheidenheid aan zaken

welke het clubblad meer inhoud en zin kunnen geven.

Sinds de laatste Alg. Ledenverg. beschikken wij over Steef Hunneman, welke zich

bezig gaat houden met de onontbeerlijke p.r. binnen onze vereniging. In het kader

hiervan gaat Steef zich o.a. bezig houden met de communicatie rond het clubblad.

Momenteel werkt het a.v.: tot de 10e van iedere maand kan kopie worden

ingeleverd middels de bekende bus in het clubhuis, dan wel door rechtstreeks te

zenden aan het redactie adres. Beschikt u over een p.c. dan krijgt u respijt tot de

15e om uw bijdrage op floppy-disk in te sturen naar de redactie. Tussen de 15e &

20e wordt de tekst `stenciilklaar' gemaakt. Tussen de 20  & 25e wordt gestencild ene

tussen de 25e en le van iedere maand wordt het blad gebrocheerd en verspreid.

U ziet een strak rooster, waarbinnen weinig tijd tot het hebben van `echte' redactie

overblijft.
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Toch menen wij er alle goed aan te doen, dat voornoemde Steef zich voorlopig met

de coordinatie gaat bezig houden. Wij hopen hiermee te bereiken dat het clubblad

(wat toch een communicatiebron moet zijn) nog meer tot zijn recht zal komen.

Steef succes ermee.

Volgende maand, hoop ik wat meer te kunnen vertellen omtrent het reeds in

aanbouw zijnde nieuwe zwembad aan de Boerhavelaaan en uiteraard over ons

nieuwe clubhuis hierin.

Henk Wig man

De zomer door

Het lijkt wel even of het wedstrijdzwemmen uit het beeld verdwenen was. Sinds de

kringkampioenschappen en de wedstrijden in Osnabruck daar niets meer over

gelezen, dus is er verder niets meer gebeurd.

Niets is minder waar. Want gedurende de zomer en de vakantie, terwijl misschien

lekker languit in de zon lag, waren er toch nog een paar sportievelingen die de

naam van DWT in het nieuws brachten in positieve zin, Hans Jansen en Hans van

Vastenhoven hielden zich bezig met het langebaan zwemmen, ook wel

slootzwemmen genoemd. Hans Jansen liet zien dat hij nog bij de 3 besten van

Nederland behoorde. Elke keer dat hij startte op de 2 of 3 kilometer schoolslag, en

dat was zo'n 7 keer, finishte hij bij de eerste drie, Helaas een overwinning zat er

voor hem niet in. toch had hij de training pas weer opgepakt in juni, werkelijk een

geweldige prestatie.

Hans van Vastnamen startte ook op die lange 'schoolslag afstanden, 'naar finishte

steeds in de middenmoot. Zijn betere verrichtingen lagen op de 1 kilometer vrije

slag masters, waar hij verschillende overwinningen boekte.

Gefeliciteerd Hans.

Nu het woord masters is gevallen denk ik, zijn er bij DWT geen oudere

zwemmers(ters) meer die op het sportieve vlak mee kunnen. Allicht zijn die er wel

en met wat training kunnen zij met een gerust hart mee doen. Bij de masters kom je

ook vele oude bekende tegen uit de zwemwereld van vroeger, hetgeen heel leuke

gesprekken en contacten oplevert.
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Er is veel plezier en sportiviteit in het wedstrijdzwemmen. Voor hen die denken dat

als je een al 25 jaar bent de wedstrijdsport voorbij is hebben het echt mis. Na die

tijd krijg je de masterindeling per leeftijdscategorie. Dat er in deze wedstrijden ook

sterke tijden gezwommen warden bewees Hans Jansen bij de

Nederlandsekampioenshappen masters deze zomer. Hij verbeterde het oude

clubrecord op de 100m schoolslag van Marc Hoormes, dat met een tijd van 1 min

14.4 seconde sinds 10-12-1978 stond. Hans bracht dit nu tot 1 min 08.91 seconde.

een verbetering van maar liefst 5.5 seconde. Een ware prestatie, zeker als je denkt

dat Hans ook 29 jaar is.

Dus zeg niet ik ben te oud om nog eens een wedstrijd te zwemmen. Je kan meedoen

tot je 70e jaar. Denk je dat is niets voor mij, probeer je dan fit te houden met

zwemmen bij het late uur, of te wel het uur U. elke vrijdagavond in het

Sportfondsenbad in het Frederikspark. Want zwemmen is een zeer gezonde sport

die meestal in een heel gezellige sfeer verloopt. Veel plezier.

v.d. Mey

Parijs

Het is nu alweer ruim 21/2 jaar dat ik Haarlem heb verruild voor de lichtstad Parijs.

Ik vlieg nu ook alweer zo lang over de hele wereld voor Air France en heb

inmiddels heel wat gezien.

In Parijs ben ik sinds maart jl. weer lid van een zwemvereniging. Waarom heb ik er

2 jaar over gedaan om een club te vinden ? In Frankrijk wordt er niet veel

waterpolo gespeeld en een damesteam bestaat niet in Parijs. Nu ben ik lid van een

vereniging met (wat) wedstrijdzwemmers, en herenjeugdteam, een herenteam

(gemiddelde leeftijd 19 jaar) en twee damesteams, net buiten Parijs in Charenton.

Tijdens de trainingen heb ik nog nooit een heel damesteam gezien. Het eerste

damesteam speelt op het hoogste niveau, d.w.z. nationaal. Daarom zijn wij

verplicht een tweede team, het reserve team, te hebben. Drie meisjes van het eerste

team spelen in het Franse nationale team. We hebben nu een nieuwe, kleine

damesbal die een van deze speelsters tijdens de W.K. in Athene op het

Nederlandseteam heeft veroverd. Dank jullie wel ! Onze competitie begint

waarschijnlijk pas in januari omdat de bond geen geld heeft. Tot die tijd zullen we

hopelijk wat oefenwedstrijden spelen. Als jullie zin hebben in een partijtje

waterpolo in Parijs, wij zoeken tegenstanders. We trainen 3 keer in de week, 2 keer

1 ½ uur en een keer 2
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uur. Ais ik een week vlieg kan ik dus mijn trainingsuren die ik heb gemist doordat

ik werkte (gedeeltelijk) goedmaken.

Het is niet een hechte club. Er is nogal wat verloop tussen de verschillende clubs.

De club die het mooiste badpak, badjas, reiskostenvergoeding etc. biedt wint.

Misschien krijg ik eindelijk ook eens een badpak zonder dat ik ervoor betaal. Er

rijn zelfs enkele spelers die betaald worden.

Dat heet dan een ‘onkostenvergoeding'. Ik dacht dat er alleen in Italië geld te

verdienen was niet waterpolo maar misschien ben ik wel te naïef. Misschien wordt

ik het nog wel eens rijk met sportbedrijven ( il faut pas rever). Het is een

'internationale’ club : een Roemeense herentrainer, een Egyptische herenspeler en

een Nederlandse dame.

Marius bedankt voor de uitleg van de nieuwe spelregels in het clubblad van

september. Het frans gaat mij goed af maar spelregels zijn altijd beter te begrijpen

in de moedertaal.

Ik lees altijd met spanning de verschillende wedstrijdverslagen, ook al komen er

namen in voor die ik niet meer ken,

Ik ben benieuwd, net als jullie, naar het nieuwe zwembad en (nog belangrijker) het

nieuwe clubhuis. Ik merk nu nog eens hoe belangrijk het is een thuis voor je club en

clubleden te hebben. Helaas zit dit er in Frankrijk niet bij : wij hebben een

zwembad, geen clubhuis.

Als jullie eens in : Parijs zijn laat dan even wat van je horen. Er is altijd wel wat e

drinken bij mij en dan kunnen we roddelen over DWT-leden. Neem ik de telefoon

niet op, laat dan even een berichtje achter bij mijn huisgenote of op het

antwoordapparaat.

Vanuit de verte blijf ik de ontwikkelingen bij DWT volgen. DWT blijft MIJN club.

Inge Faber

60 Avenue Daumesnil

75012 Parijs

Telefoon : (09-331, vanuit Nederland) 43 42 44 74.
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KRANTEN OPRUIMEN

Zaterdagochtend + 11 uur met een grote blauwe aanhanger vlak voor het fietsenhok

te hebben gezet waar zijn de hulpen.

De grote monden die wel even zouden helpen laten het allemaal afweten. Gelukkig

na snel bellen laten twee sterke mannen hun oude trainer niet in de steek. Nadat

Eddy en Remco zijn gearriveerd duwen we met z'n drieën de deur ten het

fietsenhok open. De eerste woorden `Wat een klere zooi'. De jassen gingen uit en

aan de slag dozen en zakken vol met kranten, brieven, pornoblaadjes enz. enz.

werden door de toen nog 40 cm openstaande deur gewrongen. Nadat deze

stormploeg een 40 minuten had geworsteld was de aanhanger vol en kon de deur

wel 90 cm open. Snel naar de handelaar na wat woorden en gezeur over de tijd

konden we lossen en terug naar huis. Het kranten hok was nog lang niet leeg wat

een zootje.

Na een verfrissend drankje vaan Sandra vd Meer te hebben gehad besloot de

stormploeg een week later door te gaan niet die zool,

De volgende zaterdag waren er wat problemen met de jeep van mij dus arriveerde

Ik in plaats om 9.00 + 10.00 uur bij het clubhuis. En daar stonde de sterrenploeg

van deze week uitgebreid met Jeroen en z'n tankwagen die voor de aanhanger werd

gespannen. Een uur later was de aanhanger vol en lagen de banden naast de velgen.

Jeroen zijn bus werd volgegooid met kranten en mijn auto met karton. Daar gingen

we op weg naar de handelaar onder weg sprong Hayo nog bij, en uiteindelijk

arriveerde we niet z'n allen en een afgepuilde wagen op wielen bij de handelaar. Er

werd snel geleegd met veel gesmijt en gegooi. En toen kwam het moment van

wegen en uitbetalen wel zo'n 2250 kilo kranten waar we maar liefst het wereld

bedrag van F 25.00 voor kregen.

Terneergeslagen keerde de stormploeg terug. Het fietsenhok leeg en schoon hou dat

ook zo. Het fietsenhok is voor de fietsen en de eerste de beste die er kranten in

durft te zetten (voor 1 cent per kilo) krijgt persoonlijk bezoek van de stormploeg,

Met speciale dank aan Marcel Reichert helper.

En stormploeg 1 Eddy Roozen, Remco Belles en ondergetekende.

Stormploeg 2 Eddy Romen, Remco Belles, Jeroen van Emmerik, Hayo Stam en

ondergetekende, plus koffiejuf Sandra van der Meer.

Robin Groenedijk
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DAMESWATERPOLO

DWT 2 - HOORN 2 14-09-1991

Welke een probleem aan het begin van het seizoen. Een team zonder vaste keepster

(Monique speelt niet meer mee tot ongeveer eind januari), een speelster die in de

vakantie dikke vingers heeft gekregen en haar ringen niet meer af krijgt. Na amper

overleg met de scheidsrechter en de tegenstander gaat Annemiek, met ringen,

keepen. De tegenstander Hoorn : vorig seizoen nog 1 plaats boven ons geeindigd

doch in de laatste wedstrijd van het seizoen 90/91 verloor Hoorn van ons team.

In de eerste periode bracht Myrella ons al snel op een, ik mag wel zeggen,

onverwachte voorsprong. Wat er verder gebeurde : het verloop van de wedstrijd

nog 13 doelpunten te maken.

Eindstand DWT-Hoorn : 1-13.

H.P.C. 2 -DWT 228-09-91

H.P.C. een tegenstander waardoor de dames tegen word opgezien als een berg.

Waren vorig seizoen de uitslagen niet, H.P.C. veel tegen DWT weinig ? Was

H.P.C. vorig seizoen niet ongeslagen kampioen van de 3e klasse kring geworden ?

Gelukkig hebben we dit seizoen een geheim wapen. Marion van Capelle. Deze oud

DWT-ster ging enige jaren terug naar H.P.C. en is sinds het begin van dit seizoen

weer terug op het oude nest, gezellig bij haar zus Myrella in het zelfde team. Hoe

het score verloop van deze wedstrijd was weet ik niet meer precies, maar onze

dames hielden zich kranig. Een subliem k gepende Marion stopte veel ballen en de

aanval van ons kreeg een aantal kansen die door Maaike en Sandra zelfs met een

doelpunt werden afgerond. Dit terwijl H.P.C. er maar slechts 9 wist te maken.

Eindstand H.P.C.-DWT : 9-2.

AQUAFIT - DWT2 5-10-1991

Deze keer stonden de dames van DWT voor een moeilijke opgave. Zij moesten

spelen tegen de dames van Aquafit. Deze dames speelde vorig seizoen nog le klasse

kring en wij speelde 3e klasse kring. In de wedstrijd was
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dan ook een wereld van verschil zichtbaar. De dames van Aquafit waren snellere

zwemmers, technisch beter niet de bal en tactisch voor ons team niet te volgen, Wij

hadden het, logisch, erg zwaar, Er werd door Aquafit zwaar verdedigd, waardoor

onze aanvallen of op de keepster of in de verdediging van Aquafit  strandde. Onze

aanvalskracht was te gering, Maaike en Sandra probeerde vanaf de midvoor nog te

scoren maar het lukte allemaal niet. Met dank aan Marion voor het geweldige

keepers werk, want anders was de stand nog hoger uitgevallen. Ook Mirjam Otten

(schrijf ik die naam wel goed ?) bedankt voor het mee spelen.

Eindstand Aquafit 1-DWT : 20-0.

2e KLAVERJASAVON D

1 Jan Keepe 5127

2 Marius Bakker 5014

3 Jan Nijemanting 4936

4 Nico Hooyschuur 4926

5 Joop van Osch 4865

6 Bas Blom 4826

7 Cees Bergman 4812

8 Marco van Houwelingen 4786

9 Jannette Blom 4729

10 Wim van Wees 4691

11 Ko Zwarteveld 4689

12 Wim Roozen 4582

13 Til Brinkman 4552

14 Peter Samson 4543

15 Simon van Veen 4499

16 Leida Scholten 4377

17 Jan Houwelingen 4180

18 Corry Bergman 4048

19 Miriam Samson 3961

20 Henny Hooyschuur 3900

21 Nel Nijemanting 3879

22 Irene van Oseh 3743

23 Jannie van Houwelingen 3381
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TOTAALSTAND NA 2 AVONDEN KLAVERTASSEN

1 Nico Hooyschuur 10568 na twee keer

2 Marius Bakker 10526

3 Jan Nijemanting 9915

4 Jan Keepe 9837

5 Joop van Osch 9800

6 Peter Samson 9723

7 Bas Blom 9126

8 Wim van Wees 9053

9 Henny Hooischuur 8934

10 Wim Romen 8883

11 Jan van Houwelingen 8860

12 Janette Blom 8800

13 Irene van Osch 8718

14 Marco van Houwelingen 8659

15 Simon van Veen 8503

16 Miriam Samson 8502

17 Til Brinkman 8364

18 Nel Nijemaning 7939

19 Janny van Houwelingen 7664

20 Kees Bergman 4812 na een keer

21 Ko Zwaneveld 4689

22 Leida Scholten 4377

23 Hans Pijpers 4063

24 Corry Bergman 4048

Jan Nijemanting

Competitie 1991-1992
wedstrijdzwemmen

Op zondag 6 oktober is de nieuwe competitie van start gegaan met goede tot zeer

goede resultaten en hier en daar een klein tegenvallertje. We kwamen tot een

punten totaal van 3850.0 waarbij 9 strafseconden wegens diskwalificatie. Hoe onze

positie op de ranglijst zal worden weten we nog niet, maar we horen na de promotie

van vorig seizoen, in deze hogere klasse toch zeker in
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de middenmoot of hoger te eindigen. Dus als een ieder zich volledig inzet moet dat

mogelijk zijn. Even een voorbeeld als je afzegt, Brigitte van Dijk die kon werkelijk

de 6e oktober niet zwemamen, hetgeen ons zeker 20 punten scheelde. Ik weet dat

zij er de volgende keer zeker weer bij zal zijn, maar hoop dat er geen anderen het

laten afweten. Polo'ers zijn ook welkom om aan de competitie deel te nemen, zo

ook kunstzwemsters, waarvan Bianca altijd al een goede steun in de ploeg is.

Hier volgen wat gegevens over de wedstrijd. Als eerste de 2 clubrecords die

Maarten Keyzer verbeterde. Beide stonden al op zijn naam. Op de 50 m

vrije slag jongens o.12 jaar ging zijn record omlaag van 0.32,7 neer 0.34.4 en op de

100m schoolslag ging het van 1.31.5 naar 1.30.5. Werkelijk twee hele mooie

prestaties.

Vele persoonlijke records sneuvelden, te veel voor mij om hier op te noemen, maar

een paar wil ik wel noemen, omdat die verbetering heel goed was. Pieter v.d.

Straaten ging op de 100m vrij van 1.01,0 naar 1.04.1. Anouk de Boer op de 200

vrij van 2.47.0 naar 2,29.5, Petri van Dijk op cie 100 vlinder van 1.39.6 naar

1,35.9. Michiel van Veen op de 200 wissel van 3.07.5 naar 2.57.3, En bij de onder

10 jarigen Willemijn van Leeuwen op de 1OOin vrije slag van 1.24.5 naar 1.21.8

terwijl Paul de Jong die 100 vrij van 1.47.1 naar 1.,30.8 ging en Paul is nog maar 8

jaar. Dan ook mijn waardering voor de tijd van Hans Jansen op de l00m vrije slag.

Zijn 0.57.5 is maar 0.5 seconde boven het clubrecord van Frank Muylaert. Dus dat

record staat ook op springen, tenzij Frank daar zelf nog wat aan wil doen.

De jongens en meisjes onder de 10 jaar leverde Alen zeer goede prestaties met

persoonlijke records. Dennis van Weel,

Johan der Putten en Pricilla Rijnbergen, waarvan de laatstel hun eerste wedstrijd

zwommen, en nog maar kort bij de wedstrijdploeg zijn, deden het toch goed en wij

zullen echt nog wel van hun horen,

Als er nog anderen zijn die dit stukje lezen en denken ik zou het ook wel eens

willen proberen zijn van harte welkom bij de wedstrijdploeg. Alleen weet waar je

aan begint, want wij willen gezellige personen in de groep, die ook nog willen

presteren en daarvoor iets willen doen.

De zwemtrainer.

Trainersoverleg

Woensdag 20 november om 20.00 uur wordt er een trainersoverleg gehouden in het

clubhuis. Dus, trainers van DWT, vergeet deze datum niet
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Belangrijke Adressen

DAGELIJKS BESTUUR:

Voorz.: H.Wigman

Jan Haringstraat 51

2023 KB HAARLEM

tel. 023-27 55 97

secr. mw. M.Frensen

Dobbiuslaan 42

2071 DG SANTPOORT

tel 023-370985

Penmin . H.Scbolten

Fuhropstr 35

2024 VA HAARLEM

tel. 023-25 47 26

gironr. 593457

LEDENADMINISTRATIE

Mw.L.Rohling

Dillestraat 3

2034 MN HAARLEM

tel. 023-33 89 93

AFBELADRESSEN VOOR

LESGEVERS

Sp,bad Haarlem Centrum

 W.Bakker

tel. 02503-39 0 39

Sp.bad Schalkwijk

Mw W,Kuipers

tel. 023-33 84 84

De Planeet

H.Kleinhout

tel. 023 - 37 39 88

Clubhuis:Sp.bad Centrum

tel. 023-31 75 73 

TECHNISCH OVERLEG:

Voorz. M.Reicbert

Vlielandhof 2

2036 KN HAARLEM

tel. 023-35 14 24

Kontaktpersonen Teem. Overleg

Jeugd en REZ-zaken: 

secr. Mw. A.v.'t Oever

Eikenlaan 39

2101 WH HEEMSTEDE

tel. 023-29 30 61 

Polo-Werkgroep:

'secr. M.Bakker

Pastis an 10

2101 WH HEEMSTEDE

tel. 023-28 93 08 

Zwem werkgroep:

secr. mw. A.Veen 2onnebioemstr 45

2014 VV HAARLEM 

tel. 023 - 31 39 65 

Kunstzwemmen:

secr. mw. M. van Tol 

Jan Gijzenkade 237

2025 MB HAARLEM 

tel. 023 - 37 66 02 

Snorkelen:

fam. Bouwknegt

Dr. Scheapmanstraat 38

2032 GL HAARLEM

tel. 023-35 54 52

Clubhuiswerkgroep: W.Stricker

Poelgeest 95

2036 HS HAARLEM

tel. 023-36 28 65

tevens agenda beheer

LOTTO EN TOTO:

Mw.A.Stricker

Poelgeest 95

2036 HS HAARLEM

tel. 023-36 28 65
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