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VAN DE VOORZITTER
Bij het uitkomen van dit SSSwammertje is dit jaar al weer
enkele weken oud
Toch wil ik iedereen alsnog een goed  wensen
Wanneer we de verschrikkingen bekijken die er de afge
lopen weken in Azië hebben plaatsgevonden denk ik dat
wij ons gelukkig mogen prijzen met onze leefomstandigheden en dat onze
problemen en probleempjes die wij denken te hebben hierbij in het niet vallen
Je gaat dan wel relativeren
Ik wil ook even reageren op de column van Willem Held
Dat er een keer per maand iemand bij naam genoemd wordt als vrijwilliger
van de maand vind ik een goeie zaak
Ik denk dat er meer zijn zoals Willem die dat voor zichzelf niet zo belang
rijk vinden Dat zij zich inzetten voor de vereniging heeft niet als reden om
zich in de picture te spelen zij doen dit omdat zij weten dat een vereniging
als de onze zijn bestaan (dit jaar al weer  jaar) te danken heeft als mensen
zoals zij Als wij  euro (ca  x  euro vrijwilligersbijdrage) zouden
hebben en geen vrijwilligers meer zou onze vereniging een kort leven
beschoren zijn
De mensen die tot vrijwilliger van de maand worden verkozen doen dit niet
voor de punten want die hebben ze meestal al vele malen verdiend
Zij doen dit uit sociale overwegingen en uit clubliefde zodat ik het geen
probleem vind dat zij in het zonnetje gezet worden
Tot besluit zou ik degenen die hun contributie nog niet betaald hebben
willen verzoeken dit zo snel mogelijk te doen zodat wij ook aan onze
verplichtingen kunnen voldoen
Tot de volgende keer!



INTERVIEW
Naam
Leeftijd
Lengte
Relatie tot SSS

: Dennisss van Holland
:  jaar
:  m
: hoofdtrainer/coach dames
trainer jongens B
Opleiding/beroep : MTS Energietechniek
WerkvoorbereiderElectrabedrijf Frans Bosman Electra in Soest
Kleding in het weekend : spijkerbroek en t shirt
Positieve eigenschap
: haha daar zeg ik zelf niets over daar mogen
anderen over oordelen
Negatieve eigenschap
: genoeg kom maar eens met me praten
Hobby’s (naast volleybal) : uitgaan (discotheek  kroeg) snelle auto’s
en verder is er volleybal ja
Favoriete eten : witte bonen in tomatensaus lof met ham uit de oven
(van mama) en pizza calzone speziale met peperoni
Krant
: Spits/Metro
Beste boek
: lees de laatste tijd niet echt veel meer geen tijd en zin in
Goede film
: Goede films zijn erzoveel Bad Boys II is beste film
Welke CD heb je laatst gekocht: Da’s een hele tijd geleden kennen jullie
de term downloaden?? Maar muziekkeuze?? Vooral dansbaar!!!
Ideale vakantie: zon zee en discotheken (en veel slapen dan ook)
Met wie zou je een avondje uit willen gaan:
sorry dames maar met die lieve vriendin van Van der Vaart zou ik best
een avondje willen dansen
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team: Ajax rules
Omschrijf jezelf in woord: Vaag Onvoorspelbaar (haha)
Welke goede daad heb je laatst verricht?: kerstboom opgetuigd
Hekel aan: linksrijders
Waar let je op bij een eerste ontmoeting: uitstraling/wenkbrauwen/humor
Wat vind je sexy?: X factor hoe kun je dat het beste verwoorden
En het ligt er ook aan hoe laat je het me nog eens vraagt
Naar welk tv programma kijk je graag: dit was het nieuws
Welk dier zou je willen zijn?: lieve tijger
Droom/wens: dat mensen over straat kunnen zonder bang te hoeven
zijn voor de medemense Overal
Mooiste/leukste ervaring: haha dat SSS me aan nam moest lachen!
Waar hecht je waarde aan? : vage kennissen
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou
verbeterd kunnen worden? :
Ik vind het erg goed dat SSS een eigen kantine in beheer heeft
En uiteraard zijn er overal dingen die verbeterd kunnen worden
maar wie ben ik om daar over te oordelen



DE GESTORTE: EEN MENTAAL SPRONGETJE
Mijn naam is Jeroen van den Berg Ik ben  jaar (echt waar) en zit
inmiddels zes seizoenen bij SSS Ik speel competitie bij Heren  train met
Heren en geef training aan Dames Trim Al met al voldoende connecties
om gekozen te worden tot de eerste gestorte van 
Ik wil het hele normen en waardendebat niet nog eens oprakelen Maar
waar maak je dat nog mee dat er tien vrouwen naar je luisteren en dan ook
nog eens doen wat je zegt? Toch alleen op de training van Dames Trim En
het enthousiasme van ze hartverwarmend is het Als ik roep: ‘We gaan
sprinten’ dan staan ze al in de starthouding (los in benen gewicht op de
voorvoeten) klaar op de achterlijn Ongelooflijk die inzet Als een stel jonge
honden spurten ze het veld over en weer Of ik roep: ‘We gaan blokkeren’
en het hele stel staat bij het net handen omhoog met benen als springveren
‘We gaan op onze buik liggen’ roep ik weer en ik vraag een van de dames
om het even voor te doen Toen gebeurde er iets wonderlijks
Maar eerst even wat achtergrondinformatie Dames Trim staat algemeen
bekend om de ijzersterke winnaarsmentaliteit de hechte teamgeest en het
niet aflatende doorzettingsvermogen Eén voor allen en allen voor één
Deze musketiers laten niemand in de steek Opgeven komt niet in hun
vocabulaire voor Als de training om negen uur begint dan is iedereen er
ook om negen uur De laatste twee keer in ieder geval Kortom een ideale
groep voor een trainer Ik wijs ze hier en daar wat in de juiste richting en
daar gaat de banaan
Maar in ieder collectief zit wel een spelbreker een dwarsligger een dissonant
En in deze groep is dat dus Iet Iet is iemand die sowieso niet naar de trainer
luistert Ze weet zelf precies wat ze moet doen Maar als trainer heb je toch
een missie en herhaal je de oefening nog eens speciaal voor haar Dan zegt
ze ‘ja ja’ met een beleefde glimlach om vervolgens doodleuk door te gaan
met haar eigen ding
Hier is natuurlijk geen trainersziel tegen bestand Ik raakte gefrustreerd
Ligt het aan mij? Ben ik zonder het te merken over mijn top heen en moet
ik me op minder uitdagende zaken gaan toeleggen? Ben ik wellicht meer
geschikt voor postzegelverzamelen of modeltreintjes? Zo diep met alle
respect voor de filatelisten en spoorwegtycoons onder jullie was ik al
gezonken toen dat onverwachte moment aanbrak



Terug naar de tweede alinea Ik koos namelijk uitgerekend Iet om de oefening
van het op de buik liggen te demonstreren Vanzelfsprekend wilde ze het
niet doen ’Ja doei poeh ik?’ was haar spontane protest ‘Dat ga ik niet
doen’ Rug rechthouden dacht ik en volhouden ‘Ja Iet op je buik liggen’
Iet was echter niet van haar verticale standpunt af te brengen ‘Laat ik het
dan even voordoen’ probeerde ik en ik ging ergens bij de achterlijn op mijn
buik liggen ‘O op mijn buik liggen’ was haar openbaring Iet maakte men
taal een sprongetje Haar onverzettelijkheid brak onder de sociale druk van
de medetrimmers die een steeds kleiner cirkeltje om haar heen vormden en
ze ging met zichtbare tegenzin op haar buik liggen Yes! Na deze demon
stratie liep de oefening verder gladjes en daarmee de hele training
Vol goede moed ging ik naar de volgende training Het was kerstvakantie
dus deden we rustig aan Even opwarmen een beetje overspelen en dan
partijtje We waren met z’n elfen dus speelden we zes tegen vijf Ikzelf
maakte deel uit van het vijftal De eerste set verloren we nipt Toen gebeurde
er echter iets bijzonders Iet die ook in het vijftal zat dook naar de bal op
haar buik! Er kwamen op dat moment speciale krachten vrij Vervolgens
was ze niet meer te stoppen smashen passen spelverdelen elke bal was
een direct punt Wat een revelatie! De tweede set wonnen we met   en
ook de beslissende derde set wonnen we En waar ik voorheen voortdurend
aanwijzingen gaf tijdens het spelen over techniek opstelling en tactiek
hoefde ik nu niet meer te roepen dan “Alle ballen op Iet”
Wat wordt mijn volgende uitdaging? Aline die meer aan de jongens denkt
dan aan volleybal Alie en Joyce die op het veld een bakkersvete uitvechten
Marja die Annie de schuld geeft van alles of toch Jannie Marjan Monique
of Loes? In ieder geval weet ik al welke aanpak ik kies
Voor de volgende keer kies ik als gestorte GIJSBERT VAN DRIESTEN van
Heren Trim onbetwist de hoogvlieger van de vereniging

Jeroen van den Berg



 … EN HOE HET VERDER GING
Zo zijn we d’r weer?
Leuke feestdagen gehad? Lekker gegeten of anderszins lekkere dingen gedaan?
Ik mag het voor je hopen
Met goede moed  dus maar ingestapt
Meer dan anders met een gevoel dat het in het nieuwe jaar helemaal
anders moet dan het vorige want ik weet niet wat jullie d’r van vonden
ik vond het maar een zo zo jaartje hoor dat hele 
Wat volgens mij heel erg helpt is dat er veel meer gelachen moet worden
Als je lacht voel je je goed en heb je meestal geen pijn
Lachen doe je soms om niks maar soms moet je ook behoorlijk je best doen
om de ander aan het lachen te maken en dan treedt het automatisme “zien
lachen doet lachen”in werking
Soms ook is slechts een vreemd geluidje of luchtje een reden om alleen of
met zijn allen een poosje onmachtig van het lachen te zijn (het zogenaamde
lachen om een scheet)
Wat ik ook altijd een aardige vorm van humor heb gevonden is de “one
liner” die middels een grappige woordspeling of verdraaiing van letters
reden tot (glim)lachen geeft Een flauw voorbeeld: Het is geel heeft een
bril op en zingt: Banana Mouskouri
Om het nieuwe jaar wat onbezorgd in te gaan heb ik met de ledenlijst op
schoot geprobeerd een aantal van mijn SSS vrienden en vriendinnen voor
de lachspiegel te houden Ik hoor ooit wel of jullie het een beetje leuk vonden:
Populaire voorzitter bestormt hitlijsten: Guus Veldhuis&Kemper
Van trots glimmend bestuurslid: Jan Roestvrij Staal
Gastvrouw breidt activiteiten uit: Melie van ’t hele Land
Geen naam voor een trainer: Willem Schijtert Willem Lafbek Willem Flapdrol
Trainer vergeet schoeisel: Held op sokken
Recreant overweegt verhuizing: Gijs Last van de Bueren
Verwekker van Norman: Vader Abraham
Speler Heren  bijna groggy na kopbal: Dick Duizel
Geadopteerde chinese zoon van Johan?: Ping Pongers
Speler Heren  gescout door Piet Zoomers: Arjan van Dijkdoorbraak
Geintegreerde broers: Piet en Huub Inburgering
Sluikreclame: Wie z’n kasteel?: Gijsbert z’n fort!



Annie Duits: Frau Antje
Lengte speelt Dames speelster parten: Annemieke te Groot
Door Henk vanaf een paard afgevuurd: Huppelschoten
“Of je worst lust! “ : Herman Joosten
Bekritiseerd scheidrechter verder onder schuilnaam: Arm Zoldervrouw
Aliene Annet Freddy Klaas en Machiel: Kunstleden/maten
Deed Carolien Colenbrander vóór haar zwangerschap: Wim Minnen
Speler Heren slecht te verstaan na  cola/jonge: Daniël Brabbelier
Vader en zoon ook goed tegen vastzittende hoest:
Gerrit en Olaf Natterman
Eveline: De vrouw van staal
Grote naam onder de douche: Mark van Joekel
Zoiets als Ali B?: Alie D en Alie V (Davelaar en Vos)
Hier wil ik het even bij laten lui Ik hoop dat je er een paar leuke bij vindt
zitten En ik bid mijn “slachtoffers” om mij in dit nieuwe jaar niet te demo
niseren omdat ik hun naam (ijdel) gebruikte Ik ben daar namelijk veel te
fijn voor gebouwd En heb je soms nog spitse ideeën over andere namen
maak me er dan een keertje deelgenoot van Dan kunnen we het misschien
later nóg eens doen
Veel plezier veel lol en veel lachen toegewenst door

Waterman

EERSTE COMPETITIEHELFT DAMES 
Namens dames  de allerbeste wensen voor !!!!
Op dit moment zijn we precies op de helft van de competitie met
wed
strijden en  punten staan we op de een na laatste plaats Gelukkig is het
gat met de teams daarboven niet groot dus is er nog niks aan de hand
Met een tweetal nieuwe speelsters begonnen we dit seizoen na het kam
pioenschap van vorig jaar in de promotieklasse Helaas moesten we al snel
afscheid nemen van onze nieuwe spelverdeelster zij kampte met een aan
tal oude blessures en was dus niet inzetbaar Gelukkig werd Susanne Brink
uit het derde bereid gevonden met ons mee te trainen en waar mogelijk ons
tijdens wedstrijden te versterken
De eerste  à  wedstrijden waren tegen de topteams uit onze poule maar
we mogen zeker niet klagen want geen een wedstrijd werd dik verloren
met   Elke wedstrijd pakken we toch onze punten en zo proberen we het
toch te gaan redden in de promotieklasse
Helaas is de eerste   nederlaag nu een feit maar we laten de koppen
zeker niet hangen en gaan er in de tweede competitiehelft voor de volle
 tegenaan De laatste wedstrijd van  werd met   verloren van
de nummer vier Woudenberg  en werden er dus weer  kostbare punten
verzameld
Marjolein (spelverdeelster) is terug van zwangerschapsverlof en is weer
aan ‘t trainen om ons misschien aan het eind van het seizoen nog wat te
kunnen versterken
Publiek is natuurlijk altijd welkom onze eerste thuiswedstrijd dit seizoen is
op zaterdag  januari om  uur Hopelijk tot dan
Dames 
Thuiswedstrijden SSS dames  in  aanvang  uur
DATUM
za  januari
za
februari
za  maart
za  april
za  april

TEGENSTANDER
Gemini
Trivos
Heijendaal
Arvevo 
Dros/Alterno 

MB @ ALTERNO

KERSTTOERNOOI

Denk je eindelijk vakantie te hebben en dus lekker te gaan niksen moet je
nog de hele vakantie gaan volleyballen Zo hebben wij de meiden B  deze
hele vakantie verschillende toernooitjes en trainingen om de volgende helft
van dit seizoen in de TOPKLASSE lekker te gaan beuken
De  e gingen we met het halve b team naar het Alterno kersttoernooi in
Apeldoorn Marielle van der Lubbe uit de B ging met ons mee omdat
Janine Daniëlle en Tessel jammer
genoeg niet mee konden
We vertrokken om ongeveer
kwart over … Dus dat was geen
uitslapen voor ons dit keer Wat
voor sommige mensen nogal
moeilijk blijkt te zijn
Om  voor half
hadden we
ons eerste wedstrijdje die
bestond uit  sets van  minu
ten Onze eerste tegenstanders
waren de meisjes B van Alterno We moesten allemaal denk ik nog een
beetje wakker worden maar we hadden wel mooi met   gewonnen!
Na die wedstrijd moesten we een
wedstrijdje fluiten…de complimenten
voor Emma en Simone hoor Zouden
jullie vaker moeten doen?!

De e wedstrijd was tegen Ugchelen
Hun waren uhtjahlaat ik het zo
maar zeggen Niet zo goed als wij
Deze wedstrijd dus ook makkelijk
gewonnen met   Ging dus wel
lekker met ons

De derde wedstrijd moesten
we tegen Pz/Dynamo MB
Hier tegen hadden we ook
in de competitie tegen
gespeeld en toen  keer met
  gewonnen dus dat
moest nu ook wel luk
ken…en dat lukte ook!
Weer  setjes gepakt

We hadden alle wedstrijden tot nu
toe dus nog gewonnen maar de
laatste wedstrijd zou nog wel eens
lastig kunnen worden We moesten
tegen de meisjes B van Alterno en
zij hadden ook nog alles gewonnen
Dit was echt de leukste wedstrijd tot nu toe We waren echt super aan
elkaar gewaagd en het was dus nogal spannend Helaas hadden we de e set
wel verloren Maar we hadden hun makkelijk kunnen pakken We gingen
de e set er daarom toch nog harder voor werken en dat hielpwe wonnen
die set namelijk en de wedstrijd eindigde dus in
gelijk Jammer genoeg
hadden hun iets meer punten gehaald waardoor hun toch nog eerste ble
ven en wij als tweede eindigde
Maar goed we hebben het echt super leuk gehad en na al dat volleyballen
vonden we toch wel dat we wat lekkers hadden verdiend We gingen de
terug weg daarom maar even langs
de MAC Donalds Sommige hadden
zelfs zo’n honger dat ze opvallend
snel aan de beurt waren haha En
zo hebben we er met z’n allen een
super leuke dag van gemaakt Op
naar het volgende toernooi!

Groetjes van de meiden B !



DE SCHEIDSRECHTER VALT NIET VER VAN ZIJN STOEL
Het is al weer enige tijd geleden dat ik  gezegdes een beetje in de praktijk
heb kunnen toetsen of te wel hoge bomen kunnen diep vallen en de appel
valt niet ver van de boom Op  november mocht ik van Kees de wedstrijd
tussen het derde dames team van onze vereniging en het tweede dames
team van TweeVV uit Ede fluiten Dit was een leuke wedstrijd om te fluiten
en nadat de dames van SSS de eerste twee sets hadden gewonnen wissel
den beide teams van speelhelft Hierbij was er een speelsters van TweeVV
die niet helemaal wist hoe dit hoorde en op het moment dat zij voorbij de
scheirdsrechtersstoel liep sprak ik haar aan Om haar uit te leggen hoe dit
volgens mij behoorde te gaan boog ik mij voorover aan de zijkant van de
stoel Terwijl de eerste woorden mijn mond verlieten bemerkte ik op eens
dat de vloer van de speelzaal toch snel dichterbij kwam of te wel de
scheidsrechtersstoel viel om en met een luidde smak kwam ik op de grond
terecht Het bleek dat ik niet de enige was die hier geen rekening mee had
gehouden want de hele zaal was op dat moment doodsstil en naar ik later
hoorde had bij enkelen het bloed hun gezicht verlaten
Nadat ik van de eerste schrik was bekomen dacht ik dat het allemaal wel
een beetje mee viel en dat ik toch wel in staat zou zijn om de wedstrijd
verder te fluiten Na enkele punten kwam ik er echter achter dat het recht
houden van mijn linkerarm toch wel meer moeite kostte dan normaal en
leek het mij beter om de wedstrijd verder over te laten aan Theo Lammers
die op dat moment bij de wedstrijdleiding zat Het is mij in mijn scheids
rechtersloopbaan nog niet vaak voorgekomen dat ik onder applaus een
stoel af kwam maar deze keer was het toch het geval Misschien was dat
wel omdat ik er voortijdig mee op hield en ze nu eindelijk een echte
scheidsrechter kregen?
Omdat ik niet meteen naar huis wilde heb ik bij de wedstrijdleiding het ver
dere verloop van de wedstrijd af gekeken Hier begon de pijn aan mijn arm
toch wel iets toe te nemen en in overleg met Kees van Garder en Johan
Pongers leek het mij toch wel beter om even bij de Eerste Hulp van het zie
kenhuis langs te gaan om er zeker van te zijn dat ik niets gebroken had
Johan bood meteen aan om met mij mee te gaan wat dankbaar door mij
werd aanvaardt want ik denk niet dat ik op dat moment zelf de auto had
kunnen besturen In het ziekenhuis aangekomen mocht ik eerst in een
wachtkamer plaatsnemen en na een tijdje wachten werd ik opgehaald Een
dokter keek naar mijn arm en omdat het toch wel erg pijnlijk was wilde hij
er een foto van laten maken Hiervoor moest ik naar een kamertje daar
vlakbij maar gelukkig ging het lopen nog wel een klein beejte

Op deze foto bleek dat mijn arm niet gebroken was maar alleen maar
zwaar gekneusd Ik moest een paar dagen in een mitella lopen en moest bij
het slapen mijn arm op een kussen leggen
Vol goede moed ging ik weer met Johan terug naar Barneveld Onderweg
bespraken we hoe ik thuis zou komen want ik zou niet kunnen rijden
Johan wist echter een goede oplossing en we reden bij hem thuis langs
waarbij zijn vrouw in hun eigen auto achter ons aan reed Thuis parkeerde
hij mijn auto voor mijn huis en reed hij met zijn vrouw weer terug
Een week later moest ik voor controle terug komen in het ziekenhuis en
daar werd mij verteld dat ik de mitella in zakdoekjes mocht verknippen en
dat ik vanaf die dag weer zelf mocht rijden Dit betekende nog niet dat het
allemaal pijnloos ging en na deze dag heb ik nog enkele weken oefeningen
gedaan bij Medifit om de arm weer een beetje op sterkte te krijgen Het
gevolg van dit alles was ook dat ik enkele wedstrijden voor de competitie
heb moeten afzeggen maar de afgelopen week heb ik gelukkig weer tijdens
het Dynamo toernooi in Apeldoorn kunnen fluiten
Rest mij tot slot om mijn dank uit te spreken aan Kees van Garder Theo
Lammers dames  dames  van TweeVV maar vooral aan Johan Pongers
en zijn vrouw voor het mee gaan naar het ziekenhuis en daarna weer thuis
brengen
Rijk Kelderman
PS Ondertussen zijn er maatregelen genomen zodat deze stoelen niet
meer om kunnen vallen

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND:
WILEM HELD
Omdat: Hij zich enorm inzet om het e en e herenteam
weer in de picture wil zetten Hij in het verleden een hardwerkende
eredivisiespeler was met een enorme drive!
Altijd het beste in een mens ziet en hem probeert op een nog hoger
niveau te krijgen! Hij SSS in een positief daglicht zet
en meedenkt en oplossingen probeert te vinden!
En uiteraard omdat hij de Column op onze site schrijft



EERSTE EN TWEEDE BIJ NVC
Dinsdag  januari gingen we met het eerste en tweede meiden B team naar
het Tiende NVC jeugdvolleybaltoernooi De wedstrijden bestonden uit twee
sets en werden op tijd gespeeld  minuten per set De eerste wedstrijd
begon  uur en de laatste   uur
Achtereenvolgens werden door onze meiden verslagen: SDS Set Up ’ 
Forza  Forza  Forza  NVC De setstanden noemen we maar niet want
het was wel duidelijk wie deze avond verreweg de beste waren!
Nou ja aangezien onze teams allebei in een andere poule zaten en alles
wonnen werd de finale tegen elkaar gespeeld De finale begon   uur dus
hadden we ook nog even tijd om wat te eten en drinken In de finale liet
ook ons tweede team zien wat ze kunnen en werd dit absoluut de beste
wedstrijd van de avond
Als afsluiting was er de prijsuitreiking en werd de beker voor de eerste en
tweede plaats zeer terecht mee naar huis genomen door onze teams



GEBOREN
De redactie ontving het geboortekaartje van Milan Ederveen Milan werd
op  november jl geboren Wij wensen Gerard en Jolanda heel veel geluk
samen met hun zoon



JARIGEN IN JANUARI





















Barnard Dekker
Erwin Schut
Tijs Abeling
Klaas Kunst
Jordy Bos
Amber Houtveen
Nina Römer Hilberdink
Robin van de Bruinhorst
Gerrit Jan van de Broek
Evan Doest
Jacoline van Luttikhuizen
Corrie van Dijk
Lenneke Moggré
Jacco Schaap
Wim van de Hoorn
Jan Rijken
Herman Joosten
Bart van Garderen
Annemariek Voorsluys
Gerard van de Beek
DIEDERIK HENDRIKSEN
Wim Wijnveen
Saskia Vos
Daan de Vries
Marjolein Hertgers Kraak
Willem van de Wetering
Rob van Bekkum
Willem Terhorst
Muriëlle Matulessy
Floor Nagtegaal
Riquenda Timorason
Ayla Berth
Janita Burgers
Laurens Versteeg
Richard Zonderland
Tiny Kamphuis

JARIGEN IN FEBRUARI


















Jannie van Dijk
Geert Jan Weelink
Annet Kunst
Machiel Kunst
Brand Jan van den Heuvel
Johan van Maanen
Wesley van Woudenberg
Marcel Nab
Rijk Zwetselaar
Stephanie van Koesveld
Marco Daalmeyer
Petra de Bruijn
Ellen Breedveld
Shanna Thomassen
Sanne van Esveld
Cees van de Kuilen
Micky Elbers
Eloise van de Brink
Demian Hoogland
Ali Davelaar
Monique van Voskuilen
Annie Duits
Emma van Ee
Jantine van Beek
Maria De Rooij Stormbroek
Marian Kamphorst
Natasja Brouwer
Piet Burgering
Erik Burink
Monique Smits
Rico Kuiper
Albert Pansier
Marleen Blanken
Jan Bielderman
Bianca van Holst

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!


