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Van de bestuurstafel
Opnieuw staan er uitdagingen voor de deur, ik noem U er een aantal:
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

 ormgeven aan een up-to-date beleidsplan in verband met onze ANBI-status.
V
Onderkomen voor ons HVBarchief, nu nog aanwezig bij Ron Wessels. Ron heeft
aangegeven dat hij wil stoppen met zijn werk als archivaris. Als er onder u iemand is die deze
taak wil overnemen, horen wij dat graag. Het archief moet elders worden ondergebracht;
wij denken een deel ervan te kunnen onderbrengen bij het Regionaal Archief.
Wij blijven actief bij het werven van nieuwe leden, door de vergrijzing zijn er elk jaar
opzeggingen.
Tijdens de 2-daagse tentoonstelling op 27 en 28 november hebben zich  flink wat nieuwe
leden aangemeld, waaronder het 1.500 ste lid, een nazaat van de familie Van Reenen. Er is
een dinerbon aangeboden voor  2 personen in het Parkhotel; Leo Rotthier heeft spontaan
aangeboden hier een excursie aan te koppelen.
Het digitaliseren van de videobanden van de overleden Thijs Kroon, is voor de werkgroep
Beeld en Geluid, met name voor de voorzitter Jaap Schoen, een enorme uitdaging en vraagt
een geweldige tijdsinvestering. Inmiddels is Mart Henneke begonnen met het digitaliseren
van een doos vol super 8 filmpjes over Bergen.
De bestuursvergaderingen vinden wisselend plaats bij een van de bestuursleden thuis of in
het kantoor van Louis Witte (Forest), geheel kosteloos.
Het bestuur blijft actief bij het werven van “leden voor het leven”, evenals het benaderen
van leden om over te stappen op acceptgiro-incasso.
Het bestuur is actief in het ontwikkelen van een plan in verband met ons 20-jarig bestaan in
2013, ideeën zijn van harte welkom.
De plannen voor een leuke dag voor de Steunpilaren staat in de steigers.
Voorlopig is het beleid van het bestuur dat de activiteiten die worden ontwikkeld, gratis
zijn. Ook blijft de mogelijkheid om de partner eveneens gratis te laten deelnemen aan deze
activiteiten. De conclusie daarbij is wel, dat wij in principe een deelnemersveld hebben van  
zo’n 3000 (de huidige stand van het leden aantal is 1.511 en dit maal twee).
Wij zijn als bestuur heel gelukkig met de geweldige  ondersteuning van de ledenadministratie
door Barbara Jensen.
De groei naar een groter aantal leden brengt ook problemen met zich mee. Zo hebben wij
als bestuur bij de Najaarslezing een geweldige overschrijding moeten verwerken; in de Ruïnekerk mogen maximaal 220 personen, de inschrijving sloot op 355. Een aantal bestuursleden heeft een hele middag via de telefoon een omzetting moeten realiseren naar een andere
datum. Jammer is dan te constateren dat een aantal leden het zonder bericht laat afweten
en er op de eerste avond nog een flink aantal plaatsen onbezet is gebleven. Het is natuurlijk
geweldig dat er zoveel belangstelling is voor een lezing.  Wij zullen ons als bestuur beraden
hoe hier mee om te gaan. Wilt u van uw kant zo vriendelijk zijn om bij verhindering u tijdig
af te melden?

Van de redactie
De afgelopen periode sinds het vorige Nieuwsblad was voor de Kroniekredactie nogal een
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intensieve tijd, niet in de laatste plaats omdat er in betrekkelijk korte tijd een stevig Thema
nummer, alsmede een Najaarskroniek het licht moest zien.
Bij de uitreiking van de Kroniek mag wel eens gekscherend de indruk gewekt zijn dat de redactie
niet veel anders doet dan lui achteroverleunend zitten afwachten wat hen zoal aangeboden
wordt. Nietje erdoor, op de bus richting drukker en klaar is zo’n redactie.
Niets is echter minder waar, want in de meeste gevallen is er veeleer sprake van intensief
overleg tussen auteur(s) en redactieleden over tal van voorstellen en suggesties, vorm
(taalgebruik) en inhoud (feitelijkheden) van de aangedragen artikelteksten. Op soortgelijke
wijze   wordt er samengewerkt om tot de meest passende illustraties bij een publicatie te
komen. Ook het recente Themanummer (Heren/Vrouwen van Bergen) is van deze intensieve
samenwerking van Histon-auteurs met redactieleden een goed voorbeeld. Daardoor mag
zowel de vorm als de inhoud van deze bijzondere HVB-uitgave, waarvan de uitvoering jaren op
zich liet wachten, nu dan toch gezien worden. Terecht is dit Themanummer, aan de uitreiking
waarvan door het bestuur ook extra aandacht besteed is, dan ook met groot enthousiasme
ontvangen. Met deze bijzondere uitgave waarvoor door de betrokkenen veel werk verzet is,
heeft de HVB zich als serieuze historische vereniging weer eens duidelijk op de regionale
‘historische’ kaart gezet.  
Betrekkelijk kort daarop was de redactie al weer volop in de weer met het verzorgen van de
Najaarskroniek, die inmiddels tot ieders tevredenheid van de persen is gerold. Ook voor het
voorjaarsnummer, maar zeker ook voor de daaropvolgende Kronieken is het artikel-aanbod,
mede door aangekondigde Histon-onderzoeksverslagen, meer dan verzekerd.
Iets anders is dat de redactie zich over het voorstel heeft gebogen, nogmaals een fractie
groter letter formaat toe te passen. In vaktaal: we gaan deze keer van 9,5-punts naar 10-punts
lettergrootte. Hiermee hoopt de redactie te bereiken dat onze grote groep trouwe lezers het
blad wat gemakkelijker kan lezen.
De oplettende lezer zal het verder niet ontgaan zijn dat al enige afleveringen in het colofon
van ons blad het FSC-logo prijkt, iets waaraan we tot nog toe geen aandacht hebben besteed.
Maar u mag er uit opmaken, dat de samenwerking met drukker DéKaVé in milieu-opzicht
verantwoord werk oplevert. Het betekent dat er voor het papier waarop uw Kroniek gedrukt
wordt, geen schade aan het milieu toegebracht wordt; in de meeste gevallen betekent dit, dat er
voor dit papier alleen hout van speciaal aangelegde bos-plantages gebruikt wordt.
Kroniekredactie

Dank
Bij deze wil het bestuur van de HVB dhr. Drieënhuizen van harte bedanken voor zijn
jarenlange bereidwilligheid en hulp.
Twee keer per jaar mogen de leden hun formulier voor de aanmelding van excursies en/of
Najaarslezing inleveren bij tabakswinkel Drieënhuizen.
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De briefjes worden verzameld, geteld en per 20 bijeen gehouden, wat het tellen voor de
bestuursleden aanmerkelijk gemakkelijker maakt.
Het bestuur hoopt nog lang van zijn diensten gebruik te mogen maken.

Geen nieuws van de ledenadministratie
Velen van u hebben inmiddels de afschrijving van de contributie van hun bankrekening gezien.
De overige leden hebben geen machtiging afgegeven; zij ontvingen dit jaar geen acceptgiro,
maar een betaalverzoek per brief. Het dure drukken van acceptgiro’s kon daardoor achterwege
blijven. We moeten nog zien hoe deze wijze van factureren deze leden bevalt.
De vereniging heeft nu twee leden voor het leven. Zoals bekend: 500 euro storten en u bent lid
voor het leven. Nooit meer incasso’s of factuurbrieven, en toch alles ontvangen wat de HVB
u biedt…
En dan heeft de ledenadministratie het 1500ste lid ingeschreven. Een paar jaar geleden zaten
we nog rond de 1400. Een prachtige trend! Maar geen reden om stil te zitten, want we kennen
door ouderdom en overlijden ook best wat verloop. Gelukkig weten ook steeds meer jongere
Bergenaren ons te vinden. Alleen al de excursies zijn die 14,50 euro waard!
Dus alles bij elkaar: geen nieuws. Want is het niet: geen nieuws is goed nieuws?

In memoriam
Op oudejaarsavond is Wim Taapken overleden. Jarenlang heeft hij deel uitgemaakt van de
werkgroep Oude Begraafplaats, tot zijn ziekte hem dwong afscheid te nemen. Wim was iemand
met een duidelijke eigen mening, waarmee we het niet altijd eens waren. We zullen hem echter
vooral herinneren als de man die de werkgroep kennis van het snoeien heeft bijgebracht; kennis
die we nog altijd gebruiken.
We wensen zijn vrouw Hilde en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies.
Namens de werkgroep Oude Begraafplaats,
Willem Jan Bleys

Vijf jaar Histon
In januari bestond de werkgroep Historisch Onderzoek, meestal aangeduid als Histon, vijf jaar.
Reden om dat toch een beetje te vieren. Toen eind 2005 dankzij de onvolprezen Henk Jellema
een oproep in de Duinstreek verscheen, meldden zich 16 aspirant-historischonderzoekers, van
wie een enkeling al eerder archiefonderzoek had gedaan in de eerste werkgroep van dezelfde
naam.
Al gauw koos ieder een onderwerp en begon te onderzoeken, sommigen in de recente tijd,
sommigen in de oude tijd. Met een groot deel van de groep van het eerste uur volgden we een
cursus Oud-schrift; nu volgen nieuwe leden die op individuele basis in de cursussen van het
Regionaal Archief, waarmee altijd in goede verstandhouding is gewerkt.
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Het duurde niet lang of in de Bergense Kroniek begonnen de artikelen te verschijnen. Korte
en lange artikelen, Themanummers (onder andere de Heren van Bergen), ja zelfs een hele
artikelenreeks over de middenstand. In goed overleg met de Kroniekredactie komen de teksten
tot stand.
Histon is dankzij de leden een gezellige werkgroep. Maandelijks komen we, meestal op
donderdagochtend, bijeen in het Parkhotel en dan praten we over de vragen over Bergen die
binnen zijn gekomen, we bespreken de stand van zaken van de onderzoeken en een paar keer
per jaar luisteren we naar een lezing over een boeiend onderwerp. De groep van 16 kende in die
vijf jaar weinig verloop, het ledenaantal is nu in de twintig.
Aanschuiven kan, door je aan te melden bij Herman Gelens. Een mailtje met je telefoonnummer
is het handigst, dan word je teruggebeld: histon@hvb-nh.nl

Van de webmasters
Er is veel gebeurd met de website van de Historische Vereniging sinds de vorige nieuwsbrief!
De layout van de website is vernieuwd. Dit houdt in dat er een beter gebruik van uw volledige
scherm wordt gemaakt en de website schermvullend wordt weergegeven en zich automatisch
aanpast aan de resolutie van uw scherm. In de praktijk komt het erop neer dat u veel minder
verticaal hoeft te scrollen en alles veel overzichtelijker is.
Wij hebben ons website-team dat bestond uit twee webmasters, t.w. Fred Jostmeijer en
Louis Witte, uitgebreid met een derde webmaster Theo de Graaff, die zich bezig houdt met de
uniformiteit van het gepresenteerde en de layout en styling bewaakt. In de praktijk betekent
dit dat consequent de lettertypen, lettergrootte, styling etc. worden gebruikt, hetgeen de
leesbaarheid verbetert en rust geeft.   De webmasters zorgen voor het plaatsen van nieuw
materiaal in de vorm van teksten, foto’s, indexen (bijvoorbeeld van de Kroniek) enz.
We maken u graag attent op de pagina Wetenswaardigheden. Hier vindt u informatie met
betrekking tot de highlights van Bergen NH. Bijzonder overzichtelijk gerangschikt en
gebruiksvriendelijk.
Roosan Hazelhoff heeft de Index van Bergense Kroniek wederom bijgewerkt, bijzonder
bruikbaar indien u op zoek bent naar een bepaald artikel. Er zijn inmiddels 17 jaargangen
geïndexeerd!
Verder is genealogische informatie (met dank aan Christian Schouten) van Bergen NH
toegevoegd. Deze informatie (vanaf 1645!) betreft de registers van ondertrouw, huwelijk,
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overlijden, doop etc. U komt  hier veel bekende namen tegen. U kunt deze informatie vinden
onder het menu “Archief” .
Voor nieuwkomers in onze gemeente is een pagina “De geschiedenis van Bergen NoordHolland in een notendop” opgenomen.
Onze webwinkel mag zich in een steeds grotere belangstelling verheugen. Hier kunt u de in
het verleden verschenen Kronieken en Themanummers (indien nog niet uitverkocht) bestellen,
alsmede allerlei publicaties die de HVB heeft doen uitkomen.
Ons fotoalbum groeit gestaag; vele foto’s zijn toegevoegd. Indien u onlangs de tentoonstelling
op de Van Blaaderenweg bij Forest Bergen heeft bezocht, zult u ongetwijfeld op een of meer
foto’s staan. Neem een kijkje!

Najaarstentoonstelling 2010
Op zaterdag 27 en zondag 28 november 2010 werd door de Historische Vereniging Bergen na 7
jaar weer een tentoonstelling gehouden van particuliere verzamelaars over het vroegere Bergen
en Bergen aan Zee.
De tentoonstelling werd geopend door burgemeester Hetty Hafkamp die door een vergrote
poster stapte en daarmee terug ging in de tijd.
In het pand van Forest Bergen op de van Blaaderenweg 10A was door de exposanten en de
leden van het bestuur hard gewerkt om vrijdagavond alles om te toveren tot een voor meer dan
2000 bezoekers interessant gebeuren.
Wat was er te zien? Met de klok mee kon men eerst genieten de foto’s van 25 jaar archief van
de gemeente Bergen dat door Ron Wessels wordt beheerd. Daarna kwam de maquette van het
station van Bello dat met zeer veel liefde door Mart Henneke is gemaakt, gevolgd door Leo
Rotthier met zijn enorme verzameling van boeken over Bergen.
Hiernaast stonden Gerard Meyer en Mees Schotten met foto’s van de gestrande Katingo,
luchtfoto’s van Bergen aan Zee, souvenirs, ansichtkaarten en gebruiksvoorwerpen.
Eldert Groenewoud had een tafel met ordners met foto’s en krantenknipsels en dia’s. Tussen
hem en Joop Ranzijn met zijn boeken, mappen en foto’s over polderlandschap en molens, hing
een groot scherm waarop Fred Jostmeijer de hele dag door een compilatie vertoonde van de
Oranjevereniging, Oud-Bergen, de HVB website en de HVB-ledenwerving.
Verderop langs de wand stond Jaap Veldt met alles over de stoomzuivelfabriek Wilhelmina
Bergen NH (1906 – 1950) met naast hem Piet Mooij die zijn op schaal zelfgemaakte
stolpboerderij liet zien, maar ook de kaart waarop alle neergestorte vliegtuigen in de gemeente
Bergen aangegeven staan.
In het midden kon men genieten van de foto’s van Lau Vrasdonk en Jan Roosloot over de
kinderspelen van Koninginnedag 1951 en foto’s van het PTT kantoor.
Als men nog verder doorliep kon met de foto’s en het archief van de voetbalvereniging Berdos
bekijken die door Kees Wokke zo goed bewaard zijn gebleven.
Tegen de meest zuidelijke muur hadden Irmgard Leyen en Ed Duin hun verzameling van het
pensionaat en retraitehuis, foto’s, theelepeltjes, speldjes en sleutelhangers.
Voordat men weer naar buiten ging, kon men nog langs bij de boekenhoek. Hier stond een
stand van de Historische Vereniging Bergen NH waar men zich lid kon maken, maar ook het
Straatnamenboek, oude kronieken, themanummers, wandelroutes en VVV-kaart van Bergen
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van 1937 kon aanschaffen.
Hierbij stonden ook Piet Vijn, Henk Jellema, Maria Smook en George Vahl om hun boeken
over Bergen te verkopen.
Een leuk gegeven is dat op zaterdag de magische grens van 1500 leden werd bereikt doordat
een achter-achternicht van Jacob van Reenen zich aanmeldde voor een lidmaatschap. Zij
verdiende hiermee een diner voor twee in het Parkhotel. Leo Rotthier bood meteen spontaan
een historische wandeling door Bergen aan.
Het bestuur van de HVB kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement dat mede door de
donatie van de RABO bank van 1000,- Euro, het gratis parkeerterrein van de gebr. Min en  het
gratis gebruik van de show wanden van de gemeente zo succesvol was.
Maar dit alles was niet mogelijk als de HVB niet gesteund was door Coos Ursem die zich
heeft ingezet voor de flyers en het contact met de RABO bank heeft onderhouden, de overige
vrijwilligers en alle enthousiaste exposanten die alle dagen hebben gewerkt en gestaan en
natuurlijk Louis Witte van Forest Bergen die geheel belangeloos zijn pand ter beschikking heeft
gesteld.

Schenkingen of nalatenschap
Heel veel Bergenaren dragen de Historische Vereniging Bergen een warm hart toe, de
verschillende commissies / werkgroepen zijn zeer enthousiast en willen aan de slag met een
aantal projecten waarbij o.a. ook de schooljeugd wordt betrokken.
Hiervoor is financiële ondersteuning onontbeerlijk. Mocht u ondersteuning overwegen, dan is
het mogelijk om onder speciale voorwaarden geld beschikbaar te stellen, d.m.v. gift, legaat of
erfstelling.
Mogelijkheden tot schenking of nalatenschap
1. het vermaken van een legaat of erfstelling in uw testament.
2. het doen van giften. (eenmalig)
3. het doen van giften in de vorm van een periodieke uitkering (zie bijgevoegde volmacht)
Mogelijkheid 1
Het is mogelijk om in uw testament een legaat of erfstelling ten gunste van de HVB op te
nemen.  Hiervoor is een notariële akte nodig.
Mogelijkheid 2
Indien u eenmalig een gift/schenking doet dan kunt u het geschonken bedrag in uw aangifte
inkomstenbelasting in box 1 aftrekken van uw inkomen van dat jaar, minus de voor u geldende
drempel.
Mogelijkheid 3
Indien u jaarlijks een gift/schenking wilt doen, kan dat notarieel vastgelegd worden. U
bepaalt dan zelf hoeveel jaar u wilt schenken, met een wettelijk minimum van vijf jaar. Deze
schenkingen zijn in het geheel aftrekbaar binnen de aangifte inkomstenbelasting in box 1. Er
gelden geen drempels.
Dit betekent voor mensen van 65 jaar en ouder, dat u 15.1% tot maximaal 52%, afhankelijk van
uw belastbaar inkomen, van de belastingdienst terug ontvangt.
Bent u jonger dan 65 jaar dan kunt u 33%, tot maximaal 52% van de belastingdienst terug
ontvangen. Ook weer afhankelijk van uw belastbaar inkomen.
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De Historische Vereniging Bergen is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI) onder dossiernummer 11030. U kunt ons vinden op de site van de belastingdienst
onder de Alfabetische lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).
Vanaf 1 januari 2006 zijn t.a.v. de erkende goede doelinstellingen in het geheel geen schenking
-of successierecht meer verschuldigd over de schenkingen, legaten of erfstellingen die zij
ontvangen.
Als u overweegt mee te doen laat het ons weten, dan nemen wij graag contact met u op via
onze voorzitter de heer N. Weel, telefoonnummer 072-5812106 of de penningmeester Marry
Ranzijn, telefoonnummer 072-5814228.

Terugblik op de najaarsexcursies van 2010
Zaterdag 25 september fietsten we langs een aantal panden, die door de gemeente in januari
2010
als gemeentelijk monument zijn aangewezen. Willem Jan Bleys, die de excursie zeer zorgvuldig
had uitgezet, had ook nog een aantal bijzondere rijks- en provinciale monumenten die op de
route lagen meegenomen, evenals panden die nog geen monument zijn, maar daar wel voor op
de nominatie staan.
Het werd een verrassende fietstocht, waarbij bleek dat het vooral om de architectuurhistorische
waarde van een pand ging en schoonheid van het gebouw een minder belangrijke rol speelde.
Zo zijn bijvoorbeeld het huisje 'Kijkuit' aan de Dorpsstraat en het VVV kantoortje aan de Oude
Prinsweg gemeentelijke monumenten geworden. En wat te denken van de vier geschakelde
herenhuizen aan de Karel de Grotelaan, die er toch niet bepaald fraai onderhouden bijstaan.
De grootste verrassing was misschien wel het elektriciteitsgebouwtje van het GEB aan het
Nachtegalenlaantje, gebouwd in Amsterdamse-Schoolstijl, door bijna niemand ooit opgemerkt.
Zaterdag 23 oktober was een gure en natte dag. Toch waagden velen zich naar Bergen aan Zee
waar, na een fikse wandeling, de erwtensoep van ons bestuurslid Stella Schrijver op ons wachtte.
Er hadden zich zó veel leden voor deze wandeltocht opgegeven, dat we zowel in de ochtend
als in de middag  twee rondleiders nodig hadden. Bert Buizer en Frits David Zeiler, die beiden
veel over Bergen aan Zee gepubliceerd hebben, waren onze deskundige gidsen. Maar ook Leo
Rotthier was de ochtend en de middag in touw. Door de grote belangstelling hebben we ons
zeedorp ook in ons voorjaarprogramma opgenomen.
Zaterdag 6 november bezochten we, op de fiets, een drietal scholen in Bergen. Dat waren
de Van Reenenschool en de Adelbertusschool; oude scholen met een bijzondere sfeer en als
tegenhanger een heel nieuw schoolgebouw, namelijk de Brede School in Saenegeest. Wim Jan
Schotten en Marijke Kirpensteijn, die deze excursie voorbereid hadden, vertelden over de
geschiedenis van de oude scholen. Zij gaven een rondleiding, vaak onderbroken door oud
leerlingen, die met tal van herinneringen uit hun schooltijd kwamen. Op de Brede School, een
samengaan van de Lucebert - en de Matthieu Wiegmanschool,   werden we ontvangen door
Mevr. van Mierloo, directeur van de Matthieu Wiegmanschool. Naast een rondleiding door het
prachtige schoolgebouw, deed zij ons ook nieuwe manieren van leren uit de doeken. Leuk dat
ze met haar enthousiasme zoveel tijd voor ons vrijmaakte.
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Voorjaarsexcursies 2011
Bio vakantieoord
Zaterdag 19 maart 10.00 uur en 14.00 uur, verzamelen in het huis.
Het is al weer een flink aantal jaren geleden en het wordt dus weer de hoogste tijd: een bezoek
aan het Russenduin of wel Huize Glory is altijd een succes. Jan Boersma, die in zijn jeugd
op het terrein van de toenmalige vakantiekolonie woonde, heeft zich weer bereid verklaard
over zijn eigen geschiedenis met het huis te vertellen. Daarna komen het prachtige interieur, de
bijzondere bouwstijl, ligging en natuurlijk de toren met het geweldige uitzicht aan de beurt.
Mevr. Boland zal ons, zoals altijd, vast weer met open armen ontvangen.
De duinen van Bergen aan Zee
Zaterdag 16 april, een wandeling door de noordelijke duinen van Bergen aan Zee, onder
deskundige leiding van Bert Buizer en Leon Terlouw. Een gebied waar we waarschijnlijk nooit
komen, maar waar veel te zien is en waar veel over te vertellen valt. De natuur speelt in deze
excursie natuurlijk de hoofdrol; een stuk duingebied zoals het er oorspronkelijk uitzag.
Verzamelen bij het Zeehuis om 10.00 en 14.00 uur
Het Regionaal Archief
Zaterdag 21 mei gaan we naar het nieuwe Regionaal Archief in de vroegere ambachtsschool
aan de Bergerweg in Alkmaar. We worden daar welkom geheten door de archivarissen Harry de
Raad en Paul Post, die ons, met behulp van allerlei moderne technieken en middelen, wegwijs
zullen maken in dit spiksplinternieuwe archief. De locatie is prachtig en we stellen ons er dan
ook veel van voor.
Verzamelen om 10.00 of 14.00 uur in het nieuwe Archief.

Najaarslezing
De groei naar een groter aantal leden brengt ook problemen met zich mee. Zo hebben wij als
bestuur bij de Najaarslezing een geweldige overschrijding moeten verwerken; in de Ruïnekerk
mogen maximaal 220 personen, de inschrijving sloot op 355. Een aantal bestuursleden heeft een
hele middag via de telefoon een omzetting moeten realiseren naar een andere datum. Jammer
is dan te constateren dat een aantal leden het zonder bericht laat afweten en er op de eerste
avond nog een flink aantal plaatsen onbezet is gebleven. Het is natuurlijk geweldig dat er zoveel
belangstelling is voor een lezing.  Wij zullen ons als bestuur beraden hoe hier mee om te gaan.
Wilt u van uw kant zo vriendelijk zijn om bij verhindering u tijdig af te melden? Dit kunt u
(het liefst) doen via email: hvb-stella@quicknet.nl of info@marryranzijn.nl  U kunt ook bellen
met: 06 414 00 124
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