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Voorwoord
Met Pinksteren vieren we de 28e editie 
van de Havenfeesten in Etten-Leur.

We hangen de vlaggen uit en de haven 
ligt dan vol met boten. Er zijn markten, 
muziek, toneel en demonstraties van 
kunst, oude ambachten en klassieke 
voertuigen. Ook zijn er diverse  toch-
ten. Verenigingen organiseren o.a. een 
tractortocht, hardloopwedstrijd en 
brommertocht. Bij het Schipperskwar-
tier is een kinderplein met groot terras. 
Op het plein zijn activiteiten voor de 
kinderen. Een zweefmolen, draaimo-
len, springkussens en schminkkraam 
ontbreken niet.

Trots ben ik op de inzet van maar 
liefst 200 vrijwilligers van Etten-Leurse 
verenigingen, die voor én achter de 
schermen helpen. Zonder de inzet van 
al deze mensen zouden de Havenfees-
ten niet zo groots en divers zijn.

In deze krant leest u alles over de Ha-
venfeesten.

Ik wens u leesplezier en nodig u van 
harte uit om naar de 28e Leurse Ha-
venfeesten te komen!

Stichting Adriaan van Bergen
Frank Vrolijk, voorzitter

Etten-Leur
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11.00-14.00 uur 
Lelieloop door Road 
Runners Etten-Leur
www.rrel.nl

13.00-18.00 uur (entree € 3,00)
Country linedance
Festival

       Country linedance Festival in
Het Turfschip door Maja Dancers 

Wijzigingen voorbehouden

13.00-17.00 uur (entree gratis) 
Paardenmarkt
aan de Leurse Dijk met:

    Een veertigtal kramen met boeren 
producten en oude ambachten

    Antieke tractoren
    Gehandicapten Oldtimer Tour
    Rondrit klassieke bromfi etsen
    Kinderdorp met onder andere 

springkussens en schminken
     Shantykoren
    Scharenslijper, Albert de Barbier

en vele andere oude ambachten

    Demonstratie politiehonden
    Palingroker
    Viswedstrijd door

‘HSV De Kleine Voorn’
    Expositie Trouwkerkje
   Zweef/draaimolen (€ 1,00)

Optreden in Schipperskwartier van:
    Suc6FM Roadshow en

diverse artiesten

Bereikbaarheid
Havenfeesten
De Havenfeesten zijn bereikbaar via rijksweg 
A58 (Breda-Roosendaal). Neem afslag 18 en 
volg de borden Etten-Leur Noord. Op 4 juni 
wordt u naar parkeerruimte begeleid waar u uw 
auto gratis kunt parkeren.

Uw fi ets kunt u op zondag 4  juni  tegen een 
kleine vergoeding bewaakt stallen in de Eik-
straat en de Lange Brugstraat.

Colofon
Stichting Adriaan van Bergen
Postbus 629, 4870 AP Etten-Leur

T: 06-12904171
E: info@leursehavenfeesten.nl
 I: www.leursehavenfeesten.nl

  @AdrVBergen
  www.facebook.com/

        leurse.havenfeesten

13.30-17.30 uur (entree gratis)
Bingo en muziek

    voor de ouderen in het
Schipperskwartier

18.30-22.00 uur (entree gratis)
Montmartre: Parijse 
markt aan de Leurse Dijk
met:

    Schminken
      Sneltekenaar
     Silhouetknipster
     Proeven van wijn en Franse kaas
    80 kramen met kunstzinnige

uitingen
    Straattoneel
   Zweef/draaimolen (€ 1,00)

Optredens op podium
Schipperstraat van:
 -   Theatr'EL (19.15-20.00 uur)
 -   Petit Fours (20.00-21.00 uur)

Optreden in Turfschip van:
      Gitaarschool Toon van de

Maagdenberg 18.30-01.00 uur

Optreden in Schipperskwartier van:
    Allround Coverband Highlight

20.30-24.00 uur

10.00-17.00 uur (entree € 2,00,
kinderen tot 12 jaar gratis)
Grote jaarmarkt in het 
centrum van Leur met:

      300 kramen
      Oude ambachten

      Zweef-/draaimolen (€ 1,00)
      Kinderdorp met onder andere 

springkussens en schminken
    Stationaire motoren
    Straattoneel 
    Show van klassieke bromfi etsen
   Foodtrucks
    Blaaskapellen
    Expositie Trouwkerkje

Optreden in Schipperskwartier van:
    Suc6FM Roadshow en

diverse artiesten

Programma

Vrijdag

2 juni
Zondag

4 juni
Maandag

5 juni
Zaterdag

3 juni



Montmartre
Vrijdagavond 2 juni is de Leurse Haven 
omgetoverd tot de Leurse Seine.

Speciaal voor de Leurse Havenfees-
ten maken kunstenaars werken over 
de Leurse Haven. Tijdens Montmartre 
exposeren zij hun werk en demonstre-
ren live hun kunsten. Ook knipt een 
silhouetknipster er lustig op los. 

Dat is nog niet alles.
Er is ook straattoneel van toneelgroep 
‘Mag het licht uit’, levende standbeel-
den en optredens met muziek. De mu-
ziek wordt verzorgd door Gitaarschool 
Toon van den Maagdenberg, Petit 
Fours en Theatr`EL. 

Bij het Schipperskwartier kunt u op het 
terras koffi  e, bier en fris drinken. Ook 
zijn hier het Leurse bier Augustinus te 
proeven of is een opregte Leurse bor-
rel verkrijgbaar.

In 'Moulin Rouge de Lelie' serveert de 
molenaar Franse crêpes of Hollandse 
pannenkoeken. Kinderen mogen gra-
tis pannenkoeken komen eten. En na-
tuurlijk ontbreken wijn en Franse kaas-
jes niet op Montmartre. 

A bientôt op Montmartre aan de Leur-
se Seine. Vrijdag 2 juni tussen 18.30 en 
22.00 uur.

      Leurse
Havenfeesten
      Leurse
Havenfeesten
      Leurse

5

vrijdag 2 juni

Montmartre

Vrijdag 2 juni

PETIT
FOURS

Petit Fours
‘Petit Fours’ is een akoestisch combo 
en neemt jullie mee op een muzikale 
reis door de geweldige Franse muziek-
historie. Met stemmige chansons en 
gezellige Franstalige tophits van het 
Eurosongfestival. Maar ook moderner 
repertoire van bijvoorbeeld Stromae. 
Frankrijk op z’n muzikale best dus! 
Meezingen en dansen mag, bij voor-
keur met een lekker wijntje en hapje 
erbij.

Petit Fours zijn:
Monique ten Cate, Vera Hartman,   
Yvonne Jochems, Vic van den Broek, 
Henk van Aert,  Arie Voermans en 
Hugo van den Elshout.

`Petit Fours` treedt voor u op tussen 
20.00 en 21.00 uur.

Kunstweek Leur 29 en 30 mei
Kom 29 en 30 mei kunst maken op het terras van het Turfschip, beide dagen 
van 13.00 tot 17.00 uur. Kunstenaars en geïnteresseerden leggen in samen-
werking met Rian Huijbregts, de Leurse Haven en haar omgeving op hun 
eigen manier vast op doek. Het thema dit jaar is “de brug”. De kunstenaars 
exposeren en verkopen hun werk met de Leurse Havenfeesten tijdens Mont-
martre op vrijdagavond. Deelname is gratis. Interesse? Laat het ons weten via
expositie@leursehavenfeesten.nl. Als u uw schildergerei meeneemt, zorgen 
wij voor koffi  e, thee of fris en een versnapering op het terras. 29 en 30 mei

KUNSTWEEK
LEUR

Vrijdag 2 juni

MONTMARTRE
LEUR
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Zaterdag 3 juni

Paardenmarkt

zaterdag 3 juni

Klassieke bromfi etsrit
Dit jaar organiseren ´de Etten-Leurse bromfi etsvrienden’ voor de 19e maal een 
gezellige bromfi etsrit tijdens de Havenfeesten. De rit is zo’n tachtig kilometer 
lang en uitgezet met pijlen. Alle bezitters van een klassieke brommer of lichte 
motor kunnen meedoen. Van iedere deelnemer wordt bij aankomst een herin-
neringsfoto gemaakt. 

Inschrijven kan op 3 juni vanaf 09.00 uur bij café “Hof van Holland” aan het Van 
Bergenplein 41 in Etten-Leur.

Komen kijken op zaterdag 3 juni, kan natuurlijk ook. De bromfi etsen zullen on-
geveer om 15.00 uur terug zijn bij de Leurse Haven en zijn dan te bewonderen 
rondom molen de Lelie.
Voor informatie over de bromfi etsvrienden kunt u een kijkje nemen op de
website: www.elbv.nl.

Zaterdag 3 juni

OLDTIMER
KONVOOI

Paardenmarkt 
Op zaterdag 3 juni is er op de Leur een echte paardenmarkt. Handelaren ont-
moeten elkaar en kopen en verkopen paarden en pony’s. Op de markt is nog veel 
meer te zien. Kom kijken naar oude ambachten, zoals een echte palingroker en 
een barbier, oldtimers, oude tractoren en klassieke bromfi etsen. Lokale onder-
nemers verkopen ambachtelijke producten: kersen, ijs, worst en kaas. Voor de 
kinderen is er een nostalgische draaimolen en echte zweefmolen! 
Bij het Schipperskwartier kunt u op het terras koffi  e, bier en fris drinken. Ook zijn 
Leurse bier Augustinus te proeven en is een opregte Leurse borrel verkrijgbaar. 

Graag begroeten wij u op zaterdag 3 juni, tussen 13.00 en 17.00 uur!

Zaterdag 3 juni

BROMFIETS
RIT

Oldtimer bezitters en bestuurders 
geven gehandicapten uit de regio 
een ritje als passagier in hun
voertuig.

Om 11.30 uur verzamelen de
Oldtimers in de omgeving van het 
Schipperskwartier (feesttent in 
Schoenmakerspark).

De auto’s vertrekken om 12.30 uur 
voor een tocht van ongeveer een 

uur door de polders rondom
Etten-Leur.

Bij terugkomst worden de bestuur-
ders en hun bijrijder(s) in het
Schipperskwartier ontvangen.

Voor informatie en aanmeldingen 
kunt u bellen naar 
06-42464389/06-40431452
of mailen naar:
oldtimerrit@leursehavenfeesten.nl

Gehandicapten Oldtimer Konvooi

PAARDEN
MARKT

Zaterdag 3 juni

RONDRIT
OUDE TRACTOREN
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Zondag 4 juni

Grote Jaarmarkt

zondag 4 juni

STATIONAIRE MOTOREN EN
OUDE TRACTOREN

Zondag 4 juni

STATIONAIRE
MOTOREN

GROTE
JAARMARKT
van 10.00-17.00 uur (entree € 2,00, 
kinderen tot 12 jaar gratis)

Op eerste pinksterdag is de grote jaar-
markt. Er zijn maar liefst 300 kramen, 
oude ambachten zoals een touwsla-
ger, glasblazer en rietvlechter en er is 
straattoneel.

In het Heerma van Vossplantsoen zijn 
demonstraties van stationaire mo-

toren, antieke tractoren en klassieke 
bromfi etsen.
Nieuw dit jaar zijn foodtrucks in het 
Heerma van Vossplantsoen. 

Er zijn diverse podia, waarop diverse 
blaaskapellen uit Etten-Leur en om-
streken hun beste beentje voor zullen 
zetten. Aan de kinderen is ook gedacht. 
Bij de feesttent in het Schoenmakers-
park is een kinderdorp ingericht.

De plaatselijke horecaondernemers 
hebben deze dag sfeervolle terrassen 
ingericht en uiteraard kunt u in het 
sfeervolle Schipperskwartier aan de 
Leurse Dijk een bakkie doen, een Au-
gustinus of een opregte Leurse borrel 
drinken.

Grote Jaarmarkt: eerste pinksterdag, 
zondag 4 juni 10.00 uur en 17.00 uur. 

BLAASKAPELLEN-
FESTIVAL 
‘HERRIE AAN
DE HAVEN’

Tijdens het blaaskapellenfestival spe-
len kapellen op diverse podia, die 
verspreid opgesteld staan op de jaar-
markt.

De kapellen zullen tussen 11.30 en 
16.30 uur keer op keer hun muzikale 
klanken ten gehore brengen. Om 
17.00 uur zal de prijsuitreiking plaats-
vinden bij café Roeloff s.

De winnende kapel krijgt de Adriaan 
van Bergen bokaal en zal nog een toe-
gift spelen.

Meer informatie over het blaaskapel-
lenfestival is te vinden op facebook:
www.facebook.com/deHutseklutsers.

In het Heerma van Vossplantsoen ronken en ploff en stationaire motoren en wor-
den antieke tractoren tentoongesteld.

Te zien zijn bijvoorbeeld Deutz dieselmotor afkomstig uit brouwerij de Schenk-
kan uit Leur en een Lister CS dieselmotor uit 1928, maar ook een oude Hanomag 
of Fendt traktor.

Wilt u ook even terug in de tijd? Kom dan op 4 juni kijken naar de oude motoren 
en tractoren in het Heerma van Vossplantsoen!

GROTE
JAARMARKT

Zondag 4 juni

BLAAS
KAPELLEN



Angelique van Elteren

Mitch Kerstens

4 juni
gehele dag: 
           Roadshow

Vanaf 14.00 uur live optredens van: 
Wendy Woop

 

Tina van Beeck

Johan Heeren

Mitch Kerstens

Wijzigingen voorbehouden.

3 juni
gehele dag: 
           Roadshow

Vanaf 14.00 uur live optredens van: 
Johan Heeren
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2, 3 en 4 juni

Schipperskwartier

Kinderdorp

Kom lekker spelen in het kinderdorp. 
Naast het Schipperskwartier komt 
een plein met onder andere een 
zweefmolen, draaimolen, springkus-
sens en schminkkraam.

Terwijl je papa en mama genieten 
van een drankje op het grote terras 
van het Schipperskwartier, kan jij lek-
ker spelen of jezelf laten schminken.

2, 3 en 4 juni
Schipperskwartier

Bij het Schipperskwartier kunt u op het 
terras koffi  e, bier en fris drinken. Ook zijn 
het Leurse bier Augustinus en de opreg-
te Leurse borrel verkrijgbaar. Het Schip-
perskwartier vindt u in het Schoenma-
kerspark aan de Muldersweg.

Suc6FM verzorgt op 3 en 4 juni in het 
Schipperskwartier een matineepro-
gramma met diverse artiesten.

2 juni
13.30-17.30
Bingo en muziek 
voor de ouderen

Vanaf 20.30 uur: 
Highlight

Highlight is een vijfpersoons dans- en 
amusementsorkest met een breed en 
veelzijdig repertoire.
Highlight speelt de pannen van het 
dak en weet wat het publiek wil horen. 

Ze staan klaar voor u op de Leurse Ha-
venfeesten!
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Zaterdag 3 en zondag 4 juni

Jan Mulders 

Jan Mulders exposeert zijn werk tijdens 
het pinksterweekend.

Beeldende kunst is voor Jan het fysiek via 
beeldtaal in beeld brengen van wat je ziet, 
hoort, voelt en ruikt. Vooral het kijken is 
belangrijk omdat meer dan een vluchtig 
contact nodig is met het onderwerp, mo-
del of object wat in beeld gebracht moet 
worden. De kleuren of vormen kunnen 
subtiel of extreem afwijken, maar moeten 
wel ’n unieke sfeer, boodschap of span-
ning uitstralen.

Jan voelt zich het meest aangetrokken 
door het impressionisme. Er mag iets te 
ontdekken zijn bij het kijken. Het moet 
echter geen puzzel zijn of iets waar een 
verhaal bij verteld moet worden om er 
iets van te begrijpen. Wil je meer informa-
tie over Jan en zijn werk, bezoek dan zijn 
website:  janmulders.nl

Wij nodigen u graag uit, een kijkje te ko-
men nemen in het Trouwkerkje aan het 
Van Bergenplein. Dit kan op zaterdag 3 
juni van 13.00 tot 17.00 en zondag 4 juni 
van 10.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Op 9 februari jongstleden is onze hoff otograaf 
Hans Verbraak overleden. Hans heeft sinds 
het begin deze eeuw duizenden foto’s van de 
Leurse Havenfeesten gemaakt. Hans was op die 
feesten met zijn camera een graag geziene gast. 
Het woord ´selfi e´ bestond nog niet toen Hans 
ze, met vele bezoekers, op de Havenfeesten al 
maakte.

Als eerbetoon aan Hans exposeren we een wil-
lekeurige selectie van zijn foto´s op 3 en 4 juni 
in de hal van het Trouwkerkje. Op deze wijze is 
Hans er dit jaar toch ´gewoon´ bij.

Hans Verbraak
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Inschrijff ormulier Lelieloop 5 juni 2017

Inleveren vanaf 9.30 uur tot 15 minuten voor de start bij
het Turfschip Schipperstraat 2 te 4871 KK Etten-Leur.

Voor- en achternaam:   .................................................................................................

Vereniging:   ......................................................................................................................

Afstand:   1,2 km kinderloop t/m 10 jaar
   2,5 km juniorenloop 
   5 km prestatieloop
   10 km prestatieloop

Adres:  ...........................................................................................................................

Woonplaats:  ....................................................................................................................

Telefoonnummer:   .........................................................................................................

Deelname geschiedt op eigen risico, de organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade/verlies/diefstal aan en 
van eigendommen van de deelnemer. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.

     Vrouw   
     Man       

Lelieloop
Tweede pinksterdag vindt voor de 24e keer de Lelieloop plaats. Het parkoers 

gaat door de straten van Etten-Leur Noord, waarbij de deelnemers tijdens 

de race ook dóór molen ‘De Lelie’ lopen. Kangoo-jumpers zijn van harte wel-

kom om deel te nemen. Helaas is het parkoers niet geschikt voor wheelers.

Inschrijven, omkleden en douchen in ‘Het Turfschip’ Schipperstraat 2.

Het programma is als volgt samengesteld:

11.00 uur:   10 km prestatieloop

12.30 uur:   1,2 km  kinderloop t/m 10 jaar, voor de deelnemers

is er een leuke herinnering.

13.00 uur:   2,5 km juniorenloop (11 t/m 15 jaar)

13.00 uur:   5 km prestatieloop

Nadere informatie over de Lelieloop kunt u vinden op www.rrel.nl
Een gedeelte van de opbrengst van de Lelieloop komt ten goede aan

molen de Lelie ten behoeve van het behoud van dit monument.

Maandag 5 juni

Country linedance middag
In het kader van de Havenfeesten or-
ganiseren de Maja Dansers op tweede 
pinksterdag een grote country line-
dance middag (13.00 tot 18.00 uur) in 
het Turfschip in Etten-Leur.

Iedereen die van linedance houdt of 
er nieuwsgierig naar is, is welkom om 
deze middag te komen kijken of mee 

te dansen. Niemand hoeft aan de kant 
te blijven staan. Een aantal dansen 
worden voorgedaan en wie wil, mag 
meedoen.  

Meer informatie over de Maja Dansers 
of de linedance middag is te vinden op 
www.majadansers.nl.

Maandag 5 juni

COUNTRY
LINEDANCE

LELIE
LOOP

Maandag 5 juni
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Sinds 1990 viert Etten-Leur Haven-
feesten. In dat jaar werd de Stichting 
Adriaan van Bergen opgericht om een 
evenement te organiseren dat in het 
teken stond van de herdenking van 
de list van de Leurse turfschipper Adri-
aan van Bergen. In 1590, tijdens de 
tachtigjarige oorlog, voer hij met zijn 
turfschip Breda binnen en hielp de 
stad bevrijden. De Leurse Havenfees-
ten zijn inmiddels uitgegroeid tot een 
vierdaags evenement in het pinkster-
weekend. De feesten trekken jaarlijkse 
zo’n 25.000 bezoekers.

De opbrengsten van de Havenfeesten 
besteedt de Stichting aan projecten in 
Etten-Leur. Zo droeg Stichting Adriaan 
van Bergen bij aan de restauratie van 
het uurwerk van de Petruskerk, de her-
bouw van Molen de Lelie en het plaat-
sen van een plaquette ter herinnering 
aan de bevrijding van Etten-Leur in 
1944. Het Leurse bier Augustinus is 
met steun van de Stichting Adriaan 
van Bergen ge(her)ïntroduceerd en 
nog altijd te koop bij Slijterij 56 en de 
lokale horeca.

Over Stichting 
Adriaan van Bergen

Ter ere van het 25 jarig bestaan van de 
Stichting Adriaan van Bergen in 2014, 
werd in dat jaar samen met theater-
groep Josjes het ‘Adriaan van Bergen 
Spektakel’ opgevoerd. Vier avonden op 

rij, speelden de boeren, burgers, solda-
ten, prinsen en regenten van theater-
groep Josjes het verhaal van Adriaan 
van Bergen en de list van het turfschip. 
Molen de Lelie en de Leurse Haven wa-

ren het decor van dit openlucht thea-
ter spektakel.
De activiteiten van Stichting Adriaan 
van Bergen worden mogelijk gemaakt 
door een team van 23 vrijwilligers.

Slow-daten voor 50+'ers
23 september 2017
Waarom slow-daten?
Wijkvereniging Etten-Leur Noord or-
ganiseert op Burendag vanaf 14:00 
uur (zaterdagmiddag 23 september) 
in ‘t Turfschip een nieuwe activiteit 
om eenzaamheid tegen te gaan: Slow-
daten voor ouderen. Stichting Adriaan 
van Bergen, KBO Leur en de wijkmana-
ger ondersteunen de wijkvereniging 
bij dit initiatief. Je hoeft overigens niet 
perse eenzaam te zijn om deel te ne-
men. Iemand ontmoeten waarmee je 
een kopje koffi  e drinkt, naar de fi lm 
kan gaan of een leuk gesprek kunt 
voeren, is altijd fi jn! Iedereen die 50 
jaar is of ouder en het leuk vindt om 
iemand te ontmoeten kan meedoen.

Heb je zelf geen behoefte om te slow-
daten, maar ken je iemand waarvan 
je weet dat hij of zij het wel fi jn zou 
vinden, neem die persoon op 23 sep-
tember dan mee naar ‘t Turfschip. Voor 
jezelf is er ook van alles te doen deze 
middag. 

Moet ik me aanmelden? 
Voor de voorbereiding van de middag

is het handig om je even aan te mel-
den, maar dat hoeft niet. Aanmelden 
kan heel gemakkelijk.
Stuur, voor 1 september, een bericht 
naar wijkettenleurnoord@ziggo.nl.

Wil je meer uitleg over het slow-daten, 
dan kan je bellen met  Amy Hane-
maaijer op 06-2508 8034. 

Hoe gaat dat nou; slow-daten?
Je hebt deze middag op een leuke 
manier met 6 deelnemers een gesprek 
van een kwartier. De middag wordt 
begeleid door vrijwilligers. We sluiten 
samen af met hopelijk een aantal mat-
ches.

Mocht je niet zelfstandig kunnen rei-
zen? Geef het aan op het aanmeldfor-
mulier en je wordt door onze eigen 
meneer en mevrouw de Bok met de 
humor van Geer en Goor thuis opge-
haald!

We zien je graag op de 23e september 
in ‘t Turfschip om 14.00 uur!

Van Gogh Leeft 
week Etten-Leur!

Van 3 juni  tot en met 11 juni 2017 is 
het weer zover! Een zestal locaties in en 

rondom het centrum van Etten-Leur , 
staan vol met prachtige kunstwerken 
van verschillende kunstenaars! Die zeer 
zeker de moeite waard zijn om te bekij-
ken. 

Met als thema Vincents brug van Etten 
naar Leur heeft er een  wedstrijd plaats 
gevonden. Kunst in de vorm van een 
foto, schilderij of een tekening in kon-
den ingeleverd worden tot 1 mei. De 20 
beste werken worden geëxposeerd in de 
van Goghkerk en kunt u daar komen be-
zichtigen. 

Openingstijden zijn van 3 juni tot en met 
11 juni 2017 van 13:00-17:00 uur.

3 t/m 11 juni

VAN GOGH
LEEFT!

City App 
Etten-Leur wordt steeds leuker. En 
dat kun je nu ook ontdekken via de 
Etten-Leur City App. De City app is 
een initiatief van de gemeente Etten-
Leur in samenwerking met onder 
andere Koninklijke Horeca, MKB Et-
ten-Leur, Wereldhave en individuele 
ondernemers. Ben je op zoek naar 
een lekker restaurant, gezellig café, 
leuke winkel of bruisend evenement, 
zoals de Havenfeesten, dan helpen 
de mobiele app en de website

www.etten-leurcityapp.nl
 je op weg.

De mobiele app is gratis te downloa-
den in de App Store en Google Play. 
Ontdek ook hoe ontzettend leuk Et-
ten-Leur is en download de app!

Achterste rij vlnr: Frits van der Meulen, Arjen Klep, Ruud van Gils, Ed Mulder, Peter Nooijens
Middelste rij vlnr: Jos van Nijnatten, Freddy van Peer, Johan Mol, Marjanne Hermans, Lia Boeren, Appie Exalto, Cees van der Logt, Maarten Vermeulen, Dennis van der Logt
Voorste rij vlnr: Peter Meesters, Izaäk Roeloff s, Frank Vrolijk, Jan Jongenelis
Op de foto ontbreken: Frank van Oers, Jozef Hermans, Roger Hoek, Jeroen Tak en Henri Yntema


