
SAMEN VERDER
VERKIEZ INGSKRANT

Dion vertelt: “Vanaf het begin 
was het duidelijk: de  drie 
meiden gingen voor een 10. En 
dat deden ze! We hadden een 
goede klik en alles verliep vlot. 
De planning, afspraken,  inzet, 
alles klopte.” “Het  was voor ons 
fi jn,” vult Lott e aan, “dat Dion 
ons zelf onderwerpen liet kiezen 
die wij interessant vonden.” 

Tessel werd PGB-woordvoerder 
‘zwembad’, Lott e ging over 
‘veilig fi etsen’ en Joyce koos voor 
‘de jeugd’. Drie aansprekende 
onderwerpen, waar de meiden 
vol voor gingen en die ook 
voor PGB belangrijk zijn. Dion: 
“Prachti g, dat zij zo op één lijn  
zaten met ons. Een volwaardig 
zwembad in Oisterwijk, veilig 
fi etsen op het rode fi etspad 
en dus ook bij 2College. En 
ten slott e het uitgaan en 
winkelaanbod voor de jeugd 
dat wel een impuls mag krijgen. 
Daar hebben wij met PGB ook 

nog wat van opgestoken. Wat 
te denken van bijvoorbeeld 
een disco in Tiliander en Den 
Boogaard voor 14-jarigen?”  

Dat de drie jonge talenten 
het echt leuk vonden, bleek 
wel op de verkiezingsdag. 
Hun enthousiasme en goede 
voorbereiding betaalde zich 
terug: PGB werd de over-
duidelijke winnaar op 2College 
Durendael. Lott e: “We kregen 
complimenten, zelfs van 
wethouder Lemmens via twitt er 
en van Carlo van Esch via 
Facebook. Echt heel erg leuk.”
Lott e, Tessel en Joyce, nogmaals 
bedankt en PGB is erg trots op 
jullie!

Lijstt rekker Kees van Elderen legt uit.
Kees van Elderen is een vertrouwd gezicht in de 
Oisterwijkse politi ek. Hij was de laatste vier jaar 
fracti evoorzitt er en is nu opnieuw lijstt rekker van 
Parti j Gemeente Belangen. We treff en hem thuis, 
samen met Gerry, en stellen hem enkele vragen. 

Jullie slogan ‘Samen verder!’ is dat nu 
typisch PGB? 
Kees glimlacht: “Jazeker, want het geeft  heel 
goed aan waar PGB voor staat. Ik geloof in samen 
ergens de schouders onder zett en, samen zaken 
tot stand brengen. En dat past niet alleen bij mij, 
maar ook goed bij PGB. En steeds meer ook bij 
de gemeente. PGB wil dat die samen met de 
inwoners invulling geeft  aan een pretti  ge woon- 
en leefomgeving. De slogan van PGB ‘Samen 
verder’, geeft  mij in ieder geval een goed gevoel.” 

Samen met de inwoners, wat bedoel je 
daar dan mee?
“De afgelopen jaren worden inwoners steeds 
meer betrokken bij beslissingen die de gemeente 
neemt. En die lijn wil PGB doortrekken. De 
inwoners zijn de ‘baas’ en het gaat over hun 
belangen. Laat ze dan ook meedenken en 
meebeslissen als het over hun eigen leefomgeving 
gaat. Ik denk dat de inwoners dan ook bereid zijn 
om de handen uit de mouwen te steken. Wij 
noemen dat Acti ef Burgerschap en het is voor 
PGB een belangrijk speerpunt.”

Dat klinkt goed. Is dat ook het verschil met 
andere parti jen?  
“Jazeker, PGB zet vooral in op de kracht van de 
samenleving en vooral PGB wil de inwoners 
een belangrijke rol geven. Wij juichen het toe 
dat mensen hun stem laten horen, initi ati ef 

nemen en de handen ineen slaan. Het is een 
maatschappelijke ontwikkeling die PGB koestert 
en ruimte wil geven. Daarom wil PGB ook een 
gemeente die beter luistert, minder voorschrijft  
en minder de regie voert”. 

En moeten we daarom op PGB stemmen?
“Sowieso is het erg belangrijk dát je gaat stemmen. 
En stem inderdaad op PGB als ons gedachtegoed 
en onze speerpunten je aanspreken. Je stemt 
dan ook op een parti j die echt lokaal geworteld 
is en niet wordt aangestuurd vanuit Den Haag. 
Maar stem niet alleen op 19 maart. Laat ook de 
komende jaren nog regelmati g je stem horen. 
Alleen dan kan PGB de stem van de inwoners 
van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom meer 
invloed geven. En dat vinden wij  belangrijk, want 
juist dan komen we samen verder!”

SPEERPUNT 1
Voor actief burgerschap
Niemand weet beter wat er speelt dan de 
inwoners zelf! Betrek ze als ervarings-
deskundigen bij de leefb aarheid in buurt, 
wijk of dorp. Wij zijn tegen uitbreiding van de 
intensieve veehouderij. En tegen verder bezui-
nigen op subsidies voor verenigingen. 
Geef inwoners budget en verantwoordelijkheid 
voor voorzieningen en accommodati es.

VERKIEZINGEN IN HET KLEIN 
2College Durendael kanjers blikken terug op Politi eke Dag

Wat 19 maart brengt, dat weten we nog niet. Wel kijken we nog 
even terug naar de verkiezingen op 2College van eind november. 
Parti j Gemeente Belangen won die dag, dankzij de studenten Lott e 
Paijmans, Tessel Hangelbroek en Joyce Hoeven. Samen met hun 
‘PGB-coach’ Dion Dankers blikken ze terug.

DE INWONERS IN DE HOOFDROL

Onze visie:
Hoofdrol voor de inwoners
PGB zet in op de kracht van de samenleving 
met de inwoners in de hoofdrol. Zij zijn de 
‘baas’. Het gaat over hun belangen. Laat ze 
vanaf het begin meedenken, meepraten 
en meebeslissen. Wij gaan voor een 
gemeente die beter luistert, minder 
voorschrijft  en minder regie voert. En die 
initi ati even van inwoners sti muleert en 
ruimte geeft .

Jullie slogan ‘Samen verder!’ is dat nu 
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Naam:
Kees van Elderen
Woonplaats:
Oisterwijk
Liefhebberij:
Bridgen, golf, fietsen en genieten van de tuin.
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Naam:
Dion Dankers
Woonplaats:
Oisterwijk
Liefhebberij:
Fitness bij FitXpert, 
Voetbal (zelf niet meer actief)
Organiseren o.a. 
    Wijkfeest Pannenschuur
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SPEERPUNT 2
Pretti  g wonen
PGB wil het dorpse karakter en de eigen identi teit van de kernen behouden. Met een 
grotere verscheidenheid aan woningen en minder appartementen. Meer mogelijkheden 
voor starters en jonge gezinnen. En een aantrekkelijk woon- en werkgebied op KVL. 
PGB gaat voor aantrekkelijke centra, beter groenonderhoud en PGB koestert de natuur. In 
het buitengebied willen we minder verstening en PGB is tegen het boren naar schaliegas!

SPEERPUNT 3
Iedereen kan echt meedoen
Voor zorg en welzijn zet PGB in op samenwerking, 
kleinschalige oplossingen en burgeriniti ati even. Doel: 
het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners 
én goede ondersteuning waar het nodig is. Armoede, 
eenzaamheid en inacti viteit worden bestreden. 
Brede scholen worden integrale kindcentra. 2College 
Durendael blijft  belangrijk als brede regionale school.

“In 1989 begon mijn politi eke avontuur bij PGB, 
toen nog in gemeente Moergestel. Sinds ‘94 ben 
ik raadslid, op één raadsperiode en mijn wethou-
derschap na. Na de komende verkiezingen voor 
gemeente Oisterwijk geef ik het stokje vol ver-
trouwen over.” 

De onvermijdelijke vraag: wat waren je 
politi eke hoogtepunten? 
Jan: “Voor mij persoonlijk het wethouderschap 
van 2002–2006, waarin ik namens PGB veel 
heb kunnen realiseren. We hebben toen nieuw 
ouderen- en jeugdbeleid opgesteld. De lokale 
economie kreeg een impuls met de bedrijven-
terreinen Laarakkers in Oisterwijk en Sonman II 
in Moergestel en op sportgebied werden nage-
noeg alle buitensportaccommodati es grondig 
aangepakt, zoals de atleti ekbaan. 

Ook fi nanciën en grondzaken zaten in mijn porte-
feuille. En in al die jaren was de fi nanciële positi e 
van de gemeente heel gezond”. 

Waarom stop je nu?
Jan: “25 jaar is al best lang, ik heb al die ti jd 
mijn beste beentje voor gezet voor mijn 
mede-inwoners. Bovendien ben ik niet meer de 
jongste. Maar vooral, omdat er nu jongere talenten 
bij PGB zijn. Zij hebben al laten zien zich met veel 
plezier en hun heel diverse kennis en capaci-
teiten in te willen zett en voor de inwoners van 
Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Burger-
parti cipati e dus. En dat is nou net hét stok-
paardje van PGB, de parti j die verder gaat op 
de al jaren geleden ingeslagen weg: Samen 
Verder. En tot slot: Ik ben niet weg bij PGB. Op 
de achtergrond is er nog genoeg te doen.” 

SANDER ARKESTEIJN

Als je Sander als kandidaat raadslid vraagt 
wat hij het belangrijkste speerpunt vindt, 
vertelt hij dat welzijn veel aandacht 
verdient. “Welzijn en goede zorg dan 
uiteraard. PGB vindt dat iedereen mee moet 
kunnen doen in onze samenleving. Ook na 
de veranderingen die op de gemeente af 
komen. 

De meeste mensen kunnen daar zelf 
invulling aan geven. Maar kwetsbare 
inwoners en inwoners met een beperking 
kunnen wel wat extra steun gebruiken. PGB 
wil de parti cipati e van juist die inwoners 
ondersteunen met passende hulp en zorg. 
Daar gaan we ons hard voor maken de
komende vier jaar!” 

SOCIAAL: WELZIJN EN GOEDE ZORG

Arjan Timmer Marleen Paaijmans Piet van Baest Mart Ermen Jurgen Bogers Jan Plompen Hanneke Mols Bert Klerks Dick Groenland Kim van der Sande

Naam:
Sander Arkesteijn
Woonplaats:
Moergestel
Liefhebberij:
Bierproefvereniging, 
‘de 20e eeuw’,
electronica knutselen
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Kwetsbare inwoners en inwoners 
met een beperking kunnen wel 

wat extra steun gebruiken.

25 jaar is al best 
lang, ik heb al die tijd 

mijn beste beentje voor 
gezet voor mijn 
mede-inwoners

Kenniskanonnen en ervaringsdeskundigen Eef van Doremaele en Jan Oerlemans stappen dit jaar uit 
de politi eke arena. De nieuwe lichti ng kan wel nog bij hen aankloppen. Jan Oerlemans blikt (te) kort 
terug op 25 jaar PGB en politi ek.

AFSCHEID MET EEN FIJN GEVOEL

 16 punten van PGB
• Acti ef burgerschap, de kracht van de samenleving
• Een nieuw volwaardig zwembad 
• Wonen voor jonge gezinnen en senioren
• De natuur koesteren
• Bij de landbouw, gezondheid voorop!
• Iedereen kan echt mee doen
• Eigen wijk/buurt budget voor verbeteringen
• Kwalitati eve zorg dichtbij!
• Kindcentra op brede scholen
• 2e ontsluiti ng Pannenschuur, met oog voor Heukelom
• Veilig fi etsen en wandelen
• Voldoende spoorwegovergangen
• Persoonlijke terugkoppeling door gemeente bij besluiten
• Lasten voor inwoners sti jgen niet meer dan infl ati e
• Lokaal waar het kan, regionaal waar wenselijk
• Gemeentelijke fi nanciën op orde

Vanuit gemeente Veldhoven, waar 
hij werkzaam is, heeft  Sander ruime 
ervaring met complexe problemati ek 
binnen huishoudens: ‘’Soms is intensieve 
professionele hulp noodzakelijk, maar vaak 
wordt er een duurzamer resultaat bereikt 
met de inzet van betrouwbare en gedreven 
vrijwilligers. Dat is voor veel betrokkenen 
even wennen.” 

Daarnaast is hij penningmeester van de 
Schaatsvereniging voor Kunstschaatsen en 
IJsgala te Tilburg.  En is hij de afgelopen 
jaren met de buurtvereniging betrokken 
geweest bij de carnavalsoptocht. Maar 
bovenal is hij echtgenoot en vader van twee 
kinderen.



Nieuwkomer Rob van Seters is 
duidelijk over hét onderwerp 
waar hij zich sterk voor wil 
maken:  “Onderwijs, natuurlijk 
door mijn achtergrond. Passend 
onderwijs voor alle kinderen 
is het meest belangrijk. We 
moeten er daarom voor zorgen 
dat alle scholen nog beter 
op elkaar aansluiten. Door 
bijvoorbeeld al ti jdens het 
basisonderwijs meer aandacht 
te geven aan wetenschap en 
techniek. Een idee is om samen 
met het middelbaar onderwijs 
een centrum voor jonge 
techneuten in te richten.”  

Op de vraag hoe hij daar gestalte 
aan wil geven, vertelt Rob 
van Seters dat hij beschikbaar 
is voor een zetel in de raad. 
“De komende jaren worden 
essenti eel voor het onderwijs 
in Oisterwijk. De afgelopen vier 
jaar is hard gewerkt aan betere 
huisvesti ng, de komende jaren 
kunnen we gaan bouwen aan 
breed onderwijs waar ruimte 
is voor natuur, gezondheid, 
creati viteit, muziek, cultuur en 
sport. Genoeg te doen dus!”

Waarom PGB?
Rob heeft  weloverwogen voor 
Partij Gemeente Belangen 
gekozen: “Ik wilde al jaren 
acti ef bezig zijn in de politi ek,” 
steekt hij van wal. “Bij deze 
parti j voel ik me echt thuis. 
Een bevlogen team dat open 
en eerlijk communiceert. 
Zakelijk én sociaal,” aldus Rob 
van Seters. 

“DE BREDE SCHOLEN STAAN, 
NU BOUWEN AAN BREED EN 
PASSEND ONDERWIJS” ROB VAN 
SETERS, ONDERWIJSPROFESSIONAL

Dick Groenland Kim van der Sande Roman Hora Piet van de Sande Jos Denissen Esther van den Hooven Frans van Iersel Eric Boogaers Jos de Jong Gerard Willems

Rob van Seters nr. 5

Naam:
Rob van Seters
Woonplaats:
Moergestel
Liefhebberij:
fietsen, lezen, hardlopen 
in de Oisterwijkse bossen
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SETERS, ONDERWIJSPROFESSIONAL

Marleen Paaijmans (rijksambtenaar) & Sander 
Verwoerd (webredacteur Natuurmonumenten)

Zes jaar geleden kwam Sander Verwoerd naar 
Oisterwijk voor ‘zijn’ Marleen. Nu, samen met 
hun zoontje Pepijn van net 2, bouwen zij verder 
aan een toekomst in Oisterwijk. Dat blijkt ook uit 
het feit dat zij zich allebei inzett en voor de lokale 
parti j. 

Over de toekomst is Marleen duidelijk: “We wo-
nen heerlijk in Oisterwijk, in een leuk huis met erg 
fi jne buren. Voor Pepijn zou een iets kindvrien-
delijkere buurt wel leuk zijn. En als je dan naar 
die mooie plannen op KVL kijkt... Juist wij kijken 
kriti sch naar het project, maar wij zien onszelf 
daar wel wonen!” Sander geeft  aan, waarom Oi-
sterwijk hem zo aanspreekt: “Een levendig cen-
trum, veel verenigingen, prachti ge natuur en 

drie steden dicht bij. Natuurlijk zijn er verbeter-
punten, zoals verloedering en weinig betaalbare 
woningen. Daarvoor zet ik mij graag in, liefst écht 
lokaal, vandaar mijn keuze voor PGB. ” 

Marleen vult aan: “Het is super, dat PGB als kar-
trekker voor elkaar heeft  gekregen dat De Leye 
langer open blijft  en dat een nieuw volwaardig 
zwembad nu mogelijk is. Fijn is, dat het besluit 
mét de andere parti jen, bijna unaniem, is ge-
nomen. En dat zie je in Oisterwijk steeds meer: 
samen iets oppakken.” 
Sanders grootste speerpunt voor de komende 
jaren sluit daarop aan: “Ondertussen weet ik 
mijn weg te vinden in Oisterwijk, maar ik hoop de 
komende ti jd ook meer de weg te vinden naar 
de inwoners én dat zij mij ook meer weten te vin-
den. Dus wie dit leest, spreek mij gerust aan!” 

SPEERPUNT 4
Prima lokale voorzieningen
PGB gaat voor een sporthal met volwaardig zwembad op D’n Donk. Tiliander wordt hét 
centrum voor kunst en cultuur. Den Boogaard is hét dorpshuis voor lokale acti viteiten. 

Wij willen minder sluipverkeer in Moergestel, een tweede ontsluiti ng Pannenschuur en 
geen overbelasti ng van Heukelom. En wij zijn duidelijk: sluit geen spoorwegovergangen. 
Zorg wél voor veilige fi etspaden, de OV-fi ets en een fi etspad naar Haghorst. 

“WIJ ZIEN HET WEL ZITTEN: WONEN OP KVL”

Naam:
Marleen Paaijmans
Woonplaats:
Oisterwijk
Liefhebberij:
hardlopen bij Taxandria
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Marleen Paaijmans
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Oisterwijk
Liefhebberij:
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Naam:
Sander Verwoerd
Woonplaats:
Oisterwijk
Liefhebberij:
Spelletjes spelen, 
 van Kolonisten tot Warhammer
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Sander Verwoerd
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Juist wij ki jken 
krit isch naar het 

project, maar wij zien 
ons zelf daar wel 
wonen!

SPEERPUNT 5
Goede service, lage kosten
PGB zet in op één aanspreekpunt bij de gemeente en 
betere digitale dienstverlening. Goede service en het 
persoonlijk toelichten van besluiten. De gemeente blijft  
zelfstandig. 
Het mott o:“Lokaal waar het kan en regionaal waar het 
wenselijk is.” PGB wil een fi nancieel gezonde gemeente. 
Beperkte lastensti jging voor de inwoners tot maximaal 
de jaarlijkse infl ati e. 



STEM lokaal op 19 maart op PGB, 
dan gaan we Samen Verder! 
Stembureau’s Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.
De stemlokalen zijn geopend van 7.30 uur - 21.00 uur.

Carlo van Esch,  ‘politi ek dier én feestbeest’

Carlo is zeer acti ef in het carnavalsleven: 
al jarenlang in de Raad van Elf bij De 
Durdraaiers, in de optochtcommissie, als 
zanger bij het Pieregeblèr, als adjudant van 
Prins Eric en inmiddels als voorzitt er van De 
Durdraaiers. In die hoedanigheid zit hij ook 
in het Samenwerkend Moergestels Carnaval 

(SMC) dat verantwoordelijk is voor nagenoeg 
alle openbare carnavalsacti viteiten in het 
dorp.

In het dagelijks leven werkt hij bij gemeente 
Oirschot als teamleider Ruimtelijke 
Ordening. De ervaring die hij daar opdoet, 
komt goed van pas bij zijn raadswerk in 
Oisterwijk. “En dat geldt ook andersom. Ik 
heb er profi jt van dat ik de gemeente van 2 
kanten mag volgen.’’ 

Carlo is al sinds 2006 politi ek acti ef bij PGB en 
zit sinds 2010 in de raad. Hij richt zich daarbij 
vooral op ruimtelijke zaken. Maar ook de 
leefb aarheid in heel Oisterwijk staat hoog op 
zijn aandachtslijstje. ‘’Niemand weet beter 
wat er speelt in de eigen leefomgeving, dan 
de mensen die daar wonen. Daarom is het 
zo belangrijk dat we als politi ek goed 

luisteren naar de signalen vanuit alle 
buurten en wijken.”

Moergestel op de kaart
Afgelopen jaar stond Carlo samen met 
enkele anderen aan de wieg van het nieuwe 
Moergestelse evenement Quispel; een quiz 
waaraan meer dan 800 mensen deelnamen. 
‘’Het mooie is dat je zo heel Moergestel en 
omstreken met elkaar verbindt; jong en 
oud, man en vrouw, denkers en doeners, 
wat wil je nog meer?!”, aldus Carlo van Esch. 

En hoewel Carlo zich natuurlijk inspant 
voor de gehele gemeente, ligt zijn hart in 
Moergestel. Daarom is hij trots dat ‘zijn 
dorp’ goed vertegenwoordigd is bij Parti j 
Gemeente Belangen. Carlo sluit dan ook af 
met ‘’De Gèsselse belangen zijn bij ons in 
goede handen!”

“MOERGESTEL IS GOED VERTEGENWOORDIGD!”

Wim de Jong Riky Smetsers Peter Vrijhoeven Eef van Doremaele Piet Meeuwis Jack Goudsmits Ruud Hora Kees Rijnen Jan Oerlemans

En hoewel Carlo zich natuurlijk inspant 

luisteren naar de signalen vanuit alle 

Afgelopen jaar stond Carlo samen met 
enkele anderen aan de wieg van het nieuwe 
Moergestelse evenement Quispel; een quiz 
waaraan meer dan 800 mensen deelnamen. 
‘’Het mooie is dat je zo heel Moergestel en ‘’Het mooie is dat je zo heel Moergestel en 
omstreken met elkaar verbindt; jong en 
oud, man en vrouw, denkers en doeners, 
wat wil je nog meer?!”, aldus Carlo van Esch. 

waaraan meer dan 800 mensen deelnamen. 
‘’Het mooie is dat je zo heel Moergestel en 
omstreken met elkaar verbindt; jong en 
oud, man en vrouw, denkers en doeners, 
wat wil je nog meer?!”, aldus Carlo van Esch. 

Naam:
Carlo van Esch
Woonplaats:
Moergestel
Liefhebberij:
Carnaval in Moergestel, 
leuke vragen bedenken voor 
Quispel, hardlopen

Carlo van Esch
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Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Mieke Moorman is de eerste vrouw op de 
PGB-kieslijst. “Ik werk in de zorg en de ervaringen 
daar neem ik mee naar de commissie inwonersza-
ken. Daar kan ik een steentje bijdragen aan beleid 
en acti es die direct van invloed zijn op de inwo-
ners. Ik wil niet klagen, ook al zie ik veel bezui-
nigingen in de zorg. Tegen collega’s in de zorg en 

vooral ook tegen vrijwilligers en mantelzorgers, 
zeg ik juist: petje af!”

Door haar inzet in de politi ek hoopt Mieke op 
haar manier iets bij te dragen aan pretti  g wonen 
in de gemeente Oisterwijk. Zij ziet dat iedereen 
op zijn of haar manier ook dat steentje bijdraagt. 

“Al die initi ati even laten zien dat het ’ikke ikke’ 
hier hartsti kke meevalt. Kijk naar de handtekenin-
genacti e rond de mogelijke sluiti ng van de spoor-
wegovergang Gasthuisstraat, maar ook naar de 
evenementen die in Oisterwijk worden georgani-
seerd! Als je dat ziet, dan snap je dat het belang-
rijk is dat de gemeente naar haar inwoners luis-
tert, hen mee laat denken en de inwoners ook zelf 
verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.” 

Mieke ziet de komende 4 jaar vol vertrouwen te-
gemoet: “Met PGB willen wij nog aandachti ger 
luisteren naar de inwoners en hen zo mogelijk on-
dersteunen. Dat is ons grootste speerpunt.”

LUISTEREN, ZIEN EN DOEN!

Naam:
Mieke Moorman
Woonplaats:
Moergestel
Liefhebberij:
Kruisboogschieten bij Gilde St. Joris Moergestel
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Parti j Gemeente Belangen 
www.parti jgemeentebelangen.nl

 /PGBOisterwijk

1. Het Raadhuis
De Lind 56

2. Zorgcentrum De Vloet
Vloeiweg 85

3. Atelier De Krekul
Nic. van Eschstraat 30

4. B.S. De Tovervogel
Terburghtweg 1 A

5. De Levenskerk/
De Luifel
Le Sage ten Broekstraat 2

6. B.S. De Bunders
Frans Halsstraat 34

7. Centrum De Coppele (1)
Prunusstraat 69

8. 2College Durendael
Van Kemenadelaan 5

9. B.S. De Molenhoek
Postelein 2

10. Wijkcentrum Pannenschuur 
Lavendel 9

11. Kerkhovense Molen
Langvennen-Oost 120

12. Voormalig O.B.S. Darwin
Langvennen-Zuid 125

13. Centrum De Coppele (2) 
Prunusstraat 69

14. Cultureel Centrum 
Den Boogaard (1)
Sint Jansplein 5

15. Park Stanislaus
Kloosterdreef 3

16. Cultureel Centrum 
Den Boogaard (2)
Sint Jansplein 5

PGB
LIJST 5

REBUS


