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SAMENVATTING ALGEMENE VERGADERING 
 
Op de algemene vergadering van woensdag 23 maart waren 30 leden aanwezig inclusief het 
bestuur. 
Het verslag van de algemene vergadering van 20 juli, het jaarverslag, de jaarrekening en de 
balans werden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
Nadat een lid van de kascommissie hun verslag had voorgelezen werd het bestuur decharge 
verleend. 
Over de begroting werd opgemerkt vooral rekening te houden met de begroting voor de 
energie-nota. 
Het voorstel tot vaststellen van de contributie werd goedgekeurd. 
Cees en Dody Henze zijn weer voor drie jaar benoemd als leden van het bestuur. 
Cor van der Ham is nog één jaar lid van de kascommissie, reserve lid Theo Meester treedt in 
2023 toe als lid van de commissie, Mart Roozenburg wordt reserve lid. 



Als leden voor de continuïteitscommissie zijn gekozen; Jaap-Jan de Vries, Henny Bult en 
Peter Dijkstra (die in de plaats komt voor Theo Proost). 
In de rondvraag wees Nico Hooijmans het bestuur erop om na te denken over de aanschaf 
van zonnepanelen. Pieter Paauw bood zijn diensten aan om na te gaan wat er mogelijk is in 
verband met de constructie van het gebouw voor de aanschaf van de zonnepanelen. 
Henk van Schuppen bedankte het bestuur voor hun tomeloze inzet in deze moeilijke jaren. 
Het bestuur werd bedankt met een applaus en de voorzitter ondersteunde dat met een 
weelderige attentie. 
 

* * * * * * * * * * 
VERDELING BESTUURSFUNCTIE 
 
Voorzitter: René van Donk, Secretaris: Jacques van der Meer, Penningmeester: Dody Henze 
De taken van deze en andere bestuursleden zijn vastgelegd in het Reglement taken en 
verantwoordelijkheden. 
 

* * * * * * * * * * 
40 JARIG JUBILEUM 
 
Op 3 maart werd een begin gemaakt met de viering van het 40-jarig jubileum. Andere jaren 
werd er niet veel gedaan aan de viering van weer een jaar ouder. Omdat 40 jaar toch wel 
een mijlpaal is en 3 maart voor een fijn feest buiten te koud is, het bestuur er voor gekozen 
om op 3 maart in ieder geval deze mijlpaal “klein” te vieren. 
Bij klein vieren dacht het bestuur aan ca. 50 tot 60 deelnemers. Gebleken is dat iedereen wel 
zin had in een feestje. Daardoor meldden zich 119 deelnemers en iedereen is ook gekomen. 
Er werd gestart met choco/koffie/thee en heerlijke kelder gebak. Het weer werkte mee en op 
5 of 6 mensen na gingen alle bezoekers naar buiten om “een balletje te gooien”. Rond 13:00 
uur werd er gezorgd voor een lunch bestaande uit soep, broodjes en als toetje Tiramisu. Na 
afloop was er nog wat tijd om te spelen en om 15:00 uur ging iedereen weer naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drie 40-jarige jubilarissen, vlnr Rob van der Knaap lid  
Vanaf 1 mei 1982, Roel Manger precies 40 jaar lid 
en Jacques van der Meer lid vanaf 1 april 1982 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEEST OP 23 OF 30 JULI 
 
Zoals al gezegd wil het bestuur het 40-jarig bestaan (een prestatie voor een kleine 
vereniging) toch uitgebreid vieren. Wij wachten daarmee op de zomermaanden en hopen dat 
in de maand juli het weer goed genoeg is om een grote groep buiten te kunnen ontvangen. 
Natuurlijk zijn er al ideeën wat het moet gaan worden. Er zal in ieder geval gebouled worden. 
Nadere bijzonderheden komen zodra er meer bekend is. Houdt in ieder geval deze twee 
data vrij. 
 

* * * * * * * * * * 
 
OVERLIJDEN THEO PROOST 
 
Op maandag 28 maart bereikte ons het zeer 
trieste bericht dat Theo Proost op 71-jarige 
leeftijd was overleden. 
Theo en zijn vrouw Ria zijn op 1 januari 2014 lid 
geworden van de vereniging, nadat zij mee 
hadden gedaan met de boule-lessen. 
Als spoedig had Theo wel door waar het 
allemaal om ging bij dat boulen. Hij pakte het 
allemaal heel snel op. Dat was bij het bestuur 
ook wel duidelijk, want in juni 2015 werd Theo 
lid van de technische commissie. Hij kwam daar 
als geroepen omdat op dat moment de 
wedstrijdcommissie was opgeheven en er veel 
werk bij de technische commissie kwam te 
liggen. Theo pakte in een rap tempo allerlei 
zaken op. Hij zorgde ervoor dat hij de 
verschillende wedstrijdsystemen meester werd. 
Zodoende werd hij ingezet als wedstrijdleider bij 
de diverse clubkampioenschappen. 
In 2019 stopte ook de technische commissie 
met hun taken. Theo ging wel door met het 
begeleiden van wedstrijden. Hij was ook onze 
vaste instructeur bij de Jeu de Boule-lessen. 

Op 3 maart was Theo samen met Ria voor het 
laatst op zijn cluppie. 



Op wedstrijdniveau stond hij ook zijn mannetje. Met zijn vaste team, Theo en vrouw Ria en 
Pauly Vollmuller speelde hij in het team dat deelnam aan de Winter Senioren Cyclus. Voor 
de Corona lock down werden zij eerste in hun poule en op de finaledag haalde het hele team 
ook nog een prijs binnen. 
Eind 2021 stopte Peter Seilberger met het ontwerp en onderhoud van de Website nadat hij 
dat 20 jaar had gedaan. Het onderhoud van een Website is zeker geen gemakkelijke taak en 
zoek daar maar eens een vervanger voor. Theo was in de ogen van het bestuur eigenlijk de 
enige die dat zou kunnen. Zonder aarzelen stemde hij toe dat hij dat varkentje wel even zou 
wassen. Alles moest worden overgezet van een Mac-versie naar een Windows-versie. 
Binnen één week was alles geklaard en er kwam een prachtige site met een andere lay-out. 
Hij kwam wel met de mededeling dat hij het zeker niet, net als Peter Seilberger het twintig 
jaar zou doen. Wie had ooit kunnen denken hoe hard deze woorden toen waren. Theo heeft 
het slechts 4 maanden kunnen doen. 
Nadat hij in het ziekenhuis belandde met een lichte herseninfarct werd er bij hem een kleine 
oneffenheid in zijn longen ontdekt. Gelukkig kon dat operatief verwijderd worden en Theo 
kwam “schoon” naar huis. Slecht 6 weken geleden trad er enige benauwdheid op en na een 
onderzoek in het ziekenhuis kwam een boodschap, die niemand wil horen. Uitgezaaide 
longkanker en geen zicht op genezing. 
Theo gaf zichzelf nog tussen de 6 en 9 maanden. Beloofde de website te blijven 
onderhouden. “Want dat kan ik thuis ook doen. Net als de wedstrijdleiding van de interne 
kampioenschappen. Want of ik nu thuis zit of op de club dat maakt niets uit” waren zijn 
woorden. 
De 6 tot 9 maanden waren hem niet gegund en slechts 6 weken na die nare mededeling is 
hij overleden. 
Wij wensen Ria, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met de verwerking van dit 
vreselijke verlies. 
Namens het bestuur; Dody Henze 
 

* * * * * * * * * * 
 
GEEN “SPELEND DONATEUR” 
 
In onze folder waarmee wij proberen leden te werven voor het speciaal ingericht baantje voor 
senioren (maar ook voor jonger dan senior) die minder goed ter been zijn staat een niet 
juiste term. De term “spelend donateur” mag bij wettelijk niet gebruikt worden.  
Je kan alleen maar “gewoon” donateur zijn. Deze term in het foldertje hebben wij bedoeld als 
werktitel. 
Voordat deelnemers als vaste deelnemers op het baantje komen spelen komt het bestuur 
met een betere wettige term en ook met voorwaarden wie op dat baantje mag gaan spelen. 
 

* * * * * * * * * * 
 
OPENING UNIEKE BAANTJE OP 3 MEI 
 
De meeste leden zullen al opgemerkt hebben dat er iets staat te gebeuren op de 
accommodatie. Helemaal achteraan aan de kant van het zwembad zijn al bankjes en 
bloembakken geplaatst voor de inrichting van ons baantje voor mensen die minder goed ter 
been zijn of op een of andere wijze niet goed mee kunnen komen op de banen bij de andere 
leden. 
Er komen nog parasols en een afrit om met een rolstoel, rollator of scootmobiel op de baan 
te kunnen komen.  
In de invalide toilet is een alarminstallatie aangelegd.  
Alle benodigde voorzieningen zijn aangeschaft en wij hopen op veel deelnemers. 
De officiële opening van het baantje is voorzien op 3 mei a.s. Hiervoor zijn diverse 
uitnodigingen verstuurd. Wethouder A. van Eekelen heeft toegezegd de opening te willen 
verrichten. 
 
 



Als de opening op 3 mei gehouden wordt, dan wordt de Bal in de zak verplaatst wordt naar 
10 mei. 
 

* * * * * * * * * * 
NIEUWE SERIE BOULE-LESSEN 
 
Als vereniging kan je altijd leden gebruiken. Een ledenstop hebben wij echt niet, hoewel er 
hier en daar geruchten gaan dat dat wel zo is. Ooit waren wij  in de gelukkige omstandigheid 
dat wij een ledenaantal van 360 hadden. Dat aantal is er al lang niet meer. Ondanks de 
Corona-perikelen is het aan de ene kant niet goed gegaan met ons leden aantal. In totaal 
meer dan 60 opzeggingen, maar aan de andere kant heeft de inzet van het bestuur en de 
vrijwilligers ervoor gezorgd dat er 70 nieuwe leden zijn bijgekomen. Dus per saldo meer 
leden dan wij hadden. De Boule-lessen, die eerst alleen in november, maar nu twee keer per 
jaar worden gehouden hebben ertoe bijgedragen dat wij  goed uit het ledenverlies zijn 
gekomen. Natuurlijk willen wij weer terug naar de 360 en doen daar ook ons uiterste best 
voor. 
Op de zondagen 1 – 8  en 15 mei worden deze lessen weer gehouden. Woensdag 6 en 20 
april komt onderstaande advertentie in het Krantje.  
 

 
 

* * * * * * * * * * 
 
OPLEIDING voor Basis Instructeur Petanque (BIP) 
 
Om onze nieuwe leden zo goed mogelijk de kunsten van het Petanque bij  te brengen is 
besloten om aan enkele leden te vragen of zij bereid waren een opleiding voor BIP te willen 
volgen. Drie van onze vrouwelijke leden hebben hier gehoor aan gegeven. In november 
2021 zijn zij gestart en ondanks de Corona zijn alle cursusdagen doorgegaan. Vier 
zaterdagen en één examendag togen zij naar de accommodatie van ABA waar de opleiding 
werd gegeven. Het was geen gemakkelijke opleiding. In vier maanden moesten 14 
opdrachten afgewerkt worden, met daarnaast nog praktijkervaring opdoen. De opdrachten 
bestonden uit het opzetten van een les, je vereniging doorlichten, een historie over het 



ontstaan van je vereniging schrijven (die staat nu op onze website) een advertentie maken 
en een boekje maken waarin de samenvatting van de lessen staan. Dit boekje moest 
geschikt zijn om na de gegeven lessen mee te geven aan de cursisten. 
De drie vrouwen waren in de gelukkige omstandigheid dat zij heel veel ervaring op konden 
doen. In die tijd werden er bij Grand Cru lessen gegeven aan de deelnemers van de onlangs 
gehouden Boule-lessen uit de advertentie en aan leden die deze lessen gemist hadden door 
de Corona-perikelen. 
10 weken lang deden zij, onder leiding van onze petanque trainer Jacques van der Meer, 
ervaring op die zeker heeft geholpen bij het examen dat op 26 maart is gehouden. 
Alle drie zijn geslaagd. De vereniging is weer drie petanque instructeurs rijken. 
GEFELICITEERD. 
 
 
De drie geslaagde  
Dames 
Vlnr Helma Vissers, 
Dody Henze, 
Nicolette ten Bosch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
NOG EEN TERUGGEVONDEN VERSLAG VAN EEN NPC WEDSTRIJD 
 
Inhaalwedstrijd zaterdag 29 januari 2022   

Zoetermeer – Grand Cru 3. 

0m 11.00 uur was de ploeg compleet om te vertrekken naar Zoetermeer voor de 
inhaalwedstrijd van de NPC. 
De spelers zijn: 
Ed Delnaaij, Sjaan Storm, Wim Rolvink, Nel Bolleboom, Bianca Strik, Tanja Klaassen plus 
reserve Hieke Brouwer. 
Iedereen wilde graag spelen, door corona is het te lang geleden. 
In Zoetermeer aangekomen eerst de QR code controleren en mondkapje op, daarna tijd 
genoeg voor een bakje koffie en ingooien. 
De 1e partij van Bianca en Tanja liep als een trein, al heel snel staan zij op voorsprong, toch 
geeft de ploeg van Zoetermeer wel tegengas en scoren punten bij elkaar. De dames zijn van 
plan om deze partij niet meer uit handen te geven en winnen met 13 – 8. Zeer overtuigend 
gespeeld. 
De partij van Ed en Nel, begon moeizaam, maar eenmaal op gang weten zij punt voor punt 
deze partij te winnen met 13 – 5. De stemming zat er goed in ….al 2 partijen in de knip. 



Bij Wim en Sjaan ging het eerst niet zo fijn, kijken steeds tegen een achterstand aan en wij 
dachten die gaan ze verliezen, nee hoor ook deze partij wordt gewonnen met 13-6.  
 
Met de voorsprong van 3 – 0 gaan we opgewekt en juichend de pauze in. 
De tripletten partij spelen Ed, Nel en Bianca een goede partij en mede door het goede 
plaatsen en op de juiste moment tireren van Ed, houden zij de voorsprong en winnen met 
13-6. 
Ook het triplet Wim, Sjaan en Tanja gaat uitstekend. Mede door goed plaatsen van de 2 
dames en subliem tireren van Wim weten zij deze partij in ons voordeel te beslissen en 
winnen met 13-6.  
Het is de eerste keer dat deze ploeg 5 partijen winnend afsluiten. 
Het is een ongekende weelde en mijn complimenten aan de spelers. 
2e partij doublette van Ed en Nel ging niet zo goed zij hadden hun kruit verschoten. Zij scoren 
nog wel maar zij verliezen met 6-13. 
2e partij doublette van Bianca en Tanja begon dramatisch. In de eerste mène maakt  
Zoetermeer 6 punten (door 1 goed schot).  Deze achterstand halen zij niet meer in en 
verliezen met 6-13, jammer maar ook hier was de koek was op. 
2e partij doubletten van Wim en Sjaan, was afwisselend. Dan scoort Zoetermeer, dan weer 
Grand Cru. Na een zinderende finale winnen Wim en Sjaan met 13-12 Bravo.  
Deze NPC wedstrijd wordt gewonnen met 6-2  
Met een trots gevoel wordt het gevierd met een hapje van Tanja en drankje van Ed. 
Ik heb genoten van het goede spel en enthousiasme van alle spelers. 
Jammer dat de bond heeft besloten de NPC 2021-2022 te stoppen door Corona perikelen. 
De halve competitie wordt daardoor het eind resultaat, wel jammer want deze ploeg heeft 
eindelijk de smaak te pakken.  
Tot het volgend seizoen 
 
Met trots sluit ik dit verslag 
Hieke Brouwer. 
 

* * * * * * * * * * 
 
VERSLAG MIDWEEK 23 februari 2022 
 
Op woensdag 23 februari werd op de banen bij Grand Cru het tweede en laatste Midweek-
Triplettentoernooi van het seizoen 2021/2022 gehouden. Slechts 2 toernooien dus dit keer 
met als voornaamste oorzaak “Corona” waardoor ook vele andere geplande activiteiten niet 
konden doorgaan. 
Gelukkig was het, na een lange 
periode van stormen en 
regenbuien, een zonovergoten dag 
met 15 deelnemende drietallen, 5 
meer dan bij de vorige Midweek: 3 
van Folâtre, 3 van Grand Cru, 2 
van ABA, 2 van DGW, 1 van De 
Six Prêt, 1 van Petangeske, 1 uit 
Schoorl en de gemengde teams 
DGW/MIDI en PUK/LBF.  
De 3 Grand Cru-teams kenden de 
volgende samenstelling: Ben van 
Andel, Els van Andel en Nel 
Bolleboom; Koos Toet, Truus van 
der Zalm en Carla Sinius; Bianca 
Strik, Tanja Klaassen en Wim 
Rolvink.                                           De winnaars van de eerste prijs: vlnr Bianca Strik, Wim Rolvink,   
                                                                                                                       Tanja Klaassen 

       



Het door Dody Henze gemaakte wedstrijdschema betekende dat er 4 voorgelote partijen 
moesten worden gespeeld met voor 4 teams een vrijloting (winstpartij met 13-6) vanwege het 
oneven aantal deelnemende drietallen. 
De wedstrijden begonnen om 10.30 uur en er waren 4 geldprijzen beschikbaar. 
Wedstrijdleider was Theo Volkeri en scheidsrechter Jacques van der Meer terwijl Cees en 
Dody Henze voor de drankjes en hapjes zorgden. 
 
Verloop wedstrijd en uitslag: 
Na verloop van diverse spannende partijen bleek aan het slot van het toernooi dat de eerste 
prijs in de wacht was gesleept door ons Grand-Cru-team Bianca Strik, Tanja Klaassen en 
Wim Rolvink met 4 winstpartijen en 23 pluspunten. De tweede prijs ging naar het ABA-
team Louis ten Dam, Thom Stefanis en Helen Hofland met eveneens 4 winstpartijen maar 
met 14 pluspunten, de derde prijs naar het Petangeske-team van Frans Clement, Corne 
Schuurbiers en Angela Schuurbiers met 3 gewonnen wedstrijden en 18 pluspunten en de 
vierde prijs naar het Folâtre-team Gerard Kuipers, Hans Henneveld en Arie Bak met ook 
3 gewonnen partijen en 13 pluspunten. 
  
De interessante en leuke wedstrijddag werd besloten door uitreiking van de enveloppen met 
inhoud door Dody en Theo aan de prijswinnende teams. 
 
Theo Volkeri 
 

* * * * * * * * * * 
  
KIPKOGEL TOERNOOI 9 APRIL 
 
Eindelijk is de kogel door de kerk!!! Er kan weer een kipkogeltoernooi worden gehouden. 
Voor de niet kenners onder ons; het toernooi is jaren geleden opgezet door twee dames van 
onze vereniging (beiden geen lid meer). Het ging om een uitwisseling tussen de vereniging 
“De Six Pret”(DSP) uit Voorschoten en Grand Cru. Het toernooi werd meestal gehouden rond 
de paastijd, vandaar de ludieke naam “Kipkogel”, wat slaat op de eieren van de kip. 
Op zaterdag 9 april komt DSP bij ons. Op de lijst staan al meer dan 36 inschrijvingen. Het 
ziet ernaar uit dat iedereen weer zin heeft in een wedstrijdje spelen. Mochten er van DSP 
minder dan 36 deelnemers zijn dan worden onze reserve spelers ingezet bij DSP om tot een 
gelijk aantal spelers van beide vereniging te komen. 
De wedstrijdleiding is in handen van René van Donk en Cees en Dody Henze zorgen voor 
een natje en een droogje. 

* * * * * * * * * * 
 
WEDSTRIJDCOMMISSIE 
 
Zoals in het stukje over Theo Proost staat vermeld is in 2015 de wedstrijdcommissie 
opgeheven door gebrek aan vrijwilligers. De wedstrijdcommissie organiseert de bezetting 
van de wedstrijden en alles wat daarbij hoort. De commissie bestond uit wedstrijdleiders en 
een afgevaardigde van het bestuur. De taken van deze commissie werden overgenomen 
door de toen nog bestaande Technische Commissie en een bestuurslid. De Technische 
Commissie heeft niets van doen met de techniek rond het  gebouw, maar rond de techniek 
van het spel. 
Nadat er ook geen vrijwilligers meer waren voor de Technische Commissie werden alle taken 
overgenomen door het bestuurslid. Nu na 5 jaar heeft het bestuurslid aangegeven dat het 
naast alle andere bestuurswerkzaamheden teveel is om de wedstrijdzaken erbij te blijven 
doen. 
Er is door het bestuur naarstig gezocht naar een oplossing om in ieder geval weer een 
wedstrijdcommissie met daarbij wedstrijdleiders te zoeken. 
Gelukkig zijn er nu wel vrijwilligers gevonden en is er een wedstrijdcommissie samengesteld 
uit drie wijze mannen. 
Deze drie mannen zijn: 
Ben van Andel, Ton van Veen en Kees van Workum. 



Zij zullen ervoor gaan zorgen dat wij bij ieder toernooi, de kampioenschappen, bal in de zak 
en interne wedstrijden weer een wedstrijdleider hebben. Ook zullen zij af en toe zelf een 
wedstrijd voor hun rekening nemen. 
Als wedstrijdleiders zijn de volgende personen bereid gevonden om de organisatie van de 
wedstrijden op zich te nemen: Els van Andel, Ria Proost, Mieke Wilts, Ton Reedijk, Theo 
Volkeri en Jan Keijzer. Vanuit het bestuur zullen René van Donk, Jacques van der Meer, 
Dody Henze en John Wortel bijspringen als dat nodig is. 
René van Donk, Jacques van der Meer en Dody Henze zijn in het bezit van het diploma  
wedstrijdleider, hetgeen nodig is bij “open” toernooien. 
De wedstrijdleiders worden binnenkort op een avond uitgenodigd voor een verkorte cursus 
wedstrijdleiding. Gevolgd door een tweede avond om te leren hoe het computersysteem 
werkt. Alle toernooien, bal in de zak, interne kampioenschappen en open toernooien zullen 
gedaan worden met het systeem dat nu in de computer staat. De maker van het systeem 
komt speciaal naar onze vereniging om de aspirant wedstrijdleider te vertellen hoe het 
systeem werkt. 
De NJBB is op dit moment bezig met een cursus Basis Wedstrijdleider. Daar kunnen wij 
helaas niet op wachten, vandaar dat wij het intern, met de kennis van de reeds opgeleide 
wedstrijdleiders gaan oplossen 
Wij hebben er alle vertrouwen in. 
Helaas heeft Sjef van Leeuwen aangegeven na 17 jaar te stoppen met Bal in de Zak. Wij 
bedanken hem voor 17 jaar inzet op iedere eerste dinsdag van de maand. 
 
Het Bestuur 
 

 * * * * * * * * * * 
 
VERHOGING KANTINEPRIJZEN 
 
Door de stijging van alle prijzen die maar kunnen stijgen heeft het bestuur  meerdere 
kantineprijzen aan moeten passen. Dit is ingegaan op 1 april jl.  
Vooral de stijging van de kosten van frituurolie, gas en licht, onderhoudscontracten en 
consumptiegoederen hebben ons genoodzaakt deze aanpassingen door te voeren. 
 

* * * * * * * * * * 
 
KONINGSDAGTOERNOOI 
 
Ook het Koningsdagtoernooi kan weer in alle Corona vrijheid doorgaan. 
Op 27 april zien wij graag weer veel van onze leden en vooral nieuwe leden meedoen aan dit 
kleurrijke toernooi. Er zit één voorwaarde aan verbonden! Je moet in ieder geval iets van 
oranje aan hebben. 
De inschrijflijst hangt op het publicatiebord. 
 

* * * * * * * * * * 
KOPIJ 
 
Als jullie iets kwijt willen in het Cru-ciaal? Dat kan altijd. Schrijf een stukje of een mailtje naar 
info@grandcru82.nl 

 
 
TEGELTJESBORD 
 
Het is jammer dat er achteraf leden zijn die in het Cru-ciaal niet gelezen hebben dat ze een 
tegeltje konden nemen of hun tegeltje konden verlengen. 
Gelukkig zijn er op dit moment weer vrienden bijgekomen die het via via hadden vernomen. 
Het bord, dat in de Coronatijd, in de kantine hing is verplaatst naar de hal. De lege plekken 
zijn opgevuld met de tegeltjes wijsheden van Theo. Er is nog steeds voldoende ruimte om 
een tegeltje te plaatsen. 

mailto:info@grandcru82.nl


Dit kan op de volgende wijze:  
Stort een bedrag van minimaal € 20,- op bankrekeningnr. NL16 INGB 0005264989 tnv Grand 
Cru 82. Onder vermelding van “Tegeltje” en de naam die je op het tegeltje wilt hebben. 
 

* * * * * * * * * * 
HET TEGELTJESBORD. 

 
 
 


