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ANWB nomineert
Camping Dijk&Waard
Ze zijn er trots op. Camping Dijk&Waard is namelijk nu al 
genomineerd voor de beste camping voor 2021. Dit is uniek. 
Vele campings doen er jaren over om genomineerd te wor-
den. Camping Dijk&Waard opende haar poorten een paar 
weken geleden voor het eerst. De open sfeer, ruime plaat-
sen, diversiteit en goede bereikbaarheid scoren hoog onder 
de campinggasten. Wilt u ook stemmen op camping Dijk 
&Waard. Kijk op de website van de ANWB. De ANWB-cam-
ping Award 2020 werd afgelopen januari uitgereikt aan 
camping de Kleine Wolf in Stegeren.

Fietsersbrug De Krul
Camping Dijk&Waard wordt door een provinciale weg, een kanaal en een spoor in twee 
grote stukken gedeeld. Als grootste camping ter wereld wil je natuurlijk goede aansluitin-
gen hebben met het voor- en achterland en de tweedeling is dan een noodzakelijk offer. 
Een eigen treinstation en een goede bereikbaarheid met auto en boot krijg je er voor terug.
Verdeling bestrijd je met verbinding. Een brug verbindt twee oevers van een rivier of kanaal 
met elkaar. En in het geval van de Krul zijn het de oevers van de N242, die tegenwoordig zo 
snel stroomt dat je er met fiets of voet niet veilig meer over kunt, die met elkaar verbonden 
worden.
En dat verbinden niet altijd makkelijk is laat De Krul duidelijk zien. Met een extra bocht, een 
doorsteekje en een stevige helling komt de verbinding dan toch tot stand. Wat rest is een 
paar keer stevig trappen en je bent aan de overkant, daar waar het gras altijd groener is.

Zelf een shirt maken
Het gaat niet om wat je draagt maar om hoe je het draagt. 
Een beperkte vakantie-garderobe camoufleer je met stijl. 
Met een groen cirkel, de groene zon, maak je van je kos-
tuum, je trui of je onderbroek een designer-piece van for-
maat. De groene zon is het stijlkenmerk voor ieder die op 
een smaakvolle manier over de camping wil paraderen.
Een handgeschilderde cirkel met de kwaststrepen er nog in 
geeft je kledingstuk een uniek eigen karakter. De cirkel mag 
verder gepersonaliseerd worden met een letter, een ster, 
zonnestralen, een hartje of wat maar in je opkomt. Voorkom 
stijlloosheid en nietszeggendheid en ga aan de slag met je 
kledingkast.
Stuur een foto van jezelf in campingstijl naar goedidee@
campingdijkenwaard.nl. De mooiste foto’s komen in de 
volgende editie van de campingkrant. Er zijn geen prijzen, 
slechts eeuwige roem valt je ten deel.

Bram de voetbalfanaat
Even voorstellen, ik ben Bram, 16 jaar oud en zit op het He-
liomare College in Alkmaar. Mijn slaapkamer is één groot 
voetbalmuseum, ik heb ruimte te kort. Daarom heb ik vanaf 
vandaag mijn eigen museumkeet voor de deur aan de Dijk 
62 te Broek op Langedijk.
Heeft u nog shirtjes, sjaaltjes of vaantjes op zolder en u wilt 
er vanaf, dan kan u ze doneren om mijn museum nog ver-
der uit te breiden! Ik ben geïnteresseerd in shirtjes van alle 
bekende voetbalclubs. Kom gerust langs in mijn museum 
en misschien vertel ik er nog wat bij.
Kijk op kalender.campingdijkenwaard.nl voor de openings-
tijden. Sportieve voetbalgroet van Bram

Kom over de brug
Nieuw in de 
kalender:

kijk op:
kalender.campingdijkenwaard.nl

Camping Stijl



Farfalle met rivierkreeftjes 
en broccoli
Ingrediënten:
- farfalle
- flinke struik broccoli
- pot pastasaus (tomaat)
- rivierkreeftjes
- kerstomaatjes
- rucola sla
- zout &amp; peper

Kook de farfalle volgens de aanwijzingen op het pak.
Verdeel de broccoli in kleinere roosjes en kook ze in ruim 
water met zout in 3-4 minuten beetgaar.
Verwarm de pastasaus in een pan.
Bak de rivierkreeftjes op matig hoog vuur tot ze door en 
door heet zijn.
Halveer de tomaatjes en meng ze door de rucolasla.
Giet de farfalle af en meng de broccoliroosjes en de schoon-
gemaakte rivierkreeftjes door de pasta.
Warm de pasta nog heel even door en schep de farfalle in 
diepe borden.
Schep de romige tomatensaus erover. En meng dit alles met 
de rucolasalade.

Zo ging ik (Denice van 
Appeldoorn, sportmake-
laar van Langedijk) op een 
dinsdagmiddag spontaan 
op zoek naar het Groene 
Huis in Heerhugowaard. 
Dat had ik namelijk in de 
berichtgeving gelezen, waar 
het Groene Huis is, is Cam-
ping Dijk&Waard. Het Groen 
Huisje had ik snel gevon-
den, nu de receptie nog.
De ingang van de receptie 
was even wat lastiger te 
vinden, maar gelukkig werd 
ik opgemerkt en vriendelijk 
begroet door een van de re-
ceptionisten.

De ramen hingen al vol met 
ideeën en de organisatie 
was druk in gesprek met 
nieuwsgierige mensen die 

net als ik de weg naar de re-
ceptie hadden gevonden. Er 
zijn echt al heel veel mensen 
langs geweest en ik hoorde 
allemaal leuke ideeën van 
een stadswandeling tot een 
drive in bioscoop.
Onze eigen activiteiten 
bleken al op de kalender 
van Camping Dijk&Waard 
te staan (kalender.cam-
pingdijkenwaard.nl). Ben je 
nieuwsgierig naar ons aan-
bod aan sport en beweging 
kijk dan eens op de op de 
agenda van de Camping en 
ontdek onze sportieve ac-
tiviteiten tussen een breed 
aanbod uit heel Dijk&Waard.

Zelf loop ik met een idee 
voor een buurtcamping in 
het Diepsmeerpark. 2 nacht-

jes slapen in het park tussen 
dagen gevuld met sport en 
spel. ‘s Avonds lekker bbq 
begeleid door de plaatselijke 
muzikanten. En dit alles ge-
ruststellend dicht bij huis.
De organisatoren van cam-
ping leggen de verbindin-
gen tussen de verschillende 
initiatieven waardoor ac-
tiviteiten ontstaan die van 
grotere waarde zijn dan een 
enkel initaitief op zichzelf.
Ik hoop dat er veel mensen 
gaan aanhaken bij mijn ini-
tiatief ‘de buurtcamping’.

Samen zorgen we ervoor dat 
mensen die niet op vakantie 
gaan, toch een leuke tijd in 
eigen omgeving kunnen 
beleven.

Campus
Dijk&Waard
zomerschool
Heel wat initiatieven die zich op de receptie van de cam-
ping hebben gemeld gaan over zomerschool-achtige ac-
tiviteiten. Over de zoektocht naar manieren om jong en 
oud interessante uitdagingen te geven en ze tegelijkertijd 
kennis aan te bieden die kan helpen deze uitdagingen aan 
te gaan.

Op de camping is een enorme rijkdom aan inwoners, be-
drijven en trainers die kunnen bijdragen aan een ‘school’ 
waar op een onorthodoxe manier gewerkt wordt aan de 
toekomst.

Onder andere winkelcentrum de Broekerveiling heeft zich 
aangeboden als locatie waar zomerschool activiteiten geor-
ganiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld in een leegstaande 
winkelruimte.

Campus Dijk&Waard ontwikkelt zich nu tot een initiatief dat 
ook na de camping van grote waarde kan zijn.

De sportmakelaar op veld-bezoek!



Zorg voor
de Mantelzorger
Ken je de mantelzorgers in je buurt? Er is de afgelopen 
maanden veel weggevallen voor de mantelzorgers en hun 
verzorgden thuis. Zij zijn hierdoor vaak noodgedwongen 
aan huis gebonden.
Bijvoorbeeld de dagopvang en andere activiteiten buitens-
huis voor de zorgbehoevenden zijn de laatste maanden als 
gevolg van de corona-maatregelen weggevallen.

Ga eens in je eigen omgeving na wie er mantelzorg verleent 
en of je iets voor deze persoon kunt betekenen. Want ook 
jij kunt iemand blij maken, als je een handige Harrie bent, 
wanneer je groene vingers hebt of gewoon een prettige pra-
ter bent. Met iemand naar een museum, samen kokkerellen 
of wandelen met de hond, er zijn zo veel leuke dingen te 
doen te doen! Kijk eens op Heerhugowaard.buuv.nu waar je 
je aanbod aan mantelzorgers kwijt kunt.

Voor het contact met mantelzorgers kunt je een beroep 
doen op MET Welzijn, zij kunnen bemiddelen in mantel-
zorgcontacten!

Varen op de camping
Aan de steiger langs de Westdijk meerde op maandag 20 juli een pleziervaartuig aan.
Een echtpaar uit Dronten: ‘We zijn op 1 juni uit Dronten vertrokken en hopen op eind
augustus weer thuis te zijn.
We komen net uit Alkmaar. We blijven hier drie dagen. Onze dochter woont in
Heerhugowaard , dus daar gaan we even langs en verder gaan we hier lekker fietsen.
Daarna gaan we door naar Schagen.
Nee, we weten niks van Camping Dijk&Waard. Dit is geen camping. Toch?’

Informatiepunten
Camping Dijk&Waard
De informatiepunten schieten als paddenstoelen uit de grond.
Je kon met je initiatieven al vanaf 1 juli terecht bij de receptie naast het Groene Huis aan
de Stationweg 114 te Heerhugowaard. Daar krijg je het volledige verhaal en kunnen de
receptionisten je helpen met het concretiseren en/of koppelen van je idee.
Voor het aanmelden van nieuwe initiatieven kun je nu ook terecht bij Museum Broeker
Veiling, bij theater Cool en bij Het Poldermuseum. Daar ligt tevens onze folder en kun je
in de toekomst iedere week onze krant afhalen. Bekijk ook de websites van deze
infopunten voor hun volledige zomerprogramma’s !

Cool
Ed Struijlaart staat op donderdag 30 juli in de theaterzaal 
van Cool. (aanvang 20:15 uur).

Museum 
BroekerVeiling 
Afval lab
Een rijdende groene afval lab komt naar de boomgaard 
van Museum BroekerVeiling 20, 21 en 23 augustus 2020 
van 13:00 tot 17:00 uur. Hier kunnen de bezoekers afval 
onderzoeken, leren ze over upcyclen en meer! Een plek 
waar onderzoek, ontdekken en innovatie bij elkaar komen. 
Want wat weet jij nou eigenlijk van afval? Een zomers 
evenement onder begeleiding van live muziek. Waar zowel 
kinderen als volwassenen actief aan de slag gaan met het 
thema afval.

kijk op:
kalender.campingdijkenwaard.nl



Yasmine (9 jaar) wil 
Lasergamen en een 
Escaperoom voor
kinderen
Hallo camping dijk en waard, ik zou het leuk vinden als
jullie kunnen regelen dat we kunnen lasergamen in de 
waerdse tempel. Ik heb gehoord dat jullie namelijk iets voor 
kinderen kunnen doen. De waardse tempel staat al heel 
lang leeg en ik vind dat daar iets aan moet veranderen.
Lasergamen dat lijkt mij leuk voor alle kinderen. Wat je 
daarvoor nodig hebt : laserpistolen en wanden waar je ach-
ter kan schuilen. Het zou leuk zijn als het donker is, maar je 
moet wel alles goed kunnen zien.
Mijn tweede idee is een escape room voor kinderen van 8 
t/m 10 jaar. In de waerdse tempel kan dat ook? Wat je nodig 
hebt voor de escape room? Een tijds klok, puzzels, sleutels, 
kasten, aanwijzingen, een leuk thema en natuurlijk kinde-
ren van 8 t/m 10 jaar.

Als reactie van de burgemeester van Heerhugowaard op de omgang met regels tijdens de campingperiode.

Soul Balance Sessions: 
Eet-drink-luister-en-
zie-festival op kleine 
schaal
Hoe creativiteit en goede wil tot iets moois kan leiden …

Drie enthousiaste ondernemers uit Langedijk hebben de 
koppen bij elkaar gestoken en besloten dat er tijdens deze 
corona-zomer iets aparts moest worden georganiseerd. 
Toegankelijk voor allen, laagdrempelig, kosteloos en leuk 
voor iedereen. Onder de noemer Soul Balance Sessions 
organiseren Herman Jager (Drop Productions), Susan Riet-
veld (Stuff&Styling) en Marianne van Breugel (Soulbalance) 
elk zomer-weekend van 12 tot 17 uur een vrije inloop op de 
Vreekersweid 1 in Broek op Langedijk. Mensen kunnen deze 
sessies kosteloos bezoeken en genieten van live muziek, 
styling en lekker eten en drinken. Voor een vriendelijk be-
drag kunnen bezoekers een drankje nuttigen of een hapje 
eten tijdens het kijken en luisteren. De catering zal net zoals 
de live muziek telkens door iemand anders worden ver-
zorgd. U kunt dus elk weekend langskomen en toch steeds 
een nieuwe ervaring opdoen.

Naast muziek, eten en drinken kan de bezoeker zich dus 
ook vergapen aan meubels en andere woonaccessoires voor 
meeneemprijzen. In de binnen- en buitenruimte waar deze 
happening zich afspeelt hangen of staan allerlei woon-arti-
kelen en alles is te koop. 

Hoe is dit idee tot stand gekomen? Herman Jager: “  Het leek 
mij altijd al een leuk idee om mensen te laten luisteren naar 
muziek in een sfeervolle ruimte waar je wat lekkers kunt 
eten en drinken en waar alles om je heen te koop is: tafels, 
stoelen, banken, kasten en gitaren. Dan krijg je publiek dat 
komt voor eten, drinken, styling en/of heerlijke live-mu-
ziek!”

Het idee is om verschillende marktsegmenten samen te 
laten komen tot een verrassend leuke eindcombinatie. Het 
moet vooral leuk, vrijblijvend en aangenaam zijn …
netwerken is nog nooit zo leuk geweest!

Elk weekend in juli en augustus van 12.00 tot 17.00 uur op 
Vreekersweid 1 in Broek op Langedijk

Burgemeesters checken 
in bij de receptie
Ook de burgemeesters Leontien Kompier en Bert Blase hebben onlangs ingecheckt op 
Camping Dijk&Waard.  Zij hebben de tentnummers 0272 en 0273. 
‘Dienstverlening na de fusie gelijk’ 
‘Jongeren werkelijk een positie geven’

“Er mag nog steeds niet worden gemoord”
Bert Blase



Wanneer je Broek op Lan-
gedijk binnenrijdt via de 
Broekhornerbrug passeert 
bijna iedereen de Papen-
horn, het straatje dat het 
kruispunt ter hoogte van 
de Dijk verbindt met de ro-
tonde bij de Pepsico fabriek. 
De Papenhorn is een straat 
waar fietsers en voetgangers 
niet welkom zijn, bijzonder 
vreemd voor een weg bin-
nen de bebouwde kom.
Nog vreemder is dat aan de 
Papenhorn mensen wonen 
wiens huis enkel bereikbaar 
is via deze straat. Wanneer 
je dit te voet of met de fiets 
doet ben je formeel in over-
treding en is er bovendien 
geen voetpad of fietsstrook 
waarop je je veilig kunt 
verplaatsen. Zelfs met de 
auto is het bereiken van het 

eigen erf een oefening in 
stres-beheersing. Automo-
bilisten lijken niet te weten 
noch er begrip voor op te 
kunnen brengen dat hier 
mensen wonen.
Wat ze vooral willen is dat de 
automobilisten beseffen dat 
hier gewoond wordt en dat 
het op een veilige en ont-
spannen manier bereiken 
van je huis een elementair 
onderdeel uitmaakt van het 
woongenot.
Op de camping zoeken we 
naar een oplossing.
We dachten zelf aan een 
flinke groen stip, midden 
op de weg. Er zijn vast be-
tere oplossingen, wie denkt 
mee? Meld je met je idee bij 
goedidee@campingdijken-
waard.nl

Doe het zelf maar:
De campingvlag
De campingvlag van camping Dijk&Waard is niet aan te 
slepen. De unieke witte vlag met de groene stip hangt al op 
vele plaatsen op de uitgestrekte camping fier te wapperen. 
We zijn daar blij mee, maar door de enorme vraag is de vlag 
tijdelijk niet verkrijgbaar. Geen nood. De vlag is met enige 
creativiteit eenvoudig zelf te maken. Volg hierbij de volgen-
de aanwijzingen.

Pak een wit laken of T-shirt en teken een cirkel in het mid-
den. Je kunt hierbij gebruik maken van een emmer, grote 
pan of vergiet om een mooie cirkel te maken. Wanneer 
je de cirkel uit de losse pols tekent dan is de cirkel zelden 
echt rond. Op zich geen ramp, maar echt rond is uiteraard 
fraaier. Kleur vervolgens keurig binnen de lijntjes de cirkel 
in met groene verf of stiften. Groen is natuurlijk groen, 
maar grasgroen lijkt het meest op de originele vlag. Je kunt 
natuurlijk ook rijtuigengroen, grachtengroen, cedergroen, 
zeegroen, CDA-groen, GroenLinksgroen of appeltjesgroen 
gebruiken.
Let op: Laat na het verven de verf eerst drogen en hang niet 
meteen de vlag op. Ander loop je het risico dat al je kleren 
onder de groene verf zitten! Gebruik absoluut geen water-
verf. Dit spoelt uit en dan is de groene cirkel na een regen-
bui weer verdwenen. Dat zou jammer zijn. Na het drogen 
van de verf kan je de vlag aan de stok monteren. Daarna 
volgt het plechtige moment om de vlag te hijsen. Velen 
doen dit onder het zingen van het bekende campinglied, 
maar dit is niet verplichting.
Vlaggen is toegestaan tussen zonsopgang en zonsonder-
gang. Veel succes! 

Jasper John een van de bezoekers op het eerste feestje van 
Camping Dijk&Waard: een barbecue bij de hoofdreceptie 
van de camping op het grasveldje naast fietsbrug De Krul. 
‘Super tof toch, dat we alle inwoners, verenigingen en 
ondernemers van Langedijk en Heerhugowaard een leuke 
vakantie in de eigen omgeving kunnen bezorgen’.
Jasper John is raadslid in de gemeente Heerhugowaard. 
Toen hij eind maart hoorde van het idee van de Camping 
Dijk & Waard was hij meteen enthousiast. ‘Ik wil daar graag 
ambassadeur van zijn. Er zijn al veel leuke initiatieven. 
Jongeren gaan hier bij de receptie op 1 augustus 
bijvoorbeeld campingmeubelen maken.’
Kijk op campingdijkenwaard.nl voor de agenda en hoe je 
zelf ideeën kunt aandragen.

Gek Plekkie

De grootste camping 
van Nederland.
Dat is super tof!

kijk op:
kalender.campingdijkenwaard.nl



Mathijs wacht op zijn plek 
op veld Broekhorn
Het is druk op de camping en het wordt nog drukker. Op 
veld Broekhorn wordt daarom gewerkt aan inrichting van 
wat extra plekken. Matthijs checkt uit bij gemeente Alkmaar 
maar was rijkelijk laat met zijn reservering op Camping Dijk 
&amp; Waard en zal dus nog even moeten wachten op zijn 
stek. Voor hem wordt het waarschijnlijk winterkamperen. 
Gelukkig mag Mathijs wel op de camping komen douchen 
en komen proeven van de couleur locale.

Zuurkool sinds 1890
Het familiebedrijf G. Kramer & Zonen in Zuid-Scharwou-
de is inmiddels de grootste zuurkoolproducent van Ne-
derland. Elk zakje (of bakje) zuurkool in elke Nederlandse 
supermarkt (huismerk of ander merk, dat maakt niet uit) 
komt geheid uit de fabriek van Kramer’s. Maar ze exporte-
ren ook naar landen over de hele wereld, natuurlijk binnen 
Europa, maar ook naar Azië, Nieuw-Zeeland, Australië en 
Zuid-Amerika.
Betovergrootvader Gert Kramer begon in 1890 het bedrijf 
dat sinds 1893 nog steeds op dezelfde plek staat. Het is al die 
jaren een familiebedrijf gebleven. Nu staat de vijfde genera-
tie aan het roer van het bedrijf waar zo’n honderd mensen 
werken.

Komen jullie hier 
al lang?

Initiatieven en
ideeën waar aan 
wordt gewerkt

BOL Elftalfoto’s kijken
Ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van voetbalvereniging CSV BOL wordt er gewerkt 
aan een mooi boekje met 70 jaar elftalfoto’s. Omdat van een aantal personen op de foto’s de 
naam nog niet bekend is gaan we een avondje foto’s bekijken op een groot scherm. Met uw 
hulp kunnen we misschien de nog ontbrekende namen in het boekje aanvullen.
We wachten op een geschikte rustige avond. Volg de Campingkalender!



Inhoud zoekt 
Campingkrant

Veel bijdragen in deze krant 
werden aangeleverd door 
de bewoners van onze 
camping. Heb je ook iets te 
vertellen, ken je een goede 

camping-mop, heb je een 
foto van een bijzonder plek-
je op Camping Dijk&Waard, 
heb je een belangrijk inzicht 
te delen, teken je leuke car-
toons, heb je iets bijzonders 
meegemaakt, laat het ons 
weten en schrijf mee aan 
deze krant. Het is de krant 
van iedereen.

Meestal hebben we op 
maandagmiddag de redac-
tievergadering waarop ie-
dereen van harte welkom is 
(even bellen voor het juiste 
moment). Je kunt ook een 
stukje insturen via
goedidee@campingdijken-
waard.nl.

Voor deze editie van de krant bedanken we onder andere 
Hans, Hammy, Geert, Dennis, Yasmine, Alpha, Daniëlle, 
Willem, Afra, Dennis en de mensen die we per ongeluk zijn 
vergeten voor hun bijdrage. Wil je ook iets doen voor de krant 
meld je dan via goedidee@campingdijkenwaard.nl

Kamperen is 
besmettelijk!
Camping Dijk&Waard is 
quasi vrij van Corona be-
smettingen. Dat is geen 
reden om laks om te gaan 
met de corona-maatrege-
len. Als het mis begint te 
gaan kan het virus zich in 
razend tempo verspreiden. 
Wanneer iedere drager van 
het virus 3 andere mensen 
infecteert dan is na 10 stap-
pen de gehele bevolking van 
Heerhugowaard besmet. 
Wees dus alert, denk om 
jezelf en zorg daarmee ook 
voor anderen.

All inclusive
Iedereen doet mee!

Het rondje van Els
Marcel Reijven, Wethouder Gemeente Langedijk, bij zijn be-
zoek aan de receptie van Camping Dijk&Waard: “We wonen 
al meer dan 24 jaar in deze gemeente, maar pas vrij recent 
heb ik wat pareltjes leren kennen. Door een idee van raads-
lid Els Nieuwland: om de politiek van de huidige gemeenten 
bij elkaar te brengen organiseerde zij een fietstocht, die zij 
van te voren zelf had uitgedokterd. En dan woon je al zo 
lang hier, dan kom je tijdens zo’n tochtje achter het bestaan 
van bijzondere plekken en paadjes. Bijvoorbeeld, een door-
steekje van de Oostdijk naar de Rustenburgerweg: wat een 
pareltje! Het rondje van Els: absoluut de moeite waard!”

Straat BBQ,
waar een grill is,
is een weg
Er wordt op de camping veel gepraat over de straat-BBQ. 
Maar met praten alleen kom je er niet. ‘Willen is doen’, zeg-
gen we op de camping en als iedereen een steentje bijdraagt 
is het zo geregeld.

De gemeenten hebben toegezegd in veel gevallen een BBQ 
op het openbaar gebied toe te staan mits je dit op voorhand 
even meld op de receptie van de camping en mits enkele 
eenvoudige regels worden gerespecteerd,. Kom vooral naar 
de receptie als je een grote BBQ wilt organiseren, wij laten je 
weten binnen welke randvoorwaarden het mag, wij melden 
het bij de gemeente.

Alles zelf, samen met de ander bewoners in de straat orga-
niseren is het leukst, geen betere pret dan voorpret. Is er in 
je straat onvoldoende animo om alles zelf te doen ga dan 
naar de plaatselijke slager die een mooi BBQ-pakket voor je 
samenstelt en je vaak ook grill ter te leen heeft. Voor stoe-
len, tafels, lichtslingers en meer kun je terecht bij verschil-
lende verhuurbedrijven die je feestje graag inrichten met de 
juiste spullen. Ben je liever lui dan moe, wil je wel betalen 
maar niets doen kun je natuurlijk ook een lokale cateraar 
laten komen en zelf te gast zijn op je eigen BBQ.

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door Print Factory en Henselmans Bouw en Ontwikkeling.


