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HET BESTUUR
Voor u ligt alweer de laatste Den D®ammer, vakantie-uitgave van
dit seizoen.
Allereerst wil we als bestuur in deze D®ammer stil staan bij het
overlijden van Toon Ketelaar. Toon is op 30 april 2018 op 60 jarige
leeftijd overleden. Toon was 54 jaar lid van v.v. Den Dam en heeft
jarenlang actief gevoetbald. Toon heeft alle elftallen doorlopen en
heeft vier kampioenschappen mee mogen maken. Drie met het
eerste elftal en één met het tweede elftal. Na zijn actieve
voetbalcarrière heeft Toon zich binnen diverse functies verdienstelijk
gemaakt en een belangrijke bijdrage geleverd aan de vereniging. Zo
was hij jarenlang jeugdleider, jeugdtrainer en lid van het
jeugdbestuur. Toon heeft daarnaast de sponsorcommissie opgericht
en was jarenlang een drijvende kracht binnen deze commissie. Voor
zijn verdiensten bij VV Den Dam heeft Toon in 2016 “De Bikkel van
het jaar” ontvangen. Kenmerkend voor Toon waren zijn
vernieuwende ideeën en kritische, maar positieve blik op
uiteenlopende zaken. Toon handelde altijd in het belang van de
vereniging. Als Toon iets deed dan moest het ook goed zijn, daarom
heeft Toon vorig jaar noodgedwongen zijn laatste taken binnen de
sponsorcommissie moeten neerleggen. Als blijk van waardering voor
zijn jarenlange inzet voor de vereniging is Toon daarom in 2017
benoemd tot erelid van v.v. Den Dam. Toon was een zeer
gewaardeerde persoon binnen onze vereniging. We zullen de
herinneringen aan hem en zijn bijdrage aan onze vereniging altijd
blijven koesteren!
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we constateren dat
het een moeizaam seizoen is geworden. De voorbereiding die al
moeilijk verliep. Mick had vorig jaar in februari te kennen gegeven
dat hij na één seizoen zou stoppen als trainer en terug naar Zelos te
gaan. Als bestuur zijn we vanaf toen bezig geweest met het zoeken
naar een nieuwe trainer. Er was weinig animo bij de trainers die we
benaderde. We kwamen terecht bij oud gediende Carlo Valk. Carlo
had zelf al aangegeven dat hij graag terug wilde naar Den Dam.
Ondanks afspraken die we met Carlo maakten verliepen trainingen

en wedstrijden niet zoals we dat in verleden gewend waren. De
opkomst op trainingen was bij het eerste niet zoals we die kenden in
een eerdere periode onder Carlo en het voorgaande seizoen onder
Mick. Uit eindelijk resulteerde dit in een seizoen waarin we samen
met Westendorp als laatste eindigden met 10 punten. Er werden 4
punten van Netterden gepakt, 2 van Babberich en 4 van
Westendorp.
Van het tweede hadden we na een goed verlopen seizoen vorig jaar
misschien ook wel iets meer verwacht. Zij behaalde een negende
plaats. Net als bij het eerste waren ook hier blessures en
afmeldingen een van de oorzaken. Een andere oorzaak is misschien
ook wel een stukje mentaliteit, dit bleek afgelopen seizoen
misschien wel een grotere tekortkoming dan kwaliteit.
Afgelopen voorjaar hebben we als bestuur na overleg met de
selectie besloten om niet verder te gaan met Carlo als trainer. Carlo
was inmiddels al 10 jaar trainer van Den Dam geweest, verdeeld
over drie perioden. Ondanks dat Carlo dit als een teleurstelling zag,
heeft Carlo het seizoen met veel inzet en volle overgave afgemaakt.
Voor het komend seizoen hebben we Rober Verbeek uit Zevenaar
aangesteld als trainer van de selectie. Rober is een jonge
enthousiaste trainer uit dezelfde lichting als Mick Hermsen. Ik hoop
dat voor komend seizoen onder leiding van Rober Verbeek een
stukje plezier, beleving, mentaliteit en kwaliteit terug komt bij onze
spelers.
Op 7 juni werd tijdens de algemene ledenvergadering de “bikkel van
het jaar” uitgereikt. De “bikkel” wordt uitgereikt aan een persoon die
zich afgelopen jaren op een uitzonderlijke manier heeft ingezet voor
onze vereniging. We kunnen bij Den Dam gelukkig nog een beroep
doen op vrijwilligers bij activiteiten als, klussendag, NL-Doet en
zoals afgelopen periode bij het opknappen van de overkapping. De
“Bikkel” werd dit jaar uitgereikt aan Bart Baars, vrijwilliger in hart en
nieren. Bart is al jaren betrokken bij de jeugd, eerst als trainer nu
nog als invaltrainer, leider en bestuurslid. Ook is Bart druk met de
organisatie rondom de SJO Den Dam – NVC. Bart is bij
klussendagen en NL-Doet altijd van de partij. Verder is Bart actief
speler van het eerste. Helaas afgelopen seizoen door blessures maar

weinig gespeeld. Toch was Bart elke wedstrijd van het eerste
aanwezig, in een soort leidersrol, een voorbeeld voor velen.
Zoals al gezegd kunnen we bij Den Dam gelukkig nog een beroep
doen op vrijwilligers om een en ander te realiseren op onze
accommodatie. In de afgelopen weken is er door een aantal
vrijwilligers de overkapping geheel onder handen genomen en heeft
een totale metamorfose ondergaan. Tegels werden vervangen, de
achterwand werd geheel bekleed met hout en er werden banken en
statafels met krukken geplaatst. Al met al een hele klus die geheel
door vrijwilligers is uitgevoerd en waardoor de accommodatie weer
een geweldige uitstraling heeft. Het geheel was ondermeer een idee
van Toon Ketelaar, Hij bezorgde ons via zijn bedrijf Van Ooijen de
overkapping en had ideeën om het geheel op te knappen. Helaas
heeft Toon het uiteindelijke resultaat niet meer mee kunnen maken.
Tot slot wensen we u allen een fijne vakantie, bedanken we een
ieder die zich op welke manier ook heeft ingezet voor onze
vereniging en hopen we u allen het komend seizoen weer te
verwelkomen op ons vernieuwde complex.

NIEUWE TRAINER ROBER VERBEEK
Hallo inwoners van Azewijn. Mijn naam is Rober Verbeek de nieuwe
hoofdtrainer van v.v. Den Dam.
Voor jullie allen een onbekende, daarom wil ik me graag even
voorstellen.
Ik ben 41 jaar en woon samen met mijn vriendin Daniëlle, zoon Justin
(11 jaar) en dochter Seline (7 jaar) in Zevenaar. Hier ben ik geboren
en opgegroeid. Van kleins af aan zit voetbal in mijn hart en nieren.
Ik ben als kleine pupil bij SDZZ begonnen en speelde al op jonge
leeftijd in het eerste elftal. Na een aantal jaren in het eerste elftal van
SDZZ te hebben gevoetbald heb ik de overstap gemaakt naar OBW.
Hier heb ik een mooie tijd beleefd. Ik speelde destijds eerst in het
tweede elftal, maar al snel heb ik de overstap gemaakt naar het eerste
waar we vele kampioenschappen behaald hebben.

Uiteindelijk ben ik toch weer bij SDZZ terecht gekomen en heb daar
nog enkele jaren in het eerste gevoetbald. Vervolgens heb ik een
stapje teruggedaan en ben ik in het tweede elftal gaan spelen, waar
ik later ook trainer van geworden ben. Het trainerschap sprak mij
enorm aan en de vereniging bood mij de mogelijkheid om de TC3
diploma’s te behalen. Deze kans heb ik dan ook met beide handen
aangegrepen.

In 2017 ben ik begonnen als hoofdtrainer van Babberich, waarmee
voor mij een droom uitkwam. Hier kon ik mijn passie uitoefenen en
heb ik gewerkt met een leuke groep mensen. In korte tijd heb ik hier
als trainer veel geleerd. Vanwege privéomstandigheden was ik helaas
genoodzaakt om deze functie neer te leggen. Nadat ik alles weer op
de rit had ben ik in 2018 weer op zoek gegaan naar een nieuwe
trainersuitdaging.
Na gesprekken met diverse clubs ben ik in contact gekomen met v.v.
Den Dam. De gesprekken met het bestuur werden van beide kanten
als zeer positief ervaren waardoor we de samenwerking met elkaar
zijn aangegaan.
Ik zie potentie in het eerste elftal en ik wil het elftal daar brengen
waar het hoort: de middenmoot en niet onderin. Mijn ambitie is het
om de jongens met discipline van achteruit te laten voetballen, het
elftal voetballend beter te maken en zo te gaan trainen dat iedereen
weet wat zijn taken zijn.
Ik hoop dat we deze ambitie met elkaar kunnen waarmaken. Ik ga er
in ieder geval voor! Ik hoop op een mooie tijd bij Den Dam en nodig
jullie van harte uit om de wedstrijden te bezoeken.
Verder wens ik iedereen een fijne vakantie en tot na de zomer.
Rober Verbeek
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BESTUUR SJO DEN DAM – NVC
Het seizoen zit er inmiddels weer op. Met name het voorjaar was te
merken dat de bezetting dun was, eerlijk gezegd te dun. Er moest
veel geschoven worden bij de verschillende jeugdelftallen. Enkele
wedstrijden hebben we af moeten zeggen omdat we simpelweg niet
genoeg spelers op de been konden brengen. Dit heeft te maken met
de combinatie van een krappe bezetting en daarnaast enkele
blessures en het gemak waarmee er soms wordt afgemeld. Twee
wedstrijden van de jo-13 hebben we af moeten zeggen, en bij de jo17 zijn twee wedstrijden verzet naar doordeweekse avonden zodat
we de beschikking hadden over spelers van de jo-15 en de spelers
van de senioren die nog bij de jo-17 mogen voetballen. Inmiddels
hebben wij de teamindeling voor volgend seizoen rond. Doordat zes
jeugdleden van Den Dam en NVC zich hebben afgemeld en drie
spelers volgend seizoen niet meer in de jo-17 mogen voetballen
wordt het volgend seizoen nog lastiger. Ideaal zou zijn wanneer
iedere speler kan voetballen met, en tegen, spelers van zijn eigen
niveau en leeftijd. Dit is bij een vereniging als Den Dam niet meer
realistisch. Wij zitten als bestuur van SJO Den Dam - NVC meerdere
avonden bij elkaar om per elftal zo veel mogelijk leeftijdsgenootjes
bij elkaar te zetten, zelfs dit lukt niet altijd. Ook dit jaar zullen er
enkele spelers noodgedwongen “hoger” moeten voetballen, dit is
uiteraard niet optimaal maar omdat je anders een compleet elftal
terug moet trekken hebben wij moeten besluiten dit toch te doen.
Uiteraard zijn wij voor de toekomst kijken hoe wij de jeugd het
beste aan het voetballen kunnen houden.
We krijgen als vereniging steeds meer te maken met een
teruglopend aantal leden en daarnaast hebben de leden steeds
minder tijd of belangstelling voor het voetbal. Een sterk voorbeeld
hiervan is het Kamp 2018, deze zal dit jaar niet helaas doorgaan.
Van de 37 jeugdspelers hebben er zich 13 opgegeven, dit is dus van
Azewijn en Netterden samen. Van de niet-voetballende kinderen uit
Azewijn en Netterden hebben wij geen opgave mogen ontvangen.
Logische verklaring zou zijn dat de jeugd het kamp niet meer leuk
zou vinden, wij zijn er echter van overtuigd dat dit niet het geval is.
Mede door de reacties die we ieder jaar weer naar afloop van het

kamp mogen ontvangen weten wij dat dit niet de oorzaak is. Wat
wel de oorzaak is (behalve uiteraard de krimp) is lastig te verklaren.
Omdat wij ervan zijn overtuigd zijn dat Dan Dam meer is als alleen
voetbal hebben wij besloten 2 september na de eerste
bekerwedstrijd een vervangende activiteit voor de jeugd te
organiseren, dit als alternatief voor het kamp. Volgend jaar hopen
wij weer ons jaarlijkse kampt met een leuke groep jeugdspelers te
mogen organiseren.
Uiteraard is er ook gevoetbald, de meeste teams hebben in hun
klasse redelijk mee kunnen draaien. Alleen de jo-13 en de jo-17
hebben het deze voorjaarscompetitie erg zwaar gehad. Bij de jo-13
is dit goed te verklaren, voor de winterstop is de jo-13 kampioen
geworden in de 4e klasse waardoor ze het de voorjaarscompetitie in
de 3e klasse logischerwijs erg lastig hebben gekregen. De jo-17
heeft het voor de winterstop ook lastig gehad, de wedstrijden die
gewonnen werden waren vaak met hulp van spelers van de jo-15 en
senioren die nog in de jo-17 mogen voetballen, dit mede door
diverse langdurige blessures. De jo-15 heeft na de winterstop
daarentegen juist heel goed gepresteerd, ondanks dat het ook daar
soms krap was met de spelers hebben ze het kampioenschap in de
5e klasse behaald.
Als laatste willen wij de jeugdleden, leiders, trainers, sponsors,
supporters, ouders en alle overige vrijwilligers bedanken voor de
inzet dit seizoen. Met een vereniging als Den Dam ben je afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers, leden en bij de jeugdleden ook de
steun van de ouders. Wanneer de jeugd van huis uit niet wordt
gestimuleerd is de stap om af te melden vele malen kleiner. Wat
voor iedere vereniging geldt, maar voor v.v. Den Dam misschien
nog wel in het bijzonder:
Zonder jeugd geen toekomst…..

TERUGBLIK DEN DAM 2 SEIZOEN 2017-2018
Omdat de KNVB besloten had de competitie dit seizoen 2 weken
later te starten begon de competitie pas op 1 oktober. Idioot
eigenlijk want het 2e van Den dam heeft echt geen 6 weken
voorbereidingstijd nodig. En in de nazomer is het juist lekker
voetballen.
De eerste Wedstrijd was tegen VVL en we verloren kansloos met 7-2
tegen de uiteindelijke kampioen. Daarna volgen er nog 5
nederlagen. Steeds met een minimaal verschil en steeds met het
gevoel dat we zeker niet de mindere waren.
Er werd al gesproken over witte zakdoekjes en een andere
trainer……maar gelukkig keerde het tij en volgden er 3
overwinningen op rij tegen Zeddam/St. Joris, MVR en Varsseveld.
Over de winteractiviteit die op het programma stond kan ik kort
zijn…… die was er niet.
Pas in maart werd de competitie weer opgepakt, met wisselvallige
resultaten. Overwinningen tegen NVC en wederom Zeddam/St.Joris
werden afgewisseld met soms forse nederlagen. Omdat we met
meerdere blessures te maken kregen en Gerwin en Frank vaak af
moesten staan aan het eerste dat ook met blessures kampte was
het vaak improviseren om een elftal bij elkaar te krijgen.
Bij de doordeweekse wedstrijd uit tegen AD waren verschillende
oud-spelers opgetrommeld om er toch maar voor te zorgen dat we
konden voetballen. Dave had er bijna een dagtaak aan om 11
spelers bij elkaar te krijgen. Gelukkig konden we de competitie goed
afsluiten. Het weekendje weg naar Willingen was wederom geslaagd
en de laatste wedstrijd tegen Stokkum werd met 3-0 gewonnen.
Na die laatste wedstrijd hebben we de koppen bij elkaar gestoken.
Hebben we volgend jaar wel voldoende spelers? Wat kunnen we van
elkaar verwachten? Welke trainingsopkomst kunnen we
verwachten? Eindconclusie: ook volgend jaar is Den Dam 2 op
sportpark de Laak te bewonderen!
Dank aan de staf (Bart, Marcel, Bert en Edwin die afscheid neemt
als leider) en natuurlijk aan de supporters van Den Dam 2.
Tot volgend seizoen en fijne vakantie allemaal!
De Trainer (Rens)

NIEUWS VANUIT DE JOZEFSCHOOL
Afscheid juf Jet
Jet Immink neemt na ruim 15 jaar ‘St.Jozefschool’ afscheid. Ze heeft
vooral in de onderbouw en bovenbouw gewerkt. Ze kwam in 2003
binnen als stagiaire en na het behalen van haar diploma begon ze in
groep 6,7 en 8. Nu werkt ze al jaren in de onderbouw. Komend
schooljaar gaat ze naar basisschool ‘Octa’ in Doetinchem. Ze zal dan
werkzaam zijn in groep 3. We wensen haar veel werkplezier toe en
bedanken haar voor al die mooie jaren vol leuke herinneringen.
Team St.Jozefschool

Afscheid groep 8
Het begon allemaal met een beetje spelen in groep 1. Nu een paar
jaar later zitten we in groep 8 en zijn wij ineens de oudsten. Na een
leuk kamp te hebben gehad is het nu bijna zo ver. De grote stap
naar de middelbare school. Wij willen al vast iedereen bedanken
voor een leuke en leerzame tijd die we hier op de Jozefschool
hebben gehad. Wij nemen afscheid van jullie. We zullen nog wel
een keertje een kijkje komen nemen.

Quo Vadis
Zeddamseweg 4
7044 AL Lengel
Telefoon: 0314 651 673
Telefax: 0314 652 120
Web: www.quo-vadis.nl
Mail: techniek@quo-vadis.nl

LIEFS
Renske Liebrand Jules Teerink Emma Thomassen Lois Bosman
Lois Berentsen Tij Messing Madelief Gastelaar Lars Wennekes

Schoolplein
De kinderen in Azewijn zijn blij met het nieuwe schoolplein van de
St. Jozefschool.
Jarenlang was het een groot, grijs plein met weinig uitdagende
speelmogelijkheden, maar daar is definitief verandering ingekomen.
Door de huidige indeling van meerdere speelplekken met groene
afscheiding en mooi gevulde bloembakken is er een uitdagende
speelcreativiteit ontwikkeld.
De kinderen en het team zijn er trots op, ze willen dit dan ook graag
met jullie delen.
Op 5 juli wordt het plein feestelijk geopend om 18.30 – 20.00 uur.
Dankbaar zijn we voor de sponsoren die het realiseren van het plein
mogelijk hebben gemaakt.
Sponsoren van het plein zijn:

Hoveniersbedrijf Gouden handen Ouderraad St. Jozefschool Daas
Baksteen Zeddam BV Netterden Holding BV Stichting Primair
Onderwijs Achterhoek
Schutterij Wilhelmina Azewijn Stichting Dorpsraad Azewijn C.V. De
Vossenjagers Azewijn Gemeente Montferland

Een speciale dank aan hoveniersbedrijf Gouden Handen voor de
prettige samenwerking.
Iedereen is welkom om hier te komen spelen, elkaar te ontmoeten
en te genieten van het plein.

JEUGDTONEEL LAAT HET ASCHWINHUUS
SIDDEREN...
Het raadsel rond de schat van Het Slot van Ravenstein is opgelost!
Al eeuwenlang werd er door de erfgenamen van het slot naar de
schat gezocht. De huidige erfgenamen Bella van Ravenstein (Lara
Heuvels) en haar man Koos de Hoop (Guus Peters) konden deze
schat goed gebruiken om al het achterstallig onderhoud te
realiseren en rekeningen te betalen. De verdrietige geest gravin
Annabella (Lois Berntsen) en de geest van de wrede Spaanse officier
Don Fernando Alatriste (Gijs Liebrand) spookten ook iedere nacht
rond. Zij zouden pas rust vinden als de schat gevonden is. Toen er
na lange tijd twee gasten arriveerden (Inge Braam en Floris van
Dee) en een ondeugend neefje (Lotte Messing) kwam logeren,
gebeurde er allemaal rare en komische dingen. Twee
projectontwikkelaars (Renske Liebrand en Teun Liebrand) brachten
ook de nodige spanning ten tonele. Uiteindelijk was het Hendrick
van Ravenstein (Sara Peters) die na een spannend gevecht met Don
Fernando het mysterie rond de schat ontrafelde.
Na maanden van repeteren was het zondagmiddag 24 juni dan
eindelijk zover! De jeugd van ‘Ons Genoegen Azewijn’ speelde het
spannende stuk ‘Het Spookt op Slot Ravenstein’. Dit spannende én
komische stuk, geschreven door Rob Maayen, bracht het publiek in
het Aschwinhuus verschillende emoties en bovenal plezier. De
voorstelling werd goed bezocht door zowel jong en oud van binnen
en buiten Azewijn.
De kinderen uit de gemeente Montferland in de leeftijd van 9 tot 16
jaar oefenden wekelijks in ‘t Aschwinhuus voor deze echte
zondagmiddag matinee. Met een groep van veertien kinderen
waaronder wederom twee debutanten zijn de kinderen sinds
februari gestart met de repetities. Het was alweer de vierde
voorstelling voor de jeugdleden van de toneelvereniging, maar met
bijna professioneel ogend decor, kleding en grime blijken de jonge
talenten toch al over enorme ervaring te beschikken. Bij ‘Vers
Toneel’ in ’s Heerenberg is Jop Geven inmiddels een ervaren

regisseur, maar voor de jongere jeugdleden van ‘Ons Genoegen
Azewijn’ was hij een debutant. Met zijn passie en humor wist hij de
kinderen te motiveren en enthousiasmeren en dat gevoel sloeg over
op de hele zaal.
Voor de jeugd zit het erop voor dit jaar, de volwassenen brengen op
27 en 28 oktober 2018 het blijspel ‘Het echte leven’, een komisch
stuk geschreven door Anne Terwisscha.
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Mevr. Mr. P.P.A. Hengevelt

0314-664025

dendrammer@kpnmail.nl

TEL: 0314-651269

CONCERT
Muziek in de klas met groep 6 en AMV met groep 3 en 4
Woensdag 27 juni jl. hebben we een geweldig optreden gehad.
Met de kinderen die muziekles krijgen op de basisschool.
Dat zijn groep 3 en 4, die krijgen AMV van juf Maya en de kinderen
van groep 6 van muziek in de klas.
De kinderen van groep 6 hebben een half jaar les gehad van Boris
Jansen.
En hebben in zo’n korte tijd met veel enthousiasme een leuk
concertje neergezet.
De ouders , opa’s, oma’s, familie, kennissen, buren kwamen in grote
getale kijken.
En als slot hebben ze een gezamenlijk lied met de fanfare
uitgevoerd.
Groep 6 speelde professioneel mee, en groep 3 en 4 moest heel
hard zingen om er bovenuit te komen.
Maar het was een spetterend slot!
Na de tijd mochten de kinderen op de instrumenten spelen, van de
leden van de fanfare.
Het slagwerk was zeer in trek.
Volgend jaar gaan de kinderen hun best doen in de klas, om er weer
iets moois van te maken.
Het was zeker een succes!!!
Top gedaan.
Groetjes,
Suzanne Welling
Fanfare St. Joseph
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SCHUTTERIJ WILHELMINA AZEWIJN.
Een aantal activiteiten van de schutterij zijn de revue al weer
gepasseerd en wij maken ons al weer op voor de volgende.
Allereerst was er het indoorvendelen in Giesbeek. Hier werd een
geweldig resultaat neergezet. Onze vendeliers zijn daar Gelders
Kampioen Indoorvendelen geworden. Dit werd natuurlijk groots
gevierd.

Daarna was het Kringdag concours van Kring de Achterhoek bij
Willem Tell in Silvolde met prima resultaten voor onze schutterij. De
volgende resultaten zijn daar behaald: 1ste prijs Tamboers, 1ste
prijs defilé, 2de prijs marcheren. Daarnaast heeft Jimmy Cornielje
een 1ste prijs en Rene Hansen een 2de prijs behaald bij de
bielemanwedstrijden

Op 2 juni jl. is het schuttersfeest geweest. Het was een zeer
geslaagde dag met mooi weer en een gezellig feest.
Onze nieuwe schutterskoning is Henk Jan Knipping geworden en hij
verkoos Willeke Hansen tot zijn Koningin. De overige onderdelen
waren voor: Luc Hesselink (hals), Johan Wissink (linkervleugel),
Jimmy Cornielje (rechtervleugel) en de staart voor Saskia Giesen.
De nieuwe jeugdkoning is Quint Winters geworden. ’s Avonds
werden er nog diverse leden gehuldigd i.v.m. het 12 ½ jarig
lidmaatschap: o.a. Willeke Hansen, Theo Bolder, Jan Marijnissen en
Guido Fenneman.

Jeugdkoning Quint Winters

Schutterskoning Henk Jan Knipping

Ons volgende evenement is het Tuinfeest op 20 juli a.s. met de
Perfect Show Band en een optreden van DJ.I.M. op het terrein van
Gelre IJsselstreek aan de Ompertsestraat in Azewijn. Vrije gift vanaf
22,50 euro (geen wisselgeld).

En van 22 tot en met 25 september zal weer de jaarlijkse kermis
worden gehouden. Met op zaterdagavond de Perfect Show Band, op
zondag PAS OP! en op de maandag en dinsdag Free-Line.

