RESONANCE
RÉSONANCE
Verenigingsblad van Harmonie Gaudete in Domino

‘Als jongen van het platteland ken ik de rol van
het plaatselijke muziekkorps in het sociale leven
in het dorp. Zodra er festiviteiten waren
draafden de warme bakker met zijn tuba en de
postbode als leider van de drumband op om ons
dorpsfeest op te fleuren.

editie 31 Uitgave mei 2013

We hebben het al lang geleden aangekondigd en
het is bijna zover. De allerlaatste theatervoorstelling in de oude vertrouwde schouwburg, en
Gaudete heeft de eer. Op 1 juni nemen we u
samen met Karin Bloemen bij de hand voor een
spannende muzikale reis.

Johan
Een dorp zonder muziekkorps is schraal, al hoeft
het ook weer geen obsessie te worden om aan
allerlei prestigieuze festivals deel te nemen.
De plaatselijke fanfare of harmonie hoeft niet
perfect te klinken, het gaat om de romantiek.
Toch dreigen muziekkorpsen als gedateerd vermaak afgeschreven te worden.’
Tot zover even een gestolen stukje tekst, waar
ik me helemaal in kan vinden overigens. Niet
van mij dus, maar van bekend VI-presentator en
-journalist Johan Derksen als gastcolumnist in
ons onvolprezen vakblad ’Klankwijzer’.
Ik meld het maar meteen want het plegen van
plagiaat is het afgelopen jaar menig minister,
hoogleraar of president lelijk opgebroken.
Het tweede deel van zijn column zal ik u onthouden, om
reden dat ik dat dan weer níet
met Johan eens ben. Zoals ik,
op dezelfde haardracht na,
sowieso weinig gemeen heb
met hem, maar dit terzijde.
‘Muziekkorpsen dreigen als
gedateerd vermaak
afgeschreven te worden.’
Dat gevaar is bij Gaudete niet zo heel groot.
Wij zijn goed bezig vind ik.
Zo mag ik op deze voorpagina mijn bescheiden
fotoportretje terugvinden naast dat van
Karin Bloemen waarmee we binnenkort
samen optreden.
Gedateerd? Kan het nog eigentijdser dan….?
Floris van Heukelom
Voorzitter
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Bloemen in harmonie
.

Dirigent Joost Hendriks koos samen met
Karin enkele aansprekende
arrangementen voor het orkest.
'Bloemen in harmonie' wordt een muzikaal programma met prachtige liedjes,
gezongen door Karin die met haar fabuleuze stem en expressieve mimiek een
onuitwisbare indruk zal achterlaten.
Deze unieke ervaring mag u niet missen!
Wees er op tijd bij dus!

Kaarten kunnen worden besteld via de website
van de schouwburg of aan de kassa.
Een gedeelte van de recette komt ten goede
aan Gaudete in Domino.
Een tipje van de sluier mogen we alvast oplichten: Op het gezamenlijke programma staat ook
het bekende nummer ‘Zuid-Afrika’.
Qua begeleiding zeker niet gemakkelijk, maar
wel heel leuk en uitdagend.
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IETS DEFECT…TIMMERS IS ER IMMERS

Waarom Vossen als Vakjuwelier?

Waarom Vossen als Vakjuwelier?

*Zelfgeselecteerde, uitgebreide collecties juwelen
en sieraden (regelmatig vernieuwd)
*Official dealer van horloge-TOPmerken
*Reparatieatelier met eigen goudsmid/horloger
*Perfecte service en advies

GROTESTRAAT 84 5431 DL CUIJK TEL. 0485 - 313204

STEVENS
STEVENS
IJZERHANDEL

WE ZIEN U GRAAG IN ONZE WINKEL
MOLENSTRAAT 34

IJ z e r h a n d e l
Veldweg 1-5,
1-3-55431
5431CH
Cuijk Tel.:
Tel.0485-312912
312912
CH Cuijk.

ELEKTROTECHNIEK – ELEKTRONIKA - BEVEILIGING

Grotestraat
12, Cuijk
Grotestraat
12 Cuijk

Molenstraat 46, 5431 BX Cuijk
Tel. 0485 - 31 63 44 Fax 0485 - 31
69 24

PETERS

Garantiebedrijf

Autoschadebedrijf

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk
Tel. 0485 321787
Fax0485 311742
Verf – Behang – Zonwering - Gordijnstoffen

VAN EEDEN
De Hork 28, 5431 NS Cuijk
Tel. 0485 321129 Fax
3115 77
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HANS LEMMENS
TWEEWIELERS
Het
Zand 1417- Cuijk
Gildekamp
Tel.
- 31 27 16
54310485
SP Cuijk
Tel. (0485) - 312716
Keuze uit 700 stuks
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Wisseling van de wacht.
Op het Caeciliafeest in november hebben we
afscheid genomen van Chris van Grinsven als
tambour-maître. Dat Chris Gaudete niet los
kan laten bleek later, in maart werd hij tot
bestuurslid gekozen.
Frans Hendriks is Chris als tambour-maître inmiddels opgevolgd. Op zíjn beurt is Frans als
vaandrig weer opgevolgd door Geert Jans.

40 jaar lid.
Gelukkig mogen we met grote regelmaat
jubilarissen huldigen binnen Gaudete. Vaak
betreft het een 12,5- of 25-jarig lidmaatschap,
Hein Rutten en Wim van Duijnhoven waren
in 2012 maar liefst 40 jaar lid. En daarbij hoort
natuurlijk een welverdiend boeket en
het vergulde federatieve insigne mét oorkonde.
Samen met Harrie vd Elzen hebben we nu drie
leden in ons midden die (ruim) 40 jaar lid zijn.
Niet gering!
Al blijft natuurlijk Tonny Thonen met
66 dienstjaren nog steeds op eenzame hoogte….

Van alles wat
Voorspeelavond jeugd
Op 9 april lieten de 1e en 2e jaars blokfluitleerlingen horen wat zij tot nu toe hebben geleerd.
Uiteraard was hierbij ook het aspirantenorkest
van de
partij. Dat gaf de blokfluitleerlingen de gelegenheid eens kennis te
maken met een vervolginstrument, waarbij
dirigent Peter Hendriks uitleg gaf over het
belang van het samenspelen met diverse instrumenten. Alle instrumenten hebben
een partij die samen
één geheel vormen.
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Vriendenkring weer royaal.
Tijdens het afgelopen nieuwjaarsconcert
heeft het bestuur van onze Vriendenkring
Gaudete weer blij gemaakt met twee
mooie donaties. Vier klarinetten werden
aangeboden, evenals een forse bijdrage
aan de nieuwe concertuniformen. Uniformen die Gaudete weer een eigentijdse
uitstraling geven op het concertpodium.
Met hartelijke dank dus aan onze Vrienden,
en zeker ook aan Louis Hijl die belangeloos de
uniformen bij iedere muzikant persoonlijk
aangemeten en geleverd heeft.
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Op bezoek bij…..
In deze rubriek maakt Theo van Rijn kennis
met de diverse commissies binnen Gaudete.
Al een tijdje hing de vraag van voorzitter Floris
over een interview met de barcommissie in de
lucht.
De ALV 2013 is achter de rug en het wordt
weer de hoogste tijd om het wel en wee van
de vereniging samen te vatten in een nieuwe
Résonance. Tijdens de repetitie maar meteen
een bindende afspraak gemaakt voor de avond
erna.
De volgende avond gaat de telefoon.
Tonnie: 'Ik heb een zekere Jans aan de
telefoon'. Toen ik de hoorn aan het oor legde
en de stem van Bart hoorde wist ik genoeg.
Wat een uilskuiken! Ik had de afspraak niet
vastgelegd in de agenda en was op dat moment
met zoon Jeroen via internet bezig met de
tekst van een verhaal. Toch nog door het hoofd
geschoten, ondanks dat ik er dezelfde dag nog
diverse keren aan had gedacht.

De Bar(t)commissie
Het verhaal van de barcommissie begint in oktober 2008. Kees Lukassen en Marinus Schraven
die tot dan toe bij gelegenheid voor het natje
en het droogje zorgden, wilden wat gas terug
nemen en tegelijkertijd stopte de familie Bus
met de Posthoorn, waar de natjes en droogjes
werden gehaald.
Kees wilde gaan verhuizen naar Curaçao, maar
zou tot die tijd wel koffie blijven zetten voor
in de pauze.
Floris zocht enkele leden om het overige werk
van Kees en Marinus over te gaan nemen.
Een groep van maar liefst vier leden, Richard
van Geffen, Piet van Dinten, Thijs Jacobs en
Bart meldden zich aan, aangevuld met bestuurslid Gerard van Hees.
'Gebruikelijk was er alleen wat extra's na de
jaarvergadering, de laatste repetitie voor de
vakantie en met Nieuwjaar', legt Bart uit.
Els zit een film te kijken, maar mengt zich in
het gesprek en vult aan: 'Er was al een Commissie ter bevordering van de onderlinge goede
verstandhouding binnen de vereniging'.
Ik zeg: 'Wablief'?
Els weet niet hoe het een en ander in mekaar is overgelopen,
maar de commissie met de lange
naam bestaat niet meer. 'Je
schrijft niet op dat ik me ermee
heb bemoeid, hé', zegt ze en gaat
weer verder met de film.
Bart vervolgt: 'Die commissie ken
ik verder niet zo goed, maar het
was de bedoeling van Floris dat er
een maandelijkse borrel zou komen, met de inkoop in eigen beheer. Soms was er ook muziek'.
'Was dat dan ook muziek van de
eigen leden'?, vraag ik.
Nee, er werden dus vooral cd's
gedraaid. Soms had Richard er
voor gezorgd, de andere keer Floris.

'Komt het vanavond nog uit'?, vraagt Bart. Het
was kwart over acht dus dat moest wel lukken.
Dus snel in de auto en naar de
Hertog Karellaan.
Bart en moeder Els zijn thuis en onder het genot van een kopje koffie en een lekkere koek
kan het interview beginnen.
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'Ik kan me nog herinneren dat
Floris een keer cd's van André
Hazes had meegebracht', merk ik
op. 'Enkele nummers vond ik wel
leuk, maar de hele avond Hazes'! Ook hier
blijkt Floris zijn tijd weer ver vooruit te zijn
geweest, want nu is 'Bloed, zweet en tranen'
big business.
Na bepaalde tijd besloot Kees – de geplande
verhuizing naar Curaçao liet op zich wachten –
ook weer te zorgen voor het natje en het
droogje en was zo'n grote commissie overbodig.
Het werd toen de Bartcommissie.
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Nootjes
Bart is er meestal ook bij de repetitie van het
aspirantenorkest bij en kan ondertussen dan
mooi de voorraad in de gaten houden. 'Het is
niet veel werk', zegt hij bescheiden. 'Meestal
een keer per maand doe ik de boodschappen,
net voor de laatste repetitie. Dan breng ik ook
de worstjes, kaas en de komkommer mee, dan
is alles lekker vers. Natuurlijk ook de zoutjes
en sinds jij in het bestuur zit, ook de nootjes.
Dus een keer per maand moet het aspirantenorkest het zonder mij doen'.
Ik moet toch even opmerken dat ik meer mensen van de nootjes heb zien genieten, dus alleen voor mij?

'Marleen (zus) zorgt voor de wijn en de wijn die
ze uitkiest valt goed in de smaak', gaat Bart
onverstoord verder. 'En de prijs is goed', mengt
Els zich weer in het gesprek. 'Je krijgt zes flessen en je betaalt er vijf'.
Dan gaat de discussie even over de prijzen in
vergelijking met de horeca en we kunnen vaststellen dat deze heel redelijk zijn, zeker gezien de kwaliteit van de wijn. De marge op bier
is groter, maar dan nog is de prijs redelijk.
Dan komt de hoeveelheid wijn die sommige
leden in een glas schenken ter sprake.
Els haalt een glas voor witte wijn uit de kast.
'Hier kan nooit teveel in'.
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Bart maakt er zich niet zo druk om. Belangrijk
is dat de leden het naar de zin hebben en ook
met andere dingen bezig zijn dan muziek maken, inderdaad: de onderlinge verstandhouding. 'We gaan geen politieagent spelen. We
hebben zo door het jaar heen een aardige opbrengst en deze is al die jaren redelijk constant'.
Hij laat grafieken zien van de omzetten, kosten
en opbrengst. Het ziet er heel verzorgd uit.
'Alle gegevens verwerk ik in excel en soms als
de kas te vol zit, wordt het via de penningmeester gestort'.
Vader Jans, ook lid van de harmonie als
vaandrig, komt binnen als we de discussie

hebben over de inhoud van wijn- en bierglazen.
Ik was van mening dat de inhoud van een
Amsterdammertje altijd groter is dan van een
fluitje.
Geert kruipt meteen achter de computer. 'Er
zijn Amsterdammertjes (vaasjes) van 0,23,
0,25 en 0,30 liter', laat hij even later weten.
Alle leden van het gezin Jans zijn duidelijk
zeer betrokken bij de harmonie.
Ik had vooraf eerlijk gezegd niet verwacht dat
er zoveel tekst uit dit interview zou rollen.
Ook een ogenschijnlijk kleine commissie is van
groot belang voor het wel en wee binnen onze
vereniging.
Bart, Els en Geert, hartelijk bedankt voor jullie
hartelijke ontvangst en de betrokkenheid.
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Uit de ALV 2013
Theo van Rijn, Theo de Krosse en Gert-Jan
Berkhout waren allen aftredend. Alleen Theo
de Krosse stelde zich beschikbaar voor een
nieuwe termijn van drie jaar.
Theo (van Rijn): ontzettend bedankt voor je
inzet op het gebied van PR en de website en
voor de ondersteuing bij de concerten. Theo
blijft zich voorlopig nog inzetten voor de PR en
de sponsoractie. De website wordt binnenkort
overgedragen aan Niels Hendriks.

Traditiegetrouw hebben de Leden van Verdienste ook dit jaar weer muziekwerken aangeboden. Ditmaal werken ter ondersteuning van
het concert dat samen met Karin Bloemen
wordt gegeven als sluitstuk voor de schouwburg zoals we die nu kennen.

Theo de Krosse werd met algemene stemmen
herkozen voor een nieuwe termijn van drie
jaar.
Als nieuw bestuurslid had Chris van Grinsven zich aangemeld. Chris kent als oudtambour-maître het klappen van de zweep.
Ook hij werd met algemene instemming aangenomen.

Zoals gebruikelijk had Louk Hombergen weer
een column geschreven ter ondersteuning van
de aangeboden muziekwerken.
Op onnavolgbare wijze bracht hij ook een ode
aan het repetitielokaal dat ten prooi zal vallen
aan de slopershamer. De harmonie is dus
genoodzaakt een ander onderkomen te vinden
totdat de nieuwe schouwburg klaar is.
Wij bedanken de Leden van Verdienste,
in het bijzonder de aanwezige leden, inclusief
het kersverse lid, Gert-Jan Berkhout voor de
aangeboden muziekwerken.
Twee vertrekkende bestuursleden en een
nieuw: Chris van Grinsven (rechts).
Gert-Jan Berkhout heeft zich gedurende 9 jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt op het
gebied van opleidingen. Hij onderhield steeds
de contacten met Meander.

Ook heeft hij een aantal jaren de website verzorgd. Voor zijn inzet kreeg hij het lidmaatschap van verdienste aangeboden.
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Als klap op de vuurpijl nam
Wilfred de Koning het woord en zette de
totaal verbouwereerde voorzitter
Floris van Heukelom in de spotlight.
Wilfred haalde de grote inzet en
verdienste van Floris aan. Ook
merkte hij op, op welke wijze Floris
geniet tijdens (in de coulissen) en
na afloop
(opruimend) van
concerten. Floris
ontwijkt zelf het
liefst de spotlights
en laat de credits
graag over aan de
muzikanten. Maar
ditmaal was er
geen ontkomen
aan.
De vergadering was
het helemaal eens
met het betoog van
Wilfred, want na overhandiging van
de spotlight mocht Floris een
staande ovatie in ontvangst nemen.
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Gaudete 2013 – 2015
Het is een goede gewoonte op de ALV de loftrompet uit te reiken aan een persoon, binnen
of buiten de vereniging, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk maakt voor Gaudete.
Een vierkoppige, wisselende, jury uit de leden
bepaalt.
Die loftrompet werd deze vergadering toegekend aan Joost Hendriks. Veel meer dan een
gewone dirigent…..

vervolg ALV
Het juryrapport.

Vanaf juli a.s. gaat de schouwburg voor een
jaar of twee op slot en dat heeft ook
consequenties voor Gaudete.
Voor het eerst sinds mensenheugenis, misschien wel voor het eerst in de 113-jarige historie zelfs, zal Gaudete gaan repeteren op een
locatie buiten de Schouwburg (‘De Klep’) of de
voorlopers daarvan. Waar we precies terecht
komen is nog niet 100% zeker maar we zijn er
bijna tot tevredenheid uit.
Met weemoed zullen we afscheid gaan nemen
van ons oude vertrouwde repetitielokaal, voorheen de eerste vestiging van de Aloysiusschool.

De jury van de loftrompet heeft besloten de
loftrompet 2012 wegens:
- zijn dirigentschap,
- zijn enthousiasme
- en zijn ideeën voor o.a. concerten en
optredens waarmee hij de harmonie populairder probeert te maken bij de jeugdige muzikanten en het publiek,
toe te kennen aan:

Ons repetitielokaal omstreeks 1930 toen het
nog de jongensschool was.
De verbouwing van de schouwburg heeft niet
alleen gevolgen voor onze repetitieruimte, ook
voor onze traditionele concerten 1 à 2x per
jaar in de theaterzaal zullen we alternatieven
verzinnen.

Wat valt er zoal te verwachten tussen juli 2013
en juli 2015? We gaan in 2014 weer meedoen
aan de Taptoe in Grave. Daarnaast zijn er plannen om in Cuijk zelf weer eens een taptoe te
organiseren met verschillende verenigingen.
Joost Hendriks
Joost, namens alle leden, welverdiend en van
harte proficiat.
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Plannen zijn er ook voor het maken van een Cd
en een optreden in Kevelaer. Maar natuurlijk
zullen zeker de traditionele Kerst– of Nieuwjaarsconcerten niet ontbreken, uiteraard op
een andere locatie, maar wel in Cuijk.
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Nieuwjaarsconcert 2013
Op 6 januari gaf Gaudete het Nieuwjaarsconcert in de schouwburg waarbij alle geledingen uit de harmonie hun bijdrage leverden; het harmonieorkest, aspirantenorkest,
de slagwerkgroep en de blokfluitleerlingen.
Plus een gastoptreden van gemengde zangvereniging ‘Vivace’ uit Vianen.

Terugblik
Er werd aandacht besteed aan de ingebruikname van de nieuwe concertuniformen en de
donatie van de Vriendenkring daarvoor.
Zie ook pagina 3 van deze Résonance.
Ook het Prins Bernard Cultuurfonds deed nog
een duit in het zakje voor de uniformen.
De presentatie was in handen van
Wim Hillenaar die dit op uitstekende wijze
deed. Met de nodige kwinkslagen had hij van
meet af aan de lachers op zijn hand.

Sing-a-longconcert.

Gastschrijver Peter van Grinsven maakte een
sfeerverslag van het concert dat terug te
vinden is op onze website.

In een warme schouwburg vond op 26 mei het
Sing-a-longconcert plaats. Het harmonieorkest,
aangevuld met het combo van Twan Terwindt
en de zangeressen Melissa, Ingrid en Stephanie
bracht maar liefst 20 nummers ten gehore,
waarvan 17 met zang.
Alle teksten stonden in een tekstboekje, zodat
meezingen gemakkelijk was. Door een druk op
de knop werd een speciaal hiervoor ontwikkeld
Rad van Fortuin (Wheel for Tunes…) in beweging gezet waarmee het volgende te spelen
nummer gekozen werd. Een leuke verrassing
voor zowel het orkest als het publiek.
Weer voor herhaling vatbaar in ieder geval.
De muzikale
leiding was
uiteraard in
handen van
Joost
Hendriks,
Theo van Rijn
was voor deze
speciale
gelegenheid
de centrale
presentator.

Pagina 8

Résonance mei 2013

Jumbo Bosmans draagt onze harmonie een
warm hart toe, dat is bekend.
Omgekeerd is dat ook het geval.

Jeugd
De blokfluitklas onder leiding van Marjo van
der Locht gaf op Kerstmiddag een miniconcert
bij Jumbo. Marjo doet dit al jaren met al haar
blokfluitgroepen.
Er staat dan een collectebus, de opbrengst
gaat naar KiKa, een bijzonder goed doel.
Tegelijkertijd stond van half december tot half
januari bij Jumbo een zuil waarin het statiegeldbonnetje gedeponeerd kon worden.
De opbrengst hier van komt ten goede aan de
jeugdopleiding van Gaudete. We danken de
gulle gevers voor jullie donatie.

Van 9 december 2013 tot 19 januari 2014 zal
de opbrengst van de (statiegeld)zuil weer bestemd zijn voor de harmonie.
Houd het in de gaten dus….
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Vriendenkring
Doorgaans zijn de lezers van De Résonance al
lid, sponsor of sympathisant van Gaudete.
Maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat je
mensen in je omgeving kent die best
hun (financiële) bijdrage zouden willen
leveren aan de harmonie.
Louis Hijl is meteen na het Nieuwjaarsconcert aan het werven gegaan en dat
leidde in korte tijd al tot zeven (!)
nieuwe Vrienden van Gaudete.
Nieuwe potentiële Vriend van Gaudete?
penningmeester@harmoniegid.nl
en we brengen je in contact met
de Vriendenkring.
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Openingstijden: ‘s maandags gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 13.30 t/m 19.00 uur
Zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur

Veldweg 35 – Cuijk
(ca. 150 m v.a. station)
Tel.
0485 317 141
Fax.
0485 317 141
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Agenda

Wegens succes geprolongeerd zou je kunnen
zeggen. Net als we vorig jaar al zeiden.

Zaterdagavond 01 juni, 20.15 uur

Concert met Karin Bloemen

De zomerconcerten

Schouwburg Cuijk
Dinsdagavond 25 juni, plm. 20.00 uur

Zomerconcert Heeswijkse Kampen
Lavendelkade
Dinsdagavond 02 juli, plm. 20.00 uur

Zomerconcert
Locatie nog niet bekend
Zondagochtend 07 juli, plm. 11.30 uur

Kerkpleinconcert
Kerkplein Cuijk-centrum
Zondag 25 augustus

Cultuur aan de Maas
Cuijk-centrum
Vrijdagavond 06 september

Intocht Avondvierdaagse
Stationsplein
Zondag 10 november

Sint Martinusmis

We gaan deze zomer weer de wijk in.
De Lavendelkade in de Heeswijkse Kampen
mogen we inmiddels wel een traditie noemen,
het kerkplein
in Cuijkcentrum doen
we dit jaar
voor de derde
keer, de locatie voor het
derde wijkconcert is op
dit moment
nog niet bekend.
Leuke evenementjes met
(als de weergoden ons
goed gezind
zijn) een leuke publieke
belangstelling.
We hopen
uiteraard op
een goede belangstelling vanuit de wijken.
Hoort zegt het voort.

Sint Martinuskerk Cuijk
De meest actuele agenda staat steeds op
www.harmoniegid.nl

Aanvang van de concerten in de wijk is rond
20.00 uur, het concert op het kerkplein is
een matineeconcert, na afloop van de H. Mis.

RÉSONANCE
Is een uitgave van harmonie Gaudete in Domino.

Afmelden repetities

Redactie:

Drumband/
slagwerkgroep

Inleveren kopij:

Floris van Heukelom
Theo van Rijn
mail@florisvanheukelom.nl

Secretariaat:

Wim van Duijnhoven,
Telefoon 0485-318194

Postadres GiD

Postbus 343,
5430 AH Cuijk
info@harmoniegid.nl
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Ad van Zuijlen,
Tel: 0485-314497

Harmonieorkest Greetje van Grinsven
Aspirantenorkest Greetje van Grinsven
Tel: 0485-312957
greetjevangrinsven
@hotmail.com
E-mail:

info@harmoniegid.nl
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Accu’s - uitlaten

Lange Linden 2

Cuijk – Katwijk

Tel. 0485 - 31 75 16

Hogehoek 10a 5441 XE Oeffelt
www.excelmusic.nl
Laat je huis
eens lachen…
Met een goede mop krijg je jouw huis echt niet aan het
lachen. Daar is meer voor nodig! Een bezoek aan de
Fixet Service bouwmarkt bijvoorbeeld. Geef jouw huis
een vrolijk gezicht, wij hebben er alles voor in huis. Verf
voor de kozijnen, tegels voor de badkamer, een kast voor
in de slaapkamer, veel teveel om op te noemen.
Een huis met een glimlach….je maakt het met Fixet

Fixet Cuijk
Lange Beijerd 20 5431SJ Cuijk, tel. 0485 312939 fax 320587
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