
Sinds ons ledendiner zijn de bestuursleden van Open 
Vld Huldenberg gekend. De door de leden verkoze-
nen, uitgebreid met de mandatarissen van de raden 
van de gemeente en het O.C.M.W. vormen samen een 
ploeg van 25 man.
De nieuwe voorzitter is Bertrand Vervoort. Hij is 

sinds jaren actief lid bij Jong Vld.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft 
Open Vld Huldenberg resoluut de kaart van de jeugd 
getrokken en zet deze beweging door in haar bestuur.
Op de laatste pagina’s van deze Burgerkrant vind 
je bij de foto van de mandatarissen, hun functies en 

contactgegevens. Laat je zeker horen als je meer wil 
weten van de werking van onze lokale bestuursploeg.
In deze editie laten we de uittredende en de nieuwe 
voorzitter aan het woord. We lichten het meerjaren-
plan voor deze legislatuur summier toe, maar staan 
open om daar meer uitleg over te geven.
Want we geven om jullie inbreng. Misschien waren 
jullie erbij tijdens het debat in de cultuurzaal?
In elk geval krijgen jullie de komende zes jaar nog ruim 
de gelegenheid om onze beleidskeuzes aan te vullen. 
Je vindt eveneens de activiteitenkalender voor vol-
gend jaar. Misschien doen we daar een babbel?

Het nieuwe bestuur is er klaar voor
Met de nieuwe voorzitter op kop gaan we verder op ons elan. 
Jullie stelden vertrouwen in ons en daarom leggen we de lat 
heel hoog. Samen met jullie bouwen we Huldenberg verder 
uit tot de beste plek om te wonen.

Een fractie van het nieuwe bestuur aan het werk voor het Breugelfestijn.

Nieuwjaarsreceptie

de lokale burgerkrant Open Vldnr 4 - 2019

Huldenberg

Open Vld Huldenberg nodigt haar 
leden uit op haar nieuwjaars-
receptie in zaal Vandervorst te 
Loonbeek. Jullie kunnen er op
26 januari van 11.00 u tot 14.00 u 
terecht voor een leuke babbel,
 een hapje en een tapje.

Lees ons
nationaal nieuws
op pagina’s
4 en 5.
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Woord van 
de voorzitter
Mijn politieke carrière begon zeven jaar 
geleden met de opstart van Jong VLD Hul-
denberg als secretaris. We zijn toen met vijf 
geëngageerde jongeren gestart met als doel 
om de jeugd van Huldenberg zoveel mogelijk 
te informeren over lokale politiek.
In 2016 besloot ik toe te treden tot het be-
stuur van Open Vld Huldenberg. Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen hadden mijn va-
der en ik besloten om niet samen op de lijst 
te komen, niettegenstaande ik mijn kans 
wilde wagen.
Uiteraard was ik enorm fier op onze partij 
toen we te horen kregen dat we op zeven 
stemmen na van een volstrekte meerderheid 
eindigden.
Na deze euforie kwam er bij mij ook twijfel 
en een beetje teleurstelling. Had ik wel de 
juiste keuze gemaakt om niet mee op de lijst 
te gaan?
Ik zou liegen moest ik zeggen dat het mij he-
lemaal niets deed. Na een aantal goede ge-
sprekken kon ik alles een plaats geven en had 
ik voor mezelf besloten dat dit gewoon een 
extra uitdaging was om nogmaals te bewij-
zen dat ik ervoor wil gaan.
Het was slechts een kwestie van tijd wanneer 
ik mijn kans zou grijpen. Politiek is als een 
schaakspel: je moet op het juiste moment de 
juiste zet doen. 
Toen mijn vader na 20 jaar voorzitterschap 
had besloten om de fakkel door te geven, was 
er voor mij opnieuw een opportuniteit.
13 Oktober behaalde ik 98% van de stemmen 
om als voorzitter verkozen te worden. De 
kiezers gaven mij de steun en het vertrou-
wen om deze enorme uitdaging aan te gaan, 
waarvoor dank!

Een mooi souvenir voor Phil’s 20 jaar voorzitterschap.

In 1999 kwam ik op de lijst van Open Vld terecht. We 
behaalden toen een volstrekte meerderheid.
De verkiezingen erna in 2006, jullie weten het vast 
nog, was er de verloren stemkaart en kwamen we net 
een fractie van een stem tekort voor een volstrekte 
meerderheid.
Frustratie alom toen bleek dat de andere partijen ons 
in de oppositie dwongen.
Voor die verkiezingen haalde ik er Danny, huidig bur-
gemeester, bij. Onze ploeg zette de verjonging in. 
Voor de verkiezingen van 2012 gingen we nog een 
stapje verder en kwam Kamil Muyldermans erbij.
Onder impuls van Kamil steunde ons bestuur de op-
richting van Jong Vld. Kamil is er voorzitter van en 
eveneens voorzitter van de gemeenteraad. Het resul-
taat kennen jullie: een meerderheid met CD&V en we 
zaten terug waren we wilden zijn, namelijk Hulden-
berg besturen en er een mooie woonplek 
van maken.
We zetten steeds meer in op verjonging en 
dat leverde in 2018, op 7 stemmen na, ons 
bijna een volstrekte meerderheid op. 

We kozen Groen als partner en de nieuwe 
bestuursploeg werpt nu al haar vruchten  
af  door een gestructureerd beleid met veel 
ruimte voor participatie.
Nog een hoogtepunt en een bewijs van 
onze ploeggeest was de verkiezing van Ka-
tia della Faille als federaal parlementslid. 
Onze hechte ploeg kreeg het voor mekaar 
om vanuit onze relatief kleine kieskring Ka-
tia verkozen te krijgen.

Het is een fijne carrière als voorzitter om op terug te 
blikken. Maar ik laat Open Vld niet vallen.
Ik blijf uiteraard bestuurslid in een bestuur van vrien-
den, begaan met Huldenberg. Daarnaast blijf ik graag 
op post om de financiën op peil te houden en mijn 
voornaamste bevoegdheid naast onze lokale handel, 
blijft de jeugd.
Als schepen van jeugd heb ik ondertussen een fijne 
band opgebouwd met alle betrokkenen.
Het is een voorrecht om met onze gedreven jeugd in 
Huldenberg te werken.
Nu het voorzitterschap in goede handen ligt bij Ber-
trand kan de focus nog meer op mijn schepenambt, 
want mijn passie voor onze mooie gemeente nam in 
al die jaren niet af. Een welgemeende dank je aan alle 
leden en collega’s voor deze mooie 20 jaar.

Ex-voorzitter 
blikt terug

Vele mooie momenten in de voorbije 20 jaar

Open Vld kiest bewust voor milieu-
vriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing
REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie &  lay-out), 
christel.verlinden@openvld.be (eindredactie)
SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL :  Danny Vangoidtsenhoven

Bertrand 
Vervoort
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We zouden geen liberalen zijn mochten we niet van 
een open-debat-bestuur houden.
Communicatie van het bestuur naar de inwoner toe 
om te informeren en vanuit de buik van de bevolking 
advies naar het bestuur.
Het klinkt eenvoudig, maar vele gemeenten sukkelen 
met de opstart.
Wij gingen de voorbije zes jaar al op zoek naar bur-
gergroeperingen, dorpsbelangengroepen of work-
shops in onze zoektocht om de inwoners nauwer bij 
het bestuur te betrekken.
Vanaf volgend jaar starten we met ons meerjaren-
plan met daarin de investeringen voor de komende 
zes jaar.
Deze nota ontstaat in een samenwerking tus-
sen de beleidsmakers en de administratie. 
Op basis van de beleidsnota wordt het 
MJP opgestart. Deze politieke nota is al 
een eerste aftoetsen van wat er leeft 
in onze gemeente.
Nu we goed en wel gestart zijn , gaan 
we nog een stapje verder: we richten 
nieuwe projectraden op.
Deze zullen advies verlenen rond een 
bepaald thema of rond een concreet in-
vesteringsproject.
Om iedereen de kans te geven zijn mening te ui-
ten over een paar belangrijke items uit het MJP, werd 
een enquête gelanceerd.
Deze werd door 8 % van de gezinnen ingevuld. De 
resultaten werden besproken op een debatavond 
op 14 november in de zaal ‘Elzas’. Belangrijk is dat de 
resultaten van de enquête meteen mee opgenomen 

worden in onze meerjarenplanning. 
Daarnaast leverde de enquête en de 

debatavond ons tweehonderd mailadressen op van 
mensen die graag willen deelnemen aan deze partici-
patieve trajecten.
Heb je alsnog zin om deel uit te maken van een pro-
jectgroep, dan raden we jullie aan om de website of 
de Facebookpagina van het gemeentebestuur te be-

zoeken.
Je vindt er alle info en resultaten van de enquête. Ui-
teraard vind je achteraan deze Burgerkrant de namen 
en de contactgegevens van alle mandatarissen, die je 
kunnen verder helpen.
Wij appreciëren alvast jullie engagement en zullen al-
les in het werk stellen om participatie te betonneren 
in het Huldenbergs beleid.

Participatie echt van start

Tweehonderd mensen gaven zich op om via project- of 
themaraden het bestuur bij te staan met advies. We hadden 
er op gerekend, en als het dan eenmaal van start gaat, zijn 
we content met het enthousiasme van de Huldenbergenaar.

Onze inwoners
 willen graag nauw 
betrokken worden 

bij het beleid.

Jong Vld is al sinds een paar jaar actief op de kerstmarkt van Ottenburg. 
Dit jaar zijn we er terug van de partij op 14 december. Vanaf 17 uur kan je 
bij ons terecht voor lekkere hotdogs. Trek je warme schoenen en hand-
schoenen aan, knoop een knusse sjaal rond je hals en dan kan je aan onze 
stand lekker keuvelen met een glaasje Cava, een Hasseltse Koffie, een 
biertje of met een frisdrank, want Bob laten we niet in de kou staan! Ge-
zelligheid troef aan onze en aan de vele standen in Ottenburg. Check!

Kerstmarkt 
met Jong Vld

Gezellige kerstmarkt in Ottenburg

Informeren en participeren: prioriteit voor Open Vld
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Nationaal Open Vld nieuws

Vlaanderen is een regio met een sterke en innovatieve 
economie, goed onderwijs, een rijke cultuur… 
Bovenal is het hier heel goed leven. “Dat hebben we te 
danken aan de Vlamingen die dag in dag uit in de weer 
zijn. Op het werk, thuis, in de school, als vrijwilliger… 
Maar de lat mag gerust hoger. Er wachten ons heel 
wat uitdagingen op de arbeidsmarkt, het onderwijs, 
de zorg, mobiliteit, klimaat… We moeten de ambitie 

hebben om met Vlaanderen voorop te lopen in 
Europa en de wereld”, zegt voorzitter Rutten.
“Na wekenlang onderhandelen over een sterk 
regeerakkoord kunnen we die ambitie waarmaken. 
We gaan voor goud, samen met alle Vlamingen. We 
gaan hen nog meer belonen voor hun inspanningen, 
hen de vrijheid geven om vooruit te gaan, zonder 
iemand achter te laten die het moeilijk heeft. Samen 

Liberale krachtlijnen van 
ambitieus Vlaams regeerakkoord
Met een ambitieus en liberaal regeerakkoord leggen we de lat hoger 
voor Vlaanderen. We moeten de ambitie hebben om aan te knopen bij 
de wereldtop. Dat kan wanneer we samen met álle Vlamingen aan de 
slag gaan en hen de nodige zuurstof en vrijheid geven.

Gwendolyn Rutten: “Het is hier goed leven, maar 
Vlaanderen moet opnieuw aanknopen bij de wereldtop. 
Met ons onderwijs, bedrijven, zorg en economie. 
Dat is de ambitie van de nieuwe ploeg.”
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maken we Vlaanderen en haar inwoners sterker”, 
aldus Bart Somers.
Dit zijn de liberale hoofdpunten uit het regeerak-
koord:

Een ijzersterke economie waarin we 
werken meer belonen
Vlaanderen is een economisch welvarende regio. 
Dat hebben we te danken aan de mensen die elke dag 
in de weer zijn, onze innovatieve en internationale 
ondernemingen, kleine zelfstandigen… Onze 
bedrijven moeten alle steun krijgen om verder 
te groeien en tegelijkertijd moeten we nog meer 
mensen activeren en begeleiden naar een job. Wie 
werkt, mag daar nog meer voor beloond worden. 
Daarom zal de Vlaamse regering opnieuw de 
belastingen verlagen om meer zuurstof te geven aan 
mensen.

De lat hoog en drempel laag in het 
onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs gaat achteruit. Dat 
mogen we niet laten gebeuren. Dat is spelen met 
onze toekomst. Open Vld lanceerde een stevig 
onderwijsplan dat de lat opnieuw hoog legt en de 
drempel laag houdt. De Vlaamse regering zal deze 
visie uitvoeren.

Een nieuwe aanpak op integratie
Vlaanderen is een warme gemeenschap. Wie er deel 
van wil uitmaken en wie er zijn of haar steentje aan 
bijdraagt, verdient alle kansen en steun. Dat geldt ook 
voor nieuwkomers. Voor hen leggen we de lat hoger, 
maar tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we meer 
met en minder naast mekaar leven. Er is geen plaats 
voor racisme of discriminatie. Samenleven is wel een 
verhaal van rechten en plichten en kan alleen als we 
een aantal basisregels respecteren.

Moderne politiek en slankere 
overheid…
De Vlaamse overheid werkt niet voor zichzelf maar 
om de Vlamingen te versterken. Daarom kiezen we 
voor afslanking en digitalisering, minder regeltjes 
en bemoeienis. Elke euro moeten we tweemaal 
omdraaien en efficiënter inzetten. De overheid moet 
ook betrouwbaar zijn én de politiek moet mee met de 
tijd.

Investeren in morgen
De Vlaamse regering moet durven investeren in de 
toekomst en projecten die zichzelf terugverdienen. 
Denk aan een vlottere mobiliteit, de energieomslag, 
onderzoek & innovatie… Maar Vlaanderen is niet 
alleen een economische groeipool. We zijn ook een 
warme regio die investeert in de zorg voor mensen 
die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Bart Somers wordt viceminister-president en bevoegd voor samenleven en binnenlands bestuur. 
Hieronder vallen de bevoegdheden binnenlands bestuur, integratie en inburgering, gelijke kansen, ste-
denbeleid, bestuurszaken, personeel en organisatie.

Huidig Vlaams minister Lydia Peeters wordt ook in de nieuwe regering minister, ditmaal bevoegd 
voor de belangrijke portefeuille mobiliteit en openbare werken.

“Met Bart en Lydia kiezen we voor een ijzersterk liberaal team in de Vlaamse regering. Beiden hebben 
jaren ervaring op het Vlaams niveau en in de regering. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het ambitieus 
Vlaams regeerakkoord en de liberale krachtlijnen zullen uitvoeren in de komende jaren”, zegt een tevre-
den voorzitter Gwendolyn Rutten. 

Bart Somers en Lydia Peeters 
liberale ministers in de nieuwe 
Vlaamse regering
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Guy Platton

Jeroen Willems

Gunther Debois
Bestuurslid - leden-
beheer
gunther_debois@
hotmail.com
0495 93 22 03

ONZE MENSEN

Philippe Vervoort geeft na 20 jaar voorzitter 
de fakkel door aan Bertrand

 Twee generaties voorzitter: vader en zoon tijdens het ledendiner. 11 november herdenking

Schepen van feestelijkheden aan het woord tijdens de Huldenbergse 
Feesten.

Applaus voor de de Europees kampioen in spe.

Druiven- en fruitexpo tijdens de Huldenbergse Feesten.



Bertrand Vervoort 
wordt voorzitter!
Zondag 13 oktober 2019 vonden de bestuursverkie-
zingen van Open Vld Huldenberg plaats. Heel wat 
leden brachten hun stem uit en verkozen Bertrand 
Vervoort tot voorzitter.
Hij kreeg 98 % van de stemmen achter zijn kandida-
tuur. De leden verkozen eveneens een nieuw  bestuur 
en konden 16 van de 18 kandidaten rechtstreeks in het 
bestuur verkiezen. Op de installatievergadering van 
zaterdag 26 oktober werden nog 9 mandatarissen 
gecoöpteerd, waarmee Open Vld Huldenberg een 
nieuwe ploeg van 25 leden telt.
Tijdens de installatievergadering werden de be-
stuursfuncties verdeeld: Philippe Vervoort wordt de 
nieuwe ondervoorzitter. Burgemeester Danny Van-
goidtsenhoven wordt de nieuwe politieke secretaris 

en stuurt onze communicatiecel in samenwerking 
met Frederik François.
Het secretariaat is de volgende 3 jaar in handen van 
Greta Veeckmans. Penningmeester wordt Kamil 
Muyldermans, gesteund door Guy Hofman.
Guy blijft ledenverantwoordelijke met Rudy Vanlint-
hout en Gunther Debois als ruggensteun.
Ten slotte wordt André Ronsmans hoofd van onze 
politieke cel.
De leden verkozen ook 4 afgevaardigden in de regio 
Leuven met name: Philippe Vervoort, Greta Veeck-
mans, Kamil Muyldermans en Guy Platton; zij zullen 
samen met voorzitter Bertrand Vervoort onze afde-
ling in Leuven vertegenwoordigen.

Op zaterdag 12 oktober vond de 6e editie plaats in 
Den Elzas. Deze activiteit verloopt in stijgende lijn: 
het record van vorig jaar werd opnieuw verbroken!
Jong VLD mocht 26 quizploegen verwelkomen 
en er werd in totaal 1200 euro ingezameld. De op-
brengst werd dit jaar geschonken aan onze drie 
Huldenbergse jeugdverenigingen. Zij namen op 
Hulderdebulderdag elk een cheque van € 400 in 
ontvangst.
Jong VLD wil alle deelnemers bedanken voor hun 
talrijke aanwezigheid. De jeugdbewegingen zelf, 
buurtbewoners uit onze gemeente en daarbuiten, 
vele sympathisanten en de Jong VLD-afdelingen 
van Grimbergen en Leuven waren vertegenwoor-
digd.

Benefietquiz piekt weer!
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Andre 
Ronsmans
Bestuurslid
Hoofd Politieke Cel
andre.ronsmans@
telenet.be

Guy Hofman
Bestuurslid
Hoofd ledenbeheer

Frederik 
François
BCSD raadslid, Mede-
werker communicatiecel
frederik_francois@yahoo.
com, 0479 64 70 68

Greta Veeckmans
BCSD raadslid, Secre-
taris Open Vld Huldenberg, 
Voorzitter Open Vld 
Vrouwen Druivenstreek, 
Regioafgevaardigde
greta.veeckmans@skynet.
be, 0477 26 28 72

Georges 
Vanderlinden
Ere-Burgemeester
Bestuurslid

ONZE MENSEN

Rita 
Vanmeerbeek
Bestuurslid
riwo@telenet.be
0479 48 74 71

Yves L’Orfèvre
Bestuurslid
postman2012@
telenet.be
0477 29 65 92

Philippe Gregoir
Bestuurslid
philippe.gregoir@
telenet.be
0475 52 12 81

Rudy Vanlinthout
Fractieleider BCSD
(bijzonder comité sociale 
dienst), Bestuurslid - 
ledenbeheer
rudy.vanlinthout@tel-
enet.be, 0477 65 45 18

François 
Berckmans
Bestuurslid
francois.berckmans@
telenet.be
0478 27 36 87

Jan Vanderlinden
Bestuurslid
Regioafgevaardigde
j.i.j.vdln@telenet.be
0476 66 56 20

De nieuwe voorzitter en de oude tijdens het ledendiner



Structuur in 
wegenwerken

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons

vlek@telenet.be
0476 29 27 34 

Ja, Open Vld 

geeft me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een 
samenleving die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je 
positief ingesteld? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

Het wegdek van de eerste twee straten, 
Kaalheide en Bertelsheide, is vernieuwd. We 
hebben een opdracht uitgeschreven voor 
wegenwerken en de aanleg of herstel van 
voet- en fietspaden.
Het contract loopt voor een jaar. Als we te-
vreden zijn over het werk is het verlengbaar 
voor drie jaar.
Op die manier hebben we de administratieve 
last enorm verlaagd. Het onderhoud van 
onze wegen, voet-, en fietspaden komt bijge-
volg in een stroomversnelling. Ondertussen 
lopen de grote wegeniswerken op schema. 
De Stroobantsstraat is terug open en het 
kruispunt met Smeysberg en Holstheide is 
binnen de kortste tijd afgewerkt. Ons patri-
monium is onze zorg.

Noël De Clerck
Gemeenteraadslid
Bestuurslid
raymondedecler-
ck121@gmail.com
0474 79 45 78

Luc Decoster
Gemeenteraadslid
Politieraadslid
mclouis656@gmail.
com
0477 78 53 37

Yannick De 
Coster
Gemeenteraadslid
Yannick.decoster2@
gmail.com
0472 25 25 92

Katia della Faille
Fractieleider 
gemeenteraad
Bestuurslid
kadel@telenet.be
0495 53 01 53  

Philippe 
Vervoort
Schepen, Ondervoorzitter 
Open Vld Huldenberg
Lid Partijraad Open Vld
vervoort.philippe@hulden-
berg.be, 0495 57.57.26

Danny Van-
goidtsenhoven 
Burgemeester
Hoofd communicatiecel
Politiek secretaris
burgemeester@hulden-
berg.be, 0476 29 27 34

Nicole 
Vanweddingen
Schepen, Bestuurslid
nicole.van.weddin-
gen@telenet.be 
0477 36 01 72

Kamil 
Muyldermans
Voorzitter gemeenteraad, 
penningmeester, Voorzit-
ter Jong Vld Huldenberg, 
Regioafgevaardigde, kamil.
muyldermans@huldenberg.
be, 0472 84 71 15

Bertrand 
Vervoort
Voorzitter 
Open Vld Huldenberg
Secretaris Jong Vld 
Huldenberg
bertrandvervoort@gmail.
com, 0478 21 49 79

ONZE MENSEN

Jef Verbist
Gemeenteraadslid
Penningmeester Jong 
Vld Huldenberg
verbistjef@gmail.com
0492 15 04 59

Lisa Smets
Gemeenteraadslid
lisasmets23@gmail.
com
0493 59 78 88

Activiteiten 2020 Open Vld Huldenberg
26/01/20 - Nieuwjaarsreceptie
Zaal “Vandervorst” Loonbeek Van 11.00u tot 14.00u

07/03/20 - Kaas en Wijnfestijn
Zaal “Ten Wijngaerd” Neerijse van 17.00u tot 22.00u

01/05/20 - Brunch 
Open Vld Vrouwen Druivenstreek
Zaal “De Linde” Ottenburg (op voorhand in te schrijven)

09/05/19 - BBQ à volonté
Jong Vld
Zaal “Vandervorst” Loonbeek van 16.30u tot 20.00u

../06/20 - Daguitstap Open Vld
Info volgt

13/09/20 - Steakfestijn
Zaal “Ter Dijle” Sint-Agatha-Rode van 11.30u tot 19.00u

10/10/20 - Benefietquiz 
Jong Vld
Zaal “Den Elzas” Huldenberg vanaf 19.30u

24/10/20 Diner leden, sympathisanten & AV Open 
Vld Huldenberg
Zaal “Ten Wijngaerd” Neerijse vanaf 18.30u

22/11/20 Breughelfestijn
Zaal “De Linde” Ottenburg van 11.30u tot 16.00u

05/12/20 Sinterklaas en Zwarte Piet

12/12/20 Kerstmarkt Ottenburg
Jong Vld, vanaf 17.00u

Jan Vanderlinden is blij met mooie Kaalheide, maar vreest hard-
rijders.


