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Dat SKC Merwede/Multiplaat een 
unieke samenwerking is aangegaan 
met Hypozeker Nederland; dat staat 
als een paal boven water!

Dat deze samenwerking zich gedu-
rende 5 jaar zou gaan uiten in een 
jaarlijks terugkerend Hypozekertoer-
nooi was ook een primeur bij onze 
Vereniging.

Dat zoiets als “COVID-19” zou  
bestaan en zo’n impact kon hebben 

Van de voorzitter
EEN MOOIE EN GOEDE 
VOORBEREIDING

op onze samenleving en onze club…
dat hadden we echter nooit bedacht. 
Het eerste toernooi in 2019 was zo’n 
groot succes en smaakte naar een 
opvolging. 

Helaas gooide COVID-19 roet in het 
spreekwoordelijke (toernooi en na 
afloop BBQ) eten van 2020 en gooide 
daarmee ook roet in de afspraak om 
5 jaar op rij een Hypozekertoernooi 
te organiseren.
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Van de voorzitter

Gelukkig gaat het erop lijken dat 
dergelijke sportieve festiviteiten na 
de zomerstop door kunnen gaan en 
dat we gelukkig gevolg kunnen geven 
aan onze unieke samenwerking en 
alle deelnemers middels het Hypoze-
ker Nederland toernooi een mooie en 
goede voorbereiding kunnen geven 
op de competitie.

Het is, ondanks alle onzekerheden, 
de organisatoren van het toernooi 

gelukt om zowel in de ochtend 
(jeugd) als in de middag (senioren) 
een driekamp, respectievelijk vier-
kamp te organiseren en ik weet dat 
al onze deelnemers staan te  
trappelen om onze recent  
opgeknapte én heropende accom-
modatie daadwerkelijk in gebruik te 
gaan nemen.

Via deze weg wil ik Hypozeker 
Nederland, de organisatie, spelers, 
scheidsrechters en alle betrokkenen 
een sportief en gezellig Hypozeker-
toernooi toewensen.

Namens het bestuur.
Adri Lugthart
Voorzitter SKC Merwede/Multiplaat
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Wat een apart jaar hebben we achter 
de rug, geen gezamenlijke activitei-
ten en geen wedstrijden. Iedereen 
heeft de gevolgen ondervonden van 
de wereldwijde pandemie. Ook veel 
ondernemers hebben de negatieve 
gevolgen ondervonden. Wij wensen 
dan ook iedereen die hier last van 
ondervonden heeft heel veel sterkte 
toe! Hopelijk kunnen we snel (deels) 
weer genieten van het gewone leven 
zoals we dat gewend waren. 

Hypozeker is de onafhankelijke 
specialist voor hypotheken, verzeke-
ringen zowel zakelijk als particulier, 
financieringen en levensverzekerin-
gen. Daarnaast is de makelaardij een 
onderdeel van onze dienstverlening 
waarbij Hoogveste en Leo Zonnen-
berg samen onder één vlag zijn 
verdergegaan.

We helpen je graag met al je vraag-
stukken op financieel gebied. Je kunt 
altijd bij ons binnenlopen. Wij bedie-
nen onze klanten graag zoals wij zelf 

Hoofdsponsor 
Hypozeker Nederland

ook geholpen willen worden. Ont-
zorgen is daarbij een heel belangrijk 
onderdeel. Door diverse samenwer-
kingen met regionale partners bieden 
wij onze klanten ook nog eens mooie 
kortingsmogelijkheden. Daarnaast 
kunnen we met je meedenken over 
verduurzaming zoals zonne-collecto-
ren, het isoleren van de woning maar 
ook voor energiecontracten. 

Via één van onze serviceproviders 
zijn wij gecertificeerd om je ook te 
kunnen helpen op het gebied van au-
tolease. Als onafhankelijk financieel 
adviseur kunnen wij alles voor u op 
een rijtje zetten en helpen de juiste 
keuze te maken voor uw situatie. Of 
het nu Private Lease, Zakelijke Lease, 
Financial Lease of Shortlease betreft, 
we bieden altijd scherpe deals in 
combinatie met een goed uitrusting-
sniveau en goede leasevoorwaarden, 
op een breed gesorteerd aanbod. 
Hypozeker gaat graag een langduri-
ge relatie aan met haar particuliere 
klanten en zakelijke relaties. We zijn 
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ervan overtuigd dat we elkaar als on-
derneming en vereniging kunnen ver-
sterken. Samen met Merwede/Multi-
plaat zijn we daarom op zoek gegaan 
naar de mogelijkheden met als kers 
op de taart het Hypozeker Toernooi. 
Hypozeker is verder overduidelijk 
aanwezig in sporthal De Stoep (een 
XXL reclamedoek), op de dug-outs 
en in de volledig vernieuwde kantine 
middels een advertentie op het Tv-
-Scherm met een mooie aanbieding 
voor de leden. Ook in de toiletten kun 
je niet om ons heen. Verder zijn we 
lid van de Business Club, doneren 

we ieder jaar een bijdrage naar een 
commissie binnen de club en zijn we 
sponsor van het 5e seniorenteam. 
Een mooie vorm van samenwerking 
tussen de club en Hypozeker waar 
wij erg trots op zijn! Onzettend leuk 
dat inmiddels het tweede Hypozeker 
Toernooi zijn doorgang kan vinden. 

Dus, Hypozeker helpt je graag bij alle 
financiële vragen rondom je huis. Bij 
ons ben je aan het juiste adres. Kom 
gerust een keer langs om kennis te 
maken. Je bent van harte Welkom!
Wij wensen de deelnemende  
verenigingen, scheidsrechters, vrij-
willigers en publiek een leuke  
en sportieve dag toe.

Het Team van Hypozeker: Jean-louis, 
André, Bernadette, Lisette, Arianne 
en Tommy
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Onder het motto “de maat in plaat” stellen wij 
de nieuwe norm in bewerkingen en leveringen 
van alle soorten plaatwerk. Multiplaat 
Werkendam is de specialist in plaatmateriaal. 
Wij bieden u een totaalpakket. Of het nu om 
hele platen, pakketten of maatwerk gaat, 
onbehandeld of voorzien van een afwerklaag, 
bij ons bent u aan het goede adres.

Wij leveren de materialen bewerkt en 
desgewenst per merk of per element 
gesorteerd aan. U bepaalt de volgorde van 
stapelen en wij zorgen ervoor dat u geleverd 
krijgt wat u heeft gevraagd.

Wij houden de markt altijd goed in de gaten
waardoor we onze producten tegen een 
scherpe prijs kunnen aanbieden.

Ferrandstraat 6B
4251 LL - Werkendam
Postbus 35
4250 DA - Werkendam

0183 - 50 19 40
0183 - 67 86 40
info@multiplaatwerkendam.nl
www.multiplaatwerkendam.nl

T
F
E
I
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Algemeen:
•    Deelnemende ploegen dienen zich bij aankomst te melden bij de  
     wedstrijdleiding.
•    Ploegen worden verzocht om op tijd op het veld aanwezig te zijn voor 
     aanvang van de wedstrijd.
•    Bij het influiten van de scheidsrechter direct opstellen.
•    Er is voldoende tijd om in te schieten voor de wedstrijd.
•    Eerstgenoemde ploeg neemt de bal uit, de andere ploeg kiest 
     waar er aangevallen wordt.
•    Bij gelijke stand wordt er gekeken naar het doelsaldo, 
     Indien het nog gelijk is, wordt er gekeken naar het meest gescoorde  
     doelpunten. 
•    In alle gevallen waarin het regelement niet voorziet 
     beslist de toernooicommissie

Ochtend:
•    Wedstrijdduur B&C 2x 15 minuten / D 2x 12,5 minuut, 5 minuten rust
•    Bij de B & C wordt er om de twee doelpunten gewisseld,  
     in de rust wisselen van kant
•    Bij de D halverwege de 12,5 wisselen van functie. 
     Scheidrechters regelen dit zelf.
•    Start- en eindsignaal wordt gegeven door de wedstrijdleiding. 
•    Bij het sein van de wedstrijdleiding is het direct wisselen, of einde wedstrijd. 
•    Vrije ballen, strafworpen of doelpunten na het signaal tellen niet meer. 
•    De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het KNKV.

Middag:
•    Wedstrijdduur van 2x 15 minuten. Halverwege wisselen van kant
•    Startteken voor elke wedstrijd is gelijk, eindtijd is voor de scheidsrechter. 
•    De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het KNKV.

Reglement
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Wij adviseren alle verenigingen om SKC Merwede/Multiplaat te bezoeken via 
afslag 25 Sliedrecht-Oost. U rijdt dan via de Rivierdijk de Thorbeckelaan op.

1   Neem afslag 25 Sliedrecht-Oost.
2   Bij de stoplichten vanaf de rijksweg slaat u rechtsaf de Rivierdijk op.
3   Dan neemt u de eerste rechts, de Thorbeckelaan in.
4   Hier rijdt u rechtdoor tot net voorbij de tweede rotonde.
5   Na de tweede rotonde rijdt u de eerste rechts ons parkeerterrein op. 

Let op!
Wij hebben maar beperkte parkeerruimte. Probeer zoveel mogelijk te carpoolen.
Er maken meerdere verenigingen gebruik van de kleedkamers. Vriendelijk 
verzoeken wij u hier rekening mee te houden. De indeling staat op de deuren 
aangegeven. Bedankt voor uw begrip! SKC Merwede/Multiplaat is niet 
aansprakelijk voor verlies en/of schade aan uw eigendommen. 

Route en parkeren

1   

2

3   

4   

5   
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Hoi, ik ben Marcella. Ik ben al sinds 
kinds af aan lid van merwede. Ik ben 
er even tussen uit geweest, maar 
kwam er achter dat ik niet zonder 
kon. Op dit moment speel ik met 
veel plezier in merwede 5. Het eerste 
toernooi was een groot succes en 
we hebben veel positieve reacties 
gehad. Nu de 2e editie (nadat het 
vorig jaar niet door kon gaan) hopen 
we het net zo leuk of nog leuker te 
maken!

Heb je vragen of wil je iets weten 
schiet mij gerust even aan, ik ben 
een van jullie aanspreekpunten voor 
deze dag.

Contactpersonen

Hallo, mijn naam is Petra. Sinds mijn 
7e ben ik lid van Merwede en heb 
diverse functies binnen de vereniging 
vervuld. Nadat het toernooi afgelo-
pen jaar helaas geen doorgang kon 
vinden, zoals heel veel dingen niet 
door konden gaan, ben ik heel blij 
dat het dit jaar wel weer kan. Ik ben 
één van de aanspreekpunten tijdens 
het toernooi. Dus als er vragen of 
op- en aanmerkingen zijn, spreek mij 
even aan. Ik heb er heel veel zin in 
en hoop op een mooie dag met veel 
(sport)plezier en dat het een begin 
zal zijn van een mooi nieuw, normaal 
seizoen. Veel plezier iedereen en blijf 
gezond!
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HÉT KLEINE RECLAMEBUREAU 
VOOR UW GROTE IDEEËN.

(of kleine)
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Speeltoestellen

Veld 5

Team 
tent

Veld 4

Veld 7 Veld 6

Team 
tent

Team 
tent

Team
tent

Ingang

Veld 1Veld 2

Veld 3

Plattegrond terrein
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Start Eind Thuis Uit

09:00 09:45 Merwede/Multiplaat B1 ODO B1

10:00 10:45 ODO B1 RWA B1

11:00 11:45 Merwede/ Multiplaat B1 RWA B1

programma

Start Eind Thuis Uit

09:00 09:45 Merwede/Multiplaat C1 ODO C1

10:00 10:45 ODO C1 Movado C1

11:00 11:45 Merwede/Multiplaat C1 Movado C1

Start Eind Thuis Uit

9.00 9.30 RWA D1 Korbis D1

9.35 10.05 Merwede/Multiplaat D1 ODO D1

10.10 10.40 ODO D1 RWA D1

10.45 11.15 Korbis D1 Merwede/Multiplaat D1

11.20 11.50 ODO D1 Korbis D1

11.55 12.25 Merwede/Multiplaat D1 RWA D1

VELD 1 

VELD 2 

VELD 3 
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Start Eind Thuis Uit

13.00 13.30 Achilles 2 Merwede/Multiplaat 2

13.45 14.15 Putse 1 Merwede/Multiplaat 1

14.30 15.00 Merwede/Multiplaat 2 Putse 2

15.15 15.45 Merwede/Multiplaat 1 Achilles 1

16.00 16.30 Merwede/Multiplaat 2 RWA 2

16.45 17.15 Merwede/Multiplaat 1 RWA 1

Start Eind Thuis Uit

13.00 13.30 Putse 2 RWA 2

13.45 14.15 RWA 1 Achilles 1

14.30 15.00 RWA 2 Achilles 2

15.15 15.45 Putse 1 RWA 1

16.00 16.30 Achilles 2 Putse 2

16.45 17.15 Achilles 1 Putse 1

Start Eind Thuis Uit

13.00 13.30

13.45 14.15 Merwede/Multiplaat A1 Putse A1

14.30 15.00 Putse A1 Movado A1

15.15 15.45 Merwede/Multiplaat A1 Movado A1

16.00 16.30

16.45 17.15

VELD 2 

VELD 1 

VELD 3 
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Wat vertellen de verenigingen over 
hun eigen historie? Je leest het 
hier!

Korbis
In 1965 werd de 1e korfbalwedstrijd 
gespeeld in Waddinxveen. Fit’65 
heette deze vereniging. Deze hield na 
4 jaar op te bestaan. 

Na 9 jaar waren er enkele oud-spe-
lers die opnieuw wilden beginnen. 
Zij sloten zich aan bij gymnastiek-
vereniging TOOS. In september 1978 
werd er een demonstratiewedstrijd 
gehouden door 2 andere verenigin-
gen, waarna werd besloten vanaf 

Deelnemers 
hypozekertoernooi

zaalseizoen 1978-1979 competitie te 
gaan spelen. 

In november 1979 werd besloten 
vanaf 1 juli 1980 zelfstandig, dus 
zonder TOOS, verder te gaan. Via een 
prijsvraag is toen de naam bedacht: 
WKV Korbis. 

Het ledenaantal nam gestaag toe en 
grote successen werden behaald. 
Vooral bij de A en B jeugd. 

Merwede/Multiplaat
Al sinds de oprichting op 19 juli 
1938 verdedigen we onze rood-witte 



ZATERDAG 21 AUGUSTUS 2021         
HYPOZEKERTOERNOOI 

18

clubkleuren met veel enthousiasme 
en passie. Ondanks onze ‘ouderdom’ 
zijn we een club die bruist van leven-
digheid en ambitie, waarbij we kun-
nen steunen op tal van vrijwilligers 
en een grote groep aan (jeugd)leden. 
Merwede bloeit als nooit tevoren, 
timmert nadrukkelijk aan de weg en 
draagt een belangrijk steentje bij in 
de Sliedrechtse samenleving. 

Met elkaar en voor elkaar zorgen 
we ervoor dat er iedere zaterdag ge-
speeld kan worden, een ieder op zijn 
of haar eigen niveau. S.K.C. Merwede 
kenmerkt zich als een vereniging 
waarin de ontspanning van haar 
leden centraal staat en we proberen 
met heel veel inspanning onze ambi-
ties te verwezenlijken. 

Met zo’n 450 leden behoort Merwede 
tot één van de grotere korfbalvereni-
gingen van Nederland. We hebben 
een prachtige locatie aan de 
Thorbeckelaan in Sliedrecht en 
tijdens de winterperiode spelen we 
onze thuiswedstrijden in de 
sfeervolle sporthal De Stoep.
We zijn meerdere keren verhuisd. De 
laatste keer, begin jaren ’80, heeft 
de club bepaald geen windeieren 
gelegd. Op de huidige Thorbeckevel-

den groeide de vereniging gestaag 
van een kleine 200 leden uit tot een 
stabiele club die momenteel zo’n 450 
leden telt.

HKV Achilles
Achilles is een oergezellige korfbal-
vereniging in het hart van de Haagse 
Vruchtenbuurt. Sporten op zo hoog 
mogelijk niveau combineren met 
een rijk verenigingsleven: daar staan 
wij voor. Die combinatie maakt dat 
Achillianen, korfballers én tennissers, 
zich zo hecht verbonden voelen met 
hun tweede ‘thuis’ aan het 
Pomonaplein / de Mient.
De meeste spelers uit de Achilles-
selectie zijn ‘eigen kweek’. Dat geeft 
aan hoe belangrijk de jeugdopleiding 
voor ons is. Het in 2008 gestarte 
jeugdbeleidsplan werpt zijn vruchten 
af met de B1, C1 en D1 op Hoofd-
klasseniveau, en meerdere ploegen 
die daar één niveau onder spelen. De 
focus ligt op zowel de breedtesport- 
als de opleidingsteams, van de aller-
kleinsten tot en met het eerste team. 
We zijn ambitieus en proberen met 
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een allemaal-de-schouders-eronder 
mentaliteit Achilles over de hele linie 
op een hoger plan te tillen.

ODO
ODO is de korfbalvereniging van 
Maasland. Onze club heeft ongeveer 
250 leden. Een groot deel daarvan is 
jeugd in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. 
Vanaf 6 jaar spelen we op zaterdag 
competitiewedstrijden en trainen we 
daarnaast 1 of 2 keer per week. Elk 
jeugdteam heeft 2 vaste begeleiders 
die zowel de training geven als de 
wedstrijden coachen. De meeste 
coaches korfballen zelf ook nog 
fanatiek, zelfs in ons hoogste team 
ODO 1. Op deze manier kunnen we 
onze jeugd het beste voorbeeld ge-
ven zodat zij misschien later ook in 
ODO 1 zullen schitteren. Alle spelers 
die nu in ODO 1 spelen zijn door ons 
zelf opgeleid! 

SC Movado
SC Movado is op 1 juli 2001 opge-
richt als fusieclub tussen 3 clubs uit 
Dordrecht. Blauw Wit’51, O.D.O. en De 
Zwervers besloten om samen verder 
te gaan onder de naam SC Mova-
do. Op dit moment is SC Movado 
een stabiele vereniging met ca. 270 
leden, sportief en financieel gezond. 
Na bijna 5 jaar problemen met de 
gemeente Dordrecht over wel of niet 
gedwongen verhuizen, kregen we 
in januari vorig jaar bericht dat we 
nog 10 jaar op onze locatie kunnen 
blijven, met in de zomer van 2020 de 
aanleg van nieuwe kunstgrasvelden.
In de 20 jaar van ons bestaan zijn de 
resultaten vrij stabiel geweest. Ons 
eerste heeft altijd rond de 2e klasse 
gespeeld, soms met promotie, maar 
ook wel eens met degradatie. Voor 
onze A1 geldt eigenlijk hetzelfde, 
bijna altijd in de 2e klasse. Vorig 
seizoen is in de zaal het kampioen-
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schap in de 2e klasse behaald, en 
zou het team dit seizoen in de zaal 
1e klasse gaan spelen. Op het veld 
is vorig seizoen een 2e plaats achter 
het sterke PKC A2 behaald, maar dat 
telde dit seizoen helaas niet.

RWA
Korfbalvereniging Rood Wit  
Albrandswaard, kortweg RWA, is 
opgericht op 16 augustus 1993 
en ontstaan uit een fusie tussen 
korfbalvereniging RWR uit Rhoon 
(oprichtingsdatum 1-7-1957) en korf-
balvereniging Poortugaal uit Poortu-
gaal (oprichtingsdatum 22-11-1973). 
Na deze fusie is RWA gaan korfbal-
len op het terrein korfbalvereniging 
Poortugaal.

Door een grote toename van leden, 
werd op het grasveld zeer intensief 
getraind en gespeeld en dat leverde 
de nodige slijtage plekken op. Daar-

om hebben RWA en de gemeente er 
alles aan gedaan om in het seizoen 
1998/1999 twee senioren kunst-
grasvelden 60×30 m en een welpen 
kunstgrasveld te realiseren. Hierdoor 
kreeg RWA een mooi complex, waar-
op in het seizoen 2003/2004 zelfs de 
veldkorfbal interland junioren en se-
nioren tussen Nederland en België is 
gespeeld. Vanaf  2016 zijn de velden 
vervangen door een mooi center-
court en drie aaneengesloten velden. 
Tijdens het veldseizoen worden de 
kunstgrasvelden optimaal door RWA 
gebruikt voor trainingen en wed-
strijden, de Kangoeroes, G-korfbal, 
evenementen, etc. Ook in Corona tijd 
werden de velden (binnen de gestel-
de regels) gebruikt voor trainingen, 
onderlinge partijtjes en spelletjes.Het 
tenue waar de vereniging in speelt 
is een rood-wit verticaal gestreept 
shirt, witte broek of rok en witte 
kousen.

De jeugd neemt een zeer belangrijke 
plaats in bij RWA. Al jaren zet RWA 
zich in om in alle jeugd leeftijdsgroe-
pen meerdere teams te hebben en 
waarbij de “eerste jeugdteams” op 
een zo hoog mogelijk niveau spelen. 
Naast al het korfballen is er ook tijd 
voor ontspanning en wordt vooral 
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Putse K.C.
Putse Korfbalclub werd opgericht op 
01 december 1971.   
Onze vereniging is door het bijna 50 
jarig bestaan steeds gegroeid.    
De fanions zijn gestart in de laagste 
nationale klasse en zijn door de jaren 
heen kunnen stijgen tot hoogste 
klassen.  Onze kern (selectie) speelt 
al twee zaalseizoen in Topleague.  
In de veldcompetitie heeft onze 
kern zich niet kunnen weerhouden 
in Topleague en speelt vanaf huidig 
seizoen in Promoleague.  Met de 
genomen maatregelen inzake het co-

voor de jeugd geregeld iets geor-
ganiseerd. Ook dienen we niet het 
jaarlijkse kampweekend te vergeten, 
wat normaliter met Pinksteren geor-
ganiseerd wordt.

ronavirus werd de eindronde van de 
veldcompetitie niet meer gespeeld 
en hebben we niet meer kunnen 
korfballen voor de eventuele veldtitel.  
Momenteel treden wij in onze kern 
aan met 3 teams:  A-team, B-team 
(reserven), C-team.

Onze jeugdteams zijn natuurlijk ook 
mee gegroeid.  Reeds mooie nati-
onale titels zowel in zaal als veld 
werden op één van onze jeugdteams 
geschreven.  Wij korfballen met U6(-
kangeroes), U8(F), U10(E), U12(D), 
U14(C), U16(B) en U19 (A).  In elke 
categorie hebben wij twee teams.  
Vanaf U12 korfballen wij telkens 
met 1 team in de hoogste nationale 
klasse.  

Sinds 2015 bieden wij ook G-korfbal 
aan. Deze leden trainen op regelma-
tige tijdstippen en nemen deel aan 
allerlei evenementen
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Als afsluiting van het Hypozekertoernooi is er vanaf circa 
17:30 uur een BBQ! Wij zouden het erg leuk vinden als jul-
lie hieraan deelnemen. De kosten zijn €12,50 per persoon. 

Het bedrag kunt u per team/vereniging bij aankomst 
betalen. Uiteraard kunnen supporters ook deelnemen aan 
de BBQ en kunnen zich ook individueel opgeven. Opgeven 

via e-mail: hypozekertoernooi@skcmerwede.nl.

WINACTIE!

Onder de deelnemers aan de bbq wordt een verloting 
gedaan. De prijs is een weekend cabrio rijden, 

beschikbaar gesteld door Ames.

Bbq!

Het dak gaat eraf! 
Met T-Roc Cabrio

De Volkswagen cabriolet is terug van weggeweest. Een compromisloze combinatie van 
sportiviteit en elegantie, kracht en lichtheid zorgt voor grenzeloos rijplezier. Wil je niet 
kiezen tussen een compacte SUV en een open cabriolet? Hier vind je het beste van twee 
werelden. Je rijdt de T-Roc Cabrio vanaf € 36.600.

Vanaf
€ 36.600

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 5,4; CO₂-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 132 en 123. 
Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Getoonde afbeelding kan 
meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Sportlaan 301, Sliedrecht. Tel. 0184 - 41 65 00
Ames heeft ook vestigingen in Dordrecht, Ridderkerk, 
Oud-Beijerland, ‘s-Gravendeel en Zwijndrecht
www.ames.nl

VW2062-04 404 Ames - Advertentie T-Roc Cabrio 148x210mm.indd   1VW2062-04 404 Ames - Advertentie T-Roc Cabrio 148x210mm.indd   1 07-07-2021   13:4707-07-2021   13:47
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ALLES ONDER 1 DAK:
�   Hypotheken

�   Verzekeringen

�   Financieringen

�   Makelaardij

�   Vermogen

Kerkstraat 4, Sliedrecht


