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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit jaar.

Wij stellen het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of meerdere
foto’s (met korte toelichting) te ontvangen. Bovendien staat aanmelding voor deze
nieuwsbrief nog steeds open voor nieuwe lezers. U kunt zich aanmelden via deze link.

Het bestuur van de NSGV in het Bisdom Rotterdam wenst u Zalig Pasen !

Ben Hillen

Nederlands Gregoriaans Festival 2016 in Den Bosch

Van vrijdag 3 juni t/m zondag 5 juni vindt in ’s-Hertogenbosch de zesde editie plaats van het
Nederlands Gregoriaans Festival. Het festival biedt een uniek podium aan scholae,
ensembles, solisten en andere groepen die het gregoriaans een warm hart toedragen. Na
vijf festivals in Ravenstein maakt ons tweejaarlijkse festival nu de overstap naar de
hoofdstad van Brabant. Dit betekent een uitbreiding van de mogelijkheden van het festival
én - naar we hopen - een nog grotere publieke belangstelling.

Het thema van het Festival 2016 luidt: FANTASTISCH. Artistiek leiders Hans Leenders en
Marcel Zijlstra zijn hiermee gretig ingesprongen op het Jheronimus Boschjaar dat in 2016 in
’s-Hertogenbosch wordt gevierd. Jheronimus Bosch moet in zijn leven menigmaal
gregoriaans hebben horen zingen. Als katholiek schilder zal hij regelmatig missen hebben
bijgewoond. Hij heeft ook zeker de meerstemmige muziek van zijn eigen tijd gehoord: in de
manuscripten van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap waar Bosch toe behoorde, vinden
we zowel gregoriaanse als polyfone gezangen. In deze zesde editie van het Nederlands
Gregoriaans Festival willen we in een reeks concerten het klankpalet van Bosch’ tijd laten
herleven, het gregoriaans van vroeger datum tot klinken brengen en de relatie van het
gregoriaans tot modernere muziek als inspiratiebron gebruiken. Elk concert zal worden
gekoppeld aan een van de schilderijen van Jheronimus Bosch. ‘Visioenen uit het
Hiernamaals’, ‘Het Laatste Oordeel’, het is niet heel moeilijk de beelden van Bosch met het
gregoriaans te verbinden, omdat zowel het repertoire als de beelden van Bosch doordrenkt
zijn van Middeleeuwse spiritualiteit en geloofsijver. Zo ontstaat tijdens dit Festival een
fantastisch samenspel van beeld en geluid.

Het Festival wordt ook langer dan voorheen: het openingsconcert zal reeds op de
vrijdagavond plaatsvinden. Het programma bevat concerten van Cappella Pratensis, het
Franse ensemble Mora Vocis, Psallentes, Schola Maastricht en vele andere ensembles,
lezingen, workshops en een schola-estafette. Het gehele programma vindt u op de site:
www.gregoriaansfestival.nl

Hedwig van Grinsven / publiciteit, 06-12337956, hedwig.v.grinsven@hetnet.nl

http://www.nsgv.nl/index.php/nieuwsbrief-rotterdam
http://www.benhillen.nl/nieuwsbrief_NSGV_Rotterdam/aanmeldennieuwsbriefstart.php
http://www.gregoriaansfestival.nl/
mailto:hedwig.v.grinsven@hetnet.nl


Jubilares bij het Liturgisch koor Caecilia in Achthuizen
Bij het Liturgisch koor Ceacilia in Achthuizen kreeg Jeanne Buijs
een eremedaille in zilver opgespeld door pastoor van der Meer. Dit
gebeurde op de jaarvergadering van het koor op 26 november
2015.

Jubilarissen bij St. Willibrord in Oegstgeest
Het dameskoor Oegstgeest uit de
Augustinusparochie (kern H. Willibrord) bestond
onlangs  50 jaar. Bij die gelegenheid werden de
dames Baasten  en van Velzen speciaal in het
zonnetje gezet: Mw. Baasten (eerste foto)kreeg
een eremedaille in goud uitgereikt vanwege haar
40-jarige lidmaatschap en Mw. van
Velzen(tweede foto) kreeg een erediploma omdat ze al sinds de oprichting
lid is van het koor.

Jubilaris bij Sint Paulus' Bekeringkerk in Capelle
Bij het koor van St. Paulus 'Bekeringkerk in Cappele is mevrouw Lenie
Davenne van het Pauluskoor onderscheiden met de eremedaille in goud
van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.

Studie-/contact dagen voor organisten
Zaterdag 9 april 2016 St.-Christoforuskerk, Molenstraat 2, Schagen. Docent: Tjeerd van der
Ploeg. Onderwerp: Engels orgelrepertoire geschikt voor amateurorganisten. Het aanbod
van eenvoudig Engelse orgelrepertoire is groot. Tjeerd van der ploeg, organist van de
Christoforuskerk in Schagen, alwaar het prachtige Engelse Nicholson-orgel staat, zal ons
meer vertellen over dit repertoire. In welke context werd het gespeeld? Hoe werd er
geregistreerd? etc. Ook zal Tjeerd van der Ploeg onbekend Engels orgelrepertoire dat
geschikt is voor amateurorganisten aanreiken. Dagindeling: 10.30 uur demonstratie orgel
10.45 uur inleiding Tjeerd van der Ploeg 11.45 uur pauze 12.15 uur Engels orgelrepertoire
geschikt voor amateurorganisten 13.00 uur pauze 13.30 uur Engels orgelrepertoire geschikt
voor amateurorganisten 14.30 uur mogelijkheid voor de deelnemers om zelf te spelen
Bijdrage deelnemers: € 15,00 Opgave voor 25 maart 2016 per e-mail: m.heerink@planet.nl
KSSG Haarlem-Amsterdam

Zaterdag 21 mei 2016 H. Odulphuskerk, Dorpsstraat 572, Assendelft Docent: Mark Heerink
Onderwerpen:  De orgelkunst in de negentiende eeuw  Orgelrepertoire geschikt voor
kleine orgels met aangehangen pedaal We kennen allemaal wel de orgelwerken van
componisten als Johann Sebastian Bach, César Franck, Hendrik Andriessen en Willem
Hendrik Zwart. Veel orgels in ons bisdom zijn echter qua dispositie niet toereikend om deze
werken te spelen. Onlangs werd in de H. Odulphuskerk te Assendelft het
Vollebregt/Franssen-orgel gerestaureerd. Een prachtig tweeklaviers orgel met aangehangen
pedaal. Het instrument werd in 1863 opgeleverd door de orgelbouwer Vollebregt en dat

mailto:m.heerink@planet.nl


jaartal is het uitgangspunt voor deze studie- & contactdag. Wat werd er op een dergelijk
instrument gespeeld en door wie en hoe werd er gespeeld? Dagindeling: 10.30 uur
demonstratie orgel 10.45 uur inleiding Mark Heerink 12.00 uur pauze 12.30 uur
orgelrepertoire geschikt voor amateurorganisten 13.30 uur pauze 14.00 uur mogelijkheid
voor de deelnemers om zelf te spelen Bijdrage deelnemers: € 15,00 Wie deelneemt aan alle
drie studiedagen, krijgt voor deze laatste studiedag een korting van € 5,00 en betaalt dus
slechts € 10,00. Opgave voor 10 mei 2016 per e-mail: m.heerink@planet.nl KSSG Haarlem-
Amsterdam

Concours voor kerkkoren op 23 april 2016 in Hilversum
De inschrijving voor het concours kerkkoren is geopend. Wie mee wil doen aan
het concours voor kerkkoren op zaterdag 23 april a.s. in de Sint-Vituskerk in

Hilversum, kan zich vanaf nu tot 1 maart a.s. inschrijven. Maximaal 15 koren kunnen
meedoen en er zijn diverse prijzen te verdienen. Ieder koor krijgt een rapport met
suggesties ter verbetering.

In 2008 organiseerde de KSSG in Haarlem een concours voor kerkkoren waar veel koren
aan deelnamen. Op zaterdag 23 april 2016 is er weer een concours, maar dan in de Sint-
Vituskerk in Hilversum: alle kerkkoren (jongerenkoren, middenkoren, gemengde koren,
etc.) zijn welkom op dit grootse zangfestijn. (Voor kinderkoren zal de DSSG in het voorjaar
van 2017 een afzonderlijk concours organiseren). Er zijn meerdere prijzen te verdienen en
elk koor krijgt een juryrapport met o.a. tips voor verbetering van de kwaliteit.

Folder. Aanmelden kan tot 1 maart 2016. Inschrijfformulier. KSSG Haarlem-Amsterdam

Workshop voor organisten in Heeswijk
De organist speelt met zijn spel een belangrijke rol in de voortgang en de
aantrekkelijkheid van een liturgische viering. Dat stijgt ver uit boven het
begeleiden van liederen. Mede aan de hand van historische documenten
over de taak van organisten en van recente opnamen van vieringen in de
Notre Dame in Parijs laat Bert Augustus zien welke mogelijkheden er tot

uw beschikking staan. Deze workshop biedt nieuw inzicht in de aard en de waarde van het
orgelspel in de liturgie, inclusief praktische tips en ‘trucs’ om één en ander te
verwezenlijken. Zaterdag 21 mei van 10.00 tot 13.00 uur in Abdij van Berne Heeswijk. Om
9.30 uur staat de koffie klaar! Kosten, inclusief koffie/thee, lunch en materialen EUR 15,00.
Aanmelden: uiterlijk 12 mei. NSGV Bisdom Den Bosch; 1 februari 2016

Workshopdag voor dirigenten in Heeswijk
Hoe kun je als dirigent het beste communiceren met je koorleden? Hoe
krijg je vriendelijk en respectvol gedaan wat je bedoelt? De muziek
wordt van tevoren toegestuurd, zodat je je kunt voorbereiden.
Geoefende koorzangers die graag mee willen zingen zijn van harte
welkom! Ruben de Grauw leidt de workshop. Hij is koordirigent en

zanger en docent bij de Stichting Maestro. Zaterdag 2 april van 10.00 tot 15.00 uur in Abdij
van Berne Heeswijk. Om 9.30 uur staat de koffie klaar! Kosten, inclusief koffie/thee, lunch
en materialen € 15,00. Aanmelden: uiterlijk 20 maart. NSGV Bisdom Den Bosch; 1 februari
2016

Zangochtend over barmhartigheid
In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid organiseert de
NSGV een zangochtend, waarin we liederen en gezangen over
barmhartigheid gaan zingen die in de parochie goed te gebruiken zijn.
Barmhartigheid: je kunt er over praten, maar als zanger en dirigent kun
je er immers het beste over zingen! Als we de psalmen zingen wordt ons
de genade aangezegd: we smeken om de barmhartigheid die we

ontvangen. Ieder lied, ieder mooi stuk muziek óver barmhartigheid brengt mildheid en
gerechtigheid dichter bij ons mensen. We zingen nieuwe en wat minder bekende psalmen
en liederen op deze ochtend, in ieder geval de twee hymnes die geschreven zijn voor het
Heilig Jaar. Esther Sijp is de zangleider, Jan van de Laar bespeelt de piano en het orgel.

mailto:m.heerink@planet.nl
http://www.kssg.nl/wp-content/uploads/2015/12/folder_studiedagen_organisten_2016.pdf
http://www.kssg.nl/wp-content/uploads/2015/12/INSCHRIJFFORMULIER-CONCOURS-KERKKOREN-2016.doc


Zaterdag 5 maart van 10.00 tot 13.00 uur in Abdij van Berne Heeswijk. Om 9.30 uur staat
de koffie klaar! Kosten, inclusief koffie/thee, lunch en materialen € 15,00. Aanmelden:
uiterlijk 24 februari. NSGV Bisdom Den Bosch; 1 februari 2016

Laurentiusmis voor kinderkoor
Mis voor kinderkoor, volkszang, orgel/piano en solo-
instrument.
Geschreven door Aad de Kort in opdracht van bisdom
Rotterdam bij gelegenheid van jaar Laurentiusjaar (2015-
2016).
De mis bestaat uit: Kyrie-aanroepingen, Heer ontferm U, Eer
aan God, Geloofsbelijdenis, Acclamatie bij het gebed van de
gelovigen (I), Acclamatie bij het gebed van de gelovigen (II),
Heilig, Acclamatie na de consecratie, Onze Vader en
vredewens, en Lam Gods.

Volledige partituur voor dirigenten en begeleiders: € 10,00.
Koorpartituur, minimale afname 10 stuks: € 1,00 per stuk.
Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten.

De volledige partituur en koorpartituren te bestellen via de website van het Bisdom
Rotterdam. Op deze website zijn tevens luistervoorbeelden van deze mis te vinden.

Maar één ging er zingen. Een muzikale biografie van Floris van der Putt
In het kader van het gedenkjaar schreef Prof. dr. Anton Vernooij over
de priestermusicus Floris van der Putt (1915-1990) een biografie onder
de titel Maar één ging er zingen. Het eerste deel is biografisch. In het
tweede deel volgt een beschrijving van zijn wereldlijke liederen, met
name uit het bundeltje De Brembos (waarin zijn bekendste volkslied
de Hertog Jan). De behandeling van het liturgische oeuvre in het derde
deel  geeft een doorzicht in de postvaticaanse ontwikkeling van de
Nederlandstalige liturgische muziek, waarin de componist een grote rol
heeft gespeeld. Het boek wordt besloten met een uitgebreide
oeuvrelijst samengesteld door Jan Jaap Zwitser, die ook de redactie
had. Bovendien is een CD toegevoegd, die een onlosmakelijk geheel

vormt met het boek, dat is uitgegeven bij Berne Media (zie ook www.florisvanderputt.nl).

Composities van Floris van der Putt
Ascolta Music Publishing heeft vele nog niet eerder uitgegeven composities van
Floris van der Putt gepubliceerd, waaronder het Latijnse proprium voor Maria
Onbevlekt Ontvangenis en de Sint-Jansliederen, die we van in het bijzonder
aanbevelen! Daarnaast zijn nog Latijnse motetten uitgegeven voor gemengd
koor a capella, kerstliedjes en een Marialied in twee zettingen. Het betreft niet
alleen vocaal werk, maar ook werken voor orgel en voor beiaard. Een

overzicht is te vinden op de nieuwe website van de uitgeverij www.ascolta.nl of
www.florisvanderputt.nl.

Herdenking 100e geboortedag Floris van der Putt
Op 21 november j.l. is de 100e geboortedag luisterrijk herdacht. ‘s Ochtends
was er een plechtigheid bij het graf van de priestermusicus in Lieshout. In het
Provinciehuis werden drie arrangementen gepresenteerd van het lied van de
Hertog Jan, die op verzoek van de stichting Floris van der Putt zijn gemaakt
voor bezetting van harmonie- en fanfareorkest. Na een eucharistieviering in
de St. Servatiuskerk in Lieshout, waarin Bisschop Hurkmans voorging, werden

een biografie met CD gepresenteerd en nieuwe partituren gepresenteerd. Meer informatie
over Floris van der Putt: www.florisvanderputt.nl.

http://www.bisdomrotterdam.nl/webwinkel/Pages/Laurentiusmis.aspx
http://www.bisdomrotterdam.nl/webwinkel/Pages/Laurentiusmis.aspx
http://www.florisvanderputt.nl/
http://www.ascolta.nl/
http://www.florisvanderputt.nl/
http://www.florisvanderputt.nl/


Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum
De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:

On-line bestanden kerkmuziek:
Bladmuziek meer dan 11.500 nummers
Boeken meer dan 800 nummers
Begeleidingen meer dan 2200 nummers
CD’s meer dan 4000 nummers
LP’s meer dan 900 nummers
CD-ROM minder dan 10 nummers
DVD’s minder dan 10 nummers
Muziekcassettes meer dan 300 nummers
Tijdschriften meer dan 20 nummers

 

Maak gebruik van deze databases met uitgebreide zoekmogelijkheden om nieuw repertoire
voor u koor te vinden. De muziek is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

 

Nieuwe aanwinsten

Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam in het
eerste kwartaal betreffen een aantal boeiende muziekuitgaven voor diverse koorsoorten,
studieboeken en cd’s. U kunt deze inzien op ons documentatiecentrum aan het Koningin
Emmaplein 3, 3016 AA te Rotterdam.
Kijk in de lijst met nieuwe werken of kijk zelf direct in de database om nieuw repertoire
voor uw koor op te zoeken of kom eens in het documentatiecentrum kijken. Het
telefoonnummer is: 010 - 281 51 84.

Aanwinsten januari, februari, maart 2016

Bladmuziek
Welkom, welkom koning Jezus.
(intocht in Jerusalem) Tekst: R. Borkent. Muziek: W. Vogel; M. Kraan. Uitgave: Centrum
voor de Kerkzang. Voor leden van het Centrum voor de Kerkzang zijn de partituren gratis
downloadbaar.

Het zal zijn in het laatste der tijden
(GvL: 463) Voor 4-stemmig koor (SATB), gemeente, descant en orgel. Tekst: J. Wit.
Melodie: F. Mehrtens, zetting: W. Bosschaart. Bijlage bij “Muziek en Liturgie” jrg 84 no 6
Uitgave: KVOK

Boeken
Hymnologie XI d
De onrust over de kerkzang in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1600
en 1800. Vervolg op deel c. Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer.

 

Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 
De liedsuggesties van Muziek in de Liturgie zijn niet langer beschikbaar, ook niet op het
landelijk deel van de NSGV website.
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http://www.benhillen.nl/nsgv6/
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http://www.benhillen.nl/nsgv9
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
http://www.nsgv.nl/index.php/nieuwe-aanwinsten-rotterdam
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Agenda

Raadpleeg steeds onze website voor de volledige agenda. 
U kunt evenementen op het gebied van kerkmuziek, concerten, studiedagen voor publicatie
aanmelden bij redactie Nieuwsbrief.

9 april 2016
Studie-/contactdag voor organisten - Schagen
http://www.nsgv.nl/images/haarlem/folder_studiedagen_organisten_2016.pdf

23 april 2016
Concours voor kerkkoren - Hilversum
http://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-haarlem-amsterdam/281-concours-voor-kerkkoren-
op-23-april-2016

12 mei 2016
Workshop voor organisten - Heeswijk
Lees meer ...

21 mei 2016
Studie-/contactdag voor organisten - Assendelft
http://www.nsgv.nl/images/haarlem/folder_studiedagen_organisten_2016.pdf

3-5 juni 2016
Nederlands Gregoriaans Festival - ‘s-Hertogenbosch
www.gregoriaansfestival.nl

4-5 juni 2016
27e Jongerenkorenfestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl

8-16 juli 2016
Kurt Thomas Cursus - Utrecht
www.hku.nl

26 augustus – 4 september 2016
Festival Oude Muziek Utrecht
www.oudemuziek.nl

15-18 september 2016
Musica Sacra Maastricht
www.musicasacramaastricht.nl

Vacatures

Er is zijn op dit moment twee vacatures in het Bisdom Rotterdam. 

Dirigent gezocht te Den Haag
Dirigent gezocht te Haastrecht

Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

 

Onderscheidingen/jubilea

http://www.nsgv.nl/index.php/agenda-rotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
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http://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-haarlem-amsterdam/281-concours-voor-kerkkoren-op-23-april-2016
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http://www.nsgv.nl/images/haarlem/folder_studiedagen_organisten_2016.pdf
http://www.gregoriaansfestival.nl/
http://www.korenfestivalrijsbergen.nl/
http://www.hku.nl/
http://www.oudemuziek.nl/
http://www.musicasacramaastricht.nl/
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
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In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom 24 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen,
proficiat!

Januari, februari en maart 2016

Sint Maarten, Voorburg - Sint Maarten
De eerste  vier jubilarissen hebben in 2015 al een onderscheiding ontvangen, maar zijn toen per
abuis  niet vermeld in de Nieuwsbrief.

Mw. H. J. Oostwoude - Siebers z 40

Hr. J. G. de Jong z 50

Mw. C. S. L. Duijvestijn z 50

Hr. J. E. F. Dekeling z 25

St. Augustinus, H. Willibrord, Oegstgeest - Dameskoor
Mw. C. M.  Baasten - van Lieshout z 40

Mw. M. J. van Velzen z 50

St. Jacobus de Meerdere, Maria Sterre der Zee, Den Haag - Cantemus Domino
Mw. J. A. M. Trompper - van Hemert z 25

St. Christoffel, St. Paulus' Bekering, Capelle a/d IJssel - Pauluskoor
Mw. H. T. Davenne - de Krou z 47

H.H.Martelaren van Gorcum, De Lier - St. Caecilia
Mw. J. H. C. Scholtes - Jansen z 40

Mw. A. P. M. van Mil - Groenewegen z 40

Mw. W. G. M. van Oosten - van Os z 25

Hr. N. M. J. van  Oosten z 25

H.H. Petrus en Paulus, Leiden - St. Petrus
Mw. M. van  Cleef - Sas z 25

Mw. M. van  Cleef z 25

H.H. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - Kathedrale Laurentius en Elizabethcantorij
Hr. A. de Kort o Ereteken

voor
bijzondere
verdiensten

St. Lambertus, Rotterdam-Kralingen - St Gregorius
Mw. M. A. J.  Smits - Neuteboom z 40

H. Willibrordus, Lisse - Canticum Novum
Hr. A .A. M. van Zelst z 40

Hr. T. M.M. Aartman z 40

Mw. A. E. de Vries - Berg z 25

Mw. C. M. Broekhof - Reeuwijk z 12 ½

Hr. P. C. Ruigrok z 12 ½

De Vier Evangelisten, Maria van Eik en Duinen, Den Haag - Deo Sacrum Loosduinen
Mw. A. Ph. Vermeulen - Venselaar z 25

Mw. H. J. T. Persoon - Enthoven z 25

De uitgebreide lijst met jubilarissen vanaf eind 2009 kunt u vinden op onze website.

Aanvraagformulier onderscheidingen: graag het nieuwe formulier gebruiken.
Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen op de website.
De meerderheid van de aanvragen gebeurt echter nog steeds met verouderde formulieren.
Dat is vervelend voor diegenen die deze aanvragen moeten behandelen. Maar het kan ook

http://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-rotterdam


de aanvrager zelf een onaangename verrassing bezorgen omdat de prijzen van de
onderscheidingen regelmatig worden aangepast. We doen een dringend beroep op alle
aanvragers om het formulier te gebruiken dat op de website staat. 
Wij zullen u daar dankbaar voor zijn. 
Het bestuur van de NSGV in het bisdom Rotterdam

Het aanvraagadres voor de NSGV in het bisdom Rotterdam is gewijzigd:
NSGV onderscheidingen
p/a Kennemerland 14
2716 BS Zoetermeer

Colofon

Redactie
Ben Hillen (redacteur)

Aan dit nummer werkten mee:
Christine Hermans en Ben Hillen (webmaster en editing).

Redactie-adres:
Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer 
E-mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
Telefoon: 079 - 341 85 75

Inzending kopij:
Alle kopij dient aan het redactie-adres te worden gezonden, uiterlijk 1 juni 2016.

Uitgave:
van het afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom
Rotterdam.
Verschijnt 4- 6 maal per jaar.
ISSN nr. 1387-3997

Abonnement:
Het abonnement van deze nieuwsbrief is geheel gratis. Iedereen kan de nieuwsbrief
ontvangen. 
U kunt zich aanmelden of afmelden op onze website: NSGV Rotterdam of via e-mail:
nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.

© NSGV 2016
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