4G: Geweldig, Gezellig, Grandioos, Genieten

Krek Zo Mot Ut, alaaf!
zwaar geoefend wordt voor een weergaloos stuk op de pronkCarnaval is 4G! En ik mag dit jaar de prins zijn! Voor wie mij zitting. Een stuk dat alle vorige stukken zal overtreffen. Een
niet kent, Ik ben Alphons Gerrits, kortom Fons. Geboren op stuk dat als referentie zal dienen voor alle nog komende stukWorsum en tegenwoordig woon ik met Lilian, Isabella en Len- ken, met een lied dat ons volkslied zal evenaren…
nard op de Laagstraat aan het roemruchte Merelnest. We heb- Achter een schuur in de wildernis, is een stoffig raampje waarben ook nog een hond, Lola. Nou ja hond, ze heeft meer weg door ik, als ik maar hoog genoeg spring, een glimp kan opvanvan een cavia. Mijn week is meestal goed gevuld met leuke gen van wat er zich binnen afspeelt. In de tienden van een sedingen; biljarten bij “geen keus”; Raad van Elf; Mountain- conde dat ik zweef tussen sprong en landing zie ik een
bike; en met vrienden organiseren we een motorevenement in mannelijk figuur dat een zwaar decorstuk monteert op een
het dorp. Ik werk bij KPN in Den Haag en in Amersfoort. Sa- grote platte kar, drie of vier gestalten geven aanwijzingen. Vlak
men met een groep knappe koppen bedenk ik daar nieuwe onder mij wordt uit een versleten thermoskan koffie uitgeKPN-dingen voor TV, Telefoon en Internet. Dat zijn echter al- schonken. Achterin zie ik drie vlijtige meisjes met een kwastje
lemaal nevenactiviteiten, mijn hoofdtaak is natuurlijk Prins geconcentreerd schilderingen aanbrengen als waren ze bezig
Carnaval bij KZMU.
met de sixtijnse kapel. Na de hardhandige landing waarbij Lola
ternauwernood haar vege lijf kan redden is het me duidelijk:
Sinds ik als Prins ben gelanceerd maak ik dagelijks een staatsie hier wordt een carnavalswagen gebouwd die zijn weerga niet
wandeling door het dorp. De steek stevig over de oren getrok- kent.
ken zodat het praaltstuk niet bij de eerste de beste windvlaag Ik prijs me gelukkig, alleen al om het feit dat er voor al deze
met veren en al in de wetering verdwijnt. Lola holt enkele tien- initiatieven geen vergunning verstrekt hoeft te worden. Zoals
tallen meters vooruit en bepaalt zo de route van de avond. De ik al zei, uw prins behoort tot een groepje motorvrienden dat al
lengte van de wandeling is omgekeerd evenredig aan de neer- enkele keren een fantastisch motorevenement in het dorp heeft
slag van de betreffende avond. Soms komen we niet eens ver- georganiseerd. Het mag u misschien niet deren, zo’n motoreveder dan de brandweerkazerne voordat de topjes van de pau- nement. Het mag u wellicht te luidruchtig zijn. Het is wel, zeg
wenveren verregend naar de grond wijzen. Een andere keer maar, een keer wat anders. Een evenement georganiseerd door
lopen we juist naar de verste uithoeken van het dorp via bijna mensen die in een oude schuur met liefde en creativiteit oude
ongebruikte en zwaar gesubsidieerde wandelpaden door wei- wrakken omsleutelen tot ware praalstukken. Helaas doet de geden, struiken en achterommetjes. (met die veren wel ff oppas- meente er al sinds september over om ons idee voor 2016 te
sen voor de plezierjacht)
beoordelen. De gemeente zit sinds een ongeval in Haaksbergen
Tevreden kijkt de heerser dan neer op zijn rustige dorp. Alles is als een zieke kiep onder de heg.
netjes, gordijntjes dicht, de auto’s binnen de lijnen geparkeerd Gelukkig hoeven we voor een stukje voor de pronkzitting geen
en de bak of zak met het gescheiden afval braafjes volgens vergunning te hebben. Gelukkig weten we zelf ook wel wanschema aan straat. Maar soms valt mijn oog op een onwaar- neer een carnavalswagen te breed of te hoog is.
schijnlijk hoge concentratie fietsen, zonder enige aanwijsbare Zoveel ideeën, zoveel initiatief, zoveel saamhorigheid, zoveel
reden chaotisch neergezet voor een willekeurig huis.
creativiteit in ons dorp. Als dat geen 4G carnaval wordt! GeSoms ontwaar ik een onverklaarbare hoeveelheid auto’s rond weldig, Gezellig, Grandioos, Genieten.
een vervallen schuur die midden in de wildernis staat
Door nieuwsgierigheid gedreven sluip ik zo dicht mogelijk na- Vierwerf ALAAF!
derbij. Lola dicht aan de voet. Wat is hier aan de hand? Waar
gaat dit over? Een blik door de kier in de gordijnen leert dat er
Prins Fons d’n Twîdde

de

R aad
van S t a t e
Un hallufjaorlijks terugkerende rubriek mît neis
van, dur en uut de Raod van Elluf.

Deze editie van de Raad van State gaat
over een andere Raad van Elf. Niet die van
de Jutters, of van de Dwarsdouwers, de
Roare Liggers, De Schuttebraoiers, de
Wieleknaoiers of hoe ze ook allemaal heten. Nee, we maken even plaats voor een
alternatieve Raad van Elf die net zoveel
aandacht verdiend als dat stelletje dat altijd
op het raadspodium zit. Zonder deze alternatieve Raad namelijk ook geen Prinslancering. In deze Raad zit ook een Prins, President, Narretje, Pages en een aantal
Raadsleden. Prins is…. Hilco Janssen.
Leider van de regie als regisseur en zorgt
voor een vlekkeloze planning voor de
complete avond. Pages, Nicole van
Lin en Beppie Sanders. Zonder
deze twee geen schmink.
Dus geen blauwe smurfen, geen witte oom
Fester, geen bruine
mollen en ook
geen
zonnebankbruine
fitnesstrai-

ner. President is Dick Klabbers met in opleiding nu nog narretje Job Maresch. Over
een jaar of 2 zouden die rollen zomaar omgedraaid kunnen worden, of misschien
staat het hier al verkeerd…. Dick? Dick
gaf aan te stoppen, maar volgens mij…
Dick blijft een geweldige Krekker die de
vereniging niet makkelijk los laat. En met
Job is er al een vervanger in huis die perfect bij het groepje blijkt te passen. De
Raad van Elf bestaat uit Thomas vd Burgt,
Teun Sanders, Jerry Schoenmakers als geluidsraadsleden. Jac v Lin, Ronald Bak-

Zondag
20:00 – 00:00

steen, Wim v Gent, Geert Jan Arts zijn er
voor het licht. Hans Bosman en Ben Arts
voor cameraondersteuning. Uiteindelijk
zijn Freek Hendriks, Freek Stoltenborgh jr.
en Milan Nicolasen degene die de avonden
muzikaal compleet maken. De oplettende
lezer telt 12 raadsleden. Maar ja, om er nou
eentje niet te noemen… Dus voor deze
keer eens niet die gebruikelijke Raad van
Elf in de Foekepot, maar de mensen achter
de schermen. Nog een speciale benoeming
voor Hennie van Lin, waarvoor nooit iets
teveel is, en dat is niet altijd makkelijk,
met zo’n eigewies stelletje…Normaal is
het de bedoeling dat er een kleine glimlach ontstaat bij het lezen van de
Foekepot. Deze keer vragen we
om een klein applausje voor
alle vrijwilligers! Dus
klap eventjes, voor al
die mensen.
BEDANKT!!

NIEUW NIEUW NIEUW

Grieze BollenBal
in De Ontmoeting

Een speciale avond voor
Krekkers van de eerste generatie...
(waarbij natuurlijk iedereen van harte welkom is)!

Geluid omlaag, gezelligheid omhoog!
Lekker zitten, borrelen en bijproate.
Gewoon vur de gezelligheid.

Raad van Elf
KZMU

De wereld

Kwis
19:34 uur. We zijn los. Eerst openvouwen,
ijzertjes buigen en uitdelen maar. Ieder zijn
specialiteit, ieder zijn voorkeur. Het eerste uur
is iedereen stil. De eter hoeft niks, de drinker
vergeet zijn bier, de roker is gestopt. Zelfs de
grootste zenuwpees is in opperste staat van
concentratie. Rond 20:30 uur worden de eerste
pagina’s uitgewisseld, verhoging van de kans
op een goed antwoord. Om 20:55 uur bereikt
Overasselt het hoogste emissiepunt in zijn geschiedenis. Voor het eerst moet je daadwerkelijk naar rechts kijken voordat je over de Oude
Kleefsebaan langs de Molenkuilen scheurt. De
parkeerplaats van de Passelêgt heeft sinds de
promotie van De Boys naar de 2e Klasse niet
meer zo vol met auto’s gestaan. Naar verwachting lag het aantal bezopen chauffeurs wel een
stuk lager dan toen. Drank belemmert namelijk een optimale prestatie. En de klok tikt
door. Denken. Google. Wiki. Foto. Selfie.
23:30 uur. Rennen. Fietsen. Biertje…
De mannen van de Overasseltse Kwis hebben
iets moois neergezet. Samen met de Poejersuukerband zorgen ze voor plezier rond de
feestdagen. De Strandjutters en KZMU worden tijdelijk geparkeerd en trots op het mooie
dorp komt er voor in de plaats. De Kwis kent
een lange aanloop en zorgt nog langer voor napraat. Iedereen geniet. Een diepe buiging voor
de organiserende mannen is dan ook op zijn
plaats. Ze verzetten een berg werk en zorgen
voor originele en lastige opdrachten. Hun aandeel in ons actieve dorp is al naar één jaar heel
groot. Keep up the good work! De uitslag is op
het moment van schrijven nog niet bekend,
maar ook dat zal weer een goed feestje worden. Oh, en dat er vorig jaar een groep Strandjutters heeft gewonnen, kan alleen beginnersgeluk zijn natuurlijk. Dit jaar Krekkers dan? U
weet het al, ik nog niet.
De Columnist.
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“Waar
moet
stonden
dat heen, hoe
we vroezal dat gaan”
ger op de
zong Barend
wagens
l
Servet al in
met 3 lagen
u
1973 met grokleren
aan te
U
te zorg over de
vernikkelen
in de
n
d’
toekomst van de
vrieskou van begin
wereld. De veranfebruari. Half-bevroderingen die op dit
ren vingertjes werden
moment om ons heen door ongeruste ouders
plaatsvinden, zijn amper wanhopig weer tot leven
nog bij te houden. De vo- geblazen. Dit jaar moerige Prins bij Krek Zo Mot ten we rekening houden
Ut reed vroeger rond in met temperaturen ergens
dikke Amerikaanse auto’s tussen min 20 en plus
en de nije Prins Fons had 20 graden. Er komen
er één. In noord Engeland misschien wel carnavalshebben de mensen in- wagens vol bloemen
middels meer bootjes alsof het een bloemendan auto’s. De narcissen corso
in
Aalsmeer
staan al in de knop en de betreft. Als klimaatverkrokussen staan te drin- andering nog verder
gen om zich ook te laten doorzet staan we over 20
zien. Het extreme weer jaar met fruitwagens uit
zorgt ervoor dat ze in Tiel aan de start om de
Limburg vóór het begin overtollige appels en
van het nieuwe jaar al aan aardbeien nog een keer
de asperges zaten.
voorbij te zien schuiven.
Carnaval valt dit jaar ook Waar moet dat heen, hoe
vroeg, alhoewel in 1951 zal dat gaan? Dat is nog
halfvasten nog 3 dagen steeds de grote vraag.
eerder viel, en trouwens Eén ding is zeker; warm
in 2035 weer. Al met al is of koud weer, vroeg of
d’n Uul blij dat hij dit jaar laat in het jaar, regen,
geen
carnavalswagen sneeuw, wind of zonnebouwt.
Want wat het schijn; gezelligheid kent
weer gaat doen is niet geen tijd. En lekker een
meer te voorspellen.
biertje
met
carnaval
Normaal
gesproken smaakt altijd! Proost!
d’n Uul

Nog maar een paar weekjes en dan barst het
carnaval weer los. Maar elk jaar weer dezelfde
kwestie, wat trek ik aan? Dit jaar wordt het een
FREAKY carnaval. En toveren wij De Ontmoeting
om tot een spannende, gekke en spookachtige
feestruimte.
Als je in het woordenboek opzoekt wat de
vertaling is van freaky, dan is dat bizar, vreemd,
maf, raar en beangstigend. Dus duik je
verkleedkoffer in en ga op zoek naar het meest
vreemde, gekke of griezeligste pak wat er in zit.
Alles kan en mag, van tovenaar, heks, spook,
vampier tot gekke clown of piraat.

Mini’s:

We hopen jullie allemaal te zien op 6 t/m 9
februari 2016 bij “Ons spookachtige thuus”!
Griezelige groeten van Het Zaal Metamorfose Team
Wanneer start Carnaval?
Wat is nu eigenlijk de start van de carnaval bij KZMU? Is het de
sleuteloverdracht? Het zaterdagmiddagbal? De opkomst van de
raad op zaterdagavond? Al jaren achtereen organiseert vriendenbiljartclub “Geen Keu’s” voor iedereen een gezellige spelletjesavond op vrijdagavond. Hapjes en drankjes worden afgekocht en
je kunt mooie prijzen winnen. Oergezellig allemaal maar eerder
een voorbereiding op, dan een start van. Tijd voor duidelijkheid!
Wij dagen de Prins en zijn Gevolg uit een duidelijk startmoment
voor de carnaval te maken.
Geen Keu’s

Colofon
De redactie van de
Foekepot gaat graag voor
kwaliteit. Daarom horen of
lezen we graag wat u van
dit half-jaarlijkse magazine
vindt.
Suggesties, feedback,
lof, kritiek maar ook uw
eigen kolderieke verhalen
of mini’s zijn van harte
welkom. Zo wordt dit
krantje nog meer van en
voor iedereen en weten wij
of we nog op de goede weg
zijn.
Foekepotkzmu@gmail.com
Bij voorbaat dank voor uw
reactie!
De Redactie

Kindermiddag

Kasino Zo Mot Ut!
Ha jongens en meisjes,
Net zoals voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een gezellige kindermiddag
in het Verenigingsgebouw.
We gaan zorgen voor een actieve middag met voor ieder wat wils.
Durf je een gokje te wagen in ons casino? Of gooi je een goede pijl? Dit kan!
Natuurlijk is er ook voor iedereen weer een leuke spelkaart.
De tekenwedstrijd en het schminken zijn ook weer van de partij.
Deze gezellige middag is op dinsdag 9 februari natuurlijk samen met de jeugdprins(es),
Prins Fons d’n Twîdde, de Raad van Elf en dansgroep “Inspiration”.
Heb je zin om helemaal uit je dak te gaan? Veel lol te maken met je vrienden? Een gokje te
wagen en volop te hossen? Dan mag je de kindermiddag van Krek Zo Mot Ut niet missen!
Tot dinsdag 9 februari van 14.00 uur tot 16.30 uur
in het Verenigingsgebouw
(zaal open vanaf 13.30 uur).
Alaaf, Alaaf, Alaaf!!
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Ach vrouw, zit toch nie zo te zwete...
Afkieke lère ze oe bij
de Overâasselse Kwis wel af!

Ik heb het gevoel dat
iedereen me afkijkt...

Man, ik zweet me kapot! Niet omdat ik zo
hard aan het werk ben
en nee…ook niet omdat het zo’n belachelijk
warme decembermaand
is maar ik kom net uit de sauna als ik dit
stukje schrijf. Weer zo’n aanbieding van
Vakantieveiling dus dan gaan we weer lekker dampen in de Oase. Maar of ik er inspiratie van krijg…eerder een schrompelig
velletje en helaas ben ik niet de enige als ik
zo rond gluur. Ik heb net een Balinese behandeling gekregen. Wat een belevenis.
Helemaal Zen moet je er van worden. Je
hoort de Moessonregen, je krijgt een bak
zout en daar moet je dan je hele lijf mee
inwrijven. Scrubben noemen ze dat. Daar
schuur je, je oude huidcellen mee van je
lijf. Ik ben verdomme geen reptiel. Ook
ben ik naar een opgieting geweest. Ik wist
echt niet wat ik me daar nou bij voor moest
stellen. Wat, wie en vooral óp wie gaan ze
gieten? Voor de leken …het bleek dat er

een vent een lekker ruikend goedje op die
hete stenen gooide en dan als een malle
met een handdoek gaat wapperen. Jezus
man ik stond compleet in de fik! Zweten,
zweten… ik liep helemaal leeg. En dan
moet je achteraf met je hete lijf onder zo’n
ijskoude douche. Pure marteling! Tijd voor
een lekker biertje dus in het restaurant en
een stukje schrijven. Over? O ja de Overasseltse Kwis bijvoorbeeld. Allemaal
meegedaan met de Overasseltse Kwis? Dat
moet haast wel want er was filevorming
gedurende de geheime opdracht bij de Passelegt. Wat een opkomst en wat een succes
dus. Daar moest je laten blijken wat je nog
wist van de huidige verkeersregels middels
een heus CBR theorie examen. Voordat we
wisten wat de opdracht zou worden bleek
ik naast de ideale buurman te zitten. Namelijk Cees Percussie Verhoeven de Bruin.

Maar na de
eerste twee antwoorden afgekeken te hebben, die hij fout
had, ben ik maar op eigen kracht verder
gegaan. Vooral bij de eerste opdracht was
het gokken geblazen, of beter gezegd ik
vond het nogal persoonlijk wat je daar in
moest vullen. Want in welke situatie ga je
nu remmen, het gas loslaten of doe je niets
en rij je lekker door? Bij sommige personen zou ik eerder het gas loslaten of remmen terwijl ik bij bepaalde types graag een
vierde optie, namelijk gas geven zou willen hebben. Ik weet dan ook zeker dat ik
voor dit onderdeel gezakt ben. Opvallend
was wel dat het bijna allemaal mannen waren op de Passelegt. Maar later bleek dat
toen we klaar waren en teruggingen, de
vrouwen net klaar waren met inparkeren.
Oh mijn liefje zegt dat we nog een rondje
sauna gaan doen. Lekker schat, zeg ik liefdevol.
Zweetkees

Zaterdag 14:00 – 16:30

10 jarig jubileum van Kreks Speciale Middag!
Al voor de 10e keer organiseert KZMU de carnavalsmiddag
voor mensen met een beperking, met Popband Jukebox,
DJ Party Krekker Mark en onze vertrouwde
gastheer Marcel van Lin.
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opent zich voor u deze avond.
Met ‘n ticket wordt u welkom
geheten en de hele avond
verzorgd!. Echter, terugkeer naar
huis wordt niet gegarandeerd…
Inbegrepen:
Feestband “Dakkeraf”, een bloeddorstig welkomstdrankje, gruwelijk
lekkere hepkes, “all-inclusive” bar
tot 01:30 (pils, wijn, fris, selectie
gedistilleerd).
Toegang alleen met een kaart,
18-25 op vertoon van geldig ID.
Kaartjes zijn vanaf vandaag
verkrijgbaar in de voorverkoop
bij alle leden van raad, het
bestuur en drogisterij Lucy
van Langen. Voorverkoop
€25, aan de deur €30
(<18 voorverkoop
€7,50, aan de
deur €10)

Slotbal
Afsluiting va
n
het carnaval.

Woensdag vanaf 13:00 uur

Haringhappen

En misschien een klein biertje om het af te leren…

de vurzitter schrieft...

Beste Krekkers en Krekkerinnen
De oliebollen zijn nog maar nauwelijks gezakt en de Pronkzitting staat al voor de
deur. Ik kan nie wachten! De traditionele
top-avond op de jaarlijks Krek-kalender
belooft veul goeds met de nije Prins Fons
d’n Twîdde stevig op de troon. Het gerucht
gaat dat de Prins niet graag over zichzelf
praat en ik ben benieuwd of hij dit keer een
tipje van de sluier oplicht. We gaan het in
ieder geval meemaken.
Carnaval wordt dit jaar hopelijk weer net
zo gezellig als vorig jaar. En er is goed
nieuws! Naar aanleiding van het enorme
succes van vorig jaar komt er dit jaar wéér
een besloten feest op de maandagavond.
Krek’s Horror Story Hotel gooit de deuren piepend en krakend open voor iedereen
met een kaartje (€25 voorverkoop, €30 op
de avond zelf). Het belooft een gruwelijk
gezellig feest te worden met een nationale
top-band en weer een ‘all-inclusive’ arrangement. Dus check in, als je durft, en laat
je de hele avond vrijhouden met een bloeddorstig hapje en een drankje.
Verder vraag ik graag extra aandacht voor
de zondagavond want die is dit jaar behoorlijk speciaal. Ingepland tussen de altijd spetterende zaterdag en de all-inclusive
maandag vieren we de zondagavond op
twee manieren: De Teennight wordt helemaal fris opgepakt in de Ojé-Jeugdsoos.
Daar kunnen de tieners onder discreet, volwassen toezicht helemaal hun eigen carnavalsfeestje bouwen.
KZMU vraagt zijn leden de lidmaatschapskaart mee te nemen naar de Prinslancering en Pronkzittingen. Zoals U2
dat vraagt voor een concert, Lange Jan
voor de Efteling en NEC voor een wedstrijd. Veel mensen vonden het leuk dat
de kaarten gescand werden bij binnenkomst, als onderdeel van de statistiek of
gewoon voor het ‘bliepje’. We zijn ermee
gestopt omdat de meerwaarde niet groot
was en meer dan een enkeling zijn kaart
vaak niet bij zich had. Over dat niet-scannen waren de trouwe kaart-meenemers
dan weer ontevreden. ‘Dan kan ik ‘m
toch gewoon thuis laten?’ Nee, het
bestuur vraagt u: We kennen niet
de hele ledenlijst uit ons bolletje,
dus neem je kaart altijd mee.
Of we nu ‘bliepen’ of niet.

Oók op de zondagavond nodigen we de
eerste generatie uit voor het gloednieuwe
“Grieze Bollenbal”. Dit vindt plaats in de
Ontmoeting. Speciaal voor de 50-, 60-, 70en 80-plussers doen we het geluidsniveau
deze avond (écht) omlaag. Vanaf 20.00 uur
lekker zitten, borrelen en bijpraote – gewoon vur de gezelligheid. Met traditionele
carnavalsmuziek en onvergetelijke Krek
klassiekers. Misschien nog wel een leuke
verrassing ook. Ik zorg er persoonlijk voor
dat ons pa ook van de partij is, al mot ik um
eigus haole en brenge. Beste Krekkers en
Krekkerinnen van het eerste uur, deze
avond is op jullie lijf geschreven! En
bruine, rooie, blonde en zwarte bollen
zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Als laatste wil ik even benoemen dat we de mensen
met een beperking op
zaterdagmiddag nu al
weer voor de 10e keer
welkom heten bij “Ons
Thuus” in het Verenigingsgebouw. Van dat
‘lustrum’ maken we
ook iets speciaals –
want onze gasten
houden van een
feestje. Het is eigenlijk pas volgend
jaar in 2017 een
écht 11e carnavalslustrum. Maar
dan vieren we
het
gewoon
weer. Want zo
hoort het voor
onze vrienden
en vriendinnen
uit de zorg; hoe
meer feestjes, hoe
beter!
Zoals je hopelijk ziet,
doen wij ons best om een
gevarieerde invulling te
geven aan de carnaval.

Het doel is zoveel mogelijk mensen iets
aan te bieden dat hen aanspreekt. Voor elk
wat wils. Dus als je nog geen plannen hebt
van zaterdag 6 februari tot woensdag 10
februari; bestudeer het programma eens
rustig en hopelijk mogen we je (weer) begroeten in het Verenigingsgebouw. Er is
van alles te doen – gewoon vur de gezelligheid. Je bent van harte welkom.
In de tussentijd wensen we de Prins, de artiesten, de raad en iedereen een hele mooie
Pronkzitting.
Alaaf!
Jean-Pierre van Lin, vurzitter

PROGRAMMA
PRONKZITTING
Op zaterdag 23 januari beginnen
we om 20.00uur. De zaal gaat
open om 19.30 uur en de
Ontmoeting is al om 19.00
uur open voor een lekker
kopje koffie. De avond
is alleen toegankelijk
voor leden. Graag uw
lidmaatschapskaart
meebrengen.
Op zondag 24 januari starten we om
13.30 uur.
De
Ontmoeting
is
vanaf 13.00 geopend. Introducees zijn welkom en kaarten
zijn vooraf te
bestellen
bij
Romy Lieffering
(06-39476070).
Kaarten kosten €10 voor
volwassenen en €5 voor
jeugd van 14 t/m 18 jr. 0-14
mag gratis naar binnen.

Voor het laatste nieuws blijf je bij op www.kzmu.nl,
via facebook.com/kzmu1 of twitter @KrekZoMotUt

