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Voorwoord 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Liereland en De Cilinder vormen samen met Kits Oonlie een Integraal Kind Centrum, 
oftewel IKC. Een IKC biedt meer dan onderwijs alleen. Uiteraard blijft de kerntaak 
van de school het geven van onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 
12 jaar. De kerntaak van de kinderopvangorganisatie is het verzorgen van opvang 
van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Maar er is meer! 
 
In een IKC wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) extra service verleend in het belang 
van kinderen, ouders en de school.  
Er wordt daarbij samengewerkt met partners en aanbieders, die activiteiten 
verzorgen, die een verrijking van de vrije tijd vormen. 
In principe bieden wij tweemaal per jaar een aantal culturele, sportieve en 

educatieve activiteiten aan in de vorm van een cursus.  
Ook bieden wij eenmalige workshops aan. 
Tijdens de cursussen en workshops kunnen de kinderen kennis maken met sporten 
en activiteiten waar zij normaal gesproken niet aan deel zouden nemen.  
Het is een mooie mogelijkheid om te kijken of een bepaalde sport of activiteit iets 
voor uw kind/kinderen is. 
 
Deze activiteiten worden gecoördineerd door het bestuur van de Stichting BSA 
(Buiten Schoolse Activiteiten) De Tierelier.  
 
Wanneer u na het lezen van dit boekje op ideeën komt over het invullen van nieuwe 
cursussen of als u mensen kent die cursussen willen geven, dan kunt u contact met 
ons opnemen. 
Dit kan ook via email: bsadetierelier@gmail.com.  
 
Ter informatie:  
Het bestuur van Stichting De Tierelier is per 1 januari gewijzigd.  
Guus Seemann en Else Boot hebben na bijna 20 jaar afscheid genomen van de 
stichting.  
Wij willen ze, ook hierbij, ontzettend bedanken voor alles wat zij voor de scholen 
hebben gedaan!  
Het nieuwe bestuur bestaat uit: 
Margriet Hoekstra, voorzitter. 
Franca Kramer, penningmeester. 
Anita Zwanenburg, bestuurslid/coördinator BSA-activiteiten. 
 
Veel plezier met het lezen van het nieuwe aanbod en we hopen dat veel kinderen 
zich weer inschrijven. 
 
Margriet Hoekstra, directeur o.d.s. Liereland en o.m.s. De Cilinder. 
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Informatie betreffende de nieuwe cursussen en workshops 
 
Op deze en de volgende pagina’s vindt u informatie over de 8 weekse cursussen die 
gegeven worden in de periode van maart 2019 tot en met mei 2019. 
Ook de informatie van de workshops die de leerlingen kunnen volgen vindt u hier. 
Deze worden gegeven voorafgaand aan de BSA-cursussen. 
 
Voor de 8 weekse cursussen en éénmalige workshops dient u uw zoon/dochter aan 
te melden via www.stadskidsalkmaar.nl.  
U maakt dan éénmalig een account aan.  
Om de activiteiten te zien selecteert u de wijk Koedijk/Daalmeer en klikt op ‘zoek’.  
 
Vanaf vrijdag 1 februari 20.00 uur kunt u inschrijven via deze website.  
Vanaf dit tijdstip zijn de activiteiten ook pas zichtbaar op de website. 
 
Inschrijven kan t/m 13 februari. 
 
Het geld van de cursussen en/of workshops betaalt u door het bedrag over te maken 
op NL67INGB0007653569 t.n.v. Stichting BSA De Tierelier o.v.v. activiteit, naam 
leerling en groep.  
Bijvoorbeeld: Juniorchef, Anton Visser, 1/2A.  
Ook kunt u betalen met de AlkmaarPas. (Verderop vindt u hier meer informatie over). 
 
Voor de activiteiten Prentenbok maken en Voetbal krijgen wij van Artiance en Sport 
Alkmaar de gegevens door.  
Deze activiteiten kosten € 20,-- euro.  
Wij dragen € 16,-- euro af aan Artiance of Sport Alkmaar.  
De overige € 4,-- rekenen wij voor de opvang van 14.00-14.15 uur + drinken/koekje.  
 
Als u uw kind afmeldt voor de activiteit nadat u van ons de definitieve bevestiging 
gehad heeft; zijn wij helaas wel genoodzaakt de kosten te berekenen.  
Dit komt omdat er dan afspraken gemaakt zijn met de cursusleiders. 
 
Let goed op de data dat de cursussen gegeven worden: Het kan zijn dat er een week 
overgeslagen wordt omdat de andere school die dag een studiedag heeft! 
 
Voor vragen over de cursussen en/of workshops kunt u een mail sturen naar 
bsadetierelier@gmail.com. 
 
 
Uiterlijk 14 februari dient het cursusgeld bij ons betaald te zijn!!! 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/
mailto:bsadetierelier@gmail.com
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Naschoolse opvang 
 
Voor de leerlingen van Liereland die een cursus volgen is er naschoolse opvang 
geregeld. De leerlingen worden tussen 14.00-14.15 uur opgevangen in de aula van 
Liereland en krijgen drinken en iets lekkers.  
Ook de leerlingen van De Cilinder krijgen in de aula van Liereland drinken en iets 
lekkers tussen 14.00-14.15 uur. 
De cursusleiders halen de kinderen uit de aula op.  
 
De kinderen van Liereland lopen zelf naar de aula toe waar ze opgevangen worden 
door degene die het drinken verzorgt.  
Het is niet nodig dat hun ouders hiervoor naar school komen. 
 
Wij begrijpen dat het een bezwaar kan zijn om uw kind elke week van De Cilinder te 
brengen naar Liereland.  
Misschien wilt u één dag van de week deze taak op u nemen en met de kinderen 
meelopen? 
 

Inschrijvingen 
 
Wanneer er te weinig inschrijvingen voor een cursus/workshop zijn, krijgt u hierover 
bericht en wordt het geld teruggestort.  
Ook kunt u er dan nog voor kiezen om te kijken of er bij een andere cursus ruimte is. 
Bij het afbreken van de cursus door de leerling wordt geen geld retour gegeven. 
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Betalingsmogelijkheden d.m.v. de AlkmaarPas 
 
Om cursussen en workshops te kunnen aanbieden aan al onze leerlingen is er 
contact geweest met de gemeente om te vragen naar een regeling voor kinderen uit 
gezinnen met een minimuminkomen. 
Daaruit is de volgende mogelijkheid naar voren gekomen: 
Wij zijn deelnemer van de AlkmaarPas.  
Hierdoor kunt u de betaling van de cursussen en/of workshops van uw tegoed van 
de AlkmaarPas af laten schrijven. 
 
Informatie over de AlkmaarPas: 
 
Woont u in de Gemeente Alkmaar en heeft u een inkomen onder 120% van de bijstandsnorm?  
Dan krijgt u de AlkmaarPas gratis thuisgestuurd. 
Als u denkt in aanmerking te komen voor de AlkmaarPas en u deze niet heeft ontvangen, kijk dan op 
www.alkmaarpas.nl voor meer informatie over de aanvraag hiervan. 
 
Op de pas staan niet alleen vouchers voor bioscoop en theater, maar ook een tegoed.  
Dit tegoed staat digitaal op de AlkmaarPas.  
 
Voor thuiswonende kinderen tussen 4 t/m 12 jaar staat er op de pas een 'Kinderen doen mee'-tegoed 
van € 135,-.  
Hiermee kunt u dan de cursus en/of workshop betalen.  
 
Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Margriet Hoekstra. 
  

Voor betalingen met de AlkmaarPas kunt u terecht bij Margriet Hoekstra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alkmaarpas.nl/
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Ballet  
 
Suzanne laat de kinderen van groep 1 t/m 4  
kennismaken met klassiek ballet in het speellokaal  
van Liereland.  
Wil jij ook een prima ballerina worden?  
Geef je dan snel op! 
Balletpakje is niet nodig; gymkleding is goed. 
De laatste les is openbaar, dan kunt u zien wat  
de kinderen geleerd hebben! 
 
Docent:  Suzanne van Vuuren. 
Wanneer:  Dinsdag 14.15-15.15 uur. 
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik  

naschoolse opvang 
(14.00-14.15 uur) in de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

Beauty en andere meidendingen 
 
Wil jij omgetoverd worden tot een ware beauty of prinses? 
en houd je ook zoveel van uiterlijke verzorging? 
 
We gaan nagels lakken, gezichtsmaskertje zelf maken, maar ook sleutelhangers of 
oorbellen maken en nog veel meer. 
Kom weer nieuwe inspiratie opdoen in deze cursus.  
Zit je in groep 3 t/m 8?  
Kom dan gezellig op dinsdagmiddag naar het Peuterlokaal van Liereland. 
 

Docenten:  Monique en Anita. 
Wanneer:  Dinsdag 14.15-15.15 uur.  
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik  

naschoolse opvang  
(14.00-14.15 uur) in de 
aula.  
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Crea Bea  
 
Tijdens Crea Bea kunnen de jongens en meisjes mooie, leuke en handige knutsels 
maken voor op hun kamer, in de tuin of als kado. 
We proberen met eenvoudige materialen iets moois te maken zodat je je creatieve 
talent optimaal kunt benutten.  
Ook voor de leerlingen uit groep 1 en 2 die graag knutselen is dit een leuke cursus. 
Crea Bea wordt gegeven voor groep 1 t/m 8 in het Peuterlokaal op Liereland. 
 
Docent:  Natasja. 
Wanneer:  Vrijdag 14.15-15.15 uur. 
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse opvang    
   (14.00-14.15 uur) in de aula. 
 

CREABEA 

 
 
 
 

Creatief met eten  
 
In het Peuterlokaal van Liereland gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 soep maken, 
een gezonde lunch en traktaties.  
Maar hoe creatief kunnen we nog meer zijn met eten??? 
Samen bakken & koken en …... lekker smullen!!!! 
 
Zijn er ingrediënten die je niet mag eten;  
geef dit dan door tijdens de inschrijving.  
Dan houden wij hier rekening mee. 
 
Meenemen: je creativiteit en een bakje  
dat je kunt afsluiten!!! 
 
Tijdens de laatste les zijn de ouders  
welkom om 15.00 uur. 
 
Docenten:  Karin en Kimberley. 
Wanneer:  Maandag 14.15-15.15 uur.  
Kosten:  € 30,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula.  
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Juniorchef 
 
Je gaat hapjes bereiden die je kunt maken voor een High Tea, het paasontbijt of een 
gezonde lunch; maar ook hoofdgerechten zoals pasta of nasi.  
Aan het einde van deze cursus weet je hoe je een gezonde maaltijd op tafel kunt 
zetten voor het hele gezin. 

Wij gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 in het Peuterlokaal van Liereland leren hoe 
dat precies zit en nog veel meer!!! 
Ook als je deze cursus al eerder gedaan hebt; kun je weer meedoen.  
Er zijn nieuwe recepten en wetenswaardigheden over de horeca. 
 
Aan het einde van de les mag je het gerecht opeten en neem je hetgeen over is mee 
naar huis. Neem dus wel een bakje mee dat je af kunt sluiten! 
 
De laatste les zijn je ouders/verzorgers welkom voor een High Tea om 15.15 uur. 
 
Zijn er ingrediënten die je niet mag eten; geef dit dan door tijdens de inschrijving. 
Dan houden wij hier rekening mee. 

 
Docenten:  Monique en Anita. 
Wanneer:  Donderdag 14.15-15.30 uur. 
Kosten:  € 30,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 
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Muziek 
 

Tijdens deze muziekcursus gaan de leerlingen van groep 1 t/m 8  
kennis maken met verschillende muziekinstrumenten. 
Muziekdocente Karin gaat er iets over vertellen en ze laten horen. 
En natuurlijk mag je ze ook zelf proberen!  
De instrumenten die voorbijkomen zijn o.a. blokfluit,  
trompet, cornet, trombone, bariton, klankschalen, cargon  
en slagwerk. 
Dus kom gezellig een instrument bespelen in het  
Flexlokaal van Liereland. 
 
Docent:  Karin van der Veen (muziekdocente). 
Wanneer:  Vrijdag 14.15-15.15 uur. 
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 
 
 
 
 
 
 
 

Prentenboek maken 
 
Naar aanleiding van een verhaal dat we zelf maken, gaan we een prentenboek 
maken van collages van verschillende soorten papier, kleurpotloden en wasco.  
Aan het eind van de cursus neemt ieder kind zijn eigen prentenboek mee naar huis. 
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 in het Flexlokaal van Liereland. 
 
Docent:  Els Dekker. 
Wanneer:  Donderdag 14.15-15.15 uur. 
Kosten:  € 16,-- dragen wij af aan Artiance + 

€   4,-- voor naschoolse opvang in de aula. 
Totaal € 20,--  
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Schaken  
 
Deze schaaklessen zijn bestemd voor leerlingen uit groep 4 t/m 8 die het schaken 
willen leren.  
De loop van de stukken en de schaakregels worden uitgelegd.  
Aan het einde van de 8 lessen kunnen de kinderen al een leuk schaakpartijtje spelen.  
Elk jaar is er in Alkmaar het Alkmaars schoolschaakkampioenschap.  
Misschien kun jij onze school wel vertegenwoordigen? 
De cursus wordt gegeven in het Flexlokaal van Liereland. 
 
 
Docent: juf Dewy. 
Wanneer: Dinsdag 14.15-15.15 uur. 
Kosten: € 20,00 inclusief gebruik naschoolse opvang 

(14.00-14.15 uur) in de aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Science     
 
Zit je in groep 3 t/m 5? 
Ben je ook zo nieuwsgierig? Dan is dit echt iets voor jou! 
Waarom worden de veren van een eend niet nat?  
Hoe weet je of iets zuur is?  
CSI sporen onderzoek, wat is dat witte poeder? 
Tijdens Science in het Flexlokaal van Liereland krijg je antwoord op deze vragen.  
We gaan op onderzoek en doen verschillende proefjes. 
 
Docent:  Eveline 
Wanneer:  Maandag 14.15-15.15 uur.  
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula.  

       SCIENCE 
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Vakantie Frans      
                                                                                                                                                                                                                                                  
Bonjour!                                   
Comment tu t’appelles?  
Ça va bien? 
Au revoir! 
 
Al deze woorden en korte zinnen komen natuurlijk aan bod tijdens de cursus 
Vakantie Frans voor groep 5 t/m 8 in het Wissellokaal van Liereland.  
Maar ook:  
 Hoe je contact maakt met je Franse leeftijdgenootjes.  
 Hoe je bij de “boulangerie” een brood bestelt. 
 Hoe je op een terras een ijsje of een drankje bestelt. 
 Hoe je de weg vraagt in het Frans. 
Gedurende 8 weken gaan we aan de slag met een  
basiscursus Frans.  
 
Docent:  Isabelle. 
Wanneer:  Donderdag 14.15-15.15 uur. 
Kosten:  € 20,-- inclusief gebruik naschoolse  

opvang (14.00-14.15 uur) in de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voetbal                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Samen voetballen wordt door veel van de leerlingen gedaan tijdens de pauzes of na 
schooltijd. 
Samen met trainer Thomas gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 in de gymzaal van 
Liereland acht weken lang lekker voetballen. 
Verbeter je techniek; leer hoe je moet koppen en speel een wedstrijd met én tegen 
je elkaar. 
 
Docent:  Thomas Botman 
Wanneer:  Maandag 14.15-15.15 uur. 
Kosten:  € 16,-- dragen wij af aan Artiance + 

€   4,-- voor naschoolse opvang in de aula. 
Totaal € 20,--  

 



14 
 

Workshop Wetenschap en techniek                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Wetenschap en techniek is overal om ons heen.  
Bijvoorbeeld als je je handen wast of naar school fietst.  
Tijdens deze éénmalige workshop doen we coole experimenten (proefjes). 
Je laat je verrassen door een spectaculaire demonstratie en gaat ook zelf op 
ontdekkingsreis in de wereld van wetenschap en techniek. 
Ben je nieuwsgierig en ontdek je graag nieuwe dingen?  
Dan is dit echt iets voor jou! 
Voor groep 6 t/m 8 in het Peuterlokaal van Liereland. 
 
Om 14.00 uur mag je gelijk naar het Peuterlokaal toe gaan. 
          
Docent:  Eveline Hogenhout.  
Wanneer:  Maandag 25 februari 14.00-15.15 uur. 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 

Wetenschap 

      &  

 Techniek 
 
 
 

Workshop Help de vogels de winter door! 
 
Tijdens deze workshop maken we voor de vogels een mobiel van vogelvoer. 
Deze kun je buiten ophangen om de vogels de winter door te helpen. 
Voor leerlingen van groep 1 t/m 8 in het Peuterlokaal van Liereland. 
 
Om 14.00 uur mag je gelijk naar het Peuterlokaal toe. 
 
Docent:  Monique.  
Wanneer:  Dinsdag 26 februari 14.00-15.15 uur. 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 
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Workshop Zeephanger maken 
 
Vind je het ook leuk om zelf je eigen zeephanger te maken? 
Dat kan tijdens deze workshop voor groep 3 t/m 8  
in het Peuterlokaal van Liereland. 
Maak met kralen, lintjes en ander knutselmateriaal 
je eigen creatie! 
 
Om 14.00 uur mag je gelijk naar het Peuterlokaal toe. 
 
Docent:  Anita.  
Wanneer:  Donderdag 28 februari 14.00-15.15 uur. 
Kosten:  € 3,-- inclusief drinken en een koekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop Haken 
 
Bij deze workshop ga je de beginselen van het haken leren.  
We gaan beginnen met de basis steken.  
 
Heb je altijd al willen leren haken?  
Of kan je al haken en wil je wat nieuws leren? 
Schrijf je dan in! 
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 in het Peuterlokaal van Liereland. 
 
Om 14.00 uur mag je gelijk naar het Peuterlokaal van Liereland toe gaan. 
 
 
Docent:  Charlotte. 
Wanneer:  Vrijdag 1 maart 14.00-15.15 uur. 
Kosten:  € 3,-- incl. drinken en een koekje. 
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Moestuin Liereland 
 
Dit voorjaar wil ik ipv de cursus Natuurkids 1 x per week  
na schooltijd met een groep kinderen werken in de  
moestuin van Liereland. 
Ook de leerlingen van De Cilinder mogen meehelpen. 
Wij gaan samen bedenken wat er gegeten gaat worden. 
Er wordt gezaaid, gewied, gezorgd en natuurlijk ook geoogst.  
Ook zullen wij werkzaam zijn in de bloementuin. 
Een leuk, ontspannend en leerzaam proces. 
Deelname aan de moestuingroep is geheel vrijblijvend  
en alle groepen mogen mee helpen. 
Wil je meedoen geef je dan op met naam, groep, email en  
welke dag jij kan meehelpen, via email: witte82@hetnet.nl 
 
Docent:  Kim de Witte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderredactie Liereland 
 
Iedere week komt op woensdagmiddag na schooltijd de kinderredactie bij elkaar. 
Samen met journalist Hans van der Lee werken zij aan verhalen voor de wijkkrant. 
De redactie bedenkt samen waarover zij gaan schrijven en gaan daarvoor op 
onderzoek, ze bellen mensen op en zijn vooral heel nieuwsgierig. 
Aan het begin van het schooljaar mogen kinderen van Liereland uit de Bovenbouw 
zich aanmelden voor de kinderredactie.  
Als er te veel aanmeldingen zijn, volgen er gesprekken. 
Als u benieuwd bent naar de artikelen die geschreven worden, kijk dan in de 
wijkkrant! 
 
Docent:  Hans van der Lee. 
 
 
 

mailto:witte82@hetnet.nl
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Overzicht 2018-2019 voorjaar 
  

Workshops:  
 

 Workshop Wetenschap en Techniek: € 3,--, voor groep 6 t/m 8, Peuterlokaal Liereland,  
14.00-15.15 uur, maandag 25 februari. 

 
 Workshop Help de vogels de winter door!: € 3,--, voor groep 1 t/m 8, Peuterlokaal Liereland,  

14.00-15.15 uur, dinsdag 26 februari. 
 

 Workshop Zeephanger maken: € 3,--, voor groep 3 t/m 8, Peuterlokaal Liereland,  
14.00-15.15 uur, donderdag 28 februari. 

 
 Workshop Haken: € 3,--, voor groep 5 t/m 8, Peuterlokaal Liereland,  

14.00-15.15 uur, vrijdag 1 maart. 
 

BSA-Cursussen: 
 

 Ballet: € 20,--, voor groep 1 t/m 4, Speellokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Dinsdag: 5, 12, 19, 26 maart; 9 april, 7, 14 en 21 mei. 

 
 Beauty en andere meiden dingen: € 20,--, voor groep 3 t/m 8, Peuterlokaal Liereland,  

14.15-15.15 uur, 
Dinsdag: 5, 12, 19, 26 maart; 9 april, 7, 14 en 21 mei. 

 
 Crea Bea: € 20,--, voor groep 1 t/m 8, Peuterlokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 

Vrijdag: 8, 15, 22 en 29 maart; 5 en 12 april; 10 en 17 mei. 
 

 Creatief met eten: € 30,--, voor groep 1 t/m 4, Peuterlokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Maandag: 11 en 25 maart; 1, 8 en 15 april; 6, 13 en 20 mei.  

 
 Junior Chef: € 30,--, voor groep 5 t/m 8, Peuterlokaal Liereland, 14.15-15.30 uur, 

Donderdag: 7, 14, 21 en 28 maart; 4, 11 en 18 april; 9 mei. 
 

 Muziek: € 20,--, voor groep 1 t/m 8, Flexlokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Vrijdag: 8, 15, 22 en 29 maart; 5 en 12 april; 10 en 17 mei. 
 

 Prentenboek maken: € 20,-- (€ 16,-- voor Artiance + € 4,-- opvang Liereland), 
voor groep 1 t/m 4, Flexlokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 

 Donderdag: 7, 14, 21 en 28 maart; 4, 11 en 18 april; 9 mei. 
 

 Science: € 20,--, voor groep 3 t/m 5, Flexlokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Maandag: 11 en 25 maart; 1, 8 en 15 april; 6, 13 en 20 mei.  
 

 Schaken: € 20,--, voor groep 4 t/m 8, Flexlokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Dinsdag: 5, 12, 19, 26 maart; 9 april, 7, 14 en 21 mei. 
 

 Vakantie Frans: € 20,--, voor groep 5 t/m 8, Wissellokaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 
Donderdag: 7, 14, 21 en 28 maart; 4, 11 en 18 april; 9 mei. 
 

 Voetbal: € 20,-- (€ 16,-- voor SportAlkmaar + € 4,-- opvang Liereland), 
voor groep 5 t/m 8, Gymzaal Liereland, 14.15-15.15 uur, 

 Maandag: 11 en 25 maart; 1, 8 en 15 april; 6, 13 en 20 mei. 
 

 School moestuin: voor groep 1 t/m 8. Mail naar witte82@hetnet.nl 
 

 Kinderredactie: voor groep 5 t/m 8 van Liereland.  
 

  


