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Waar gaan we naartoe?
18-02-2018 Dansfestival CV Centrumknollen Berghem
Van 10.30 t/ 17.00 uur
17-03-2018 55 jarig jubileum CV de Kiepenrijers Macharen
19.15 verzamelen Macharen
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