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INFORMATIE EN AANMELDING  
 Het meest recente aanbod vindt u op onze website: 

www.karmelcentra.nl/boxmeer.  
 De bijeenkomsten vinden plaats - tenzij anders aangegeven - in het 

Karmelklooster te Boxmeer; ingang Kerkpad 1.  
 Voor elke bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,00 gevraagd 

- tenzij anders vermeld staat. Betaling kan contant bij aanvang van 
de bijeenkomst.  

 Tijdige aanmelding wordt aanbevolen via de website, per email of 
evt. telefonisch. 

 Contact: Bep de Vreede en Minie Pasop, Karmel Boxmeer, Steen-
straat 39, 5831 JA Boxmeer, karmelkringboxmeer@karmel.nl,  
0485-562156. 

 Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan via 
karmelkingboxmeer@karmel.nl  

 Ook de regionale werkgroep Vorming en Toerusting van de 
PKN heeft een eigen bezinningsaanbod. Meer informatie vindt u op 
de website: http://www.pgboxmeer.nl 

 

 

Als de Karmel u trekt … 

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke 

levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op 

de kennismakingsdagen op zaterdag 31 oktober of 1 mei. 

Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop, Steenstraat 

39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562154 / 562155, 

vormingshuis@karmel.nl  

 

 
KARMELKRING    BOXMEER 

 
BEZINNINGSAANBOD 2020 – 2021 
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SAMEN - LEVEN  

 
Ons leven speelt zich af tussen 
twee polen: we zijn afhankelijk 
van elkaar en tegelijk willen we 
ruimte voor onze eigenheid, 
onze vrijheid. De goede balans 
tussen beide polen is niet alleen 
met wetten te regelen, het 
vraagt vooral een spiritueel 
antwoord, altijd al. Nu, in deze 
coronatijd, zijn we ons des te 
meer bewust geworden dat ons leven zich afspeelt in dit 
spanningsveld. Deze tweedeling is nu des te scherper. Het 
samenleven kan nu gevaarlijk zijn, ja, zelfs het leven aantasten. Maar 
dan ligt of de eenzaamheid op de loer of we voelen ons beknot in onze 
vrijheid. We willen elkaar nabij zijn en mogen dat niet. In de zorg zetten 
mensen zich op allerlei manieren in om anderen te helpen, soms met 
gevaar voor eigen leven. Wat is dan gerechtigheid? Wie komen er juist 
nu in verdrukking?  
Heel veel vragen, de mogelijke antwoorden zullen we hopelijk 
gaandeweg ontdekken. Het kan ons op weg helpen om vanuit 
spiritualiteit dieper op deze vragen te reflecteren, juist nu in deze tijd. 
 

STILTE EN GEBED 

 
De Boxmeerse Karmelgemeenschap komt driemaal daags in gebed 

en stilte bijeen in de Bloedkapel van de Petrusbasiliek. Deze 

vieringen zijn openbaar. U bent van harte uitgenodigd om met ons 

mee te bidden. 

 

Psalmviering:    08.00 - 08.25 uur 

Stilteviering:     12.00 - 12.25 uur 

Eucharistieviering:   18.45 uur  

Gebedsviering:   18.45 uur (woensdag) 

Viering rond de Karmelregel:  12.00 uur (zaterdag) 
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 Opgang naar de Goede Week 
 

De opgang naar Pasen gaat door lijden en dood heen. In het stilstaan 
bij het lijden, het doorleven ervan, kan er iets ervaren worden van het 
geheim van Leven. Het leed blijft leed, maar misschien kan zich een 
vermoeden van de duistere diepte van het leven aandienen. Aan de 
hand van tekst, stilte en gesprek bezinnen we ons op de lijdensweek 
die niet voor niets Goede Week wordt genoemd. Christus is ons hierin 
voorgegaan 
Begeleiding:  Hettie Berflo o.carm. 
Datum:  zaterdag 27 maart 
Tijd:   10.30 – 16.00 uur 
Kosten:  € 12,50; inclusief koffie, thee, soep. A.u.b. brood 

meenemen 
 

 Zangmiddag: Eucharistie, Sacramentsdag, Boxmeerse Vaart 
 

Twee weken na Pinksteren trekt de 
Boxmeerse Vaart. We vieren dan het 
hoogfeest van het ‘H. Sacrament van 
het Lichaam en Bloed van Christus’. In 
de 12e eeuw groeide de verering voor 
de aanwezigheid van de Heer in zijn 
heilig Sacrament, vooral voor zijn 
‘werkelijke tegenwoordigheid’ in het 
geconsacreerde brood. Het is ook de 
tijd van het heilig Bloedwonder. Rond 
dit feest tekenen zich drie krachtlijnen 
af die samen de kern onderstrepen: 
Het offer van Christus’ lijden; het 
sacrament van de eenheid in Christus en de toekomst die het ‘zijn bij 
God’ behelst. In de Sacramentsprocessie getuigen wij dat we Gods 
volk onderweg zijn, met de Heer in ons midden. ‘Cibavit eos’ - de Heer 
voedt zijn volk. Muziek is een belangrijk middel om ons in beweging te 
zetten zodat we onze geloofsweg -  levensweg samen kunnen gaan en 
vieren. Ad Voesten wil ons binnenvoeren in de spiritualiteit van liederen 
rondom dit thema. We sluiten af met een korte vesperviering. 
Begeleiding:  Ad Voesten  
Datum:  zaterdag 24 april   
Tijd en plaats: 13.30 - 16.00 uur, Petrusbasiliek / H. Bloedkapel  
Prijs:  € 7,50 
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 Sprinkhanen, pest, aardbeving en corona  
   

In de vierde eeuw voor Christus treft een verschrikkelijke sprinkhanen-
plaag Juda en Jeruzalem. De oogst wordt opgevreten. Honger volgt. 
Voor de profeet Joël is dit de aanleiding om anders te gaan denken 
over de vroomheid van zijn tijd. Hij roept op om te ontwaken uit de 
gezapigheid en de zelfvoldaanheid waarmee de eredienst wordt 
verricht.   
Tussen 1347 en 1352 raast de pest door Europa. De zwarte dood eist 
miljoenen mensenlevens. Na afloop blijkt alles anders geworden: de 
verhouding tussen heren en knechten, de macht van de kerk, de 
thema’s in de kunst, de verhouding tussen God en mens, de plaats van 
het subject in het denken.  
 

Op zaterdag 1 november 1755, Allerheiligen, treft een van de meest 
vernietigende aardbevingen ooit Lissabon. De schok wordt gevoeld tot 
in Finland. Een tsunami volgt en een brand die Lissabon in de as legt. 
De gedachte dat onze wereld de best denkbare wereld is, is niet langer 
houdbaar. De gedachte aan een almachtige, goede God en tegelijk 
zoveel kwaad en ellende in de wereld, wordt een probleem.  
In de eerste maanden van 2020 legt het coronavirus nagenoeg de hele 
wereld lam. Vele mensen sterven. Nog meer mensen zijn ziek. De 
gevolgen zijn enorm: isolatie, eenzaamheid, angst, werkeloosheid, 
faillissementen, recessie, migratie, honger. Verandert ook nu ons 
denken? Gaan we andere waarden belangrijk vinden? Maken we 
opnieuw ruimte voor het geheim in ons bestaan?  
Begeleiding:  Huub Welzen o.carm. 
Data:   dinsdag 02 februari 
Tijd:  19.45 - 21.00 uur 
  

 Meditatieve vieringen 40 dagentijd, op weg naar Pasen  
 

De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning voor ons 
mensen. In eenvoudige gebedsvieringen op woensdagavond bezinnen 
we ons deze weken in woord, beeld, muziek en stilte op de betekenis 
van het lijden van Jezus en het lijden van deze tijd in de wereld om ons 
heen. We komen bij-EEN in de H. Bloedkapel. 
Begeleiding:  Greetje Feenstra, geassocieerde; Hans Lucassen, 

geassocieerde en Bep de Vreede o.carm. 
Data:  woensdag 24 febr., 03, 10, 17 en 24 maart 
Tijd:   18.45 - 19.15 uur 
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BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN 
 
 Samen leven in Coronatijd 

 

Vanuit het jaarthema ‘Samen – Leven’ bieden we drie avonden aan.  
o Eenzaam en intiem? Over het spanningsveld waar deze 

coronacrisis ons voor plaatst. Hettie Berflo o.carm. 
o Gerechtigheid in crisistijd: Luisteren naar de schreeuw van de 

armen. Hans Lucassen, geassocieerde   
o 'Men sterft alleen voor datgene waarvoor men kan leven’. Teksten 

van Antoine de Saint Exupéry over het wezen van de Mens. Ans 
Bertens, ziekenhuispastor UMC Nijmegen en lid Karmelbeweging 

Data:  woensdag 16 en 30 sept. en 7 okt.  
Tijd:   dinsdag, 19.45 - 21.30 uur 

 

 

 Leesgroep: De jaren gaan tellen… 
 

Herman Andriessen heeft in 2004 - hij was toen 77 jaar oud - het boek 
De tijd te vriend houden geschreven. Hierin behandelde hij thema’s 
over oud worden, zoals: tijd nemen, de eigen geloofsweg, zelf 
beslissen, gelukkig zijn, sterven, ‘wat heb ik er nou van gemaakt’ en 
nog veel meer dat te maken heeft met het verstrijken van de jaren. Hij 
schreef het boek op basis van eigen ervaring en die van anderen en hij 
gebruikte ook teksten en gedachten van anderen. Het werd hierdoor 
een echt ervaringsboek. 
Op iedere eerste vrijdagochtend van de maand gaan wij in een 
leesgroep dit boek lezen. Wij zullen nadenken over de teksten van 
Andriessen, wat deze betekenen voor ons eigen leven en we zullen 
over onze eigen ervaringen bij het ouder worden in gesprek gaan.  
Dit wordt een leesgroep die een doorgaand karakter zal hebben. Het is 
daarom niet erg als u een keer een bijeenkomst moet missen en de 
groep blijft open voor een ieder die zich gaandeweg wil aansluiten. 
Begeleiding:  Susan van Driel o.carm., pastoraal coördinator van de  
  Onze Lieve Vrouweparochie 
Data:   vrijdag 4 sept., 2 okt., 6 nov., 4 dec., 8 jan., 5 febr., 5  

maart, 2 april, 7 mei en 4 juni  
Tijd en plaats: 9.45 uur - 11.45 uur, Pastoraal centrum  
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 Leven in horigheid aan Jezus Christus 
 

“Veelvuldig en op velerlei wijzen hebben de heilige Vaders ingesteld, 
hoe ieder, tot welke orde hij ook behoort of welke religieuze levenswijze 
hij ook gekozen heeft, in horigheid aan Jezus Christus moet leven en 
zich aan hem trouw moet verknechten, vanuit een zuiver hart en een 
goed geweten.” Zo introduceert Albertus van Jeruzalem de Karmel-
regel die hij voor de monniken op de berg Karmel heeft geschreven. Zo 
drukt hij hun en ons verlangen uit zichzelf volledig toe te vertrouwen 
aan het voorbeeld dat Christus voor ons op onze geloofsweg is. Het 
leven in gerichtheid op Christus en de verbondenheid met Jezus 
Christus vormt ons leven om. Het doordringt alle gewone, dagelijkse 
gebeurtenissen. Het leidt ons naar een steeds diepere ervaring van 
Gods liefde. Binnen de Karmeltraditie is dit op een eigen wijze 
verwoord.  
Het programma is eerder aangeboden. Door het corona virus zijn de 
twee laatste bijeenkomsten niet doorgegaan. Indien u nog mee wilt 
doen, kunt u zich nog inschrijven. Aan de hand van de twee resterende 
thema’s - Afwezigheid en Aanwezigheid en  In gebeden wakend - gaan 
we met elkaar in gesprek wat het leven in navolging van Christus voor 
ons betekent.  
We gebruiken hiervoor niet alleen teksten uit de traditie van de Karmel 
maar ook hedendaagse teksten. 
Begeleiding:  Huub Welzen en Nicola van de Rakt o.carm. 
data:    dinsdag 15 en 29 september  
Tijd:   19.45 - 21.30 uur 
 

 Samen Bijbel lezen, luisteren en bespreken 
 

Bezig zijn met een Bijbeltekst is 
voor velen niet een dagelijkse 
bezigheid. Toch blijkt menige 
Bijbeltekst ons te kunnen 
aanspreken en verrijkend te zijn in 
ons dagelijkse leven. We kijken 
naar wat er staat, horen achter-
grondinformatie en, samen er over 
pratend, ontvouwt de tekst zich 
gaandeweg en geeft zijn kracht en 
rijkdom prijs. We komen éénmaal per maand samen om te zien wat het 
evangelie van de komende zondag ons kan zeggen. 

 

9 

 

 Jij, alles voorbij 
 

In de mystieke traditie zijn er vele manieren om over God of de 
Godservaring te spreken. Het kan een over elkaar rollen van een 
veelheid van woorden en beelden zijn, omdat geen woord, geen beeld 
ooit genoeg zegt en het toch steeds weer gepoogd wordt. Het kan ook 
een zodanig spreken zijn dat alle taal ontploft, breekt, en uiteindelijk tot 
stilte wordt. Dan voert de mystieke taal ons naar het onuitsprekelijke, 
in een wolk van niet-weten, in de 
woestijn, de donkere nacht. Een 
kennen voorbij al onze eigen 
kenkaders, om binnen gevoerd te 
worden in… 
We zullen sleutelteksten lezen uit deze 
mystieke traditie, zoals Gregorius van 
Nyssa, de Pseudo-Dionysius, de Wolk 
van Niet-Weten. 
Begeleiding:  Hettie Berflo o.carm. 
Data:   vrijdag 15 en 29 jan. en 19 febr. 
Tijd:   15.30 – 17.30 uur 
 

 Enkele waarden in de spiritualiteit van de Karmel  
 

De Karmel is een leefvorm die er op gericht is om in het concrete leven 
van elke dag ruimte te maken voor de werking van God. In vier avonden 
verkennen we enkele waarden. 
1 . Een algemene inleiding aan de hand van de gekalligrafeerde 
uitbeelding van de Karmelregel.  
2. Aandacht voor de individuele persoon als verantwoordelijkheid van 
de gemeenschap. Aandacht voor de gemeenschap als verantwoorde-
lijkheid van ieder lid. De inhoud van deze gezamenlijk gedragen 
verantwoordelijkheden. 
3. Je laten bekleden met ‘de wapen-rusting van God’. Drie redenen om 
dit te doen.  
4. ‘We werken in het heden maar niet voor het heden’: geraakt worden 
door Iemand aan gene zijde van onze horizon.  
Begeleiding: Ben Wolbers o.carm. 
Data:  donderdag 14 jan., 4 en  

25 febr. en 18 maart 
Tijd:  19.45-21.30 uur 
 



8 

 

 In gesprek over de Geestelijke Weg 

Heb je - misschien tot je eigen verwondering - je eerste stappen op de 
geestelijke weg gezet? Ben je jouw weg al zoekende meer aan het 
ontdekken? Dan biedt de cursus ‘In gesprek over de geestelijke weg’ 
jou de mogelijkheid je zoektocht nog bewuster voort te zetten.  
In deze cursus, met ruime aandacht voor gesprek en ontmoeting, leer 
je ervaringen op je geestelijke weg te verwoorden en kun je gaan zien 
hoe het ritme van de geestelijke weg aanwezig is in jouw leven. De 
uitwisseling met andere cursisten geeft je de kans om nieuwe ont-
dekkingen te doen en helpt je verder gaan.  
In elk van de acht bijeenkomsten onderzoeken we een thema: De glans 
van het gewone / Tot in de kern geraakt / Doorbraakervaringen / 
Weerstanden / Valkuilen / Crisis als kans / Geloof / Groeien naar je 
diepste zelf. Het Titus Brandsma Instituut organiseert samen met 
Karmelkring Boxmeer deze cursus. 
Begeleiding: Greetje Feenstra en Corrie van Baal o.carm. 
Data: vrijdag 8 jan. informatiebijeenkomst, daarna op: 22 jan., 

12 febr., 5 en 26 maart., 16 april, 7 en 28 mei, 18 juni.  
U geeft zich na de informatiebijeenkomst op voor de hele 
cursus, dit omdat met een vaste groep gewerkt wordt. 

Tijd:   13.30 - 16.30 uur  Prijs:  € 120,00 
Aanmelden: E-mail: Ria.Heerema@titusbrandsmainstituut.nl, of tel.: 

024-3612162 of via het aanmeldformulier op onze 
website: https://karmelcentra.nl/boxmeer 

 

 Proeven aan meditatie?  
 

We kunnen in relatie treden met God, het Hart van onze Schepping, 
bijvoorbeeld door het lezen van de Schrift of het spreken van een woord 
van liefde tot God; dit zijn inspanningen van onze kant. We kunnen ook 
gaan leren luisteren in stilte … daar is geen inspanning voor nodig, God 
neemt het over. 
Heeft u behoefte aan stilte, aan ruimte om te luisteren naar de Stem 
van God? Weleens aan mediteren gedacht? Zou u willen proeven aan 
hoe u dit in praktijk zou kunnen doen? Op deze avonden krijgt u 
richtlijnen en krijgt u de mogelijkheid te onderzoeken welke vorm bij u 
past in uw leven. Er zal uitwisseling zijn en ruimte voor vragen. 
Begeleiding:  Marion Loermans o.carm.  
Data:   dinsdag 12 en 26 januari en 09 februari 
Tijd:   19.45 uur – 21.00 uur  
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Begeleiding:  Jos Boermans o.carm. 
Data:   vrijdag 25 sept., 30 okt., 27 nov., 18 dec., 29 jan., 26 

febr., 26 maart, 30 april en 21 mei 
Tijd en plaats: 10.00 - 11.30 uur, Pastoraal centrum 
 

 Bevrijdend samen leven in de psalmen 
 

Psalmen zijn diepmenselijke gebeden die ons bevragen en ons de weg 
wijzen. Werkelijk op elkaar betrokken zijn - samen leven - speelt in de 
psalmen een wezenlijke rol. Laten we ons b.v. leiden door waarheid en 
recht? Hebben we het belang van de hele mensheid voor ogen? 
Worden leven en samen leven in ons handelen bewaard? Kunnen we 
zo met elkaar omgaan dat we elkaar bevrijden? In de psalmen is er 
sprake van een leiderschap waarbij de koning/leider God present stelt 
in het midden van Zijn volk/gemeenschap. ‘Voor kleine mensen is Hij 
bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen, Hij koopt hen vrij uit het 
slavenhuis’ (ps.72). We zijn geschapen naar Gods beeld en tot Zijn 
gelijkenis. Hij nodigt ons uit te zijn wie we zijn. In een meditatieve lezing 
proberen we te verstaan waartoe de psalmen rond bevrijdend leider-
schap ons uitnodigen en hoe ze al dan niet hart en ziel in beweging 
brengen om de Schepper toe te zingen: ‘Gelukkig wie de God van 
Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op JHWH, zijn God’ (146,5). 
Begeleiding:  Minie Pasop o.carm.  
Data:  dinsdag 20 okt., 17 nov., 15 dec., 2 maart en 6 april 
Tijd:   19.45 - 21.30 uur 
 

 Goeie genade! 
 

Goeie genade is een uitroep van verrassing, verwondering, ja 
verbijstering zelfs. We roepen het als onverwacht ons iets overvalt, als 
we met iets geconfronteerd worden waar we een antwoord op moeten 
geven. Genade, gratia, betekent welwillendheid, gunst, hulp. Maar wat 
is genade eigenlijk? Wanneer is het gunst? Wanneer ervaren we het 
als welwillend? Herken ik het in mijn leven? Of juist niet? Wat heeft het 
met God te maken? Of met andere mensen? En is genade altijd wel 
wat ik ervan verwacht? Is genade altijd goeie genade? Kan het me 
ineens overvallen zodat ik uitroep: Goeie genade? Allemaal vragen 
waar we met elkaar over in gesprek gaan. 
Begeleiding:  Hettie Berflo o.carm. 
Data:   vrijdag, 23 okt., 6 en 20 november  
Tijd:   15.30 – 17.30 uur 
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 Het Bijbelse Hooglied 
 

Erotiek in de Bijbel, kan dat wel? Een boek waarin zo prachtig, maar 
ook zo expliciet en zo gepassioneerd over de lichamelijke liefde wordt 
geschreven, en waarin de naam van God niet eens wordt genoemd, 
past dat wel in de Heilige Schrift? Hoe moet je de poëzie van het 
Hooglied eigenlijk lezen? Misschien is het wel niet voor niets dat 
momenteel in de katholieke eredienst maar drie passages uit dit 
Bijbelboek worden gelezen. Van de andere kant: al heel vroeg hebben 
Joodse geleerden dit boek het ‘heilige der heilige’ genoemd. In de 
geschiedenis van het Christendom is het enorm vaak geparafraseerd 
en becommentarieerd. Vele van 
deze teksten behoren tot de 
hoogtepunten van de christelijke 
mystiek.  
Het programma is eerder aan-
geboden. Door omstandigheden is 
er slechts een avond geweest. In 
drie avonden lezen we de tekst 
van het Hooglied. Op de vierde 
avond kijken we hoe Chagall het 
Hooglied heeft verbeeld.  
Begeleiding:  Huub Welzen o.carm. 
Data:   27 okt., 10 en 24 nov. en 8 dec. 
Tijd:  19.45 - 21.30 uur 
 
 

 Film en spiritualiteit 
 

o The Salt of the Earth 
Documentaire van Wim Wenders en Juliano Salgado over het 
levenswerk van de fotograaf van Sebastiao Saldago. Hij werd beroemd 
met omvangrijke fotoprojecten als ‘Workers en Migrations’. In de 
documentaire zien we Salgado, die zelf alleen in zwart-wit 
fotografeerde, waarin hij vertelt over zijn eerdere werk, waarin vooral 
het menselijk lijden in oorlog en geweld en zijn strijd om het bestaan  
centraal staat. Salgado kon die ellende op zeker moment niet langer 
aanzien en zocht troost in de natuur. Voor dit nieuwste project Genesis 
fotografeerde hij louter ongerepte natuur. Hiervoor reist hij opnieuw de 
wereld rond, waarbij hij wordt gefilmd door zijn zoon Juliano Salgado. 
In zijn foto’s komt heel het menselijk leven in al zijn aspecten in beeld. 
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o An 
De Japanse film An (vertaling: 
Zoete bonen) uit 2015 van de 
Japanse regisseur Naomi 
Kawase is een zachtaardige 
mijmering over verwantschap 
en natuur, waarin de liefde 
onvermijdelijk ook een beetje 
door de maag gaat. De wat 
getroebleerde Sentaro runt 
een klein bakkerswinkeltje 
waar hij dorayaki verkoopt - 
Japanse pannenkoekjes gevuld met ‘An’, een zoete rode bonenpasta. 
Elke dag komt de wat eenzame scholiere Wakane bij hem langs voor 
een gesprekje onder het genot van een pannenkoekje. Wanneer de 
oude en wat spirituele Tokue hem gaat helpen in de keuken, blijkt zij 
met veel liefde en aandacht overheerlijke ‘An’ te kunnen maken. De 
kleine bakkerij komt tot bloei, totdat er iets naars gebeurt… Maar de 
vriendschap tussen deze drie mensen verduurt veel. 
Begeleiding:  Hettie Berflo o.carm.  
Data:  vrijdag 13 november en 19 maart 
Tijd:   14.30uur – 19.30 uur 
Kosten:  € 12,50 per film; inclusief koffie, thee, soep. A.u.b. brood 

meenemen. Graag voor elke film apart aanmelden. 
 
 

 Uitzien naar Kerstmis  
 

De adventstijd is een tijd van in verlangen uitzien. Een uitzien dat vraagt 
om een naar binnen keren, naar de bron van ons verlangen. Daar 
kunnen wij ontdekken dat verlangen meer is dan gemis en begeerte. 
Meer misschien wel dan wij kunnen weten; alleen kunnen vermoeden. 
Meer dan ooit vanuit onszelf vervuld kan worden. Dan stoten wij op het 
geheim van ons leven, het Geheim dat wij zijn. Tijdens deze 
bezinningsdag wekken wij ons verlangen met tekst, stilte en gesprek.  
Begeleiding:  Hettie Berflo o.carm. 
Datum:  zaterdag 12 december  
Tijd:   10.30 – 16.00 uur 
Kosten:  € 12,50; inclusief koffie, thee, soep. A.u.b. brood 

meenemen.   
 

 


