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Je ziet ze wel eens, schoolfoto’s van 
een eeuw geleden. De docent, meestal 
een man, staat in het midden, de leer-
lingen zitten in rijen naast elkaar.  
De betekenis is duidelijk: de leraar 
zorgt voor rust in het lokaal en stuurt 
het leerproces van de leerlingen. 

Zulke foto’s laten zien dat er in het 
onderwijs veel veranderd is. Met deze 
folder willen we u vertellen hoe het 
onderwijs op Were Di er uitziet.  
Nu, en in de naaste toekomst. 

Met enige trots kan ik u vertellen dat 
we in augustus 2020 ons onderwijs-
aanbod hebben uitgebreid na twee jaar 
van voorbereiding door een groep 
ervaren en enthousiaste docenten.  
We hebben nu ook Natuurlijk Leren 
(Were Di Drie) voor Havo/Vwo- 
leerlingen, om te beginnen in leerjaar 1. 
Dat wordt een heel mooie opleiding! 
We hebben er zin in!

Foto’s die we vandaag de dag maken, 
zien er ook om een heel andere reden 
anders uit dan 100 jaar, of zelfs één 
jaar geleden. Het corona-virus houdt 
momenteel de samenleving in zijn 
greep en dat zie je ook op scholen. 
Leerlingen en volwassenen houden 
zorgvuldig anderhalve meter afstand 
tot elkaar en als dat niet kan, is er 
gelaatsbescherming. Er zijn plastic 
schermen in de lokalen en we hebben 
voor leerlingen en volwassenen 
gescheiden trappenhuizen. Anders dan 
normaal, maar het onderwijs is in volle 
gang.

We laten de school graag zien en we 
praten u graag bij op de Open Dag van 
30 januari 2021. U bent welkom!

Edward de Gier, rector.

De belangrijkste keuze die gemaakt moet worden 
is: regulier onderwijs of natuurlijk leren.  
Het reguliere onderwijs wordt gestuurd door de 
docent. Bij natuurlijk leren (Were Di Drie) gaat het 
om leerlinggestuurd onderwijs.  
Regulier onder       wijs en natuurlijk leren leiden tot 
dezelfde examens en dezelfde diploma’s. Alleen de 
aanpak van het leren verschilt.

Were Di Drie: natuurlijk leren
Een foto van de klassensituatie bij 
Were Di Drie laat zien wat voor peda-
gogisch klimaat daar bestaat.  
De leraar heeft wisselende rollen. Hij of 
zij is een coach die met de leerlingen 
praat over het leerproces. Waar sta je? 
Wat wil je bereiken?  
Hoe kom je daar? Een andere rol van 
de docent is mentor: gaat het goed 
met de leerling als persoon? Mentor en 
coach weten het in principe niet beter 
dan de leerling. Natuurlijk heeft die 
docent soms ook de rol van expert op 
een bepaald vakgebied, die uitleg kan 
geven en kan verwijzen naar bronnen. 

De lessen bij Were Di Drie verlopen dus 
anders. Leerlingen leren samenwerken, 
ze leren veelal in projectvorm. Er is niet 
tevoren vastgesteld wat er gedaan 
moet worden maar het eindpunt is wél 
omschreven, een leerling weet wat 
voor prestatie er aan het eind van de 
periode verwacht wordt. In de uit -

werking zitten tal van keuzes die te 
maken hebben met eigen inzichten, 
voorkeuren, wat een leerling al weet en 
wat een leerling nog verder wil ontwik-
kelen. De leerling staat aan het roer, 
maar het schip is niet stuurloos. Daar 
zorgt de docent voor, als mentor-
coach-expert. En als loods naar een 
volwaardig diploma.

Met deze vorm van onderwijs heeft 
Were Di Drie al veel ervaring opge     daan 
binnen het Vmbo. Sinds 2004 wordt 
daar zo gewerkt. De principes van leren 
met je ‘hoofd, hart en handen’ zijn goed 
ingeburgerd. Dat zorgt ervoor dat de 
leerlingen een evenwichtige ontwik ke -
ling op alle fronten doormaken en dat 
ze met een diploma van school gaan.

In augustus 2020 is Were Di Drie 
gestart met een brugklas op Havo/
Vwo-niveau. Hoewel de uitgangs-
punten van het leren hetzelfde zijn als 

op het Vmbo, zijn er in de uitvoering 
een aantal dingen een tikkeltje anders.

Waar leerlingen binnen WD3-Vmbo in 
een stamgroep zitten met leeftijds-
genoten, zullen leerlingen binnen 
WD3-Havo/Vwo binnen hun stam-
groep met het vorderen van de jaren 
alle leeftijden tegenkomen. Ze leren 
dus mét elkaar en ván elkaar. 

Waar in de onderbouw van WD3-Vmbo 
de schoolvakken volledig opgaan in de 
projecten, blijft binnen WD3-Havo/
Vwo de link met de vakken en bijbe ho-
rende leerlijnen nadrukkelijker in beeld. 
De leerling leert dus de samenhang 
van alle vakken zien, maar ook waar 
elk afzonderlijk vak voor staat. Dat is 
een goede voorbereiding op het 
examen dat na vijf of zes jaar volgt.

Wat valt er te 
kiezen?

Welkom op
           Were Di, 
beste lezer!
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Als u kiest voor regulier onderwijs . . .
U weet waarschijnlijk al, dat het advies 
van de basisschool bepalend is voor de 
opleiding die uw kind op Were Di kan 
gaan volgen.

Were Di biedt voor bijna alle niveaus 
dakpanklassen aan. We hebben 
klassen Vmbo Basis/Kader, Vmbo 
Kader/Gemengd-Theoretisch, Vmbo 
Gemengd-Theoretisch/Havo, Havo/
Vwo. In deze klassen wordt op het 
laagste niveau lesgegeven. Daarnaast 
werken de docenten met leerdoelen en 
kunnen leerlingen en docenten 
bekijken hoe en of er een hoger niveau 
gehaald kan worden. Zo kan een leer-
ling veilig wennen en zich ontwikkelen 
in een nieuwe omgeving. Na een jaar 
zal duidelijk zijn wat de beste vervolg-
opleiding is.

Op Vwo-niveau hebben we geen 
dakpan. Leerlingen kunnen daar 
kiezen voor aparte Atheneum- of 
Gymnasium-klassen.

Voor de brugklas hoeft er verder niets 
gekozen te worden. Verder in de 
opleiding, als het examen in zicht 
komt, moeten er wel studierichtingen 
en vakken gekozen worden. Maar dat 
duurt nog even.

Were Di een grote 
school?
Ja en nee. Als u naar het aantal oplei-
dingen kijkt en het aantal leerlingen 
dat op Were Di is ingeschreven, dan 
zijn we een grote school, dat klopt. 
Maar dat vergeet je snel door de klein-
schalige organisatie. Elke leerling heeft 
verreweg de meeste lessen in het 
eigen gebouw, vaak ook in een ‘eigen’ 
stukje van dat gebouw. Dat geeft 
vertrouwdheid en veiligheid.

Verder zijn de lijnen kort. Iedere leerling 
weet wie zijn mentor is, wie de team-
leider is. Deuren staan open, er zijn 
geen drempels. Je wordt gekend op 
Were Di.

Vmbo Basis/Kader kleine klas en  
Vmbo Kader/Gemengd-Theoretisch kleine klas
De klas:  Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Mentor 

en docenten dichtbij. Weinig verschillende docenten voor de klas. 
Een kleine klas, maximaal 17 leerlingen. Vast lokaal.

De lessen:   Lessen in plannen en organiseren. Lessen wiskunde, Engels, 
Duits (kgt), Nederlands. Rekenen en begrijpend lezen zijn belang-
rijk! Bij ‘Project’ dingen van verschillende vakken leren.  
Leerwerk thuis, maakwerk op school. Praktisch bezig bij koken, 
art & design, sport, muziek.

Zo werken we:   Theorie en veel praktijk. Korte uitleg van de docent. Dan snel 
zelfstandig of in een groepje aan het werk. Weinig lesuitval.  
In de Basis/Kader-klas: les op niveau Vmbo Basis en kijken of 
leerdoelen Vmbo Kader haalbaar zijn. In de Kader/GT kleine klas 
wordt er lesgegeven op niveau Vmbo Kader. Kijken of leerdoelen 
Vmbo GT haalbaar zijn.

Vmbo Kader/Gemengd-Theoretisch
De klas: Klas van ongeveer 25 leerlingen. Les in verschillende lokalen. 
De lessen:   Lessen in plannen en organiseren. Les in Nederlands, Engels, 

Duits, wiskunde, mens en maatschappij, mens en natuur 1 en 2, 
sport, art & design en muziek. Rekenen en begrijpend lezen 
belangrijk! Leerwerk thuis, maakwerk op school. Praktisch bezig 
bij Koken, art & design, sport. 

Zo werken we:  Regelmatige afwisseling van praktijk en theorie. Weinig lesuitval. 
Les op niveau Vmbo Kader en kijken of leerdoelen Vmbo GT 
haalbaar zijn.

Vmbo Gemengd-Theoretisch/Havo
De klas:  Twee mentoren per klas, dus per mentor maximaal  

15 leerlingen.
De lessen:  Kennis ontwikkelen: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, mens 

en maatschappij, mens en natuur 1 en 2, sport, art & design en 
muziek. Werkstukken maken, groepswerk, soms vakoverstijgend, 
activiteiten en excursies. Digitaal lesmateriaal. Huiswerk. 
Leerlingen worden daarbij geholpen met lessen plannen en 
organiseren.

Zo werken we:  Vaardigheden ontwikkelen, leren dingen zelf te ontdekken onder 
goede begeleiding en sturing van docenten. Van je fouten kun je 
en moet je leren. Les op niveau Vmbo GT en kijken of leerdoelen 
Havo haalbaar zijn.

Stikstof - je hoort er veel over. Tijdens de 
lage-temperaturenshow toonden studenten 

vloeibare stikstof van -196 graden. En maakten 
er een ijsje mee.
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Havo/Vwo
De klas: Klassen van 25-30 leerlingen.
De lessen:  Brede opleiding, veel vakken: Nederlands, Engels, Frans, 

wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, 
beeldende kunst, muziek, sport, levensbeschouwing.

Zo werken we:  Nadruk op studeren via aangeboden theorie, soms wordt er 
practicum gedaan. Niet alleen dingen uit het hoofd leren, ook zelf 
iets opzoeken of uitzoeken. Leren is niet verkeerd en huiswerk 
hoort er gewoon bij. Les op niveau Havo en kijken of leerdoelen 
Vwo haalbaar zijn.

Atheneum
De klas: Klas van 25-30 leerlingen.
De lessen:  Brede belangstelling is belangrijk: Nederlands, Engels, Frans, 

wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, 
beeldende kunst, muziek, sport, levensbeschouwing.

Zo werken we:  Je krijgt veel theorie aangeboden. Je wordt uitgedaagd om een 
oplossing te vinden, een tegenvoorbeeld te geven. Leren gaat 
betrekkelijk gemakkelijk: de leerling kan het schoolwerk zelf 
plannen en organiseren. Het tempo gaat in de loop van de 
opleiding omhoog: meer zelf uitzoeken of bedenken of uitleggen. 
Debatteren en je mening onderbouwen: dat vergt nadenken!

Gymnasium
De klas: Klas van 25-30 leerlingen.
De lessen:  Brede belangstelling: Nederlands, Latijn, Engels, Frans, wiskunde, 

geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, beeldende kunst, 
muziek, sport, levensbeschouwing. Bijzonder in brugklas: Spaans, 
drama. Expansio: 3 uur werken aan een onderwerp, vakover-
stijgend, veel eigen inbreng. Je leert onderzoeken, uitzoeken, 
bedenken, presenteren, verdedigen. 

Zo werken we:  Er wordt veel theorie aangeboden. Best wel leuk, leren. 
Leerlingen kunnen een hoger tempo aan. Ze vinden het leuk om 
iets bijzonders of nieuws te doen en het maximale uit zichzelf te 
halen.

 

Goede begeleiding
Iedere leerling heeft een mentor, een 
docent die zijn steun en toeverlaat is 
en die de leerling met raad en daad 
bijstaat. De mentor is voor de ouders 
en de leerling het eerste aanspreek-
punt van de school. De mentor kent de 
leerling, de mentor kent de school. 

Warme overdracht, 
warm begin
Als uw kind in augustus begint op Were 
Di, dan kennen we elkaar al een beetje. 
Ouders/verzorgers en kind zijn bij het 
aanmeldingsgesprek aanwezig 
geweest. De leerling heeft waarschijn-
lijk dan al een oriëntatiemiddag en de 
Open Dag bezocht.

We bezoeken de basisschool en nemen 
de aanmelding van elke leerling met de 
docent van groep 8 door. Zo weten we 
globaal hoe het met een leerling op de 
basisschool is gelopen. Uiterlijk half 
april laten we horen of uw kind is 
toegelaten tot Were Di. In juni is er een 
middag waarop de leerling kan komen 
kennismaken met de klasgenoten en 
de mentor.

Hoe lang? Hoe goed? 
De Vmbo-opleidingen duren 4 jaar, de 
Havo-opleiding duurt 5 jaar en VWO  
6 jaar. Verreweg de meeste leerlingen 
zijn dan geslaagd. Onze slagings-
percentages liggen boven het landelijk 
gemiddelde. Minder leerlingen dan 
landelijk, blijven een jaar zitten. 
Relatief veel leerlingen stromen na hun 
eindexamen door naar een andere 
opleiding van Were Di: de Havo of het 
Atheneum. Dat gaat doorgaans goed.

Wie geïnteresseerd is in meer cijfers 
over de school:  
https://www.scholenopdekaart.nl/

In onze regio zit veel techniek. Daar sluit Were 
Di bij aan. Er is een mooie mix van beproefde en 
hypermoderne technieken in het lesaanbod.

Eindelijk! Het team The Big Five van twee 
docenten en drie leerlingen heeft de  
19e Kwistetwelkwis gewonnen. Ze staan te 
glunderen op het podium. ‘Zo vaak zo dicht 
bij de overwinning geweest, nu eindelijk een 
keer gewonnen.’ 
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Laptops
Aantrekkelijke lessen, modern onder-
wijs. Het internet is niet meer weg te 
denken uit de samenleving, kinderen 
vinden al op jonge leeftijd hun weg in 
de digitale wereld. Als we onze leer-
lingen willen voorbereiden op de 
toekomst, moeten we ze leren werken 
met laptops en digitaal lesmateriaal.

Elke leerling heeft dus een eigen laptop 
nodig. Die wordt zowel thuis als op 
school gebruikt. Het onderwijs wordt 
er aantrekkelijker van en we kunnen 
beter aansluiten bij de verschillende 
leerstijlen van de leerlingen. De laptop 
helpt om het onderwijs sneller en meer 
op maat te laten verlopen.

Ouderavonden
Aan het begin van elk schooljaar wordt 
u uitgenodigd voor een informatieve 
ouderavond van de opleiding en het 
leerjaar van uw zoon of dochter. U kunt 
dan kennismaken met de mentor en 
we vertellen u wat over de gang van 
zaken in het komende schooljaar.

De mentor van uw kind ontmoet u ook 
tijdens de driegesprekken die we 
organiseren in plaats van de vroegere 
spreekuren. Zo’n gesprek tussen 
leerling-mentor-ouders wordt door 
leerling en mentor goed voorbereid. 

Als een ouder een docent wil spreken, 
dan kan dat gemakkelijk geregeld 
worden door via de mail contact te 
leggen met de docent. De mail adres  sen 
zijn te vinden op de site van de school.

Tenslotte zijn er ook nog informatieve 
ouderavonden. We praten u bij over 
actuele thema’s met betrekking tot 
opvoeding en onderwijs, beroeps- en 
studiekeuze.

Midden in de samenleving
Op een school leer je van alles voor het 
leven buiten de school. Een goede 
school laat haar leerlingen dus zien 
wat er in de wereld te koop is. Daarom 
lopen de leerlingen van het Vmbo 
stage. Daarom gaan we met de leer-
lingen regelmatig op excursie.  
Er is van alles te zien in Valkenswaard, 
de regio, het land! En om dezelfde 
reden nodigen we professionals uit die 
op school komen vertellen over hun 
beroepspraktijk. Er zijn dus regelmatig 
gastdocenten.

Eenmaal per jaar is er een bedrijven-
markt op Were Di. Dat is een groot 
gebeuren! Tal van organisaties, 
bedrijven en instellingen presenteren 
zich daar aan de leerlingen en hun 
ouders. Dat helpt de leerlingen om te 
ontdekken waar hun interesses liggen 
en welke mogelijkheden er in de maat-
schappij zijn.

Leerlingen van Gymnasium-3 bekijken een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij de lessen 
Expansio onderzoeken ze hoe de aarde 
duurzaam bewoond kan worden.

Sinds begin 2019 heeft Were Di de modernste 
en fonkelnieuwe CNC-machines. Daarmee leren 
leerlingen hoe je in de 21e eeuw aan een frees- 

of draaibank werkt.
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Kosten
De schoolboeken zijn gratis, dat wil 
zeggen: u kunt ze kosteloos een jaar 
lenen. Een atlas, woordenboeken, een 
rekenmachine, de laptop, sportkleding 
zult u zelf moeten kopen. De school 
brengt de kosten van excursies en 
uitwisselingen bij de ouders in rekening.

Natuurlijk houden we de kosten zo laag 
mogelijk. Op de site van de school vindt 
u een overzicht van de ouderbijdrage 
voor ieder leerjaar van elke opleiding.

Ieder mens is uniek
We hebben allemaal onze voorkeuren, 
onze passies, de dingen waar we een 
hekel aan hebben. We weten waar we 
goed in zijn en waar we aan moeten 
werken. Were Di helpt de leerlingen 
zich te ontwikkelen, stappen te maken, 
verder te komen.

Als een leerling ergens al heel goed in 
is, houden we daar rekening mee. Dan 
hoef je misschien minder stappen te 
zetten. Of kun je ándere stappen gaan 
zetten. Zo bieden we versterkt talen-
onderwijs aan: een leerling kan bij 
Frans, Duits en Engels extra les krijgen 
en zich voorbereiden op een inter-
nationaal erkend examen in die taal. 
Met zo’n diploma van DELF, Goethe of 
Cambridge kun je voor de dag komen! 
Ook doen leerlingen mee aan landelijke 
wedstrijden en olympiades: dat is een 
mooie manier om je blik te verbreden. 
Daarnaast werken we eraan om onder-
wijs-op-maat mogelijk te maken: 
sneller door de stof gaan en eerder of 
op een ander niveau examen afleggen.

Sommige leerlingen hebben onder-
steuning nodig. De docenten en de 
mentor geven natuurlijk al heel veel en 
belangrijke steun. Er is ook een onder-
steuningsteam op de school met 
ambulante begeleiders en orthopeda-
gogen en psychologen. Zij bieden extra 
hulp. Leerlingen met een leer- of 
ontwikkelstoornis krijgen een Pluspas 
die extra mogelijkheden geeft, bijvoor-
beeld meer tijd voor een toets.

Ook op het creatieve vlak is er veel 
mogelijk: leerlingen leven zich uit bij 
het jaarlijkse Songfestival door te 
zingen, te presenteren, muziek te 
maken, te helpen organiseren. Eens in 
de twee jaar voeren we een musical op 
in de Hofnar. Daar valt veel te genieten. 
Iedereen laat zich van zijn beste kant 
zien!

Korte lijnen, een heldere structuur
In welk leerjaar of op welke opleiding 
uw kind ook zit, er staat altijd een vast 
team van docenten klaar. Die docenten 
geven de meeste lessen binnen het 
team en zijn voor de leerling dus 
vertrouwde gezichten.  
De mentor is voor ouders en leerlingen 
het eerste aanspreekpunt.  
Hij is verantwoordelijk voor de zorg 
voor leerlingen en werkt nauw samen 
met de teamleider. De teamleider is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van alle teamzaken: het onder-
wijs, de lessen.

De dagelijkse leiding van de hele  
school is in handen van de directie;  
de rector en de conrector.  
Ons Middel     baar Onderwijs in Tilburg  
is het bestuur van de school.

November 2018 - Leerlingen en personeelsleden 
van Were Di spelen de musical The Wiz in theater 

‘De Hofnar’. Een belevenis! De volgende musical is 
gepland voor november 2021.

Donderdag 4 juni 2020 was de landelijke uitslagdag voor het voortgezet onderwijs. 
Maar hoe doe je dat corona-proof? Alle examenkandidaten konden natuurlijk niet 
tegelijkertijd naar school komen! Onze mentoren bezorgden alle geslaagde leerlingen 
het goede nieuws thuis, bij de voordeur.

Het blauw, wit en rood van de Franse vlag was 
donderdag 14 november 2019 overal aanwezig 
op SG Were Di, voor die dag omgedoopt tot 
‘Château Were Di’. Daarmee sloot de school aan 
bij de landelijke Dag van de Franse taal. Op een 
ontspannen manier kennismaken met de cultuur 
en taal van Frankrijk en de Frans sprekende 
landen, dat was de bedoeling. En dat doel werd 
zeker bereikt.

De drie teamleiders van klas 1. V.l.n.r.:
Karin Janssen-Knabben (Havo/Vwo), Daan Vellinga (Vmbo), Michiel van Dooren, (Were Di Drie).

De wereld wordt 
steeds kleiner
Nederland is een land dat héél veel 
buitenland heeft. Daarom zijn we ook 
zo internationaal georiënteerd. 
Daarmee moeten we onze leerlingen 
laten kennismaken, we moeten ze  
op het leven in een internationale 
omgeving en de omgang met andere 
culturen voorbereiden.

We bieden alle leerlingen minstens één 
internationale ervaring aan. Dat kan 
een ééndaagse reis naar Londen zijn of 
een kennismaking van een week met 
Berlijn. Het kan een uitwisseling zijn 
met een Deense of Spaanse school.  
Of een rondreis door Toscane. Al vele 
jaren is er de Vijflanden ontmoeting: 
een lang weekend vol sportieve en 
culturele activiteiten met leerlingen uit 
België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg. 
Elk jaar in een ander land.
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Voorbehoud
Door landelijke of regionale richtlijnen in verband met corona, kunnen we genoodzaakt 
worden om activiteiten niet te laten doorgaan, of op een andere manier dan hier beschreven.

Hoe blijf ik op de hoogte?
Op de website van de school is een aparte pagina met informatie 
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders.
Typ in uw zoekmachine of uw browser: bit.ly/info_voor_groep8

weredi.nl
Scholengemeenschap Were Di
Merendreef 1 Valkenswaard
Postbus 256
5550 AG  Valkenswaard

T 040 - 207 47 00
E  info@sgweredi.nl 

    

 Belangrijke data 
 vrijdag 2 oktober 2020  Inschrijving geopend op https://weredi.nl/ of bit.ly/info_voor_groep8  

voor de informatieavonden 2 en 3 november

 maandag 2 november 2020 Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8

 dinsdag 3 november 2020 Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8

 woensdag 11 november 2020 Oriëntatiemiddag voor leerlingen groep 8

 woensdag 18 november 2020  Oriëntatiemiddag voor leerlingen groep 8

 zaterdag 30 januari 2021 Open Dag (van 09:00-13:00 uur)

 maandag 1 maart 2021  Inschrijving nieuwe leerlingen (19:00-21:00 uur)

 dinsdag 2 maart 2021  Inschrijving nieuwe leerlingen (19:00-21:00 uur)

 woensdag 3 maart 2021 Inschrijving nieuwe leerlingen (15:30-17:00 uur) 

 woensdag 21 april 2021  Uitslag toelating leerlingen naar ouders en basisschool

 Uiterlijk woensdag 19 mei 2021  Bij herzien advies kunnen ouders verzoeken om een andere plaatsing

 woensdag 30 juni 2021 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

 maandag 3 september 2021  Eerste schooldag op Were Di

De laptop heeft zijn functie bewezen in ons 
onderwijs, maar het gebruik van de mobiele 
telefoons dringen we een beetje terug.  
Appen geeft teveel afleiding. In de lokalen 
hangen mobieltjeshotels waar de leerlingen 
hun toestel in leggen. Maar soms mogen ze  
‘m toch even gebruiken …

https://weredi.nl/nieuwe-leerlingen/kennismaken-en-aanmelden-groep-8
http://www.weredi.nl
mailto:info%40sgweredi.nl?subject=
https://nl-nl.facebook.com/sgweredi.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCLA7lgwQnqnEgq2PAfvop5w
http://www.weredi.nl

