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Nieuwe Penningmeester
Gerrit Morren
Vorig najaar zijn mijn vrouw en ik op de
Open dag van De Pracht geweest. De
reden voor dit bezoek was onze
verhuizing vanuit Waalre naar Aalst en
deze open dag leek ons een goede
gelegenheid om kennis te maken met de
buurt.
Er hing toen een lijst met vacatures en
omdat ik tijd over had heb ik mij
aangemeld voor de functie van
penningmeester. Waarom voor deze
functie?
Na mijn HBS-A opleiding (1959) ben ik op
kantoor gaan werken en dan ligt een
boekhoudstudie voor de hand. Na het
Praktijkdiploma Boekhouden, het M.B.A.
en S.P.D.- diploma waren de
boekhoudstudies uitgeput en heb ik
doctoraal Economie aan de Erasmus Universiteit gedaan.
Inmiddels werkte ik bij de Akzo in Arnhem waar deze studie werd
ondersteund.
Na enkele jaren bij Akzo zijn wij in 1976 een half jaar in Indonesië geweest
in het kader van uitzending en na terugkomst via enige omzwervingen
uiteindelijk in Eindhoven terechtgekomen. In dienst getreden bij DELA
Coöperatie en hier 20 jaar gewerkt. De eerste 10 jaar in de functie van
directeur Binnendienst en de laatste 10 jaar als directeur
Uitvaartverzorging.
Na mijn pensionering ben ik ruim 7 jaar Ombudsman van de
Uitvaartbranche geweest. Wanneer nabestaanden klachten hadden over de
uitvaart van een familielid konden ze bij de Ombudsman terecht, indien ze
er met de betrokken instantie(s) niet zelf uitkwamen.
In mijn DELA-tijd 's avonds nog gestudeerd, eerst doctoraal Rechten in
Rotterdam en later nog doctoraal Sociologie in Tilburg.
De overblijvende tijd was voor vrouw en twee dochters en voor de vele
verre reizen die mijn vrouw en ik hebben gemaakt over de gehele wereld.
Van deze reizen heb ik fotoboeken en films gemaakt als hobby.
De gemiddelde leeftijd van het Bestuur wordt helaas niet verlaagd; ik ben
nu 75 jaar en hoop de functie - welke meer inhoudt dan ik in mijn onschuld
had gedacht - na een gedegen inwerkperiode nog meerdere jaren te
kunnen vervullen.
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Beste vrijwilligers, medewerkers, vrienden en andere betrokkenen bij Gemeenschapscentrum De
Pracht
De tijd vliegt erg snel, zeker in het altijd bruisende De Pracht.
Als deze Prachtnieuwtjes verschijnt is het alweer april en zit het eerste kwartaal van 2018 er al weer op.
Ook zien we dat een aantal activiteiten en gebruikers binnenkort aan het einde van het seizoen zijn.
Maar tegelijkertijd staat er toch nog veel op stapel.
We kijken wel terug op een zeer geslaagde carnaval binnen de Pracht waar zeker de start van de optocht
bij De Pracht en de feestavond op zaterdag samen met de BoerenBruiloft een succes waren dat
navolging voor volgende carnaval verdient.
Zo hebben we een nieuwe penningmeester: Gerrit Morren, die het stokje overneemt van Jan van
Maasakkers die 10 jaar! penningmeester is geweest. In een ander artikel in deze Prachtnieuwtjes stelt
Gerrit zich voor.
Het financieel jaarverslag 2017 is afgerond en ook daaraan is elders in dit blad een artikel gewijd.
Voor andere vacatures in het bestuur zijn nog een kandidaten gevonden maar hebben we wel goede
hoop dat op korte termijn zich enige kandidaten zullen aanmelden. Dus als jezelf belangstelling hebt of je
kent mensen in je omgeving die de functie van Voorzitter of Vicevoorzitter van het bestuur of Voorzitter
activiteiten commissie hebben, schroom niet je aan te melden.
Met behulp van subsidies van Oranjefonds en Christoffelstichting zijn we gestart met het project “Doe
mee” waar we hoge verwachting van hebben. Er is in het kader van dit project al een zg Beleving Tafel
aangeschaft die we bij gelegenheid van de verkiezingen in de Pracht op 21 maart al gepresenteerd
hebben in de hal.
We hebben ook besloten om de zomeropenstelling van De Pracht tijdens de zomerperiode inclusief
vakantieperiode voort te zetten en te verruimen. Daarover zult u zeker geïnformeerd worden via
Prachtflits, Prachtnieuwtjes, website en facebook.
In het weekend van 8 en 9 juni wordt het Huis van Waalre, ons nieuwe gemeentehuis, feestelijk geopend
met dorpsbreed vele activiteiten en ook daar zullen we zeker onze bijdrage leveren.
De Pracht heeft ook een kast ingericht in de bibliotheek/restaurant ruimte van het Huis van Waalre en wel
tegen de wand voor de grote zaal. Als je er bent ga gerust eens kijken.
Kortom er is en blijft veel te beleven in de Pracht.
Rest mij jullie allen een fijne zomerperiode toe te wensen.
Namens het bestuur van Stichting De Pracht Ekenrooi
Hans van Baal
voorzitter

Bezoek onze website www.depracht.nl
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In Memoriam Anneke de Jong –van de Kruis

De Column van CvM
Stephen Hawking

Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat
Anneke de Jong op de gezegende leeftijd van 95
jaar is overleden.
Anneke was een vrijwilligster in De Pracht van het
eerste uur. Ze is begonnen als vrijwilligster bij
Stichting Jeugdbelangen Ekenrooi, waar ze onder
andere begeleidster was bij de vermaarde
herfstkampen.
Later zette zij zich in als Gastvrouw, samen met
haar man Jo de Jong, maar de meeste mensen
kennen haar ook als een van de drijvende krachten
bij het Volksdansen op de maandagochtend. Toen
het dansen zelf niet echt meer ging bleef ze de
dames voorzien van de koffie en thee. Dat bleef ze
doen tot het echt niet meer ging. Een jaar geleden
verhuisde Anneke van ’t Laar naar
verzorgingscentrum Hoevenakkers waar ze op 14
maart is overleden. Voor al haar vrijwilligerswerk
binnen en buiten de Pracht o.a. bij DVS heeft
Anneke in 1998 een koninklijke onderscheiding
ontvangen die ze dik heeft verdiend.

Wie heeft er niet eens zitten staren ‘ins Blaue
hinein’. Zomaar, in het wilde weg. Naar fonkelende
sterren en dwaallichtjes. Turend naar verre
sterrenstelsels en galactische nevels tegen een
inktzwarte, donkere nacht bij heldere hemel.
Eenzaam tokkelde ik op de gitaar, gezeten rondom
het langzaam dovend kampvuur terwijl de meeste
jongens en meisjes stil en schijnbaar ongemerkt in
het bos en struikgewas verdwenen waren. Het
onmogelijke van het heelal gaf troost. Troost om
het stille en onuitgesproken verdriet, om de
onbereikbare liefde. Een liefde die gedroomd had
moeten uitmonden in een explosieve oerknal. Het
onbegrepen heelal. Jaren en decennia later zou de
vraag naar dat ‘oneindige’ een onbegrepen materie
blijven. Geen wonder ook. Volslagen leek op het
gebied van natuur-en wiskunde. Maar zelfs voor de
knapste koppen blijkt het een moeilijk te
doorgronden materie. Slechts bereikbaar voor de
meest intelligente natuurkundigen, kosmologen en
wiskundigen. Zoals de pas overleden
wereldberoemde Britse wetenschapper en
astrofysicus Stephen Hawking. Een fenomeen.
Hawking werd bewonderd door velen over de
gehele wereld. Ondanks zijn ziekte en zijn fysieke
beperkingen bracht hij mensen op de been gelijk
een rockartiest in de Arena. Zijn niet aflatende
kracht om door te gaan ondanks zijn enorme
beperkingen kan voor eenieder een voorbeeld zijn.
Een wil en een drive om niet bij de pakken neer te
zitten. Inspirerend als voorbeeld ondanks de niet te
begrijpen zwarte gaten, en begrippen als
singulariteit en imaginaire tijd. Ik laat me nog
steeds troosten door de nachtelijke sterrenhemel.
Dromend van het onbereikbaar verre.

Anneke leeft voort in onze herinnering met vele
mooie momenten, verhalen en anekdotes.

Nieuwe vrijwilligers
Henriëtte Lobregt
Arijanne Lenderink
Maarten Pennings
Jos Boonen
Oglaya Ebbers
Kate Masan
Feline Verstappen
Gerrit Morren

Crea Kids, Activiteitencommissie
Crea Kids, Activiteitencommissie
Repair Café Commissie Zorg en Welzijn
Commissie Communicatie
Toverstokje Commissie Zorg en Welzijn
Toverstokje Commissie Zorg en Welzijn
Butterfly Activiteitencommissie
Penningmeester Bestuur
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Verjaardagen
Marie-Jeanne Horsten
Ria van Heugten
Sjef van Dijk
Gerard Gruiters
Wilma Stofmeel
Margriet de Cocq
Jet Schonenberg
Lenneke van Gulik
Marc van Wijngaarden
Peter Leijten
Diny Zeegers
Walter van den Born
Steven de Jonge
Heidi van der Veer
Janny Derkx
Els Morren
Anne Conquista
Annie van Hooff
Mart Linnemans
Wilco Wanders
Greet Manders
Cor van Mosseveld
Nellie Klijs
Georgia Tsatsou
Reinie Schrijver
Dorien de Waal
Casper van Sprang
Wil van ’t Verlaat
Marleen Roelofs

11-04
20-04
24-04
25-04
26-04
28-04
03-05
05-05
05-05
08-05
11-05
12-05
14-05
14-05
16-05
16-05
25-05
26-05
27-05
31-05
31-05
02-06
03-06
04-06
07-06
08-06
08-06
08-06
10-06

Loes Kort
Harry van Oorschot
Hannie van der Aalst
Tinie van de Ven
Ingmar Wessels
Paul Jacobs
Martijn Vos
Saskia Heestermans
Ebel Raap
Wouter Lenssen
Mirjam Kees
Harrie van Beek
Kathleen van Liempt
Jolanda de Wit
Wil ter Mul-Zaar
Hanneke van Bokhoven
Hans Hutjens
Magda Hart-Schepers
Mientje Spijkerman
Hermien Weistra
Lowies Giesen-Verbiest
Dian van Dijk
Lia van de Leur
Anja Oppers
Wim Huijs
Eugenie Meijlink

13-06
14-06
18-06
20-06
20-06
26-06
29-06
30-06
30-06
02-07
04-07
11-07
13-07
13-07
16-07
17-07
22-07
23-07
23-07
23-07
25-07
26-07
26-07
27-07
31-07
31-07

Namens De Pracht feliciteren wij de
jarigen deze maanden met hun
verjaardag.
Proost!

Een wederom imponerende en emotionele show waar de dames en meisjes een heel jaar naar toe
hebben gewerkt
Op 2 mei ging Wil Rutter met welverdiend pensioen en De Pracht heeft hem een fantastische
afscheidsreceptie aangeboden, waar velen aanwezig waren om Wil het allerbeste te wensen.
hiervan.
Namens het bestuur van Stichting De Pracht Ekenrooi wens ik alle vrijwilligers, medewerkers,
relaties,amilies en allen die u dierbaar zijn hele prettige feestdagen en een PRACHTig 2018!!!

Hans van Baal, voorzitter SDPE
Bezoek onze website www.depracht.nl
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BelevenisTafel
Afgelopen maand hebben we met bijdragen van
het Oranje Fonds, St. Christoffelstichting
en de gemeente Waalre een BelevenisTafel
kunnen aanschaffen.
Deze tafel zal in het kader van het nieuwe project
“Doe mee” worden ingezet bij de PrachtDag,
zomermiddag activiteiten, Inloopochtend,
jeugdactiviteiten, etc.
Tijdens de gemeenteraadverkiezingen op 21 maart
is de tafel voor het eerst in de hal gepresenteerd.
Wat is en doet de BelevenisTafel?
De BelevenisTafel is een computer met een groot
aanraakscherm. Hij is verplaatsbaar, flexibel
inzetbaar, rolstoelvriendelijk, kantelbaar en op de
gewenste hoogte in te stellen.
Mensen kunnen samen aan de tafel zitten en
gezamenlijk activiteiten uitvoeren.

De BelevenisTafel heeft 3 verschillende pakketten
met elk meerdere programma’s.
Dit zijn het BelevenisPakket, PrikkelPakket en het
FotoPakket.
Het BelevenisPakket biedt programma’s die
onderlinge communicatie bevorderen. Daarnaast
bevat het pakket spelletjes voor
geheugenoefeningen.
Het PrikkelPakket is gericht op ouderen die met
één aanraking van het scherm iets bijzonders
kunnen laten gebeuren!
Het FotoPakket is een verzameling van collages
met foto’s.
Omdat het een computer is kan de tafel ook
worden gebruikt voor presentaties van eigen foto’s
of documenten dan wel internet pagina’s.

Hobbyschilder Peter Verlangen in De Pracht
Momenteel exposeert Peter Verlangen in De
Pracht met kunstige schilderijtjes uit zijn dagelijkse
belevingswereld. Uw verslaggever van
Prachtnieuwtjes zocht hem op en had een leuk
gesprek met deze vriendelijke man met zijn mooie
hobby.
“Een mooie naam”, zeg ik bij de kennismaking,
“Verlangen roept iets op van schoonheid en
idealen.”
Peter: “Een ongebruikelijke naam. Meestal is het
Lange of de Lange. Nooit Verlangen, of het is
familie.” Peter is geboren in Duitsland en begon
zijn carrière hier bij Philips. Vervolgens ‘trok hij de
wereld in’ en werkte in talrijke beroepen. Zo was hij
stratenmaker, sloper, zat op de wilde vaart,
plaatste hoogspanningsmasten en deed veel
laswerk. Veel buitenwerk dus. Nu al weer een hele
tijd gepensioneerd (Peter is 73) en tevreden met
zijn vrouw in dit kleine appartement in Aalst. We
beginnen dan ook met een rondje door het huis dat
oogt als een tentoonstellingsruimte. Overal
schilderijtjes waarbij Peter toelichting en
commentaar levert. Peter: “Ik kon vroeger al een
beetje tekenen en maakte bij gelegenheden
tekeningen voor vrienden en kennissen. Vroeger in
pastel met krijt nu werk ik voornamelijk in olieverf.
Ik ben wel eens begonnen met lessen maar dat
was niks gedaan. Ik ben op eigen gevoel verder
gegaan en het zo geleerd door het veel te doen.”
Dan troont hij me mee naar zijn ‘atelier’. Zijn vrouw
moet er vrolijk om lachen, maar het is
onmiskenbaar een atelier. Weliswaar piepklein,
maar toch. Een leuk schildersplekje in het bijna
kleinste kamertje in huis. Maar Peter is er
tevreden. Peter: “Ik ben niet zo van het moderne
en schilder meer klassiek, stillevens, dieren en zo.
Kijk, daar die koe, prachtig. Die doe ik nooit weg.
Mag ook niet van de vrouw. Ik heb ook nog werk in
de opslag want het wordt wel veel. Alles hangt vol.
Maar de zomer komt er aan en dan ligt het
schilderen stil en wordt de tijd besteed aan andere
dingen, zoals lekker fietsen. Genieten buiten in de
vrije natuur en wat bijbuurten op het
‘zwetsbenkske’.”
Een aardige man die Peer, met passie voor zijn
hobby. Nu dus met zijn eerste expositie. In
gemeenschapscentrum de Pracht, nog tot eind
april/begin mei.

Cvm

Jan van Maasakkers, 21 maart 2018
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Doe Mee! voor, door en van senioren: Samen
Koken en Tafelen
Een nieuw project bij De Pracht maar vast en zeker
nog niet bij iedereen bekend met doel, inhoud en
activiteiten. Prachtnieuwtjes ging op informatie uit
en had een gesprek met Loes Kort,
verantwoordelijk voor dit project.
Loes: ”Doe Mee is een project om ouderen te
verbinden met andere ouderen, dit om mogelijke
eenzaamheid tegen te gaan of te voorkomen. Het
is zeker niet zo dat de ouderen voor deze activiteit
eenzaam zijn maar het kunnen wel mensen zijn
met een beperkt sociaal netwerk. Meestal ontstaan
door omstandigheden, bijvoorbeeld door het
overlijden van partner of enige fysieke beperking.
En wat verbindt er nu meer dan samen koken en
tafelen.” Gezellig toch! Je maakt kennis met
verschillende mensen, je kunt samen iets doen en
daarna met z’n allen smullen van een heerlijke
warme of koude lunchmaaltijd. Maar er is meer
natuurlijk. Behalve het samen koken en eten gaat
het Doe Mee-project activiteiten op de
zondagmiddag organiseren. Zo is er nu al het
muziekcafé op de zondagmiddag, een mix van een
plaatje met een praatje. Loes: “En we zoeken
verder naar mooie invullingen die passen bij het
seizoen en de groep waarvoor het iets kan
betekenen. Ik ben nu bezig een groepje mensen te
organiseren die hierover na gaan denken en
ideeën kunnen aandragen.” Belangstellenden
hiervoor kunnen contact opnemen met Loes Kort.
Een andere nieuwigheid die kan passen bij dit
project maar zeker niet alleen daarvoor is de
Beleeftafel. Een interactieve speeltafel die werkt
met lichtprojecties en zo op speelse wijze activeert
en stimuleert. De beleeftafel is een innovatie uit de
zorg en is op velerlei wijze inzetbaar, ook voor de
jeugd. De beleeftafel in De Pracht is hier voor het
eerst te zien op verkiezingsdag woensdag 21
maart, waarbij verdere uitleg wordt gegeven. Deze
tafel kon worden aangeschaft dankzij een
projectsubsidie van o.a. het Oranje Fonds en het
Pastoor van der Heijden Fonds. Het Doe Mee –
project heeft vooralsnog een looptijd van drie jaar.

Unice Buurmeijer
Niet geheel onbekend in De Pracht maar sinds
enige tijd een vast gezicht in ons
gemeenschapshuis, Unice Buurmeijer de nieuwe
vaste beheerder en opvolger van Chris.
Unice: “Officieel ben ik per 2 januari begonnen
maar ik werkte natuurlijk al als vrijwilliger op de
dinsdagavond en veel dingen waren dan ook
enigszins bekend. Nu dus vast als beheerder
samen met Mart, vaste invaller en alle anderen
binnen beheer zoals Piet, Brigitte en het team van
gastvrouwen en gastheren. Ik heb veel met auto’s
gewerkt, zowel voor een zaak in Geldrop als voor
mezelf. Uiteindelijk kon ik hier de keuze maken
voor De Pracht en het bevalt prima. Je hebt hier
als het ware altijd tevreden klanten.” Dit is zeker
waar en nog tijdens het gesprek met Unice vang ik
al geluiden op van tevreden medewerkers en
leiding. Unice kan met iedereen goed overweg en
is klantvriendelijk. Geen wonder dat Unice zegt met
veel plezier naar z’n werk te gaan. Bovendien
woont hij dichtbij, altijd een fijn voordeeltje. Unice:
“Het werk is heel divers, van zalenplanner tot
gastheer en het doen van kleine reparaties. Je
hoeft je nooit te vervelen, er is altijd wel wat te
doen.” Op het terrein van hobby’s is het allemaal
wat rustiger. Unice: “Ik heb wel altijd gesport maar
door omstandigheden is dit minder geworden,
maar nu ben ik weer in opbouw. Verder heb ik een
leuk vriendengroepje hier uit de buurt. Samen
ondernemen we wat gezelligheden. Met de
carnaval deden we bijvoorbeeld mee als loopgroep
in Eindhoven en we wonnen meteen de eerste
prijs. Mooi toch! Hier in De Pracht is het zaak om
mee te denken aan activiteiten of ontspanning voor
de verschillende doelgroepen en nieuwe
bezoekers. Voor mij een taak met optimale
gastvrijheid en klanttevredenheid. Ik hoop dan ook
op een hele mooie zomer zodat we al vlug weer
kunnen genieten van ons mooie terras en tuin.”
Unice is zes dagen in de week aanwezig, van
maandag tot en met zaterdag, wekelijks
afwisselend ’s morgens en ’s middags.
Cvm

Cvm/20032018/depracht
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U mist een foto, wij ook. Een moment van
onachtzaamheid is soms niet te herstellen.Onze
excuses
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Financiële resultaten 2017 SDPE
Na het succesvolle jaar 2016 met o.a. de toekenning van het “Appeltje van Oranje” en het bezoek van
HKH Máxima leek 2017 een moeilijk jaar te worden.
Over bijna de hele linie zagen we enige terugloop in bestedingen, deelname aan cursussen en zalenhuur.
Dit onder anderen door het vertrek van de GGD (schoolarts), de gitaarles, schildercollectief, en minder
kinderfeestjes. Het wegvallen van de cursussen Engels en Vilten en minder animo voor
computercursussen waren hiervoor de belangrijkste redenen.
De activiteiten van de commissie Zorg en Welzijn zijn met 1% gegroeid.
In de 6 zomervakantieweken was De Pracht als proef meerdere dagen van de week open. In deze weken
hebben ruim 500 mensen van deze openstelling gebruik gemaakt.
Verder zijn er door de installatie van een nieuwe keuken extra mogelijkheden gecreëerd voor onze
bezoekers. Ook zijn er kosten bespaard op energieverbruik door nieuwe LED-verlichting te installeren.
De personeelskosten zijn iets gedaald na de pensionering van de Hr. Wil Rutter en de aanstelling van een
nieuwe beheerder.
Met de hiervoor genoemde ontwikkelingen en kostenbesparingen zijn we er in geslaagd om ondanks de
2% lagere opbrengst het jaar met een klein positief resultaat van 0,4% van de opbrengst af te sluiten.

Verwachting 2018-2019
Voor het jaar 2018 is een nieuw project “Doe mee” (ván, vóór en dóór senioren) ontwikkeld.
Hiervoor is financiële steun van het Oranje Fonds en de Sint Christoffelstichting en een positieve reactie
van de gemeente Waalre ontvangen.
Bij dit project zullen op dinsdag-, vrijdag- en zondagmiddagen extra activiteiten worden georganiseerd.
Het doel is om senioren meer in contact te brengen met leeftijdsgenoten, hun netwerk te verbreden en
hun welbevinden te bevorderen.
Mede op basis van de dit nieuwe initiatief verwachten wij dat het jaar 2018 een kleine groei zal laten zien
zodat we het kostendekkend zullen kunnen afsluiten.

Groeten Jan van Maasakkers
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Gezondheidsbeurs

Zaterdag 10 maart vond in De Pracht
een gezondheidsbeurs plaats. Een ruim
opgezette markt van allerlei
‘alternatieve’ therapieën en
behandelingsmethoden gericht op het
welzijn van de mens. Uw verslaggever
van Prachtnieuwtjes nam er een kijkje.
Het was al aardig druk bij de opening
om 11.00 uur. De aanbieders van alle
behandelingen waren amper klaar met
de inrichting van hun stand. Prima. Dat
gaf al meteen wat beweging tussen
bezoek en standhouders. De beurs was
uitstekend georganiseerd met
ontvangst en een samenvattend
overzicht van het gebodene met route
en plaatsaanduiding. Zichtbaar waren
de vele geuren van kaarsen,
aromatische oliën, kleurrijk ingerichte
stands en de opstelling van
massagestoelen om als bezoeker het
een en ander in de praktijk te kunnen
ervaren. Ook waren er twee ruimten
gereserveerd voor presentaties en
verklarende uitleg van een aantal
behandelwijzen. Na een eerste rondje ter verkenning raakte men toch al gauw thuis in deze wereld van
welzijn. Er was een verschillend aanbod van coachingsmethoden, zowel voor volwassenen als voor
kinderen. Verder veel therapieën met als doel de gezondheid en het welbevinden te verbeteren, zoals
natuurgeneeskundige therapie met magnetiseren en auralezingen, voet- en reflexzonetherapieën,
psycho-sociale hulp voor vrouwen, burnout begeleiding, een Be happy manager, bestrijders van het
maandagochtend gevoel en een behandeling gebaseerd op orthomoleculaire geneeskunde en bioresonantie. U zult wel denken: een hele hap vol, nou dat was het ook. Onderwijl werd er gezond gegeten,
dronk men een verkwikkende muntthee en men probeerde een groen en lekker gezond sapje. Kortom de
sfeer was uitstekend. De eerste klanten voor een uitprobeerbehandeling op de behandelstoelen dienden
zich aan. Ook de theoretische sessies en presentaties in de klaslokalen raakten bezet waarbij menig
bezoeker zich liet overtuigen door de deskundigheid en charme van de therapeute, zo mocht uw
verslaggever ervaren.
Toen men tegen drieën ’s middags de boel ging opruimen en de behandelaars werden bedankt met
mooie woorden en bloemen kon men alleen maar tevredenheid beluisteren. Een goed verzorgde beurs
die zeker voor herhaling vatbaar is.
Cvm
Foto: Connie Sinteur
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