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1. Nieuwe NL Ambassadeur: P.J. Kleiweg de Zwaan 

 
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging kijkt terug op een geslaagd 
kennismakingsbezoek van Ambassadeur Kleiweg de Zwaan aan onze vereniging als nieuwe 

Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België.  Hij nam zelf het initiatief om 

een bezoek te entameren. Zijn wijze van “open” discussiëren over zaken die van 

gemeenschappelijk belang kunnen zijn, gaf 

het bestuur een “hart onder de riem”. Het 

beschermheerschap van onze vereniging 

nam hij gaarne aan. De overhandiging van de 
geloofsbrieven aan de Koning heeft op 29 

september 2020 plaatsgehad.  De “corona” 

groepsfoto in de tuin met (voor alle 
duidelijkheid) de Ambassadeur staat derde 

van rechts. 

 

2. Nieuwe NV Website:  

 
Op dinsdag 1 september 2020 12.00 uur werd de nieuwe website gelanceerd. Er waren vele 

felicitaties en positieve reacties. De van tevoren geplande infosessies werden goed 
bezocht. Toch is het web team uit eigen ervaring zich bewust dat alleen “oefening baart 

kunst” en dat “herhaling de moeder is van de (digitale) wijsheid”. Het web team stelt het 

op prijs vragen, bevindingen, kritiek en suggesties te horen via een e-mail aan de teamleden 
of via de vraagbaak op het menu van de website na het inloggen.  Een nieuwe infosessie is 

gepland voor vrijdag 16 oktober tussen 16-18.00 uur. 

 

3. COVID 19: 
 
Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 23 september 2020 zijn opnieuw beslissingen  
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genomen die een langetermijnvisie moeten geven over het risicobeheer om op een 
verantwoorde en solidaire manier te leren leven met het virus. Risicobeheer is 

“verantwoordelijkheid” nemen!  Nu het aantal besmettingsgevallen duidelijk toeneemt 

en het weer kouder wordt met als gevolg dat de activiteiten op de vereniging naar binnen 
gaan verhuizen is extra waakzaamheid nodig over de toepassing van de grondregels.   Zie 

hierover en meer op de website onder mededelingen: 
https://www.nederlandse-vereniging.be/startpagina/ 

Wat is nieuw aan deze beslissingen?  De “bubbel” methode is afgeschaft en een nieuw 

gefaseerd basisprotocol “cultuur” met kleurencodes is gecreëerd. Niettemin dienen de 

“regeltjes” zoals we die kennen op de club nog steeds strikt opgevolgd te worden hoe 

vervelend dat ook voor sommige (bestuurs!) leden is. Dus, het schuiven en te dicht naast 

elkaar plaatsen van stoelen was en is niet toegestaan. Bij binnenkomst en het zich 

verplaatsen na binnenkomst naar een zitplaats, naar het toilet, de uitgang of anderszins op 

de club is alleen toegestaan met mondkapjes op in de aangegeven richting. Handen 

desinfecteren bij binnenkomst en buitengaan. 

Weet wel dat op basis van de kleurencodes in het Nederlandse reisadvies voor België de 

kleur sinds 28 september van ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen 

noodzakelijke reizen) gewijzigd is. Omgekeerd in het Belgische advies voor Nederland weet 
wel dat de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht rood zijn (reizen wordt sterk 
afgeraden, bij terugkomst zijn test en quarantaine verplicht) en is de rest van NL oranje. 

4. Club Golf trofee winnares 2020: 

Op het sportvlak wil het bestuur niet voorbijgaan met 

de felicitaties aan de winnares 2020 van de club 
golfwissel trofee: Mevrouw A. SMILDE.  Niet alleen in 

het bestuur maar op ook op het golf parcours moeten 

geconstateerd worden dat de vrouwelijke leden hun 
“mannetje” kunnen staan. Ook vermeldingswaard in 

dit golfverband is de “hole in one” van ons lid Hans 

Spoor op het Duisburg golf parcours. Van harte 
proficiat! 

Namens het bestuur 

Paul Brouwer (Vicevoorzitter) 
30 sept.2020 
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Programma Oktober 2020

DE CLUB IS ALTIJD OPEN EEN HALF UUR VOOR DE ACTIVITEIT BEGINT,TENZIJ ANDERS VERMELD.

vrijdag 2 15:30-17:00 * Biljarten

17:00-19:30 * Vrijdagborrel

maandag 5 15:00-17:00 * Schaken
woensdag 7 11:00 * Fietstocht in de omgeving van

Tervuren

vrijdag 9 15:30-17:00 * Biljarten

17:00-19:30 * Vrijdagborrel

woensdag 14 12:00 bibliotheek open

13:00 */+ Lunch

vrijdag 16 15:30-17:00 * Biljarten

16:00-18:00 * Info-sessie over de nieuwe website,vervolg

18:00 */+ Clubavond

maandag 19 15:00-17:00 * Schaken

dinsdag 20 18:45 */+ Maaltijd

19:45 * Film : The Truman Show

woensdag 21 Golfdag op de Brabantse Golf

vrijdag 23 15:30-17:00 * Biljarten

17:00-19:30 * Vrijdagborrel

dinsdag 27 11:00 * Fietstocht in de omgeving van

Mechelen

woensdag 28 12:00 bibliotheek open

13:00 */+ Lunch

14:30 Leeskring

donderdag 29 20:00 * Thomas van Rijn: De Europese en

Nederlandse visserij na de brexit

vrijdag 30 15:30-17:00 * Biljarten

17:00-19:30 * Vrijdagborrel

 * inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling

VOORUITBLIK NOVEMBER

woensdag 4 18:00 Happy Hour

vrijdag 6 15:30-18:30 Wijnclub

18:00 Clubavond

av/4



MEDEDELINGEN bij het programma van oktober 2020 
 

 

We hebben in de afgelopen maand weer veel geleerd over wat we hoe kunnen 

organiseren op een veilige manier. De filmavond heeft ons getoond hoe we  

gemakkelijk kunnen eten aan kleine tafels en hoe we na afloop van de maaltijd 

eenvoudigweg onze stoelen in de richting van het scherm kunnen draaien. Zo blijven 

we op afstand van elkaar. Deze maand dus een filmavond MET maaltijd. 

 

Het maximale aantal deelnemers aan activiteiten blijft gelden: 24. 

De verplichte inschrijving blijft gelden. Graag op de nieuwe website. 

 

WOENSDAG 7 OKTOBER om 11:00 

 

FIETSTOCHT in de omgeving van Tervuren 

 

VRIJDAG 16 OKTOBER van 16:00 tot 18:00 

 

INFOSESSIE OVER DE NIEUWE WEBSITE 

 

Vorige maand hebben velen onder u de eerste stappen gezet in het leren gebruiken van 

de nieuwe website. We hebben veel complimentjes gekregen over hoe die eruit ziet en 

zelfs over de eenvoudige wijze om in te schrijven. Maar er zijn vast nog vragen, 

opmerkingen, verzoeken. Dat merken we bijvoorbeeld aan de inschrijvingen op de 

“oude” website. Dus een nieuwe gelegenheid om kennis te maken of verdere stapjes te 

zetten. Oefening baart kunst enz. 

Maximaal 24 deelnemers. 

 

VRIJDAG 16 OKTOBER vanaf 18:00 

 

CLUBAVOND 

 

Als ik het goed heb begrepen, staan er kapucijners op het menu. Dat heet dan een 

 

CAPTAIN’ S DINNER 

Een verdiende beloning na een infosessie. 

 

 

DINSDAG 20 OKTOBER 

 

FILMAVOND MET MAALTIJD VOORAF 

 

Maaltijd om 18:45     Film om 19:45 
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genre: fantasie  

jaar: 1998 

duur: 1h43 

regie:  Peter Weir 

acteurs:  Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney 

Hoofdpersoon  Truman Burbank speelt zonder het te weten de hoofdrol in een reality-

soap; alles om hem heen is decor, binnen een enorme koepelvorming gebouw, en alle 

"bewoners" zijn acteurs. 

De film won drie Golden Globes en veel andere prijzen en was genomineerd voor 

drie Oscars.  

 

WOENSDAG 21 OKTOBER vanaf 10:30 

 

GOLFDAG OP DE BRABANTSE GOLF 

 

Ons golfseizoen was afgesloten, maar het was zo fijn weer samen op de baan te staan: 

we doen het nog een keer. 

 

DINSDAG 27 OKTOBER vanaf 11:00 

 

FIETSTOCHT in de omgeving van Mechelen 

 

DONDERDAG 29 OKTOBER om 20:00 

 

Lezing door Thomas van Rijn 

 

DE EUROPESE EN NEDERLANDSE VISSERIJ NA DE BREXIT 

 

Decennialang hebben Nederlandse (en Belgische) vissers in het Kanaal, de Noordzee 

en de wateren rond Schotland gevist op tong, schol, makreel, haring. Na de Brexit 

geldt de Britse leuze: “soevereiniteit in eigen wateren”. Kan het Verenigd Koninkrijk 

dit zomaar doen? Wat zijn daarvan de consequenties? 

Een beter voorbeeld van de Brexit-problematiek bestaat niet. 

 

Annelies Smilde 

Programmacommissie        7 



Golfwedstrijd DMGC Duisburg op 16 september 2020 

 

Het was schitterend weer, misschien een beetje warm met 28 °C, maar met 

ijswateremmers op diverse holes op de baan verfrissend genoeg om er met 18 

deelnemers een grandioze slotdag van dit golfjaar van te maken. Iedereen had er zin 

in en in zo’n geweldige ambiance konden topprestaties natuurlijk niet uitblijven.  

Een “Hole in One” op hole 17, het zal je toch maar overkomen. Een geweldige 

prestatie van Hans Spoor, die nog maar weinigen van ons hebben bereikt of ooit 

zullen bereiken. De onvoorwaardelijk aan deze prestatie gekoppelde “bubbels” 

smaakten uitstekend, Hans. 

Ook deze dag waren het weer de dames, die de dienst uitmaakten. Helaas heren, maar 

jullie zullen de komende tijd toch echt er tegenaan moeten, willen jullie volgend jaar 

beter voor de dag komen. 

 

 

 

Een geweldige prestatie was er voor Annelies Smilde, die met 35 stableford punten 

ook deze dag weer winnend afsloot.  
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Met een 2e plaats op Sept Fontaines, een gedeelde 1e plaats op Avernas en een 1e 

plaats op Duisburg is zij de zeer overtuigende Kampioen van 2020 geworden. Na 3 

heren zal haar naam dan ook met glans worden bijgeschreven op het schilderij van 

Herman de Lange. 

Afgesloten met een prima maaltijd op de Nederlandse Vereniging, mogen we echt 

wel stellen dat deze dag zeer geslaagd is geweest. Bedankt iedereen. 

Nog even de uitslagen van de dag 

1. Annelies Smilde    35 stab.  

2. Liliane van der Veen    33 stab. 

3. Peter Coule     32 stab. 

4. Guy Baeten     30 stab. 

Overall klassement na 3 wedstrijden 

1. Annelies Smilde   71 pt. 

2. Peter Coule    58 pt 

3. Elizabeth Brouwer-Golberg  51 pt. 

4. Rob Lodewick    49 pt. 

Er wordt nog bekeken of er een extra wedstrijd te organiseren valt op de Brabantse 

Golf, maar dat horen wij binnenkort wel. 

 

Peter Coule 
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Wandeling 29 september. 
 

Op dinsdag 29 september  namen een vijftiental leden deel aan een wandeling 

o.l.v. Elly Blom. Plaats van samenkomst: het Gemeenschapscentrum De Bosuil 

te Jezus Eik. De weergoden waren ons goed gezind met een heerlijk zonnetje na 

al die regendagen. De wandeling in het Zoniënwoud  leidde ons eerst langs een 

kinderspeeltuinparcours, een hint voor een leuk uitje voor de opa’s en oma’s onder 

ons; voor de kleinkinderen uiteraard. Vervolgens wandelden we door lommerrijke 

beukenlaantjes, bezaaid met beukennootjes hetgeen  een voorteken, volgens 

volkswijsheid, zou zijn voor een strenge winter. 

 

 
 

Bij de Flossen, kleine meertjes, aangekomen zagen we duidelijke sporen van 

wilde zwijnen die hier rond zwerven. Tenslotte arriveerden we in het Geografisch 

Arboretum en wel in de afdeling Nieuwe Wereld met boomsoorten  uit Noord-

Amerika (Washington State, Oregon en Californië) alsook uit Zuid- Amerika 

(Chili en Argentinië). 

 

Via de Kapucijnendreef, genoemd naar het Kapucijnenklooster aldaar eens 

gebouwd door de landvoogden Albrecht en Isabella en verwoest door Keizer Jozef 

II, bereikten we weer De Bosuil, alwaar we genoten van een heerlijke lunch. 

 

                                                                         Bert 
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FIETSTOCHTEN in Oktober. 
 

De fietstafel van de Nederlandse Vereniging biedt U een kleine maar 

onderhoudende  tocht aan vertrekkende vanaf ons verenigingsgebouw. Om 11u00 

komen we daar te samen. Het is een tocht van ongeveer 27,5 km. Neem een 

lunchpakketje mee. Garantie op het weer is er niet, daarom bij slecht weer, echt 

slecht weer,  wordt de  tocht afgelast. Alhoewel een beetje wind en regen ons niet 

deert.  Schrijf U vooral in ! Voor verdere info; 

 

Contactpersoon Theo Orie, 04 76 27 13 68. 

 

 

                       
  

En op 27 oktober, dinsdag,  een fietstocht in de omgeving van Mechelen. Beide 

tochten wel met een picknick en ook afhankelijk van het weer. Plaats en 

verdere gegevens omtrent de laatste tocht volgen nog via e-mail. Iedereen van 

Nederlandse Vereniging die mee wil fietsen moet zich wel inschrijven. 

Ondergetekende incluis.   

 

Contactpersoon Theo Orie, 04 76 27 13 68. 
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Lezing 29 oktober 2020. 
 

“De visch wordt duur betaald…” We kennen allemaal die verzuchting van 

Kniertje in “Op Hoop van Zegen”, het sociale drama van Herman Heijermans 

over de Nederlandse Visserij dat in 1900 met veel succes op de planken kwam.  

 

De lezing van ons lid Thomas van Rijn over “De Europese en Nederlandse 

visserij na de Brexit" op donderdag 29 oktober verlegt en vergroot de 

uitdagingen van de Nederlandse Visserij naar het heden.  

 

Wat zijn de gevolgen van Brexit en de Britse leuze ‘soevereiniteit in eigen 

wateren’ en het alleenrecht voor Britse vissers in het Kanaal, de Noordzee en de 

wateren rond Schotland? In deze wateren hebben Nederlandse vissersschepen al 

decennialang op tong, schol, makreel, haring, gevist. 

 

 
 

Kan het Verenigd Koninkrijk dit zomaar doen? Mogen de Britten dan ook niet 

meer in de ‘EU-wateren’ vissen?   Hoe zit het met de toewijzing van visquota aan 

de EU-vissers en de Britten teneinde de visbestanden niet uit te putten. Op welke 

markt mogen wiens vissen verkocht worden? 

 

Een beter voorbeeld van de Brexit problematiek bestaat niet.  Bij sommige van 

Nederlands – Engelse zeeoorlogen in de 17e eeuw was de visserij een aanleiding. 

Zover zal het vast niet komen, maar de lezing van Thomas van Rijn over deze 

oer-Nederlandse problematiek kunt u eenvoudig niet missen. 

 

           

Thomas van Rijn: “De Europese en Nederlandse visserij na de Brexit" op 

donderdag 29 oktober in de Nederlandse Vereniging.  Aanvang 20:00 uur.  

 

Roderick 
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ANDERE TIJDEN 

VERSLAG VAN EEN PRAKTIJKSTAGE IN DE HERFST en WINTER 1957-1958 

Na mijn HBS-A diploma in 1956 heb ik mij ingeschreven op de Huishoudschool Laan van 

Meerdervoort, zoals deze opleidingsschool destijds heette, voor de eenjarige opleiding tot 

Huishoudkundige.  Een verplichte stageperiode van zes maanden volgde daarna om het diploma 

te kunnen krijgen. Deze periode was verdeeld over drie maanden werk in een instelling, zes 

weken werk in een welgesteld gezin en zes weken werk in een gezin uit de categorie sociale 

minima, zoals dat nu heet. 

 

 

 

In september 1957, ik was toen 19 jaar, begon ik in het Zuidwalziekenhuis, de voorloper van het 

Leyenburgziekenhuis, in Den Haag. Gepland werden werkzaamheden in de Grote Keuken, de 

Dieetkeuken, een Afdelingskeuken, een ziekenzaal en de eetzaal  voor artsen en de eetzaal voor 

het andere personeel. Het waren andere tijden dan nu, want de artsen aten apart en zij kregen ook 

luxueuzer eten dan de anderen. Ook was er werk voorzien in de wasserij en in de linnenkamer.  

Het was alles heel interessant en leerzaam om mee te maken behalve het werk in de linnenkamer. 

Men had mij er op school al voor gewaarschuwd dat het geestdodend werk zou zijn en dat ik er 

vooral op moest letten hoe het is om dit werk permanent als inkomstenbron te moeten doen. Een 

paar dagen van acht uur achter elkaar op de naaimachine gaatjes stoppen in kapotte lakens,  

handdoeken en operatielinnengoed heeft mij dat duidelijk gemaakt. Maar…. ik kan nog steeds 

bijna onzichtbaar gaatjes stoppen in kleding en linnengoed. 
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 In de Grote Keuken waar maaltijden voor 1000 personen werden bereid, heb ik meegeholpen 

met het maken van kaaskroketten. Met veel bewondering heb ik gezien hoe het personeel in ruim 

een uur tijd 1000 kroketten met de hand kon vormen. Ik deed er ook een paar. Het personeel 

moet gedacht hebben dat deze juffrouw, die lerares wilde worden, nog veel had te leren en zo 

was het ook. 

In dat najaar bereikte de A-grieppandemie Nederland en veroorzaakte veel zieken onder het 

verplegend personeel. Zoveel zelfs dat het ziekenhuis besloot om een paar ziekenzalen (in die 

tijd lagen “fonds”patienten op zalen met 10 - 12 bedden) te ontruimen om er de zieke, 

inwonende leerlingverpleegsters, zoals deze toen nog werden genoemd, te kunnen verzorgen. 

Maar wie dat moest gaan doen was de grote vraag. De onbetaalde stagiaires waren een uitkomst 

de keus viel op mij. Zodoende heb ik een paar weken zieke zusters verzorgd met bedden 

verschonen, troep opruimen en  eten en drinken brengen. De meesten waren van mijn leeftijd en 

heel erg ziek. Het was dankbaar werk om ze te kunnen helpen. Ik had al ervaring met zaalwerk 

op de afdeling Vrouwen Chirurgie  en daarvan herinner ik mij dat ik een dame die niet 

zelfstandig kon eten, omdat haar beide armen in het gips zaten, het eten heb moeten voeren. 

Beschermende materialen zoals plastic handschoenen, speciale schorten of mondbescherming 

waren alleen voor de operatiekamers en niet voor anderen beschikbaar. Gelukkig ben ik zelf niet 

ziek geworden. Voor mijn hulp tijdens deze A-griepcrisis ben ik bij mijn afscheid van het 

ziekenhuis door de directrice extra bedankt met de verontschuldiging dat het ziekenhuis niets 

kon betalen, maar dat ze wel een herinneringsbroche kon uitreiken. 

Na de Zuidwalperiode ging ik aan het werk bij een gezin in Scheveningen met acht kinderen 

jonger dan twaalf jaar. De vader van het gezin was broodbezorger en hij bediende zijn klanten 

met een bakfiets zonder motor. Met wat hij verdiende moest hij zijn gezin van tien personen 

onderhouden en dat was geen vetpot. De toeslagen die er nu zijn waren er toen nog niet. De 

dokter in de kraamkliniek had tegen de vrouw gezegd dat ze niet nog meer kinderen moest 

krijgen omdat dat haar dood zou worden. Ik heb niet durven vragen hoe ze dat gingen realiseren, 

want “de Pil” bestond nog niet. Het huis was te klein voor tien en de eetkamertafel in de 

achterkamer diende voor eten, huiswerk voor school en sociaal contact en vaak voor alles 

tegelijkertijd. Doodmoe en dolblij ging ik dagelijks om vijf uur weer naar huis, voor mij geen 

acht kinderen. 

Voor het laatste onderdeel van de praktijkstage ben ik gaan werken in het gezin van Rupi en 

Hanneke Kruize in Marlot. Zij speelden hockeyinterlandwedstrijden en hun kinderen Ties, 4 jaar, 

Hans, 3 jaar en baby Elsje (?) zijn bij wijze van spreken met de hockeystick in de hand geboren. 

Het was een goed georganiseerde huishouding. Ik mocht een keer mee nieuwe kleren kopen voor 

de kinderen bij de sjieke winkel Gerzon op het Spui.  
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De kinderen kregen een volledig nieuwe garderobe en de rekening werd naar huis gestuurd. 

Hoeveel dat was heb ik nooit gezien. De hockeycarrière van Ties heb ik daarna nog lang kunnen 

volgen. 

Deze zes maanden praktijkstage heb ik als zeer leerzaam ervaren, vooral op maatschappelijk 

gebied. Toen mijn stageverslagen door het ziekenhuis, de beide gezinnen en de school waren 

goedgekeurd kreeg ik mijn diploma Huishoudkundige en kon ik mij inschrijven voor de 

opleiding tot Lerares Huishoudkunde Acte N12. 

Hoewel ik later als lerares volledig bevoegd en didactisch verantwoord een klas met leerlingen 

perfecte kaaskroketjes kon laten maken, komen de kaaskroketten die wij nu thuis eten, uit de 

diepvries van de Aldi. Het gemak dient de mens, zeggen wij in deze moderne tijden. 

 

DE TIJDEN ZIJN ECHT VERANDERD. 

PS. Beste redactie, 

 

Aangemoedigd door het verhaal van Jaap stuur ik ter publicatie in het maandblad van de Ned. 

Vereniging mijn verhaal getiteld Andere Tijden, dat ik eigenlijk heb geschreven voor mijn 

kinderen en kleinkinderen, maar wellicht ook interessant is voor onze leden om twee redenen die 

nu ook actueel zijn: 

 

*Mijn ervaringen tijdens de A-grieppandemie in 1957. Toen was ik jong en werd niet ziek! 

 

*Het grote tekort aan stageplekken voor de huidige jongeren, die thuis moeten werken via 

video's op computerschermen. Wat ik toen aan ervaringen heb kunnen opdoen, kan nu dus niet 

meer. 

 

Met de hartelijke groeten, 

 

Trix Schoen 
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 1 oktober 2020 

20 - 10 - 16 

Wijzigingen Ledenbestand 

 

Adreswijziging: 

Mevr. C.C.J. BRAUCKMANN (Toos) GSM: 0486 493242 

Het Block 14  B002  - 3060 BERTEM 

E-mail: catharina.brauckmann@telenet.be 

 

Mr. B. HELDRING (Balt) GSM: 31 646565616 

Jan Muschlaan 59 – 2597 TP  DEN HAAG 

E-mail: b.heldring@europe.com 

 

 

------ 

 

 

Jarig in Oktober 

Dag Maand ACHTERNAAM ROEPNAAM TEL_HUIS GSM 
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kt
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IPEREN-RIP Coby 02/657 99 39 0475 714908 

5 COULE-vander STELT Ria 02/372 39 80   

8 VOORHAM Leo 016/406 635 0497 455545 

9 KOHN-NEREM Marit 02/657 15 04 0476 462597 

10 VEENHOF-SIJTSEMA Martha 02/767 58 31 0473 363268 

13 JANSSENS-MEIBOOM Fien 02/268 67 90   

16 MINNEE Gert 02/767 61 72 0488 266833 

16 VEENSTRA Kees 02/767 27 37   

20 VEERMAN Jacques 02/248 28 96 0473 611458 

22 JOLY Erik 02/358 59 27   

22 VOLLENBROEK Frans 02/675 71 14 31 651831026 

24 TOORN Arend 31 795004049 31 615111324 

27 DROSTE Flip jr   0475 775266 

28 WIJKERSLOOTH Maria 02/731 59 52   

 

Lief en Leed 
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