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1. Een “Corona/covid” domper op de maand van feestvreugde en verwachtingen. De
Algemene Vergadering van 8 december en andere activiteiten zullen opgeschort
worden tot in ieder geval 19 december:
Het bestuur betreurt het maar kan er vanzelfsprekend niet omheen. Het Overlegcomité
heeft opnieuw op vrijdag 3 december bijeengezeten over het verstrengen van het
“winterpakket” dat nog geen week eerder was vastgesteld. De gemeente heeft het op haar
beurt nog eens bevestigd. Dit aangepaste winterpakket en het beleidsuitgangspunt van de
(Vlaamse) regering noodzaakt “in het licht van de ernstige epidemiologische toestand in
Vlaanderen – om de georganiseerde activiteiten binnen stil te leggen tot 19 december”. De
strengere maatregelen moeten het aantal contacten beperken en de verspreiding van het
virus afremmen om zodoende de belasting in de zorg opnieuw beheersbaar te maken. Zie
voor een integrale versie: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0312/.
Dit aangepaste “covid” beleid wil zeggen dat alle NV activiteiten tot 19 december zullen
worden opgeschort tot nader order. Dit houdt in dat
• De overdracht van de voorzittershamer van Ton Meijer aan ondergetekende
uitgesteld wordt tot in januari 2022.
• De kerstlunch en de oudejaarsavond (zie hieronder) opnieuw bekeken zal worden
aan de hand de volgende vergadering(en) van het overlegcomité en de ernst van de
epidemiologische toestand.
• De gaande lustrumtentoonstelling “Wat Tervuren en Nederland verbindt” als
publiekelijk event open mag blijven tot 12 december.
2. Kerstlunch op woensdag 22 december 2021 (onder voorbehoud):
Het bestuur heeft senior Kapelaan en Kanselier Paul Vrolijk van de Anglicaanse Kerk in
Brussel weten uit te nodigen voor het uitspreken van een gepaste kerstboodschap op 22
3

december. Ook zal er voor live kerstmuziek gezorgd worden. Als doel voor de Kerst collecte
is Villa Fura vzw. in Tervuren gekozen: bouwen aan een warm (T)huis voor mensen met een
beperking in Tervuren. INCLUSIEF leven, wonen, werken, genieten, … in Tervuren. Tijdens de
lunch zal het een en ander uitgelegd worden.
3. Oudejaarsavond (onder voorbehoud):
Speciale aandacht vraagt het bestuur voor de oudejaarsavond op de Vereniging die
opnieuw op stapel staat bij voldoende belangstelling. De laatste oudejaarsavond 31
december 2019 werd door de vele aanwezigen zeer gewaardeerd. Zoals Riekje van der
Horst schreef over deze laatste oudejaarsavond: “Niet alleen de sjoelbakken bleven
onaangeraakt ook de dansmuziek bleef uit. De “beentjes” gingen niet van de vloer, want daar
was eigenlijk geen tijd meer voor. Volgende keer misschien toch wat dansen en diegenen die
hun beentjes niet meer van de vloer kunnen krijgen kunnen dan sjoelen. Dat kun je n.l. ook
zittend doen.” Gelieve bij belangstelling een seintje te geven aan Annelies Smilde
annelies_smilde@outlook.com. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
4. Lustrumtentoonstelling “Wat Tervuren en Nederland verbindt”.
Over bezoek en interesse in deze tentoonstelling heeft de Lustrumcommissie geen klagen.
Ook de NL Ambassadeur J.P. Kleiweg de Zwaan deed de tentoonstelling de eer aan. Hij
schreef er een wervende “tweet” over (zie verderop in het e-blad). Verwacht wordt ook een
bezoek aan de tentoonstelling van Dr. F(rans). C.G.M. Timmermans, eerste vicepresident
van de EU-Commissie.
5. Het Bourgondisch buffet (18 november jl.) en tentoonstellingen:
Eindigend met een noot van waardering: het bestuur heeft een gevoel van tevredenheid
overgehouden over het afsluitingsbuffet van het XXIII Lustrum en de tentoonstellingen. Het
heeft veel waardering over de wijze waarop deze activiteiten georganiseerd zijn. Het buffet
verliep in een opgewekte en goede sfeer, het was goed verzorgd en de tafelgesprekken en
toespraken waren geanimeerd. Gerard Penning (op de foto met Ton Meijer), de voorzitter
van de Hollandse club uit Antwerpen, sprak over de aanstaande transitie van de
voorzitter(s) in de NV: “Zoals de ouden zongen piepen de jongen.”
Namens het bestuur
Paul Brouwer (3 december 2021)
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Programma

NÊDERLANDSE

VERENIGING

.:,J. TE BRUSSEL

DE CLUB

DECEMBER 2O21

IS ALTIJD OPEN EEN HALF UUR VOOR DE ACTIVITEIT BEGINT,TENZI] ANDERS VERMELD,

woensdag

1

vrijdaq

3

zondag

18:30-21:00
16:00- 18:00
18:30
19:30
15:00-17:00

maandag

6 14:30-77:30

dinsdag

15:00-18:00
19:00-22:30
12:00
12:30-14:30
15:00
9 10:30- 14:30
10 16:00-18:00
17:00-19:00

woensdag

donderdag

vrijdag
maandag

vrijdag

7

13 14:30-17:30
77 16:00- 18:00

1B:30-22:30

x
*/+

Happy Hour
Biljarten
Maaltijd

Film : Victoria en Abdul
vrij dansen

Dansles en

#
x
*/+
#
x
#
*/+

Heeren XVII
Schaken

Bridgedrive
Bibliotheek open
Lunch

Algemene Ledenvergadering
Duplicate donderdagbridge
Biljarten
Aperitief op vrijdag
Heeren XVII

Biljarten

Clubavond

maandag
dinsdag
woensdag

20 14:30-17:30

15:00-18:00
22 12:00- 16:00

#
*/+

Heeren XVII
Schaken

vrijdag

31 18:00-01 :00

*/+

Oudjaarsavond

2T

De Club is gesloten van 23 December

Kerstlunch

tot en met 2 Januari

2O22

x inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling
# activiteit georganiseerd door externen

VOORUITBLIK JANUARI 2022
vrijdag
zaterdag
dinsdag
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18:30

15 17:00- 19:00
25 20:00

Filmavond met maaltijd
Nieuwjaarsreceptie
Lezing van P.J, Kleiweg de Zwaan,
ambassadeur

MEDEDELINGEN VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE
DECEMBER 2021
WOENSDAG 1 december van 18:30 tot 21:00
HAPPY HOUR
We zullen de jubilarissen van dit jaar vieren. Kom zeker meevieren.
VRIJDAG 3 december om 18:30
MAALTIJD
en om 19:30
FILMAVOND

genre: biografisch geschiedenis drama
jaar: 2017
duur: 1h45
regie: Stephen Frears
acteurs: Judi Dench, Ali Fazal
Victoria en Abdul is gebaseerd op het ware verhaal van koningin Victoria en haar
beste "Indische" vriend. Deze vriendschap werd door haar omgeving niet erg
geapprecieerd.
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WOENSDAG 8 december om 15:00
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Puntjes op de i’s, afscheid van onze voorzitter (als voorzitter) en benoeming van onze
nieuwe voorzitter.
VRIJDAG 17 december vanaf 18:30
CLUBAVOND
Voordat we aan de feestdagen beginnen, zitten we nog eens in vertrouwd gezelschap
rond de tafel.
WOENSDAG 22 december vanaf 12:00
KERSTLUNCH
Feestelijk en ook stemmig, want enige inkeer past.
VRIJDAG 31 december vanaf 18:00
OUDEJAARSAVOND
Lees verder in dit e-blad
Verder is de club gesloten van 23 december t/m 2 januari
VOORUITBLIK JANUARI
Vrijdag 7 januari
Zaterdag 15 januari
Vrijdag 21 januari
Dinsdag 25 januari

Filmavond met maaltijd
“Take the Lead”
Nieuwjaarsreceptie
Wijnclub
Clubavond
Lezing van P.J. Kleiweg de Zwaan, ambassadeur
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Oudejaarsavond
In het vorige maandblad stond onderstaande uitnodiging tot reactie, tot inschrijving bij Ton of bij mij. Het
artikeltje stond verstopt op het eind van een vol e-blad, maar toch ...We hebben weinig reacties van leden
ontvangen. Misschien was Oudejaarsavond nog te ver. Misschien bent u inmiddels gewend aan avonden thuis.
Bij het nalezen van het stukje werd ik toch weer enthousiast: het was immers een bijzonder geanimeerde avond,
opgeluisterd met passende filmbeelden, feestelijke maaltijd en vooral, vooral goed gezelschap. Dat is immers
wat we voor elkaar zijn.

“In 2019 - bijna een eeuwigheid geleden, lijkt het – bracht een groep leden oudejaarsavond door op
de NV. Ton en Debby en Hans en Annelies organiseerden de feestelijkheden: Heel wat dames brachten
heerlijke gerechten mee, zodat een mooi buffet klaargezet kon worden. Oliebollen inbegrepen. Het
werd gesmaakt. Jaap van der Horst vertoonde een onderhoudende film uit het rijke clubleven. Intense
gesprekken vonden plaats. Muziekje erbij. We hadden zo’n bezige avond dat de sjoelbakken
ongebruikt bleven. Het was een hele ervaring zo samen een feestje te bouwen.

We willen wel weer zo’n oudejaarsavond beleven. In gezelschap van medeleden. Zo’n beetje volgens
hetzelfde stramien: wie kan, steekt een handje toe; we maken een feestje voor elkaar. De vraag is of
er meer mensen zijn, die graag deelnemen aan zo’n oudejaarsavond.
Wij kijken uit naar reacties van mensen, die ook gezamenlijk die avond willen doorbrengen. (En
misschien ook ideeën hebben.)”
De kosten zullen beperkt blijven, maar we kunnen er nog geen exact prijskaartje aan hangen.
Graag ontvangen Ton en Annelies telefoontjes en mails van belangstellenden.
ton@almeijer.eu of 0494-539970
annelies_smilde@outlook.com of 0476-681029
Namens Ton, Debby en Hans,
Annelies
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HET VREDESLICHT
Ada Brandstetter was 25 jaar geleden een redacteur bij de openbare omroep ORF.
Als kind groeide ze op in het Duitstalige Sudetengebied (Tsjechië). Steden in dit gebied
hebben er een dubbele naam : Cheb (Eger), Karlovy Vary (Karlsbad), České
Budějovice (Budweis), Mariánské Lázně (Mariënbad), Ústí nad Labem [Aussig an der
Elbe) en Liberec (Reichenberg).
Tientallen jaren geleden brandde er in elk dorp een licht in één van de kerstbomen op
het dorpsplein. Mensen zakten af om er op kerstavond hun eigen kaars mee aan te
steken. Dit vuur namen ze vervolgens mee naar huis. En zo brandde er op kerstavond
in ieders huisje een vlam, afkomstig van dezelfde bron. Dit creëerde onder de mensen
een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid.
De ORF had oren naar het verhaal van Ada. De hoofdredacteur van de openbare
omroep, vond het een goed idee om medewerkers van de benefietorganisatie Licht ins
Dunkel een bijzonder licht aan te bieden. Deze mensen waren als een licht geweest
voor andere mensen. Men zocht en vond een permanent brandend vuurtje in de
geboortegrot van Bethlehem (Westelijke Jordaanoever). Dit licht bracht men met het
vliegtuig over naar de ORF-studio’s.
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Aanvankelijk gebeurde dat voor een éénmalig project. Maar al snel namen
verenigingen het initiatief over. In de kersttijd wordt dit Licht van Hoop over heel
Europa verspreid. 34 jaar later geven miljoenen mensen het vredeslicht als teken van
solidariteit door aan andere mensen, ook hier in België. Wat klein begon, groeide uit
tot een oceaan van licht. Iedereen vormde hierbij een deeltje van de ketting. De vrouw
uit Nußdorf am Attersee, heeft wellicht zelf nooit gedacht, dat het vredeslicht dergelijke
vormen zou aannemen.
Tijdens een live uitzending op de ORF in 2013 kreeg Ada van projectleider Günther
Hartl persoonlijk een lantaarn met het Vredeslicht aangeboden. Ada wist ons nog te
vertellen, dat we altijd de essentie van het vredeslicht voor ogen moeten houden. “Eén
van de belangrijkste boodschappen van het vredeslicht is dat je bewust de tijd
voor andere mensen neemt.”
Toegestuurd door Marlies van Rijn
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RÉSUMÉ WIJNREIS ZUID-LIMBURG op 9 en 10 OKTOBER 2021
De wijnreis kwam tot stand in samenwerking met Nederlandse Streekwijnen.nl

Na meermaals en langdurig uitstel kon dan eindelijk de geplande wijnreis naar Zuid-Limburg plaatsvinden
voor 17 leden van de Nederlandse Vereniging en dat bij heerlijk warm herfstweer, getuige deze foto na aankomst bij
de werkelijk schitterend in het heuvellandschap gelegen 1e wijnboer Sint Martinus bij het plaatsje Vijlen.

We kregen een enthousiaste en gedegen uitleg van het gehele snoeiproces van de druiven op de akkers gedurende hun
hele groei- en rijpingsperiode tot aan de pluk: hierna voelden we ons eigenlijk zelf al een beetje als een “wijnboer”, zo
staande bij de wijnranken! Dan natuurlijk bezoek aan de wijn-proces afdeling, de wijnkelder en tenslotte de proeverij
waar het tenslotte allemaal om draait: Wat maken die Limburgse boeren ervan? Is de wijn lekker? Heeft de wijn
karakter? Na eerdere bezoeken aan “doorgewinterde” wijnboeren in Frankrijk en Duitsland waren de verwachtingen
hoog gespannen en begonnen we er aan met een beetje sceptisch gevoel en geringe verwachtingen .
Hierna volgde op dezelfde dag bezoek aan de inmiddels gereputeerde Apostelhoeve, aan de zuid-westrand van
Maastricht.

Ook dit is een uiterst modern bedrijf met zelfs een hypermoderne druivenoogstmachine, waarbij letterlijk geen druif
verloren gaat, en een prachtig wijnproeflokaal: de foto toont de nieuwe generatie wijnboer, wel nog in praktijk
ondersteund door vader. Hun succes is zó groot, dat zij de vraag naar hun wijnen door restaurants alleen al in
Nederland niet meer kunnen bijhouden en dus fors uitbreiden met nieuwe wijngaarden en zich nu verder in hun
huidige succesvolle druivenrassen specialiseren in plaats van naar een breder assortiment toe te groeien: de droom van
elke ondernemer!
Trouwens, álle Nederlandse wijnboeren blijken een grotere vraag naar Nederlandse wijn te ervaren dan zij kunnen
aanbieden (ondanks de toch forse prijzen). En nu het voor druiven geschikte klimaat snel oprukt van Zuid-Limburg tot
het noorden van Noord-Nederland, breiden ook de andere wijnboeren verder hun areaal uit. Sommige van de door ons
bezochte wijnboeren zijn al enkele jaren begonnen met rode wijn te maken, al constateren wij wel dat de kwaliteit en
subtiliteit hiervan nog wel flink moet worden ontwikkeld, terwijl de witte wijnen al wel een heel mooie kwaliteit
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hebben bereikt, dankzij het zoeken en uitproberen van nieuwe en onbekende rassen: er wordt veel geëxperimenteerd
en meestal worden hiervan “blendages” gemaakt met lang bestaande druivenrassen: de beroemde wijnbouwlanden
zullen zeker geleidelijk gaan merken dat de concurrentie nu ook nog eens “uit het noorden” op hen afkomt!
De volgende dag begonnen we met bezoek aan een echte klassieke, kleine en nog zeer ambachtelijke wijnboer John
Cox met zijn bedrijf “Domaine de Salamander”, juist omgetoverd van melkkoe- naar wijnbouwbedrijf.
Gepassioneerd legde John in de wijngaard uit hoe hij daar vrijwel in zijn eentje werkt. Daarna pakte hij in een tot
wijnlokaal ingerichte koeienstal royaal uit met ons zijn wijnen te laten proeven: mooie wijnen, waarbij hij de vrijwel
onbekende Siegerrebe druif (zie bordje links op de foto) tot een heel mooie droge aromatische witte wijn heeft omgevormd.

Maar….we moesten verder en landden bij Domein Holset te Lemiers, volledig gespecialiseerd in mousserende witte
wijnen: een zeer modern “hybride” bedrijf, nl. naast een héél mooie B&B zijn ze ook wijnboer. Ook weer prachtig
gelegen in het heuvellandschap: goed op weg naar al best mooie mousserende wijnen, leuk om er te logeren!
Tenslotte eindigden we bij de prachtige oeroude Hoeve Nekum, gemanaged en vrijwel in zijn eentje ook bewerkt door
de sympathieke – en droog-humoristische Math Bollen, met de Apostelhoeve als overbuurman (familie) en met een
heel eigen vinificatiestijl en -filosofie. Zijn proeflokaal is prachtig gerestaureerd, waar wijnproeven ook genieten is
van een prachtige architectuur: van de Auxerrois- en Riesling-druiven heeft hij karaktervolle witte wijnen gemaakt,
die zeker ook verder in kwaliteit zullen groeien. Aan de Pinot Noir “op eikenhout-snippers” moet hij echter naar mijn
idee nog wel wat aan kwaliteitsontwikkeling en karakter doen t.o.v. concurrentie uit de klassieke wijnwereld.

Iedereen vond het een zeer geslaagde wijnreis, een ontdekkingstocht in een nieuwe wijnwereld, die innovatief is,
modern, gedurfd en die weldra zijn vaste plaats zal hebben als uitbreiding van de bestaande, klassieke wijnwereld:
Nederland is echt wel op weg een vaste plek te veroveren als professioneel wijnbouw-land.

Rob Hoebee
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Bezoek Nederlandse Ambassadeur aan tentoonstelling
“Wat Tervuren en Nederland verbindt”

Op 19 november jl. bezocht de
Nederlandse Ambassadeur P.J.
Kleiweg de Zwaan op de
Nederlandse Vereniging de
tentoonstelling “Wat Tervuren
en Nederland verbindt”. Deze
tentoonstelling toont de vele
raakpunten, parallellen wat
‘Nederland’ was in Tervuren en ‘Tervuurs’ in Nederland in de breedst mogelijk
context. Het gaat over historische figuren en monumenten over kunst,
literatuur en cultuur, over heldenmoed en over politiek en media.
De Ambassadeur werd rondgeleid door de opstellers van de tentoonstelling:
Annemie Breugelmans, Elisabeth Derveaux, Frans Vollenbroek en Paul
Brouwer. Afgestudeerd als historicus bleek hij niet alleen een geïnteresseerd
luisteraar te zijn maar ook een brede kennis te hebben van de historische
figuren die op de tentoonstelling te zien zijn. Hij stelde vragen over de
architectonische verwantschap van het zomerpaleis te Tervuren en het Paleis
Soestdijk dat Kroonprins Willem van Oranje als
dank voor zijn verdiensten in de slag bij Waterloo
had verkregen. Hij ging ook in op het bezoek van
Koningin Wilhelmina in het Belgisch-Kongo
museum en kreeg uitleg over het verschillend
“culturele assimilatie” proces van het koloniale
verleden in beide landen.
Aan het einde van zijn bezoek schreef hij in het gasten boek genoten te hebben
van deze tentoonstelling en zei toe via de sociale media een wervende “tweet”
te sturen om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken.
Ambassadeur tweet tekst
P.Brouwer
22 november 2021
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Commercieel talent
Een paar weken geleden heb ik geschreven over mijn ervaringen met een meubelzaak waarin
niet veel commercieel talent aanwezig bleek te zijn. Het is mij regelmatig opgevallen dat dat
talent in België veel minder aanwezig is dan in Nederland.
Een jaar of 15 geleden hoorde ik van mijn apotheek dat het middel Cafergot, een middel tegen
migraine dat voor mij belangrijk is, uit de handel was genomen. Ik vroeg aan die apotheek, lid
van een keten, of het nog ergens bij een van de andere filialen voorradig was. Ze waren zo
goed voor mij naar de andere filialen te bellen, maar nee, het was bij hen niet meer te krijgen.
Dan heb ik nog wel bij 5 andere apotheken in Tervuren en Brussel naar het middel gevraagd,
steeds erbij vermeldend hoe belangrijk het voor mij was – dat ik eigenlijk niet zonder kon.
Maar ook bij die vijf andere apotheken ving ik bot.
Ik bedacht toen dat het middel misschien nog in Nederland was te krijgen. Ik belde naar een
apotheek in Bergen op Zoom en die vertelde mij ook dat Cafergot niet meer in de handel was
– maar voegde deze apotheek eraan toe – hij kon het zelf wel maken. Wat een opluchting was
dat voor mij – ik bestelde het onmiddellijk.
Maar nadat ik deze bestelling had geplaatst, rees bij mij de vraag: Hoe kon het dat een
Nederlandse apotheek Cafergot wel kon maken en een Belgische niet? Ik ging weer naar mijn
apotheek en vroeg of ze Cafergot misschien zelf konden maken. Oh ja, natuurlijk, dat konden
ze wel. En dan vroeg ik: “Waarom heeft u mij dat dan niet gezegd toen ik onlangs met een
recept kwam en wanhopig reageerde toen u mij vertelde dat het uit de handel was
genomen?”. Het antwoord was: “U heeft daar niet naar gevraagd”. Voor de vijf andere
apotheken gold hetzelfde.
Inmiddels is Cafergot opnieuw op de markt verschenen. Het wordt nu door een andere fabriek
gemaakt.
Maar er is iets aan de hand met Cafergot en wel dit: geen dokter schrijft het middel uit eigen
beweging voor. Ik heb van het bestaan ervan gehoord van een andere patiënt die me erbij
vertelde dat het bijzonder goed werkt, maar slecht is voor je gezondheid. Dus ik tobde eerst
nog tien jaren voort met middelen die je zonder recept kunt verkrijgen en die, hoewel van
beperkte doeltreffendheid, ook niet goed voor je gezondheid konden zijn.
Dus toen ik aan mijn huisarts vroeg mij Cafergot voor te schrijven moest ik enige weerstand
van haar zijde overwinnen, omdat ze niet graag een middel voorschreef dat niet goed was
voor mijn gezondheid. Maar op welke wijze het niet goed was voor mijn gezondheid bleef
onduidelijk.
Cafergot is een oud middel – het octrooi erop is vervallen. Dat maakt dat een doos met 100
pilletjes slechts 17 euro kost. Dan was ik wel voor een jaar onder de pannen.
Toen verscheen een bericht op de voorpagina van heel wat kranten: er was eindelijk een
middel tegen migraine op de markt dat geen nare bijwerkingen had. De volgende dagen
klopten de meeste migrainepatiënten, en ook ik, aan bij hun huisarts om dit middel te
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verkrijgen. Het kostte ongeveer ongeveer 25 euro voor 4 pillen. (Je mag zelf uitrekenen
hoeveel duurder dit is dan 17 euro voor 100 pillen).
Maar dit middel was bij mij niet doeltreffend en had nare bijwerkingen.
Vervolgens las ik in de krant dat Nederlandse ziekteverzekeringen weigerden dit nieuwe
middel te vergoeden, omdat het niet beter was dan het oude en goedkope Cafergot.

Uiteindelijk ging ik in Gasthuisberg, na een wachttijd van zeven maanden, naar een neuroloog
die gespecialiseerd was in migraine.
Die bevestigde mij dat het nieuwe middel bij tal van patiënten niet werkte en dat het oude
Cafergot voor sommige mensen het enige was dat wel werkte. En als je het niet meer dan
tweemaal per week innam, zou het wel meevallen met het gevaar voor de gezondheid.
Ik concludeerde eruit dat de farmaceutische industrie een bedrijfstak is waar gewoonweg te
veel commercieel talent aanwezig is. Ze hebben reclame voor één van hun nieuwe, peperdure
middelen op de voorpagina van kranten weten te krijgen en hebben huisartsen ervan
overtuigd dat ze het goedkope middel niet moeten voorschrijven omdat het gevaarlijk is. Het
lijkt er intussen op dat dit middel vooral gevaarlijk is voor de financiële gezondheid van die
bedrijfstak.

Engelina Lucas
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DECEMBER 2021

Wijzigingen Ledenbestand
Overleden:
De heer W.L.A.J. VOGELEER (Walter)
Mevrouw E. KAN-NIESSINGH (Els)
Mevrouw A. à CAMPO-BRULEZ (Annie)

28/10/2021
19/11/2021
26/11/2021

Lidmaatschap opgezegd:
Drs. J.M.M. COOLEGEM (Sjef)

31/12/2021

Nieuw honorair lid: (Hollandse Club Antwerpen)
Drs. M.J. BERENDS (Manfred)

16/11/2021

Jarig in december 2021:
Dag

2
3
4
6
6
13
13
17
18
18
20
20
21
22
22
23
29
29
30

NAAM

Albertje Bouws
Frans de Nerée tot Babberich
Dicky Onneweer-van Ree
Rob Lodewick
Joop de Groot
André Middelhoek
James Anemaet
Jos Thomeer
Niek de Joncheere
Herman de Lange
Ed Zeeuw
Rob Pelt
Christa Steffen-Weidmann
Pieter Stek
Dick Tromp
Peter Coule
Herman Hensen
Froukje Robijns-Roolvink
Helene Beekers

Om reden van privacy zijn de adresgegevens en telefoonnummers van deze
leden achterwege gelaten. U kunt deze vinden na inloggen op de website onder:
Zoek in Ledenlijst.
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