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1. Geslaagde clubbijeenkomsten:
Het bestuur kijkt terug op 2 bijzonder geslaagde bijeenkomsten op de vereniging: Op 28
september hield Ambassadeur Robert de Groot een interessante lezing over de precaire
geopolitieke situatie tussen de EU enerzijds en Rusland en de Oekraïne anderzijds. De
opkomst was groot, de sfeer geanimeerd met een levendige discussie. Ook de Indonesische
rijsttafel (30 september) was traditiegetrouw weer ruim bezet met een aantal introducées
waaronder o.a. schepen Christine Tinlot.
2. Algemene Ledenvergadering (ALV 221213):
De najaar-ALV is gepland op dinsdag 13 december. Behalve de gebruikelijke agendapunten
‘Raming 2022 en begroting 2023’ en ‘Goedkeuring van de begroting 2023’ zal de ‘benoeming
van (plv) leden van de verificatiecommissie’ op de agenda worden opgenomen om de
continuïteit te waarborgen. Voorts zal de ‘NV enquête programma en activiteiten’ en het
onderwerp ‘ledenwerving’ een prominente plaats op de agenda krijgen, gevolgd door de
(ad interim )bestuursmandaten van Ir. A.L. Meijer en mevrouw C.R. Ernst.
3. Covid:
Het spook van de zoveelste variant van covid waart incidenteel rond. Ook onder de NV leden
duikt het her en der op. Lees hierna het betreffende e-blad bericht en de website referentie
met gepaste (overheid)adviezen hoe bij een positieve test te handelen.
4. Vooruit planning:
 Op 16 november is opnieuw een interessante lezing gepland: Athar Husain Khan,
Secretaris-Generaal bij de European Business Aviation Association (EBAA), zal
spreken over de toekomst van de Luchtvaart.
 De Kerstlunch is op woensdag 21 december
 De Nieuwjaarsreceptie is voorzien op zaterdag 14 januari 2023.
Namens het bestuur:
Paul Brouwer (voorzitter) op 27 oktober 2022
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Programma November 2022

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

vrijdag

4

zondag

6

woensdag

9

donderdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zondag

Biljarten
Aperitief op vrijdag
Dansles en vrij dansen

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

11:00-12:30
12:00
13:00-14:30
14:30-17:30
10 10:30-14:30
11
15 10:00-12:30
19:00-22:30
16 20:00-22:00
18 16:00-18:00
17:00-19:00
20 14:00-1800

Biljartles voor dames
Bibliotheek open
*/+ Lunch
Schaken
# Duplicate Donderdagbridge
Club gesloten
#
*

*

Kunstkring
Bridgedrive
Lezing van Athar Husain Khan : "Een
duurzame toekomst voor de luchtvaart"
Biljarten
Aperitief op vrijdag
Bridge op zondagmiddag

donderdag
vrijdag

24 10:30-14:30
25 16:00-18:00
16:00-18:30
18:30-21:30

#

Duplicate Donderdagbridge
Biljarten
Wijnclub
*/+ Clubavond

dinsdag
woensdag

29 19:00-22:30
30 12:00
11:00-12:30
12:30-14:30
14:30-16:30
14:30-17:30

Bridgedrive
Bibliotheek open
Biljart oefenen voor dames
*/+ Lunch
Leeskring
Schaken

* inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling
# activiteit georganiseerd door externen
VOORUITBLIK DECEMBER
vrijdag
dinsdag
woensdag

9
13 15:00
21 12:30

Filmavond
Algemene Ledenvergadering
Kerstlunch

av/3
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MEDEDELINGEN VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE
NOVEMBER 2022
DINSDAG 1 NOVEMBER en VRIJDAG 11 NOVEMBER
is de CLUB GESLOTEN
Het is een vreemde maand door al die officiële feestdagen (en
bovendien is Ludwina met vakantie). Daardoor is er bvb. geen
filmavond.
WOENSDAG 16 NOVEMBER om 20:00
LEZING door Athar Husain Khan
EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTVAART
Opnieuw een actueel onderwerp, belicht vanuit een andere hoek dan
de gebruikelijke. Het belangt ons weer en nog steeds zeer aan.
VRIJDAG 25 NOVEMBER om 18:30
CLUBAVOND
En niet zomaar een clubavond, maar het Captain’s Dinner
Kapucijners met alles wat daarbij hoort:
spekjes, augurken, zure uitjes, appelmoes.
Vroeger kregen we dat voorgeschoteld bij de vernissage van de
nieuwe kunstwerken van onze eigen kunstenaars. Nu zoeken we een
mooie datum in de herfst voor dit feestmaal.
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VOORUITBLIK OP DECEMBER
VRIJDAG 9 december

Filmavond met maaltijd
CONTAGION, een thriller

DINSDAG 13 december

Algemene Ledenvergadering

WOENSDAG 21 december

Kerstlunch
------------------

COVID
U hebt het in uw omgeving vast wel gemerkt: er waren weer meer besmettingen
met Covid en sommigen werden ook effectief ziek. Het was lang niet op dezelfde
schaal als in vorige jaren, mensen werden minder ernstig ziek, maar toch …
Ook in de NV hebben we van zieken en besmetten gehoord.

Inmiddels neemt het aantal besmettingen weer af, gelukkig maar.
We vragen u toch op uw hoede te zijn en elk keelpijntje serieus te nemen. Bij
twijfel doet u best een zelftest of u laat een PCR-test doen. U neemt verder
natuurlijk alle voorzorgsmaatregelen.
U kunt ervan verzekerd zijn dat wij bij de NV alle nodige zorg besteden aan
verluchting. We hebben een uitstekend luchtverversingssysteem dat “oude” lucht
uit de zaal zuigt en “nieuwe” lucht van buitenaf aantrekt naar de zaal.
Ontsmettingsmiddelen zijn steeds tot uw beschikking, zowel in de garderobe als
bij de bar.
https://www.info-coronavirus.be/nl/
Namens het bestuur,

Annelies Smilde
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OUDEJAARSAVOND
In een ver verleden, in 2019 ofzo, organiseerden we een Oudejaarsavond op de
NV. Dat was een succes: de avond was zo gezellig dat we niet eens alle plannen
tot uitvoer konden brengen. Heel wat mensen hadden verrukkelijke hapjes
klaargemaakt, spelletjes, muziek en film verzorgd.

Het jaar erna hadden we een soortgelijke avond in gedachten, maar toen is er een
virus tussengekomen. Nu stellen we ons de vraag of er opnieuw animo is voor
zo’n gezamenlijke viering van de laatste avond van het jaar.

U kunt blijk geven van uw belangstelling door u in te schrijven voor
Oudejaarsavond op de website. U kunt ook bellen of mailen met

Ton en Debby Meijer en Hans en Annelies Bender
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Wandeling Grimbergen op 20 oktober 2022
Onder leiding van Aagje startten die dag 11 wandelaars aan de tocht in en rond
Grimbergen. Er was regen voorspeld en iedereen had zich gelukkig voorbereid
met de juiste outfit. Elizabeth en Paul zelfs in felrode unilook, zo van “laat maar
komen, die regen”. En die kwam dan ook overvloedig. Op de modderige wegen
heeft gelukkig iedereen zich goed staande weten te houden. Maar ….. wat hebben
we genoten van de mooie natuur rondom Grimbergen. De landerijen met de oude
hoeves - vaak het vroegere eigendom van de rijke abdij - en het Lintbos in
prachtige herfstkleuren.
We bezochten het oude
vliegveld,
nu
nog
dienstdoende
voor
recreatieve vluchten. We
liepen langs de Maalbeek,
waar verschillende oude
watermolens te bewonderen
zijn, in totaal vijf. Vooral de
oude Tommenmolen was de
bezichtiging
meer dan
waard.
Er
zijn
een
museumpje en een brasserie
in gevestigd. We liepen door
een boomgaard en de
zongerijpte appels vielen
letterlijk voor onze voeten
uit de bomen. Maar het
hoogtepunt vormde wel de
bezichtiging
van de abdijkerk. Heel
indrukwekkend en groot,
met een mooie intieme
sacristie met een prachtig beschilderd plafond. We beëindigden de wandeling met
een gezellige lunch in De Herberg van Grimbergen.
Elly Blom
PS: Op de website vindt u nog meer foto’s van deze wandeling.

8

Glamour
Jaren geleden, toen ik nog werkte, had ik een poetsvrouw nodig. In die tijd ging
het veelal zo: je hing een kaartje op in de supermarkt “poetsvrouw gevraagd”, met
je telefoonnummer en eventueel het aangeboden loon. In die tijd waren de
poetsvrouwen tamelijk schaars. Dagen lang hoorde ik niets en toen meldde zich
een slordig geklede jonge vrouw die niet zo’n snuggere indruk maakte. Alles bij
elkaar genomen had ik niet veel vertrouwen in haar schoonmaakcapaciteiten.
Maar misschien moest je niet teveel op het uiterlijk afgaan en iemand een kans
geven. Ze kon dus bij mij beginnen.
Ik bleef die eerste werkochtend thuis om Lucie, zo heette ze, instructies te geven.
Om half elf gingen we koffie drinken. Lucie vertelde me over haar leven. Ze had
een dochtertje van twee. Ze woonde bij haar ouders. Haar vader was aan de drank
en haar moeder lag altijd in bed. Regelmatig kwam bij haar thuis de politie over
de vloer in verband met haar twee broers. “Het lijkt mij wel erg wat jij thuis
meemaakt” , zei ik en daar was Lucie het mee eens.
De week daarop nam ik weer een ochtend vrij om Lucie instructies te geven. Zou
ze nu begrepen hebben wat ze moest doen en hoe ze het moest doen? De derde
week besloot ik niet weer een ochtend vrij te nemen. Lucie zou nu toch alleen
moeten kunnen werken. Lucie vroeg me of ze de sleutels van mijn huis kon
hebben, dat was zoveel handiger voor haar en voor mij, zei ze, maar op dat
voorstel ging ik niet in, mede gezien haar veelbelovende broers. Ik vertrok die
ochtend dus naar kantoor, maar na een uur besloot ik toch huiswaarts te keren.
Lucie was eigenlijk toch geen persoon die je alleen kon laten.
Thuisgekomen zag ik naast de voordeur een stapeltje voorwerpen staan –
beddengoed, keukengerei, lampen enz.. die afkomstig waren uit een kast in de
garage waar ik spullen had opgeborgen die ik voorlopig niet meer gebruikte. Ik
vroeg Lucie wat dat te betekenen had. Ze zei dat ze die spullen aan het luchten
was. “Maar ik heb je niet gevraagd die spullen te luchten”, zei ik “ik heb je
uitgelegd dat je moet stoffen, stofzuigen en dweilen en in die kast heb je niets te
zoeken.” Behalve het verwijderen van voorwerpen uit de kast had ze in het geheel
niets gedaan. “Je begrijpt wel” zei ik “dat je nu meteen kunt vertrekken en dat je
niet meer hoeft terug te komen. “
Ze begon te huilen en stapte op haar fiets. “U moet niet denken dat ik een leuk
leven heb” riep ze me nog toe. Maar dat had ik nooit gedacht.
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Jaren later zocht ik opnieuw een poetsvrouw en volgde ik dezelfde procedure met
een kaartje in de supermarkt. Een vrouw meldde zich telefonisch aan en we
maakten een afspraak voor die avond om zeven uur. Om zeven uur wordt er
gebeld en als ik open doe zie ik…. Lucie. “Mevrouw,” zegt ze, “herinnert u zich
Lucie die hier vroeger heeft gewerkt?” “Ja”, zeg ik, “die herinner ik mij”. “Waar
moet dit op uitdraaien?” vraag ik mij af. “Wel,” antwoordt zij “ik ben haar
tweelingzus”. Ik heb die bewering niet betwist en gezegd dat ik al een poetsvrouw
had gevonden.
Nog eenmaal heb ik Lucie gezien. In de supermarkt. Daar stond ze bij de
tijdschriftenafdeling, verdiept in een glossy, naast haar karretje vol frisdrank,
chips, snoep en koek. Op afgetrapte schoenen, het lijf in een te nauwe, vormeloze
jas geperst, het haar in slordige pieken langs haar gezicht. De titel van de glossy
waarin ze zo was verdiept was “Glamour”.
Engelina Lucas
---------

Ed en Willem……….
De bever heeft
zich al eerder in
de Dijle gemeld,
maar intussen
heeft hij ook
leren traplopen
op de vistrap in
het Sluispark in
Leuven.

Leo Voorham
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Het Roodborstje en de gerooide Aardappels
Ik had de tanden van mijn riek gezet in het laatste stuk van het bed aardappels in de moestuin
toen hij kwam aanvliegen. Nieuwsgierig en toch op zijn hoede: zo streek het roodborstje neer
op het bed, met een veilige meter afstand. Hij hipte even rond en bekeek me met zijn
kraaloogjes. Ik bleef stokstijf staan en liet de te rooien aardappels even voor wat ze waren. Het
roodborstje vond het net zo spannend als ik maar het kwam toch met wat sprongetjes dichterbij.
Wederzijds werd een stilzwijgend pact getekend en hij kon zo beginnen aan waarvoor hij
eigenlijk was gekomen: het zoeken naar insecten.
Daarvoor moest wel iets gebeuren met de grond, die een zomer lang hard en droog was geweest.
Er was een week regen geweest, maar onder een doorweekt laagje van een tien centimeter lag
nog steeds droge grond. Maar er was toch al weer genoeg bodemleven om het roodborstje
emplooi te geven. Alleen: het was wachten op iemand die de grond zou loswoelen. Die taak
had het roodborstje mij toebedacht. Roodborstjes hebben een sterke territoriumdrift: zij kunnen
geen soortgenoten dulden op hun terrein. Mijn moestuin was van hem: dat was duidelijk. Maar
hij had me – tenslotte geen soortgenoot – nodig voor dat loswoelen. En zo werd het
aardappelrooien een klusje in dienst van Heer Roodborst. Hij scharrelde zijn insectenbuit bij
elkaar, wachtte rustig totdat ik mijn smartfoon had gehaald en bleef me als dank voor de
bewezen dienst nog even gezelschap houden; bij de pompoenen, in het rozenperk en tussen de
pastinaken. Het pact had gewerkt; wij beiden hadden voorraden aangelegd voor de lange, lange
winter!

Rogier Chorus
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Een ander verhaal
Mogelijk zijn de verhaaltjes over mijn loopbaan af en toe een beetje technisch, maar hoe moet ik
anders duidelijk maken waar ik mij mee bezig hield? Daarom voor de afwisseling iets heel anders. Onze
verhuizing van Nederland naar België was nogal problematisch, maar na een jaartje of zo waren we
min of meer gesetteld. De kinderen gingen naar de Prinses Juliana school in de d 'Oultremontstraat in
Etterbeek, één van de aanknopings- punten voor nieuwkomers, en we maakten kennis met o.a. de
families Palmen, van Kleef, Blom en Rosenthal. De hockeyclub Oranje was een andere bron van
contacten (de Nederlandse Vereniging is veel later gekomen).
Het sociale leven stond voldoende op de rails om te bedenken dat er weer een piano in huis moest
komen. De lezer die mij wel eens heeft horen spelen weet dat het dan niet gaat om een concertwaardig
instrument dat bij mijn spel vrijwel elke dag gestemd zou moeten worden. Nee, voor de aanschaf
richtten we ons tot de streekkrant, de advertenties voor tweedehands piano’s. Echter, telkens als wij
met de verkoper in contact kwamen, was de piano net aan iemand anders verkocht. De strategie moest
veranderen bedachten we, het is aan ons om een advertentie plaatsen. Riekje, met haar linguïstische
ervaringen, begreep onmiddellijk dat "piano gezocht" te Nederlands klinkt. Zij suggereerde: "zoek te
kopen occasie piano" en dat werkte perfect. Het regende telefoontjes en binnen de kortste keren had
ik er, uit het grote aanbod, twee geselecteerd, ik had moeite om te kiezen. Voor het transport van een
piano is passend vervoer nodig en mijn vriend Gerrit Rosenthal, werkzaam in de textiel en in het bezit
van een bestelwagen, had aangeboden te helpen.
Als we dan toch aan het sjouwen moesten, bedacht ik, kan ik het best twee piano’s te kopen. Gedrieën,
Gerrit, mijn zoon Mark en ik, klaarden we de klus en zo kwamen er twee piano’s in de living te staan.
Mark en ik speelden soms duetjes tot vermaak van vrienden en kennissen uit de buurt, waaronder
enkele leden van het comité dat het programma van het 75-jarig jubileum van de Nederlandse school
organiseerde. Een onderdeel van dat programma was het optreden van een studenten Zigeuner Orkest
en daarvoor moest een piano naar Brussel komen. Marjolein Rosenthal was één van die leden van het
comité - transport geen probleem - en op 2 april 1976 leverde één van onze piano's de mooiste
zigeunerklanken bij het jubileumfeest.
Tijdens dat gebeuren werd als gevolg van de gebruikelijke partyconversatie al snel algemeen bekend
dat het hier om onze tweede piano ging en werd er geïnformeerd of we die niet van de hand wilde
doen. Dat wilden we wel en niet alleen had het instrument snel een nieuwe eigenaar, de verkoopprijs
lag ver boven die van de inkoop. Die ervaring plantte de gedachte bij Gerrit en mij dat de pianohandel
kennelijk met een behoorlijke winstmarge gepaard gaat. Het duurde niet lang of de business floreerde.
Riekje plaatste een advertentie, Gerrit en ik gingen eerst onderhandelen om vervolgens met de
bestelwagen en Mark de piano op te halen. Vaak ook twee, maar voor meer was de capaciteit van het
vervoer niet toereikend.
Vervoer was een zware job, maar daarna kwam het vele werk. Een oude piano kopen gaat vlug, maar
voor je er op kan spelen moet er wel het één en ander gebeuren. Elke toets staat via een complex
mechanisme in verbinding met een hamertje, voorzien van een vilten bekleding, dat de bijbehorende
snaren in trilling brengt bij het aanslaan van de toets.
En met dat mechanisme kan veel verkeerd gaan, een toets die niet terug omhoog komt na het
aanslaan, is het meest voorkomende probleem, maar er zijn er nog meer. Riekje en Marjolein gingen
met stofzuiger en boenwas aan de gang en daarna repareerde ik het mechanisme. Vilt, in een piano,
normaal groen van kleur, werd indien nodig, vervangen door wit vilt afkomstig van Riekjes trouwhoed,
een kledingstuk duidelijk bedoeld voor éénmalig gebruik. Volgens mij kan geen enkele pianogrootheid
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het verschil tussen groen en wit vilt aan de klank vaststellen. De meeste van de piano’s die wij kochten
waren lange tijd

onbespeeld geweest en vaak stonden ze in minder geschikte opslagruimten. Niet alleen moesten ze
gestemd, vaak stonden ze meer dan een toon te laag en dan riskeer je dat de snaar springt als je er te
hard aan draait. Stemmen is een vak, een moeilijk vak, dat beheers ik niet, maar het lukte mij wel de
snaren voorzichtig, elke dag een beetje, bij te spannen zodat de toon weer “in de buurt” kwam en een
pianostemmer het werk in één sessie af kon maken. Zoals gezegd begon de inkoop met de streekkrant
en kwamen de piano's ook veelal uit kleine dorpjes.

De verkoop echter begon met een advertentie in “The Bulletin", een door expats gelezen maandblad
dat in Brussel verspreid werd (mogelijk nog). De tekst luidde "Antique piano with chandeliers for sale”.
Kaarsenstandaards vind je alleen op heel oude piano’s en de meeste die wij kochten waren zonder.
Het was echter in de verkoop zeker goed voor Bf 3000 extra. In Lissabon - ik kwam daar af en toe i.v.m.
omvormers – niet met piano's - had ik een winkeltje gevonden waar je voor een prikje van die oude
kaarsenstandaards kocht.

De pianohandel heeft ons enorm veel plezier verschaft. Van kopen, meestal in Vlaamse dorpjes, tot
verkopen en leveren bij hooggeplaatste industriebonzen en commissie-ambtenaren - alleen maar
lachen. De vaste businessstrategie was kopen voor onder de Bf 5.000 en verkopen boven de Bf 20.000.
Echter, het heeft niet al te lang geduurd, rugklachten, piano’s zijn te zwaar. En hoewel er in de
archieven van de kamer van koophandel niets te vinden is, de balans is ook nooit gepubliceerd
geworden, het bedrijf had wel degelijk een naam: “De firma Toets & Toon”.

Jaap van der Horst
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Mijn tuin in oktober.
Oktober is de zaaimaand. Dat zal dan waar zijn
voor een akkerbouwer, maar minder of niet voor
een kleine hobbytuinier. Het enige wat ik gezaaid
heb, is wat graszaad op kale plekken in het gazon.
De bollen van Tulpen, Narcissen, Hyacinten etc.
moeten normaliter in oktober gepoot worden. Ik
laat ze echter het hele jaar door in de grond zitten.
Dat geldt ook voor Blauwe Druifjes die al volop
uitlopen, dat belooft wat voor het voorjaar!

In oktober beginnen de bladeren aan bomen en struiken langzaam te verkleuren
om daarna af te vallen. In mijn tuin is de Krentenboom het eerst aan de beurt,
gevolgd door de Kardinaalsmuts. Door vermindering van de lichtintensiteit,
korten van de dagen, worden in de
bladeren
de
pigmenten,
voornamelijk
chlorofylen
en
carotenoïden niet meer nieuw
aangemaakt. Aangezien chlorofyl,
dat voor de groene kleur zorgt,
sneller wordt afgebroken dan de
gele, oranje en rode carotenen en
xanthofylen,
verdwijnt
de
overheersende groene kleur en
worden voedende bestanddelen uit
de bladeren terug in de boom of
plant opgenomen en worden
afvalstoffen
in
de
bladeren
opgestapeld. Aan de basis van de
bladsteel wordt een kurklaagje
gevormd en de sapstroom naar de
bladeren onderbroken. Door de
bladeren af te stoten wordt de
verdamping van vocht sterk
verminderd en kan de boom, struik, beter overleven in de drogere lucht in het
winterseizoen. Sommige bomen en struiken zoals Hulst, Rhododendron en
klimop behouden echter hun blad. Dit blad is dan bedekt met een waslaagje
14

waardoor
verdamping
wordt
tegengegaan. Naaldbomen hebben
sowieso een gering bladoppervlak en
verliezen dus meestal hun naalden
niet.
Wie ook niet verkleurt, is de Choysia
Ternata, Mexicaanse Oranjebloesem
op zijn Nederlands. Integendeel, hij
bloeit nu als nooit tevoren met
roomwitte bloemetjes hetgeen curieus
is gezien zijn naam.

Wat nu ook letterlijk opbloeit, na de
droogteperiode, is de Oost-Indische
kers die alsnog aan een klimpartij is
begonnen Hij is echter straks wel het
eerste slachtoffer van nachtvorst.
Verder bloeit nog volop het Komkommerkruid, Bernagie, met blauwe bloemen
evenals hier en daar een Goudsbloem en een Campanula. De lampionplanten
hebben dit jaar niet gebloeid, dus geen lampionnetjes.
In de moestuin bloeit de doorgeschoten Rucola sla met gele bloemetjes.
In de vorige maand heb ik al vermeld dat de Cotoneasters, Vuurdoorn en Hulst
vol met oranje-rode besjes zitten. Dat wordt dus smullen voor de vogels.
U ziet ook in oktober geldt weer “ Wat groeit en bloeit ons steeds weer boeit”
Bert Haijtink
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Wijzigingen Ledenbestand
Nieuwe leden:
Drs. G.B.A. FEEKES (Fons)
W. VERWEIJ (Wynold)

17/10/2021
17/10/2021

Adreswijziging:
Mevrouw J.D. DITTMAIR-HOMAN (Hanny)

17/10/2022

Lidmaatschap opgezegd:
Ir. H.E.M.J. HENSEN (Herman)
Mevrouw C.M.H. VOGELEER-van der VELDE (Corrie)

31/12/2022
31/12/2022

Jarig in november 2022:
Dag

5
9
12
13
13
13
13
16
16
20
22
23
27

NAAM

Julian Carrol
Cees van Iperen
Eva Minnee-Hanssens
Frits Bastiaens
Hans Prinsen
Cees Burger
Joan Carrol-Haanappel
Ruud Leijenaar
Bert Haijtink
Theo Orie
Pauli Heilbron-Meijer
Anton van der Lande
Paul Brouwer

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.
-----Secretaris
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