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Dit wordt alweer het laatste voorwoord van hetchaotische 2001. We gaan
geen historisch overzicht gevenvanalle leukeen,vooral, nare gebeurtenissen
indewereld,maar wezullen ons beperken tot water sinds het vorige
nummer allemaal gebeurd isinde kleinere wereld van Het Schildersnest en
omgeving. Wesommen allesdoorelkaar op,erzitgeen volgorde in.
We hebben dekinderen zien speleno.l.v. Peter
en Monique, wehebben gehoord, datvóórde
kerstvakantie alle kinderen vande St Jozefschool
7<ij£:itfü>^,-^iy^IrfvtJü&ISwJI
verhuisd zullen zijn, de straten bij de Rembrandt
ïïL •-'''Zzzï
Staete worden opgeknapt, kortom het kan weer
iet opin onze schilderswerèld.
inmiddels hebben we ook een paar interessante avonden gehad. Er was een
boeiende avond waaropeen uiteenzetting werd gegeven over de aanstaande
invoering van deEuro.Er werd nietalleen gesproken over omrekeningen van
guldens naar euro's en omgekeerd, maar dewerd een duidelijke verhandeling
gegeven overdeeconomische, financiële, politieke en historische
ontwikkeling van Europa sindsdeeerste wereldoorlog naarde noodzaak van
de euro. Debewoners van Het Schildersnest waren massaal verhinderd !
Dan waserhetBergensLokaal Dictee,dat,naar wij dachten, een succeswas.
Opvallend was,dat Het Schildersnest, netalsvorigjaar weer uitbundig
schitterde dooralgemene afwezigheid!
Sinterklaas hield zijn intocht in Maastricht en wehebben nognooit zo'n
grootse intocht, met zoveel publiek gezien. Limburgbewees inMaastricht dat
het organiseren van zo'n feest het best in handen gegeven kan worden aan de
Zuidnederlandse Camavalspecialisten. Jammer dat het de laatste presentatie
was vanAart Staartjes!
7©schiet hetjaar alweer op:na Sint nogbal enbol (kerst- en olie-)en dan
tuimelen weheteurorijk van2002 in!
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mmm
Vandaagwiliknietveelvertellen.Ikwil eigenlijk
alleenmaareengedichtlatenlezen,datmevoor
dezetijd heelgeschikt lijkt,ookalishetalzo'n70
jaaroud.
BertusAafjes, dieberoemdwerddoorzijn
verhalendgedicht"Een VoetreisnaarRome",
schreefeengedicht,datnogsteedsactueel is.Ikwas
wataanhetbladeren ineenaantalbundelsen
plotselingtrofditme.Ikweet,datheelveelmensen
eenhekelhebbenaanpoëzie,wantdieistaai,
ingewikkeldenwordtgeschreven doorvreemde
figuren, diedegekstedingeninelkaardraaien.Dat
isnatuurlijk helemaalnietwaar!Bladereensdoor
eenbloemlezing,waarinallerleidichtersstaan.
Vaakishetniets,totje eengedicht,leest, datje
treft, omdatje methetzelfde probleemtemaken
hebtgehad,omdaterbijvoorbeeld iemand uitje
naasteomgevingisgestorvenendedichternunet
zegt,watjij nietonderwoordenkanbrengen.Danis
opeensdichtkunst kunst.Dedichterschrijft niet
alleen:"Ikbenzozielig","Ikhebzo'nverdriet"over
zichzelf, wantdatinteresseert niemand.Nee,hij
geeft "een"gevalvanverdrietofzieligheid,datniet
alleenophemzelfslaat,maardatookjouis
overkomen,ofiemanddieje goedkent.Dankandat
gedichtje eenschokvanherkenninggeven.
Ookhetoorlogsgedicht datAafjes schreef,
veroorzaaktzoiets:hetgaatnietoveréénsoldaat,of
overéénbepaaldeoorlog,maaroverdésoldaat indé
oorlog.Hierkomthet:
DELAATSTEBRIEF
Dewereldscheenvollichteregeluiden
Eneensoldaatsliepopzijn overjas.
Hijdroomdelachenddathetvredewas
Omdaterinzijn droomeenklokgingluiden.
Ervieleenvogeldiegeenvogelwas
Nietvervanhemtussendewarmekruiden.
Enhijwerdnietmeerwakkerwanthetgras
Werdrood,eeniederweetwatdatbeduidde.
Hetregendeenwoei.Toenherbegon
Achterdegrijze lijnderhorizon
Hetbulderen-goedmoedig-derkanonnen
Maaruitzijnjas,terwijl hij liggenbleef
Bevrijdde zichhetlaatstewathijschreef:
Liefste,deoorlogisnognietbegonnen.
Klaas

SpellenmiddagBuurtvereniginghet
Schildersnest
Zaterdag 10november.
Wijwarenzorond2uuropdekleinespeelplaats
vandeSt.Jozefschool,toenPeterVoustenmooie
muziekmeebracht.OpdebolderwagenhadPeter
eenpaarboxengemonteerdenindebolderwagen
hadhijdrinkenensnoepjes meegebracht.
Daamawerdendegroepen ingedeeld. Ikzelfzatbij
MareVogels,DirkSimonsenRickEbus.We
haddendespellen,touwtrekken,blokken
omwerpenmeteenbal,doeltrappen, hindemislopen
meteeneiopeenlepeleneenzandspel waarjezo
vaakmogelijk openneermoetlopen.
Hetwaseenleukemiddag.
Allehelpershartstikkebedankt.

StanRemmen,MareVogels,Rick
EbusenDirkSimons.

Op 19oktober2001werdervoorde4ekeereen
bingoavondgehoudenvoorledenvan"Het
Schildersnest".indeaulavandeSt. Jozefschool.
Wewerdenontvangenmetkoffie encake.
Opdezeavondwaren40ledenaanweziggrooten
klein.
Deorganisatiehadgezorgdvooreenrijkgevulde
prijzentafel. Velewarengeschonkendoorde
middenstandersuitNieuw-Bergen.
Hetwaseenzeergeslaagdeavondwelkevoor
herhalingvatbaaris.
Aanheteindevandeavondgingenvelenmeteen
ofmeerprijzen naarhuis,diezehaddengewonnen
metbingoofhetbeantwoorden vanvragen,
voorzeggenwerdtoegestaan.
JopsRemmen werdaanheteindevandeavond
doorKoosVisserinhetzonnetje gezetvoorde
manierwoorophijdezeavondverzorgdhad.
Hethelebestuurbedanktvoorhetvelewerkdat
voorafging aandezeavond.Wegaannualuitzien
naardeavondvan2002
F.H.v.d.Vight
JacobMarisstraat4

DECEMBERDRUKTE.

Iedereenheeft hetweerdrukronddecember.
Sinterklaastijd isalvroeg.Dekerstkaartenmoeten
geschrevenworden.Endannogdevraag"Wateten
wevandaag?"Ofbetergezegd:"Watetenwemet
kerst?Gaanwenaareengezelligrestaurantofkoken
wezelf,nodigenweiemanduit,ofneeweblijven
gewoonlekkerthuis?".
Danmoetenerdenodigeboodschappen gedaan
worden,wanthetmoetwelspeciaalzijnronddeze
dagen.
Eennieuwejurkofbroekzalookwelleuk zijn,
wantja,dieouweiseigenlijk ookweerzooud.
Gektochdatronddezetijddemenswatgekkerte
werkgaat.
Hetistochgewoonkerstmis??
.èrstmiseengezelligetijd metelkaar,daar moetje
welvangenieten!
Endatgaathetbestmetwatgezelligheid.
Ofhetdannognietopkan, krijgen wede
oliebollentijd. OudenNieuw!
Daarmoetookeengezelligeavondvangemaakt
worden,metlekkerehapjes,enomerlekkerinte
knallen'nstevigpotje vuurwerk!
Tochkijkje eriederjaarweernaaruit!!Deeendie
erzotegenopziet.Deanderdiehetzogezellig
vindt.
Ikhoorbijdielaatstegroep,hopelijkjullieook.
Hetmagdanwattopdruktezijn,maarhetistoch
altijd welgezellig.
Vooralalsje lekkerlangvakantiehebt.
Vandezekantwensikjullieallenfijne feestdagen
k e e n knallend2002!!
Groetjes Melanie!!

Eenraretitelvooreenonderwerpinhetnestbericht
zouje misschienzeggen,maarderedenhiervanzal
hopelijk duidelijk wordenaanheteindvanmijn
verhaal.
Eenkleine"tour"ophetinternet leverde redelijk
watgegevensopoverditonderwerp.
Omtebeginnen wordtindeVanDalevermeld,dat
ditwoordsteedsvakeropduiktenuitgelegdwordt
als"heturinerenopoflangsopenbaregelegenheden
enprivé-eigendommen".

Ookiserzelfseenwebsiteaanditonderwerp
besteed.
Hierinwordtonderanderevermelddathetwel
degelijk eendelictisdatdelaatstetijd ouderwets
strengbestraft wordt.
Eenmooivoorbeeldvanhetnegatieveeffect van
wildpiassen iseenaantaljarengeledennoginhet
landelijk nieuwsgeweest. Hetginghierbij omde
aantastingvandekerkindenBosch.Hierbij
werdenuiteindelijk hekkengeplaatstrondomhet
helegebouwomverdereaantastingtegentegaan.
Ookziteraanhetovertredenvanhetverbodop
wildpiassenvoortaaneenbonvan60gulden
gekoppeld.
Waaromnugereptoverditonderwerp? Erismij
teroregekomendateropeenvanonzerecentelijk
feesten indebuurtsprakeisgeweestvan soortgelijk
gedragalshierbovenbeschreven.
Inhetbestuur ishierkortovergesprokenendatis
voormijredengenoegomtochevenaandachtte
schenkenaandit"fenomeen". Zekergezienhetfeit
datonzevolgendeactiviteit(oudejaarsborrel) eraan
zittekomen,lijktmijditopzijnplaats.
Lieveledenvanonzebuurtvereniging,alsde 'nood'
hoogisopeenvanonzevolgendefeesten volgen
hierbij enkelenuttigetips:
* degangnaaruweigentoiletis waarschijnlijk
geenonoverkomelijke afstand, gewooneenkwestie
vanoptijd aanlopen.Zogrootisonzebuurtnou
ookweerniet.
^
* Mochtdeaandrangerghoogzijn iseen
vriendelijk verzoekaaneenbuurtgenootdie
dichterbij woont,omdienstoilettegebruiken,een
reële mogelijkheid.
* Sponsoringvaneenverplaatsbaarurinoir
behoortooknogtotdemogelijkheden, daarwij
alsverenigingtearmlastigzijnomerzelfeente
plaatsen.
Wildpiassenvindenwijalsbestuurzekergeen
alternatiefenwijhopendanookvanhartedat,
mededoorditverhaal,ditsoortvoorvallentothet
verledenbehoren.
(ouderwetsstraffen met60guldenboetezouwel
goedzijn voordeverenigingskas?!Afgerond zalde
penningmeestererzeker30eurovanmaken!)
Metvriendelijke groet,namenshetbestuur,
JosRemmen.

Hallo buurtgenoten
Alsje als redactielid de penkrijgt toegeschoven,
krijgje het gevoel van"dit hadden wetoch
uitgevonden om als redactie minder eigen inbreng in
het nestbericht te krijgen".
Maarook wij komen aandebeurt, dusschrijven we
wel ietsoverons persoonlijk.
Ik"Huub"ben geboren inWellerlooi en wel inhet
"tuindorp" waar mijn oudersvanuit Zeeland (NBrabant) nadeontginning vanhetven naar toe
getrokken zijn om een eigen tuinbouwbedrijf te
beginnen.
Na mijn schooljaren inWellerlooi enop "de
Hamert"(richting metaal)hebik inBoxmeer het
vak automonteur
geleerd. Na enkele
jaren in Gennep bij
de autogarage
"Spoorzicht"
tegenover de
tentoongestelde
locomotief (destijds
rëdëhernög
sporadisch treinen) te
hebben gewerkt, ben
ik in 1976bij de
Nissan-garage in
Heyen begonnen.
In 1977trouwde ik enverhuisde naarHeyen. Na
enkelejaren liepdit huwelijk uit opeen scheiding,
waarna ik in 1979 inDuitsland ben gaan werken en
waar ik in2jaar tijd vele facetten vande bouw
leerde kennen.
In 1981,naeen herhalingvan militaire dienst,ben ik
inKevelaer bij de Fa.Quick begonnen als machinist
opeen asfalteermachine. Na5jaar wilde ik wel eens
ietsanders met meer uitdaging,en ben iktoen
begonnen inhetzelfde bedrijf aan een interne
opleiding als uitvoerder inde rioolbouw. Dit werk
doe ik nu 15jaar, en nogsteeds met plezier.
Inmiddels had ikook Angelique leren kennen.
Angelique isgeboren inHoensbroek. Haar ouders
waren destijds vanuit Vught en s'Hertogenbosch
naar het zuiden getrokken vanwege Pa's baan bij de
staatsmijnen. Nogvoordesluitingvan de
staatsmijnen verhuisde Angelique met haar familie
naar Bergen inverband met de nieuwe baan van

haar Pa bij de toenmalige darmenfabriek "Vaessen"
ophet industrieterrein.
Nahaar schooljaren inBergen en Boxmeer heeft
Angelique deopleidingvoor kleuterleidster gevolgd
inNijmegen. Na enkelejaren voor de klas gestaan
te hebben inBergen trouwde zemet een Engelsman
envertrok naar Engeland. Daar woonde en werkte
Angelique tienjaar, o.a. als receptioniste en
secretaresse,maar zekeerde in 1979terug naar
Bergen naar haarouders indePaulus Potterstraat.
Zonderechtgenoot welteverstaan.
Toen ikAngelique enkelejaren daama leerde
kennen, werktezealsdirectiesecretaresse bij een
Deens meubelbedrijf inMook. Deeigenaar van dat
bedrijf besloot naar Amerika te emigreren en
Angelique vond weereen leuke baan inGennep bij
een bedrijf inmeet-enregeltechniek dat ook
professionele geluidsapparatuur verkocht aan o.a.
deNOS ende Wereldomroep. Toch zocht
Angelique enkelejaren later weer een nieuwe
uitdaging die zevond in 1984bij Inalfa IndustnwS
in Venray, waarze nogsteeds werkzaam isvoorde
directie van dit metaalbedrijf.
Intussen konden Angelique en ikbeginnen aan de
opbouw vanons gezamenlijke leven in Heyen, waar
ikal woonde. Gezien mijn eigenlijke opleiding als
automonteur en mijn behoefte om in de
avonduurtjës watbij té~klüsseh7zoü"hët eengroot
voordeel zijn om eeneigen huis met garage te
hebben. Dehuizenjacht wasdusbegonnen en deze
eindigde inBergen opdehuidige locatie.Na vele
verbouwingen enaanpassingen aan onshuis,
hebben weereen echt thuisvan gemaakt en met de
laatsteaanwinst "onze verwenruimte met sauna"
zijn wij niet meer wegtekrijgen uitHet
Schildersnest.
Huuben Angelique
Wij geven de pen aan de familie Ebus.

Jebent onbetaalbaar, daarom verhogen weje salaris
maar niet meer.
Groen betekent onervaren en links staat voor
onhandig. Waar staat groen linksdan voor?
Van sommige mensen kan ikniet begrijpen dat ze
van miljoenen zaadjes desnelstezijn geweest.
Achter elke succesvolle man,staat een
stomverbaasde schoonmoeder.

Uit recent onderzoek is gebleken:Treinen rijden niet
optijd, maar oprails.
Na regen komt regent, kijk maar inhet
woordenboek.
Niet storen, ikben algestoord genoeg...
Deemancipatie van devrouwhoudt op watmeer
haar auto het begeeft.
Bij IT-ers gaatallesautomatisch, maar nietsvanzelf.
Wie zijn billenbrandt magblij zijn dat ie niet
andersom stond.
Managerbij een peptalk:
Afgelopenjaar stonden we aan de randvan de
afgrond maarsindsdien hebben weeen grote stap
voorwaarts gemaakt!
e misdaad isal georganiseerd. Nu de politie nog.
Geloofje in liefde ophet eerste gezicht, ofmoet ik
nogeen keer langslopen?
Van geld dat weniet hebben kopen wedingen die
weniet nodighebben om indruk temaken op
mensen diewe niet mogen.
Microsoft logica:op startdrukken omafte sluiten.
Niets iszoeerlijk verdeeld alshet verstand.
Iedereen denkt er genoegvante hebben.
Een huisarts weet vanveel dingen een beetje.
Een specialist weet vaneenbeetje, heel veel.
Ikben eensuper-genie: ikweet vanniks,alles
Zoalsdeoudenzongen, zohousen dejongen.
Ik praat niette snel,je luistertte langzaam.
Golfen isknikkeren voor rijke mensen diete lui zijn
omtebukken.
Liefde isblind,daarom kan zemij niet vinden.
Voetganger: een chauffeur die een parkeerplaats
heeft gevonden.
Leerstof:stofdat vrijkomt bij afvegen van het
schoolbord.
Tuurlijk. Waareen wil is,iseen weg.Helaas zijn er
opdemijne wegwerkzaamheden.
Jos

Mijn naam isKlaas,maar dat weet iedereen, want
dat staat hieronder. Waar dienaamvandaan komt,
isnogwel te bedenken. Klaaszal wel een afkorting
zijn vanNicolaas endat klopt, maar heeft die naam
een betekenis?
Om dattewetentekomen, moeten we inhet verre
verleden duiken, indeGriekse oudheid, inde tijd
vanHomerus, Herodotus enPlato.Indat oude
Griekskomje tweewoordentegen:Nikos,ofNikè
(met een-k-, deRomeinen maakten er later een-cvan), en Laos.Nikos,Nikè betekent
"overwinning".Nikè wasook de gevleugelde godin
van overwinning. InhetLouvre inParijs staat
boven aan eenbredetrap een enorm marmeren
beeld van haar,dat wereldberoemd is.Laos
betekent "volk". Nicolaas isdus"de overwinnaar
vanhet volk!"
Dat haddenjullie niet achter megezocht! Tussen
twee haakjes: denaam "Nicodemus" betekent
hetzelfde, want "demos"is"volk", denk maar aan
"democratie": "cratie", regering, "demos",doorheivolk, "volksregering".
Ikbenoverigens ingoed gezelschap:de Latijnse
vorm is"Nicolaus " (met een- c - ) endie komt al irr
de Bijbel voor. SintNicolaas isbijna eenbroer van •
me!Ikganu niet eenheel verhaal ophangen over
deze heilige.
Een andere Nicolaas isPausNiolaasT, die
•
omstreeks 860paus was. Ook zijn daar Nicolaas
vanTolentin enbisschop NilsHermansson. Er zijn
nogeen aantal heiligen, dieNicolaas heten, maar
die noem ik niet, want dan zou ikmaar verbeelding
krijgen.
Alsje dat allemaal zoleest,denkje óf :"Wat weet
die manveel",óf: "Hij wil laten horen hoe geleerd
hij is".Nou, wat iknetverteld heb,kunje vinden in
debibliotheek. In deafdeling "Taal" staat een
aantal voomamenwoordenboeken en ikheb een
aantal gegevens gevonden inde Prisma-uitgave.
Ook inencyclopedieën en natuurlijk inde computer
isveel tevinden, maar daar heb ikeen hekel aan.Ik
hebhet liefst bladzijden voor mijn neus en een boek
inmijn handen, waarin ikkan bladeren.
Toch kan ik iedereen aanraden eenshaar of zijn
voornaam optezoeken. Het isleuk werk enje
ontdekt somsonverwachte dingen.
Klaas

Het leek ons wel een leuk ideeom opdeplaats waar
normaal gesproken eenpuzzel staateen keer een
soort lezersquiz te houden.
De vragen zijn gebaseerd op allesdattotopheden is
verschenen ineen van de nestberichten.
Wie wordt nestberichtlezer(es) van het eerste
lustrum????
Dushebt ualle nestberichten bewaard, dan isdit
natuurlijk erg handig, zoniet,dan denken wij dat het
toch mogelijk isom devragen te beantwoorden.
Succesenveel zoekplezier gewenst.
Oplossingen voor31januari 2002 inleveren bij
Huub van Zuylen!
Vraag 1:
In de allereerste uitgave van
het nestbericht 'Mei 1998' stond eenbericht over
deprimeur vanhet geboortebord van debuurt. Bij
welk kind stond het buurt-geboortebord het eerst in
de tuin?
Vraag 2:
Ook stond er indeze zelfde
uitgave een mededeling omtrent onze vaste
vlagdagen. Hieronder ook dedatum van oprichting
van onze buurtvereniging. Trouwens opwelke dag
-werd-onze:buurtvereniging-Ook.aliweer_opgericht?
Vraag 3:
Debingoavond isinmiddels al
een begripgeworden inonzebuurt. Waar werd de
allereerste bingoavond gehouden?
Vraag 4:
Wie schreef inhet nestbericht
met regelmaat iets over onze nestschilders?
Vraag 5:
Reedsenkelejaren kunje je
opgeven voorde oudejaarsborrel. Waar wordt deze
ook alweer gehouden?
Vraag 6:
Wie wasde schrijver van een
hele reeksover instrumenten?

Vraag 7:
Ook staat er invrijwel inelk
nestbericht een item met betrekking totalles wat er
opinternet tebeleven valt. Wieschrijft deze items?
Vraag 8:
Wie istrouwens de
"pietenverslaggever" vanonze buurt?
Vraag 9:
InonslaatsteNestbericht een foto
vaneenbruidspaar uitdebuurt. Opwelk
vervoersmiddel verplaatsten zij zich?
Vraag 10: Er stond nogeen foto in diezelfde
uitgave.Inwienstuin werdhier gegraven?

Hallo lievekinderen en oudersvan het
Schildersnest.
Ook ditjaar hebben wij weer mogen genieten van
degezelligheid bijjulliethuis.
Het wasweer een gezellige dag.
'n drukke dag,maar het wasdemoeite waard.
We hebben dan nogwatprobleempjes gehad
onderweg, zoalsdebromfiets dieniet meer wou
brommen, en wehaddenbij onseerste adres al een
verkeerd pakje afgeleverd.
Maar het isallemaal gelukkig goed gekomen.
Ja daarstaje vantekijken hoewij,met die
drukke dagen zoopdebeen blijven.Daarom zijn
weook met zovelen,andershad Sinterklaas het wel
erg druk.
Trouwens ook nognamens sinterklaas allemaal de
groeten.Hijvond hetookvreselijkjammer dat hij
ditjaar erweernietbij kon zijn.
Bij deze willen wejullie nogmaals bedanken voor
degastvrijheid. Wij vonden het een geweldige dag,
wehopenjullie ook!
En misschien totvolgendjaar!!
Groeten PietPetra &PietPedro,

UanraanhanEftgmgm
Alhoewelnogeentijdje weg,tochalvasteenmededeling:
Dejaarvergaderingvanonzebuurtverenigingwordtgehoudenop:
Maandag 4februari 2002
indeaulavanhetvoormaligeMAVOgebouwaandeVanBergenstraat,
aanvang 20.00 uur.
Zetdezedatumalvastinuwagenda,zodatUerzekervanbentaanwezigtekunnen zijn
ommeetedenkenentepratenoveronzevereniging

Uitnodigingvoorde
oudejaarsborrel
Evenalshetvorigejaar willenweiedereenvandeJozefIsraëlstraat, JacobMarisstraat, Jacob
Ruysdaelstraat, PieterdeHoochstraatenhetRembrandtplein uitnodigenvooreen oude-jaars
borrel
Dezeoudejaarsborrel isbedoeldvoorallebuurtbewoners (ledenennietleden).
Debedoelingisimmers,enerzijdsomeenieder indegelegenheidtestellenomsamenmetde
andere leden terugteblikkenophet(verenigingsjjaar 2001,tetoostenophetjaar 2002,en
ituurlijk ommetelkaarwensenuittewisselen.
Anderzijds ishetookdeidealegelegenheidomookniet-leden eenkanstegevenkennistemaken
metdemensendieinhunbuurtleven,enmogelijktelatenzienenhorendatlidwordenvan
"HetSchildersnest"demoeitewaardkanzijn.
Debedoelingisomopnieuw tekiezenvoordezelfde locatie, enwelophetadresJozef
Israëlstraat 11en 13. Ookdedatum endetijdblijven hetzelfde, namelijk30decembervan
19.00tot21.00uur.
Inverbandmetdetemakenkostenvragenwijaanniet-ledeneeneigenbijdrage vanFL5,-per
persoon. Voorledenzijn ergeenkostenaandezeavondverbonden.
Inverbandmetdeinkopenwillenwewelgraagtijdigwetenwieerkan/wilkomenopdeze
bijeenkomst.
Leverdaarom onderstaandestrookingevuld,samenmetde(eventuele)eigen bijdrage,
yflgr29decemberinbijHennieduPortoJozefIsraëlstraat 13
Hetbestuur

