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Nieuwsbrief. 
 

   

 

April 2021                                  afdeling Oosterhout NB   
 
 
                                       

Dor hout? 
 
Dor hout, misschien een vreemde titel deze keer, zeker met bij-
gevoegde foto van bloesem erbij. Het is een term die momenteel 
nog wel eens gebruikt wordt om onze leeftijdscategorie mee aan 
te duiden. En dat is dan zeker niet positief bedoeld.  

Aanvankelijk voelde ik mij hierdoor gekwetst 
maar ik heb er eens over nagedacht en in 
mijn ogen is het een slechte term om men-
sen mee af te schrijven en doe je hiermee 
onrecht aan de natuur. Want het klopt hele-
maal niet. Als ik op dit moment naar buiten 
kijk, is vrijwel alles dor en droog. Maar dat 
wil niet zeggen dat het er niet meer toe doet. 

Tegenwoordig lopen wij net als velen elke 
dag een flink stuk. We verkeren in de luxe 

omstandigheid dat we het bos vrijwel om de hoek hebben. Dus daar 
lopen we vaak. Als je dan nu om je heen kijkt, zijn alle bomen eigenlijk 
dor en kaal, zowel de dikke als de dunne, oud en jong. Dor zijn zit niet 
in leeftijd! En als je goed kijkt zie je aan de meeste takken kleine knop-
pen zitten. In sommige tuinen zie je ook al struiken bloeien. En zitten er 
aan de dikste, veelal oudste bomen, niet de meeste knoppen? En komt 
er uit een klein dor zaadje vaak niet weer een prachtige plant? Even 
terzijde, met het laatste voorbeeld willen we u deze keer ook uitdagen. 
Maar hierover leest u verderop meer. 

Ik wil maar zeggen, dor heeft niets met oud te maken, oud zijn doet 
ertoe! Gelukkig denkt de meerderheid in ons land daar net zo over en 
krijgen we langzaam maar zeker onze vrijheid weer wat terug. Veel van 

http://www.pcob.nl/


2 

 

de oudsten onder ons hebben inmiddels al één of twee vaccinaties ge-
kregen en daar lijkt al effect van zichtbaar. Er zijn nog wel veel beper-
kingen en we moeten voorzichtig blijven, want de cijfers zijn nog steeds 
hoog. Maar we blijven goede moed houden. Het voelt voor mij momen-
teel eigenlijk net als bij het grote paasei dat ik vroeger als kind altijd 
kreeg. Tot Pasen stond het te pronken op de kast. Daarna begon ik 
voorzichtig aan de achterkant, zodat je het aan de voorkant niet zag. Tot 
uiteindelijk, en meestal ging daar geen week overheen, ook de voorkant 
en dus het hele ei eraan moest geloven. Op dit moment bevinden we 
ons nog bij de achterste stukjes, maar we zijn eraan begonnen. 

En Pasen komt eraan. Daardoor weten we, dat er altijd een nieuw begin 
is. Wat mooi dat dat bij ons zo samenvalt met het begin van de lente. 
Eigenlijk jammer dat dit feest hier doorgaans veel minder aandacht krijgt 
dan het Kerstfeest. In andere landen is dit vaak anders. Wij zijn wel eens 
naar het Griekse Paasfeest geweest. Daar omhelsde iedereen elkaar 
om middernacht omdat Christus was opgestaan en feliciteerde elkaar. 
Ik wil u hiermee eveneens feliciteren. Mede door Pasen weet iedereen 
dat hij of zij ertoe doet! Jong en oud, actief en minder actief.  
Ik las het onderstaande taoïstische verhaal in het tijdschrift van de 
PThU, dat mijn echtgenoot ontvangt. 

Een timmerman vraagt aan zijn leerling: “Weet je waarom deze krakke-
mikkige boom zo groot en oud is geworden?” ”De leerling antwoordt dat 
hij het niet weet. Dan zegt de timmerman: “Omdat als hij ergens voor 
had gediend, hij al lang omgehakt zou zijn en er tafels en bedden van 
zouden zijn gemaakt. Maar omdat hij nutteloos is, hebben ze hem laten 
groeien. Daarom is hij nu zo groot geworden dat je in zijn schaduw kunt 
rusten.” 

Ik ben er trots op dat ik nu ook bij het oudere dorre hout behoor! 
Ik wens u gezegend Pasen en een vrolijk Paasfeest. 

Marianne Los, voorzitter 

Van de bestuurstafel 

Op maandag 8 maart hielden wij onze bestuursvergadering weer met 
behulp van Zoom. Dat ging niet zonder horten en stoten aangezien 
Zoom het nodig vond om midden in onze vergadering een update te 
gaan doorvoeren. Dus werden we allemaal afgesloten en moesten we 
wachten tot we weer verder mochten. Niettemin hadden we weer een 
plezierig contact met elkaar. 

De activiteiten staan jammer genoeg nog op een laag pitje. Alleen de 
walking groep kan het bos in met tweetallen. De lief en leed groep heeft 
echter weer diverse bezoekjes gebracht en kaarten rondgestuurd. Wij 
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als bestuur schrikken dikwijls van het verslag omdat diverse leden kam-
pen met gezondheidsproblemen. 

We kregen een uitnodiging van de regio manager Ruud Heinen om aan 
een video meeting deel te nemen. Marianne en Mich hebben ingeschre-
ven. 

In de KBO-PCOB nieuwsbrief werd geattendeerd op de nieuwe wet Toe-
zicht en Bestuur Rechtspersonen. Hoewel wij als afdeling geen eigen 
rechtspersoonlijkheid hebben werden wij wel attent gemaakt op het in 
orde hebben van statuten en huishoudelijk reglement. Niet iets wat je 
dagelijks tegen het licht houdt. Na lezing blijkt dat er toch weer wat werk 
aan de winkel is. Als wij een en ander weer up to date hebben zullen we 
de gecorrigeerde versies op onze website plaatsen. 

De Nieuwsbrief van april heeft zoals u al gezien heeft weer een extra 
tintje en is weer 12 pagina’s dik. Reacties daarop horen wij graag. 

Plannen voor een ontmoetingsmiddag zijn er wel en wij hopen in sep-
tember weer te starten als onze doelgroep goed gevaccineerd is. 

Mich van Wasbeek, secretaris 

Contributie  

Graag wil ik iedereen, die de contributie voor 2021 al heeft overge-
maakt, van harte bedanken. Het is fijn dat we inmiddels al 75% van de 
contributies hebben ontvangen. 
En voor het geval u er nog niet aan toegekomen bent, we zien uw be-
taling graag vóór 1 mei a.s. tegemoet op NL22 RABO 0139 5807 19 
t.n.v. PCOB afd. Oosterhout. 

Rob van der Werf, penningmeester 

 
“Struikelen over de tassen.” 
 

Dat overkomt Eke Vleer één keer per jaar als alle deelnemers aan de 
fietsvakantie bij haar hun spullen droppen. “Er is dan geen doorkomen 
aan”, aldus Eke die deze keer bereid is gevonden om ondervraagd te 
worden in het kader van de “corona-interviews”. 
Eke behoort tot de zeer actieve leden van de PCOB. Iets wat velen van 
u wellicht niet weten omdat zij zich doorgaans bescheiden op de ach-
tergrond houdt. “Ik hoef niet zo op de voorgrond”, aldus Eke. “Laat mij 
maar lekker mijn ding doen.” In de tussentijd is zij wel deelnemer van de 
fietsclub, de nordic walking, crea club en leeskring. Daarnaast is ze “kof-
fiedame” tijdens de maandelijkse bijeenkomsten, contactpersoon voor 
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lief en leed, bagageverzamelpunt voor de 
fietsvakantie en bezorger van de nieuws-
brief. 
“Ik doe het graag”, aldus Eke. “Het levert 
gezellige contacten op, je blijft in beweging 
en ik kan mijn creativiteit kwijt. Er is een 
groot aanbod aan activiteiten binnen de 
PCOB. Met de fietsclub, fietsen we elke 
week zo’n 30 kilometer, elke keer een an-
dere route! We vertrekken op woensdag-
middag om 2 uur bij het hertenkamp in het 
centrum en ik ben rond kwart over vier 
weer thuis. Uiteraard is er halverwege een 

koffiestop om gezellig even bij te praten. Eén keer in de maand doen we 
een dagtour. Dan nemen we broodjes mee en gaan onderweg gezellig 
picknicken. Ik heb (net zoals de meeste deelnemers) wel een elektrische 
fiets. Ik doe het allemaal voor mijn plezier! 

Zo lopen we bij de nordic walking altijd lekker door. Soms loop ik voorop. 
Op de crea club kan ik mijn creativiteit kwijt en het is gezellig.” Voor de 
niet ingewijden: Eke is heel creatief. Thuis schildert ze en ze doet aan 
mozaïek.  

“Het leuke aan de leeskring vind ik dat je boeken leest die je zelf niet zo 
snel uit zou kiezen. En daar heb je dan vaak hele leuke gesprekken 
over. Hoewel, er is wel eens een boek waar ik niet doorheen kom en 
dan stop ik. Dan maar niet gelezen. En ach die andere activiteiten zoals 
koffieschenken, lief en leed en bezorgen kost me weinig moeite en als 
ik ergens niet voor voel, dan zeg ik het wel.” Op de vraag of ze ook nog 
andere hobby’s heeft, antwoordt ze, dat ze daar (begrijpelijk) niet aan 
toe komt. Maar Eke is drukte wel gewend, met een druk gezin met vier 
kinderen, die allemaal het huis uit zijn en inmiddels ook 5 kleinkinderen. 

Eke is al lang lid van de PCOB. In het eerste begin deed ze er niet zoveel 
mee, maar sinds ze alleen is komen te staan, is zij steeds actiever deel 
gaan nemen. “Als je alleen bent, moet je zorgen dat je contacten hebt 
en houdt”, aldus Eke. “Op dit moment liggen bijna alle activiteiten stil en 
dan zit je toch alleen. Dat vind ik maar saai; ik zal blij ben als er weer 
meer mogelijk is.” 
In de tussentijd doet ze wat ze kan doen op afstand. 
En al die bagage in de gang? "Ach, het is maar één keer per jaar en het 
is handig om het centraal te verzamelen in plaats van dat de vervoerder 
iedereen langs moet. Maar.... ik ben er wel eens over gestruikeld.” 
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Website 

Als bestuur willen we u graag nog eens wijzen op de website van de 
PCOB. Deze is recent vernieuwd. U kunt op de landelijke website uw 
postcode invullen en komt dan vanzelf op uw lokale afdeling, in ons ge-
val Oosterhout. Onze webmaster Irma zorgt ervoor dat de informatie die 
erop staat up to date is. De lokale ruimte op de landelijke website is 
echter beperkt. Vandaar dat het bestuur ervoor gekozen heeft dat u ver-
volgens ook nog door kunt klikken naar onze “oude” website. Hier vindt 
u nog meer informatie en ook de maandelijkse nieuwsbrief digitaal. Ook 
als u snel informatie wilt of een contactpersoon zoekt, kunt u dat hier 
vinden. www.pcob.nl  
 
 

 

Kleine dingen 

Geef wat minder om je plannen, 

leef wat meer in het moment. 

Want de toekomst, die komt zeker, 
ook als je er niet aan denkt. 

Wees niet bang voor wat gaat komen, 

Het is angst, die zorgen schept. 

“Later” is en blijft onzeker, 
Wees maar blij met wat je hebt. 

De zon staat altijd aan de hemel, 

Ook als je haar niet ziet staan. 

In jezelf ligt steeds de keuze, 
voor de weg die jij wilt gaan. 

Word maar niet verliefd op morgen. 

Zie de schoonheid van vandaag. 

Want het zijn de kleine dingen, 

Die je altijd bij je draagt. 

                                     Jildou Bakker  

 

 
 

Kopij voor de Nieuwsbrief van mei inleveren 

vóór 15 april bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl 

 

http://www.pcob.nl/
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Vakanties met aandacht 

Bij Het Vakantiebureau kunt u echt vakantie vieren!! Genieten van rust, 
de prachtige omgeving, het comfort van het hotel en van de heerlijke 
maaltijden. Van gezellige uitstapjes en avondprogramma’s, het ontmoe-
ten van nieuwe mensen. Maar bovenal biedt het u een Vakantie met 
Aandacht: de vrijwilligers nemen de tijd voor u, en staan dag en nacht 
voor u klaar met een helpende hand en een luisterend oor. Dat maakt 
onze vakantieweken pas echt bijzonder.  

In onze vakantieweken is iedereen van harte welkom. Wij willen vakan-
tie bieden voor mensen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Van-
uit deze gedachte organiseren wij onze vakantieweken. Onze open-pro-
testants christelijke identiteit komt daarnaast tot uitdrukking door de 
aanwezigheid van een pastor (predikant of geestelijk verzorger) in onze 
8-daagse vakantieweken. Met de pastor kunt u, als u dat wenst, van 
gedachten wisselen over zaken die u bezig houden. 

Onze hotels zijn gelegen in de mooiste delen van Nederland. Tevens 
kunt u kiezen uit één van onze 4 vaarvakanties. Voor informatie kunt u 
bellen met telefoon 0343-745890 of kijken op onze website www.hetva-
kantiebureau.nl. Of neem contact op met Mich en Greet van Wasbeek, 
telefoon 0162-692758.CH 

 

Uit de krant geknipt   

BEZOEKJES 

        Te vroeg voor paasbrunch met de familie 
       Op een paasbrunch met een voltallige familie 
       hoeft u niet te rekenen. Thuis mag u één vol-  
       wassene per dag ontvangen, volgens het gel- 
       dende advies. Via een mogelijke tussenstap  
       van twee, geldt een maximum van vier bezoe- 
       kers zodra we een risiconiveau zijn gezakt. Bij  
       de laagste risico niveaus geldt een advies van  
       maximaal zes en acht personen (exclusief kin- 
       deren onder de 12 jaar) per dag. Een bezoekje  
       aan bioscoop, theater, museum  of bowling- 
       baan mag volgens de routekaart weer vanaf  
       niveau 3 (‘ernstig’). Dan mogen daar maximaal  
       dertig personen tegelijk binnen; een aantal dat  
       in de volgende fases wordt opgeschaald naar  
       vijftig en honderd. Reserveren verplicht. 
 

Bron - BN/DESTEM 
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Waarom de kleur geel met Pasen? 

Hebt u ze al in huis gehaald? Gele linten, gele kaarsen, 

gele strikken, gele tafellakens en servetten en wat er 

nog meer aan ‘geels’ op de markt is? Geel is duidelijk 

een echte paaskleur. En dat heeft alles te maken met 

de kleur van de zon, die na donkere maanden eindelijk 

weer te zien is. Grappig is in dit verband dat peuters/kleuters als ze be-

ginnen te tekenen, behalve poppetjes met stakerige armen en benen 

heel graag de zon tekenen. En die altijd geel kleuren. En vraag je een 

kind de zon een gezichtje te geven, dan wordt het een lachend zonnetje. 

En een zon die lacht maakt mensen vrolijk, maakt mensen blij. 

Geel doet ons ook aan de lente denken; de meeste lentebloemen heb-

ben een gele kleur. De narcissen bijvoorbeeld die de Oosterhoutse ber-

men inmiddels geel kleuren, de gele krokussen waar ik hier ter plekke 

tevergeefs naar zocht, maar die in Delft, waar ik kortgeleden was, een 

gouden tapijt vormden. We kennen de toverhazelaar, de kornoelje, de 

forsythia; struiken waarvan de takken nog kaal zijn als de eerste bloem-

knoppen opengaan en ons verrassen met hun gele kleur. 

Ik noemde hierboven de forsythia, maar die struik lijkt bijna verdwenen. 

Vroeger stonden er talloze in de gemeente-plantsoenen en bij mensen 

in de tuin. Zelf zette ik in het voorjaar altijd een aantal takken met dichte 

knoppen binnen om dubbel plezier te hebben van de zonnige bloemen. 

Wat was het leuk de gele klokvormige bloemetjes één voor één open te 

zien gaan. 

Wat ik niet wist  -  en deze informatie dank ik aan internet  -   is dat de 

bloemen een ietwat frisse smaak hebben, die je als smaakmaker kunt 

toevoegen aan sla en als garnering in het kwarktoetje. 

De oude Chinese sjamanen adviseerden bij hoge koorts om thee te zet-

ten van de nog groene bessen. Deze bessen zouden koortsverlagende 

en ontstekingsremmende eigenschappen hebben. Maar in Nederland 

staan de bessen op de verbodenlijst vanwege mogelijke bijwerkingen. 

Dus laat de bessen maar gewoon aan de struik hangen.  

Matty Dekker 
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Werk aan de winkel! 

Beste leden van onze PCOB… 

Samen met de Nieuwsbrief en het PCOB-

Magazine treft u als verrassing een attentie 

namens het bestuur. Zo’n kleine 200 paas-

groeten zijn met liefde gemaakt en ook dit 

keer weer door de bezorgers bij ieder be-

zorgd.  

Wij denken aan u en zijn u niet vergeten.  

Maar….. op onze beurt vrágen wij ook iets 

van u! Dat u aan de slag gaat met deze 

bijen-vriendelijke zaadjesmix. Een klein hoekje in de tuin of een grote 

bloempot op het balkon volstaat.  

Het “wat en hoe” leest u op de achterkant! 

Maar het is niet het enige wat wij vragen. Als het lukt de zaadjes aan het 

groeien en bloeien te krijgen zou u ons een plezier doen door er een 

foto van te maken en die door te mailen aan mattydekker@hotmail.com. 

U mag de foto ook opsturen naar of in de brievenbus doen op het adres: 

Keiweg 60A. 

Omdat de zaadjes tussen juli en oktober pas tot bloei komen, wordt er 

geduld gevraagd. Maar in de loop van de maanden zullen wij u van tijd 

tot tijd aan de ‘Bee friendly’ actie herinneren.  

We hebben een paar prijsjes achter de hand om onder de (vele?) inzen-

ders te verloten. Mogelijk een extra stimulans om mee te doen!!!  

Dus beste PCOB-ers :  dat word zaaien  -  begieten  -  en genieten.  
 

Be friendly and go on ! 
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    Wist je dat….. 

1. alle Nederlanders samen met Pasen wel 32 miljoen eieren eten? 

2. een Nederlander ongeveer 192 eieren per jaar eet? 

3. Nederlandse kippen wel 10,2 miljard eieren per jaar leggen? 

4. een ei dat drijft in water waarschijnlijk over de houdbaarheidsda-

tum is? 

5. een kip bijna elke dag een ei kan leggen? Ze leggen er meer dan 

300 per jaar! 

6. je van het Voedingscentrum 2- 3 eieren per week mag eten? 

7. een ei normaal tussen de 45 en 75 gram weegt? 

8. we al vanaf 320 voor Christus eieren verstoppen? 

9. het paasei oorspronkelijk een symbool was voor vruchtbaarheid? 

10. dat je gekookte eieren makkelijker kan pellen als je ze even laat 

‘schrikken’ in koud kraanwater? 

11. de eieren van een uil niet ovaal, maar helemaal rond zijn? 

12. het ei van een struisvogel zo sterk is, dat hij het gewicht van een 

volwassen mens kan dragen? 

13. de kolibrie het kleinste ei legt, dat weegt maar 0,5 gram. 

14. als je een ei lang in azijn legt de schil helemaal oplost en je een 

doorzichtig ei overhoudt? 

15. Wetenschappers het niet met elkaar eens zijn over wat er het 

eerst was; de kip of het ei? 

16. de naam Pasen komt van het Joodse feest Pesach? 

17. als je wilt weten of een ei rauw of hardgekookt is, je het ei even 

moet laten draaien. Als het ei makkelijk rond z’n middelpunt draait, 

is het gekookt. Als het heen en weer wiebelt tijdens het draaien, is 

het nog rauw 

18. dat er in eieren veel eiwit, ijzer, mineralen en vitamines A, B en D 

zitten? 

19. gemiddeld  een ei 70 calorieën en 5 gram vet bevat? 

20. het verschil tussen bruine en witte eieren niets heeft te maken met 

de kleur van de pluimen van de kip, wel met die van de oorlellen. 

Kippen met rode oorlellen leggen bruine eieren, kippen met witte 

oorlellen witte eieren. Een verschil in smaak is er niet. 

Bron: Productschap Pluimvee & Eieren  

 

20 weetjes over eieren 
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Uit : Het geluk van de sprinkhaan van Toon Tellegen 

 

Toon Tellegen is een Nederlandse schrijver, arts en dichter die vooral 
bekend is om zijn kinderboeken. Vooral zijn dierenverhalen zijn erg ge-
liefd en worden ook door volwassenen graag gelezen vanwege de amu-
sante, bizarre situaties en filosofische diepgang. 
Eén zo’n verhaal kwam op een ochtend op de radio voorbij en wil ik heel 
graag met jullie delen. 
 

Vroeg in de ochtend, toen bijna alle dieren nog sliepen en de zon nog 
maar net boven de horizon opkwam, stapte de meikever de winkel van 
de sprinkhaan in. 
 ‘Dag sprinkhaan,’ zei hij. 
 De sprinkhaan was zijn toonbank aan het afstoffen. Hij keek op 
en zei: ‘dag meikever.’ 
 De meikever bleef midden in de winkel staan, keek om zich 
heen, sloeg toen zijn ogen neer en zei zachtjes: ‘verkoop je ook geluk?’ 
 De sprinkhaan wreef even over zijn neus en zei: ‘Ja.’ 
 Hij kwam van achter de toonbank naar de meikever toe, legde 
een arm op zijn schouder en zette heel voorzichtig een danspas in. 
 Hun wangen raakten elkaar aan. 
 Ze zeiden niets en dansten door de winkel, langs de toonbank, 
langs de ramen en door de open deur naar buiten. 
 Dauw glinsterde op de takken en de bladeren van de bomen en 
hoog in de lucht schoot de zwaluw heen en weer, fonkelend in de zon. 
 Ze dansten heel lang, tot er een nieuwe klant aankwam, die de 
sprinkhaan op zijn schouder tikte en vroeg of zijn winkel open was. 
 Ze bleven voor de open deur staan en de meikever zei zachtjes: 
‘Dankjewel’.  
 De sprinkhaan wilde iets terugzeggen, maar de nieuwe klant – 
de neushoorn – trok aan hem en zei dat hij een bed zocht, waar je niet 
doorheen zakte als je er met een plof op neerviel. Hij vroeg of zo’n bed 
wel bestond.  
 ‘Ja,’ zei de sprinkhaan en hij zag over de schouders van de neus-
hoorn heen de meikever het bos in lopen, af en toe even blijven staan, 
nog een danspas maken en weer doorlopen. Hij heeft geluk over, dacht 
hij. En ik ook! 
 
Hoe toepasselijk! 
Juist in deze corona-tijd. We verlangen ernaar weer te kunnen ‘dan-
sen’, elkaar te kunnen aanraken. Vrij en blij te kunnen gaan en staan 
waar we willen. Dan kunnen we ons GELUK niet op.  

Matty Dekker 
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Voorzitter 
Marianne Los 
Burgemeester van Beugenstraat 3 
4904 LS Oosterhout        tel. 437388 
Email: mariannelos@planet.nl 
 
Secretaris 
Mich van Wasbeek  
Slijperijhof 24 
4902 DJ Oosterhout      tel. 69 27 58 
Email: m.van.wasbeek@kpnmail.nl 
 
Vice-voorzitter 
Matty Dekker-Kloosterman 
Keiweg 60A 
4901 JC Oosterhout      tel. 42 26 97 
Email: mattydekker@hotmail.com 
 
Penningmeester 
Rob van der Werf 
Burgemeester van Beugenstraat 4 
4904 LT Oosterhout      tel. 85 65 00 
Email: rob.vanderwerf@ziggo.nl 

 
Bankrekening:  
NL22RABO 013 95 80 719 

t.g.v. PCOB afd. Oosterhout 
 
Bestuursleden: 
 
Elsbeth Harmsen 
Marie Curiehof 34 
4901 MJ Oosterhout      tel. 74 23 30 
Email: elsbethenjohn@hotmail.com 
 
Ad Schiedon 
Bouwlingplein 77 
4901 KZ Oosterhout      tel. 43 25 22 
Email: a.schiedon@ziggo.nl 
 
Irma van der Ent 
Hertogenlaan 116 
4902 AT  Oosterhout     tel. 74 00 09 
Email: ivanderent@kpnmail.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Contributie:  
       PCOB afd. Oosterhout 
       € 47,-- voor leefverbanders 
       € 30,-- voor alleengaanden 
  

       Opzeggingen van het lidmaat- 
       schap dienen uiterlijk 
       30 november bij onze 
       secretaris binnen te zijn 
 
 
       Lay-out nieuwsbrief: 
        Matty Dekker 
        Mich van Wasbeek 

mailto:mariannelos@planet.nl
mailto:m.van.wasbeek@kpnmail.nl
mailto:mattydekker@hotmail.com
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