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12 maart 2009: ‘Tien jaar na Bovenkarspel’

Begin 2009 ontvangt u de
officiële uitnodiging voor
de herdenkingsbijeenkomst.
In de loop van de ochtend
zullen we – wie wil en kan –
ook een bezoek brengen aan
de nabijgelegen Bomentuin
waarin zich het Gedenkboek
bevindt, met de 32
bijzondere bomen voor de
32 gestorven bijzondere
mensen en de 200 struiken
die de mensen symboliseren
die in 1999 ernstig ziek
werden na hun bezoek aan
de Westfriese Flora.

Minister Klink
bij herdenking
BOVENKARSPEL/ZUTPHEN – Minister Ab Klink van
Volksgezondheid zal – politieke verwikkelingen
daargelaten – aanwezig zijn tijdens de grote
herdenkingsbijeenkomst van de Stichting Veteranenziekte,
volgend voorjaar.
Over een paar maanden is
het zover: donderdag
12 maart 2009 staan we
in Bovenkarspel met
honderden mensen stil bij
het feit dat het dan tien jaar
geleden is dat tijdens de
Westfriese Flora van 1999
de grootste Legionella-ramp,
ooit ter wereld, uitbrak.
Het bestuur van onze
Stichting Veteranenziekte
werkt voor 2009 – ‘Het Jaar
van Legionella’– aan vier
grote projecten. De
Herdenkingsbijeenkomst op
12 maart in de Sint
Martinuskerk in Bovenkarspel bijt het spits af. In
nauwe samenwerking met
de gemeente Stede Broec
– burgemeester Henk
Eggermont voorop – werken
we aan een zo waardig en
boeiend mogelijk programma. De ontvangst zal rond
tien uur die donderdagmorgen zijn. Na een
openingswoord van voorzitter Fred Bertrand zal een
herdenkings- en voorlichtingsboek over Legionella
worden aangeboden, aan de
minister. In dat boek staan
de verhalen van zo’n
25 mensen die, waar ook ter

wereld, legionella opliepen.
Zij beschrijven – ieder op
hun eigen wijze – de soms
zeer ingrijpende gevolgen
van een besmetting met
legionella. Daarnaast staan
in het boek interviews met
deskundigen op het gebied
van de veteranenziekte.
Het bestuur van de Stichting
Veteranenziekte heeft dit
najaar een vriendelijke brief
gestuurd aan zijne
Koninklijke Hoogheid
Prins Willem Alexander.
Als kroon- en als
‘waterprins’ hebben we
hem uitgenodigd op die
12e maart de openingsceremonie te vervullen en
iets te vertellen – vanuit zijn
achtergrond en kennis –
over de relatie water en
legionella. De prins heeft
onze uitnodiging – helaas –
afgeslagen. Een passage uit
zijn antwoordbrief:
,,De Prins heeft het buitengewoon op prijs gesteld dat
U aan hem hebt willen denken; het spijt hem dan ook
U te moeten laten weten dat
hij niet in de gelegenheid
is om aan deze uitnodiging
gevolg te geven, wegens een
verblijf in het buitenland.’’

Ab Klink, minister van
volksgezondheid

Ria Oomen, lid Europees Parlement in
legionella-pleidooi:

‘Snellere registratie van bronnen’
BRUSSEL – In politiek Europa springt CDA-europarlementariër Ria Oomen-Ruijten regelmatig op de
bres voor een betere – Europese – regelgeving op het
gebied van legionella. Een paar jaar geleden was Ria
Oomen gastspreker tijdens een van onze lotgenotendagen. Van meet af aan is zij lid van ons Adviesraad
en Comité van Aanbeveling.
Op 28 oktober 2008 schreef ze ons een brief.
Een passage daaruit: ,,Volgend jaar is het tien jaar
geleden dat de ‘Vergeten legionella-ramp’ heeft plaats
gevonden. Wij zullen aantonen dat de ramp niet
vergeten is. Afgelopen jaren zijn er nieuwe uitbraken
vastgesteld en jaarlijks vallen er slachtoffers.
Zowel in Nederland als in Europa moeten we een
groter bewustzijn ontwikkelen om meer slachtoffers te
voorkomen. De Nederlandse overheid is bezig met het
in kaart brengen van mogelijke bronnen. Dit gaat niet
snel genoeg. Het CDA heeft aangedrongen op snellere
registratie van mogelijke bronnen. Het is van belang
dat de druk om bronnen in kaart te brengen, wordt
verhoogd. Met de Stichting Veteranenziekte zijn we
een weg ingeslagen om het aantal slachtoffers tot een
minimum te reduceren. We hebben nog veel te doen
en ik zal daaraan graag mijn bijdrage willen geven.’’
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Legionella: het houdt niet op
ZUTPHEN – Legionella-besmettingen in alle delen van de
wereld blijven ons bereiken. Een zeker niet volledig overzicht schetsen we hierbij.
De Belgische krant
De Morgen berichtte op
29-10-2008:
Legionella in Egyptisch
hotel: 140 Vlamingen
geëvacueerd
Spoedarts Luc Beaucourt vertrekt in opdracht van reisorganisator Thomas Cook naar
Egypte. Afgelopen weekend
zijn 140 Vlamingen
geëvacueerd uit een hotel
in Egypte, nadat daar een
legionellabesmetting was
uitgebroken. Volgens
Belgische touroperators zijn
er steeds meer buitenlandse
hotels besmet met de
legionellabacterie.
De touroperators willen daar
komaf mee maken.
Iedere dag krijgen ze
melding van besmettingen

Agenda
• don. 12 maart 2009:
BOVENKARSPEL –
Sint Martinuskerk,
Nationale herdenking
tien jaar Legionellaramp.
Aanbieding
Herdenkings- en
Voorlichtingsboek
Legionella.
• zat. 17 januari 2009:
Vergadering met
klankbordgroep.
• don. 1 oktober 2009:
AMERSFOORT –
Congrescentrum
Regardz, Nationaal
medischtechnisch
congres Legionella.

en ieder jaar worden tientallen Belgen ziek door de
bacterie. Legionella is een
bacterie die de veteranenziekte veroorzaakt en kan
dodelijk zijn. Spoedarts
Luc Beaucourt vertrekt in
opdracht van reisorganisator
Thomas Cook naar Egypte.
Thomas Cook wil absolute
zekerheid dat alles in orde
is voor er nog Belgische
toeristen in het bewuste
hotel logeren. De legionellabacterie zorgt steeds vaker
voor problemen. Touroperators krijgen gemiddeld
1 melding per dag uit een
van hun hotels.
(belga/mvdb)
Ook Amerikaan Matt Freije
– een erkend legionellavolger – meldt op zijn
website een flink aantal
besmettingen in de
Verenigde Staten: acht
besmettingen en uiteindelijk
drie sterfgevallen op de
oncologie-afdeling van een

ziekenhuis in New Jersey;
zes besmettingen in
Chicago, gelukkig alle zes
min of meer hersteld; vier
besmettingen in een vakantieverblijf in Las Vegas;
zeven besmettingen in
Oneida County, New York.
Tot zover de berichtgeving
in De Morgen. Ook dichter
bij huis blijft de Legionellabacterie zijn tol eisen. Op
onze site www.legionellaziekte.nl vindt u onder de
rubriek Uw vraag/verhaal
bijna dagelijks nieuwe voorbeelden. We ‘pikken’ er
deze keer het verhaal uit van
Ans Hendriks. Zij schreef:
Het weekend van 13, 14 en
15 juni zijn wij met de voetbalclub een weekendje weg
geweest naar Theux, België.
Het was gezellig. Maar op
25 juni werd na vijf dagen
ziek zijn en 4 keer de
huisarts te hebben gebeld,
welke nooit dacht aan
legionella, deze ziekte
geconstateerd. Na een
ziekenhuis opname van tien
dagen, waarvan vijf dagen

op intensive-care. Waar vier
antibiotica lijnen werden
aangesloten, warme zuurstof
enz. mocht ik naar huis.
En hoe! Ik kon niet fatsoenlijk lopen, de zenuwen in
mijn benen waren aangetast,
had nog steeds antibiotica
en was doodmoe en heel
zwak. Dit alles maakt me
nu niet meer zo veel uit. Je
raakt ook hieraan gewend.
Ik lig nu bijna elke avond
om half negen in bed.
Doodmoe en met heel veel
pijn in mijn hele lijf. Ook
dat kan ik verkroppen.
Hetgeen waar ik niet mee
kan omgaan is het feit dat
het huisje waar we geweest
zijn nog steeds word
verhuurd! De GGD heeft
ons allemaal twee keer bloed
afgenomen. Hieruit is gebleken dat er van de negentien
mensen die dat weekend
mee geweest zijn, acht
personen besmet waren.
Van hen zijn er vier ziek
geworden, van wie ik het
ergst.’’

Nieuwe legionellachip:
Betere diagnostiek
HAARLEM – Een nieuwe ‘legionellachip’ zal naar
verwachting een groot stempel gaan drukken op een
snellere en betere legionelladiagnostiek. Met de nieuwe
chip is het mogelijk in het laboratorium vast te stellen of
een watermonster legionella bevat en of het daarbij om een
ziekteverwekkende variant gaat. Nu kost zo’n onderzoek
nog dagen, soms zelf twee weken.
ontwikkeld door waterbedrijf
Vitens, onderzoeksinstituut
TNO Kwaliteit van Leven en
het Streeklaboratorium

Dit – goede – bericht staat
te lezen in het najaarsnummer van H20. De
nieuwe Legionellachip is
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Kennemerland dat al een
grote naam heeft op het
gebied van legionellapreventie. Met de chip wordt
het ook veel makkelijker om
onderscheid te maken tussen
de (weinige) heel gevaarlijke
en de (vele) ongevaarlijke
legionella-bacteriën.
In het artikel is sprake
(lees verder op pagina 3)

Legionella:
We dóen er wat aan

In memoriam
Bertie Donkers;
Sybrand Glebbeek;
Mevrouw Taphoorn

ROTTERDAM – Uit het – onvolledige – overzicht elders
in deze Nieuwsbrief over legionella-besmettingen overal
ter wereld zou je kunnen afleiden dat de technische en
medische wereld ‘stil’ zit. Dat is zeker niet het geval.
Bovenkarspel-1999 (32 doden, ruim 200 ernstig zieken;
Kapellen (België), 2000; Amsterdam-2006 (twee doden,
dertig ernstig zieken) en tal van individuele besmettingen
hebben de vakwereld in elk geval in Nederland aangezet
tot onderzoek naar het zoveel mogelijk voorkómen van
Legionella. Dat onderzoek gaat onverminderd voort.
Zo wordt, op 19 decemer
2008 in het Hilton-hotel in
Rotterdam, het vijfde
nationaal congres Legionellapreventie gehouden.
Sprekers van naam en faam
vertellen daar over hun
ervaringen; geven tips en
adviezen en zorgen zo
voor onderlinge kennis
uitwisseling. Ook onze
Stichting Veteranenziekte
heeft een belangrijk aandeel
in deze conferentie. Ons
bestuurslid technische
zaken, Leo Bikker, vertelt die
dag vanuit zijn deskundigheid over Beheersplannen
van A tot Z: hoe moet je
omgaan met een beheersplan tégen Legionella?
Wat is de rol en verant-

In de afgelopen tijd bereikten ons berichten van lotgenoten/donateurs die zijn
gestorven. We noemen
mevrouw Bertie Donkers uit
Eindhoven, donateur sinds
1999 en gedurende enige
tijd lid van onze Klankbordgroep. Bertie overleed aan
de gevolgen van de ziekte
van Kahler. Ook herdenken
wij mevrouw H. Taphoorn –
van Houten, eveneens aangesloten bij onze Stichting
vanaf 1999. Rentia Glebbeek
– Maes berichtte ons dat in
augustus haar man Sybrand
Glebbeek aan kanker is overleden. Door deze langdurige
en spannende periode keerden bij Rentia zelf de
restverschijnselen van haar
legionellabesmetting in
ernstige mate terug zodat zij

woordelijkheid van de
eigenaar van een waterinstallatie waar legionella
in voor kan komen; wat is de
rol en de verantwoordelijkheid van de overheid enz.
De dag vóór het congres is er
zelfs een apart introductiecollege Legionellapreventie
waarin mensen die in deze
‘wereld’ werken hun kennis
nog meer kunnen vergroten.
De organisatie van het vijfde
nationaal congres Legionellapreventie is in handen
van Euroforum. Voor meer
informatie zie ook:
www.euroformum.nl/
legionella of onze eigen site:
www.legionellaziekte.nl

(vervolg van pagina 2)
van een ‘doorbraak’ in de
microbiële diagnostiek.
Vitens en TNO hebben een
nieuw bedrijf opgericht,
Legyon, dat zich volledig
gaat richten op het op de
markt brengen van de
legionellachip.
Leo Bikker, bestuurslid
technische zaken van de
Stichting Veteranenziekte
tekent hierbij aan dat het
héél belangrijk is dat bij de
speurtocht naar Legionella
het vizier niet alléén wordt
gericht op de meest gevaar
lijke soort: serotype 1.
Bikker: ,,Ik blijf volhouden
dat, als men niet óók op de
overige soorten zoekt en

Bestuurslid Leo Bikker spreekt tijdens het vijfde nationaal
congres Legionellapreventie.
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de lotgenotendag van
1 november niet bij kon
wonen. Wij betuigen onze
deelneming en wensen hun
familieleden en vrienden
heel veel sterkte om de
‘draad’ van het leven toch
weer zo goed mogelijk op te
pakken.
Aan de rij van – bij ons
bekende – zieke lotgenoten
voegen we nog toe Jaap
Veldhuisen, de op de achtergrond hard voor de Stichting
werkende echtgenoot van
penningmeester Bea
Veldhuizen. Jaap weet sinds
oktober dat hij prostaatkanker heeft. Lichamelijk
voelt hij zich op dit moment
vrij goed, maar psychischheeft Jaap het er moeilijk
mee. Ook naar hem en Bea
gaan onze sterkte wensen uit,
evenals naar alle andere hier
niet genoemde lotgenoten
die op dit moment kampen
met ernstige gezondheidsklachten.

controleert, men op een
dwaalspoor kan komen.
Als er een legionella-bacterie
(van een onschuldige soort)
in een drinkwater-installatie
wordt aangetroffen, dan is
het zonneklaar dat er iets
fout is in de installatie.
De onschuldige soort van
‘vandaag’ kán ‘morgen’
uitgroeien tot een gevaarlijke variant van de bacterie.
In mijn dagelijkse praktijk
heb ik voorbeelden genoeg
gezien dat er vaak
meerdere soorten bacterie
in één installatie zitten.
Dus met andere woorden:
een ‘breed’ onderzoek en
een ‘brede’ aanpak is altijd
beter.’’

Voorzitter Fred Bertrand tijdens 22e Lotgenotendag bij Avifauna:

Lotgenotencontact hélpt
ALPHEN a/d RIJN - Zijn gehoor was talrijk – opnieuw bijna 150 mensen - en hield – als
altijd – de oren gespitst toen voorzitter Fred Bertrand van de Stichting Veteranenziekte
op zaterdag 1 november de 22e Lotgenotendag opende, met onder meer deze woorden:
,,Ik vind het dapper van
U dat U hier, ondanks uw
eigen mentale of fysieke
problemen, steeds weer
komt. Want wie van ons
heeft er niet een ‘smetje’
of ‘vlekje’ opgelopen;.
Bij de een laat zijn gezondheid te wensen over en bij
een ander zitten er krassen
op zijn ziel. Ondanks al
die, misschien wel
dagelijkse, misères, bent
U toch weer naar deze
lotgenotenbijeenkomst
gekomen, waarschijnlijk om
elkaar te ontmoeten, met
elkaar van gedachten te
kunnen wisselen, maar
vooral ook om weer energie
op te doen voor de komende
tijd. Want als er iets is wat
ons de afgelopen negen
jaren heeft geleerd, dan is
dat wel dat het lotgenotencontact dat we met elkaar
hebben ons helpt in de
verwerking van onze
problemen. Immers hier bij

Wij wensen u
Fijne
Feestdagen
en een Gezond
en Gelukkig

2009!

Sanny de Zoete, schrijfster.

Wouter Jong, schrijver. Beiden schrijvers van in 2009 uit te
brengen boek, presenteren zich.
ons kun je vrijuit spreken
in een veilige vertrouwde
omgeving, hebben anderen
een luisterend, maar vooral
ook begrijpend oor voor
je, en worden je klachten
begrepen.
Ik zeg dat hier met nadruk,
omdat we met regelmaat
horen, dat behandelende
artsen, of therapeuten, nog
steeds niet begrijpen, of
willen begrijpen, wat de
gevolgen zijn,voor U als
patiënt, op korte, maar
vooral ook op lange, termijn.
Het zal U dan ook niet verbazen, dat wij, in het grote
congres dat we eind volgend jaar willen organiseren
voor zowel de Gezondheidszorg als de Installatietechniek, zullen proberen
aan te sturen op een door
de overheid te organiseren
en financieren grootschalig,
landelijk, onderzoek naar de
gevolgen op lange termijn
van de veteranenziekte.’’
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Fred schetste ook de stand
van zaken rond de vier
grote projecten van 2009.
Het ziet er nu naar uit dat
we in elk geval drie van de
vier projecten kunnen gaan
verwezenlijken:
12 maart 2009 de grote
Herdenkingsbijeenkomst
in Bovenkarspel en – zo
mogelijk – tegelijkertijd de
aanbieding van het

Herdenkings- en voorlichtingsboek Legionella.
Op 1 oktober 2009 volgt
een groot medisch-technisch
wetenschappelijk congres.
Het vierde project – de
vervaardiging van een
(tv-dvd) documentaire over
Legionella Toen, Nu en
Straks is nog (hoogst)
onzeker, mede omdat we
daar (nog) geen financiële
dekking voor hebben
kunnen vergaren. Zijn er
wellicht nog sponsoren?
Een telefoontje of e-mail
naar een van onze bestuursleden (zie colofon achterzijde) en: wij springen op
de fiets!

Hartverwarmend!
Op de laatste lotgenotendag kreeg ik, voor de VRIENDEN
van de Stichting Veteranenziekte, een onverwachte grote
donatie (€ 500,–) in handen gedrukt door mevr. Sierhuis.
Piet Sierhuis, zelf legionella- slachtoffer, ligt momenteel
zwaar ziek aan het bed gekluisterd. Ik heb Piet gebeld
en ook nog maar eens bedankt; hij vond de gift ‘vanzelfsprekend’. Een grote wens van hem zou zijn om de
herdenking in maart 2009 te kunnen bijwonen, maar hij
heeft er zelf ‘een hard hoofd in’…. ”dan moet er wel een
wonder gebeuren”. Wij wensen Piet en zijn vrouw veel
sterkte in deze moeilijke tijden.
Fred

INTERNIST Wijlhuizen over overeenkomsten post-legionella en chronische vermoeidheid

Geest wil wel maar lichaam doet niet mee
ALPHEN a/d/ RIJN - Hij heeft het al eerder betoogd, maar
tijdens de lezing die internist Theo Wijlhuizen op
1 november 2008 in Alpen aan de Rijn hield, tijdens de
22e lotgenotendag van de Stichting Veteranenziekte,
kwam hij er nog duidelijker mee voor de dag: er zijn
(grote) overeenkomsten tussen de ziekteverschijnselen
bij chronische vermoeidheid en het ziektebeeld na een
besmetting met Legionella.
Theo Wijlhuizen – lang
klinisch specialist – werd zo
rond 1994 ‘gegrepen’ door
de vele – vaak onbegrepen
klachten van mensen over
voortdurende vermoeidheid.
Wijlhuizen ontwikkelde
zich tot een specialist op het
gebied van het Chronisch
Vermoeidheids Syndroom
(CVS). Nu – veertien jaar
later – heeft hij, samen met
anderen, in Lelystad zijn
‘eigen’ Vermoeidheidscentrum opgericht.
Op 14 oktober 2006 hield
Theo Wijlhuizen in
Apeldoorn een zeer drukbezochte (eerste) lezing voor
de donateurs/lotgenoten van
de Stichting Veteranenziekte.
Hij vatte – toen al – de
klachten van legionellapatienten samen onder de
term: Post – Legionella –
Syndroom (Post = Na).

(AMC Amsterdam) bleek
al in 2002 dat mensen die
in Bovenkarspel Legionella
hadden opgelopen anderhalf tot twee jaar later nog
steeds veel last hadden
van (vooral) vermoeidheid
(Gegevens indertijd: na
twee maanden 81%, na
17 maanden: 75%). Ook bij
CVS is de hoofdklacht
– uiteraard – : aanhoudende
vermoeidheid.

Internist Wijlhuizen hield weer een uitermate
boeiend betoog.
de mensen die te maken
hebben (gehad) met een
legionellebesmetting dan
wel met het chronisch
vermoeidheidsysndroom
luidt: Wat is toch de oorzaak
van de door artsen en
psychologen vaak onbegrepen chronische ernstige
lichamelijke klachten?

Ook in het overige klachtenpatroon vallen veel
paralellen op: hoofdpijn,
concentratie- en geheugen
verlies, spieraandoeningen,
gewrichtspijn, tintelingen,
diarree, hoesten enz.
De meest gestelde vraag van

Wijlhuizen liep het klachtenpatroon na en vertelde over
het Vermoeidheidscentrum
in Lelystad. Hij wees ook op
de volgens hem zeer
gunstige uitwerking die

Van etiket naar functie

De Stichting Veteranenziekte
vroeg Wijlhuizen nu, twee
jaar later, opnieuw als
gastspreker, mede omdat
hij de eerste keer zo’n deskundige en bevlogen indruk
achterliet.
In een snel betoog wees
Wijlhuizen in Alphen a/d
Rijn op de vele overeenkomsten. Uit het onderzoek
van dr. Kamilla Lettinga
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gebruik van vitamine B12
kan hebben op het totale
gestel. Als positieve gevolgen noemde hij onder
meer: een opbouwende
werking voor het zenuwstelsel; geheugen- en slaapbevordering, niet giftig,
goedkoop en voorkoming
van spierpijn na training.
Na zijn boeiende lezing
volgden veel vragen.
Meer informatie is onder
meer te vinden op
www.vermoeidheidscentrum.nl.

Bericht van de Secretaris

Een persoonlijk Danken geen jankverhaal
Woensdag 5 november
keerde ik naar huis, in
Zutphen, terug.

ZUTPHEN – Dit wordt een
persoonlijk dank-verhaal,
geen jank-verhaal, van mij,
Nico Hoffer, secretaris van
de Stichting Veteranenziekte.

Hartelijk dank, allemaal
voor al uw lieve woorden.
Ik ben nu aan het herstellen
en hoop velen van u op
12 maart 2009 weer te zien.

Daar wachtte mij een grote
verrassing. Vanuit vogelpark
Avi Fauna stuurde u die
zaterdag tientallen vrolijke
kaarten met daarop de
allerbeste wensen en
allerhartelijkste groeten.
Die enorme steunbetuiging
van hart-tot-hart heeft mij
bijzonder goed gedaan.
Het heeft mij – opnieuw –
geholpen te kiezen voor
vertrouwen, hoop en
geloof, in plaats van angst
en vertwijfeling.

Ik moest helaas verstek laten
gaan tijdens onze
22e Lotgenotendag, op
1 november j.l. De reden:
drie dagen daarvoor, op
woensdag 29 oktober, is in
een ziekenhuis in Nijmegen
mijn rechternier verwijderd.
Daarin bevond zich een
kwaadaardig tumor.
In gedachten ben ik die
1e november voortdurend
bij u aanwezig geweest.

Nico Hoffer, secretaris
Stichting Veteranenziekte

Ook Eric v.d. Dungen
– samen met zijn vrouw Els
lid van de Klankbordgroep –
is bezig aan een zware
strijd. Ook bij hem is
kanker geconstateerd.
Eind november is Eric in
Nijmegen begonnen aan
een ‘marathon’ van
bestralingen en chemotherapie. Zijn vrouw Els
bericht:
,,Het is zwaar en belastend,

maar Eric slaat zich er fantastisch doorheen.’’ En:
,,Elke dag is er één en wij
zien uit naar betere tijden.’’
(Nico Hoffer)

Adres monument: november 2000
Spoorsingel te Bovenkarspel
(hoek St. Martinusstraat)

Deze Nieuwsbrief is een editie van

Stichting Veteranenziekte

Opgericht in 1999 naar aanleiding van de Legionella-uitbraak op de Westfriese Flora.
Doelstelling: Stimuleren lotgenotencontact, belangenbehartiging slachtoffers, bevorderen preventieve maatregelen.
Donateurschap:
Oplage:
Doelgroep:
Verschijning:
Verspreiding:
Lay-out en druk:

Klankbordgroep:

e 25,– per jaar
750 exemplaren
Donateurs, externen, artsen, GGD en media
Vier maal per jaar
Gratis
Drukkerij BorBo, Hoofdstraat 186, Bovenkarspel

Hans Bakker, Nieuw-Vennep
Eric en Els v/d Dungen, Sint Michielsgestel
Hanny Kaak, Gennep
Ria Kerkhof, Harderwijk
Frank Leurs, Born
Nanny Meunier, Koog aan de Zaan
Cor Mierop, Dordrecht
Ad en Nelly van Steen, Breda
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Tel. 0341 - 553712
) gerdakass@zonnet.nl
Technische zaken:
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