
Wereld,27 februari 2023,15.05u: Oekraïne, Syrië, Turkije, stikstofstilstand, 
pestpolitie, spoorstaking…  je zou er neerslachtig van worden 

Rumbeke, 27 februari 2023, 15.06u: gelukkig is er een stralend winterzonnetje 
om ons hier op te fleuren  

 

Een RedactieRaadsel als redactioneeltje 

Deze keer als redactioneeltje een cijferkruiswoordraadsel voor de lange 
winteravonden, de druilerige lentedagen, of de hete zomernachten.  Hieronder 
vind je de voornamen van 15 zonnewijzers. Maar elke letter van hun naam is 
vervangen door een bepaald cijfer. Welke namen kan je eruit afleiden? 

PS. het zijn alle voornamen van de dagverantwoordelijken op vorig kamp. 
Hoe goed is je geheugen of heb je toch het vorig kampsteekje nodig om 
te slagen ? 
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Activiteitenkalender 

 

 

 
Zaterdag 18 maart : gezelschapsspelen  

Veerle, Ann D, Gerda en Leen 

 
Samenkomst : om 14u30 in de Vonke, Lagaeplein 24 te 

Heule 
Einde : 18 u 
Prijs : 10 € 

Inschrijven bij Veerle : vdb.veerle@skynet.be tegen 6 maart 2023 
 

Deze namiddag worden we terug ondergedompeld in de spannende en soms 
ingewikkelde wereld van de gezelschapsspelletjes. Nee …niet altijd het gewone 
paardjesspel en 4 op een rij. Veerle legt het ons allemaal haarfijn uit. Het wordt 

een boeiende namiddag. Wie wordt de spelletjeskampioen? 
 

 

Zaterdag 22 april  : kampvoorbereiding  
Kern 

Samenkomst : om 14u30 in de Vonke, Lagaeplein 24 te Heule 

Einde : 18 u 
Prijs: nog niet bepaald 

Inschrijven bij Katrien : katriendenoulet@skynet.be tegen 17 
april 2023 
 

Het kamp is nog wat veraf maar we houden eraan om alles goed voor te 
bereiden. 

We kunnen nu al met zekerheid zeggen dat we terug met de bus op kamp gaan. 
Wat we allemaal gaan bezoeken houden we nog eventjes geheim, maar 
hieronder vind je een foto van het luxe-kamhuis…. 
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Maandag 29 mei  : wijding van Sophie in de St. Salvatorskathedraal te Brugge 

         Sophie, Ann D, Colette, Paul en Mia 
 

Sophie heeft ooit verteld dat zij de wens had Christus van nabij te volgen. Sophie 
wordt op 29 mei om 15 uur gewijd als gewijde maagd of bruid van Christus Deze 
vorm van gewijd leven stelt het gebed, boetvaardigheid en de dienst aan de 

gemeenschap centraal in haar leven.  
Door onze aanwezigheid willen wij Sophie steunen in haar keuze. 

 
Samenkomst: om  10u45   bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel 32 te Gullegem – 
we vertrekken om 11 uur 

Einde : 19u30 in Gullegem – we vragen wel om het telefoonnummer van de 
chauffeur mee te brengen. Dan kunnen we opbellen bij vertrek uit Brugge. Voor 

het geval dat er vertragingen optreden. 
Prijs : 10 € 
Mee te brengen : picknick voor ’s middags. 

We picknicken in Brugge en gaan dan rond 14 uur naar de St. 
Salvatorkathedraal. De viering begint om 15 uur. Daarna worden we uitgenodigd 

op de receptie. 
Inschrijven bij Leen & Paul : paulenleen32@gmail.com tegen 14 mei 2023 
 
 

Zaterdag 10 juni: zomerse zaterdagpicknick 

Mieke en Flurk 
 

We komen samen in de tuin van Mieke en Flurk en maken vandaaruit een korte 
voormiddagwandeling in de buurt en een langere namiddagwandeling rond 
Bergelenput. En tussendoor genieten we van onze picknick. Bij regen voorzien 

we natuurlijk onderdak bij de picknick. 
 

Start: samenkomst vanaf 10.45u bij Mieke en Flurk, Peperstraat 104 in Heule 
Einde: 17.15 u ook in de Peperstraat 104 in Heule 
Prijs: breng zakgeld mee voor een drankje in de brasserie van Bergelenput 

Meebrengen: picknick  en drank (voor koffie en warme soep wordt gezorgd), 
rolstoel in prima staat; eventueel regenkledij of zonnecrème 

Inschrijven bij Mieke/Flurk 056/35.15.61 of wimvanstaeyen@hotmail.com 
 

Ps. Het oorspronkelijk idee om de Ijzertoren te beklimmen gaat niet door, 

want de toren is te klein. Niet in de hoogte maar in de breedte. Er is 
zelden plaats voor meer dan zes rolstoelgebruikers tegelijkertijd. 

 

 
 
 

Kamp in Neer (Nederland) – De Braampeel van 14 tot 20 juli 2023 
 

Verdere uitleg volgt…. 
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Septemberactiviteit 

 
In september gingen we gaan fietsen in de omgeving van de Vlaamse Ardennen. 
’s Morgens regende het een beetje, maar dit hield et zonnewijzers niet tegen en 

we maakten er weer een fijne fietsdag van. 
 

                 

                                  

                     



Oktoberactiviteit 

 
In oktober gingen we een dag naar De Panne. We picknickten in het provinciaal 

centrum ‘Duinpanne’. In de namiddag trokken we naar de zee en gingen we gaan 
wandelen met aangepaste rolstoelen. Erna bezochten we een fototentoonstelling 
in een kerk. 
 

        
 

         
 
               

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Novemberactiviteit 

 
In november kwamen we samen in ‘De Voncke’. We luisterden geboeid 
naar Rita die vertelde hoe ze samen met Pierre gezinnen die gevlucht zijn 

voor de oorlog in Oekraïne zo goed mogelijk bijstaan in ons land. Alsook 
Siska die vertelde over haar werk in de gevangenis. 

 

 
 
 
 

 
 

Marc vertegenwoordigt al jarenlang onze 
vriendengroep ‘De zonnewijzers’ in de adviesraad 

van stad Kortrijk. Deze raad bestaat al vijftig jaar 
en daar hebben ze elke een aandenken gekregen 

met van elke vereniging hun logo.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Sfeerbeelden van oudejaarsavond 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Een selectie van de hapjes op oudejaarsavond 
 
Avocadopuree met basilicum en feta  

 
Voor 20 personen: 
 

- 5 rijpe avocado’s 
- 125 gr fetakaas  

- 30 gedroogde kerstomaatjes op olie 
- 1,5 a 2 citroenen 
- 100 gr rucola ter versiering  

- 3 bosjes basilicum  
- olijfolie  

- p en z 
 
Bereiding: 

- doe de basilicumblaadjes in een vijzel, kruid met zout, giet er een scheutje 
olijfolie en de helft van het citroensap. Stamp fijn tot een saus 

 
- verwijder de schil van de avocado’s, haal de pit eruit. 
Plet de avocado’s met de rest van het citroensap met een vork in een bord, kruid 

met peper en zout 
 

- snij de tomaatjes in kleinere stukjes. 
 
- vul de glaasjes met de avocadopuree, leg er wat tomaatjes op, verkruimel er 

de feta over en besprenkel met het basilicumsausje, 
Werk af met rucola en serveer meteen. 

 
 
 

 
 

 
 Geitekaasbolletjes 

 
- 3 rolletjes verse geitekaas zonder korst (Colruyt van Boni) 
- 50 gr bieslook 

- handvol ongezouten en gepelde pistachenoten 
- handvol gedroogde cranberry’s of veenbessen 

 
- Snij de kaas in 12-tal gelijke delen,  
- maak er bolletjes van 

- hak de bieslook fijn en doe in een kommetje 
- hak de noten en de bessen fijn, doe ze in een ander   

  kommetje en meng goed door elkaar 
- rol nu de balletjes in de kommetjes 
- zet  ze nog even in de koelkast  

 
 
(met dank aan Myriam) 



En nu het hoofdgerecht van oudejaarsavond, bedacht en gemaakt door Johan 

 
Pommes Dauphinois  (voor grotere groepen) 

 
Schil en was de aardappelen. Snij de aardappelen in gelijke schijfjes (handmatig 
of met mandoline) Niet meer wassen ! 

Snij een ui en een teentje look fijn en doe dit in eenzelfde hoeveelheid melk en 
room. Laat dit opkoken en doe daar dan wat tijm, rozemarijn en laurier bij, alsook 

peper en zout. 
Nu de aardappelen bijdoen (zorg dat de aardappelen net onder het vocht zitten).en 
op zacht vuurtje laten koken (tot aardappelen beetgaar zijn)  

 
Schep met een schuimspaan de aardappelen in een beboterde schotel, doe 

bovenaan nog wat van het kookmengsel op en bestrooi met kaas. 
Plaats dit nog eventjes onder de grill, zodat er een korstje ontstaat. 
Maak deze schotel gerust daags voordien, en verwarm voor opdienen in de 

microgolf. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fazantfilet met calvadossausje 
 

4 fazantenfilets 
80 gr hazelnoten 
1 eiwit 

1 el honing 
peper - zout 

0,5 dl calvados 
1 dl Lacroix gevogeltefond 
1 dl culinaire room 

 
Hak of plet de hazelnootjes fijn. Voeg er een beetje losgeslagen eiwit bij tot je 

een samenhangend geheel krijgt en doe er de honing bij. 
Kleur de fazantenfilets langs beide kanten en kruid ze met peper en zout. Blus de 
braadpan met wild- of gevogeltefond zodat alle braadresten loskomen van de 

pan. Giet het vocht door een zeefje in een sauspan en doe er de room bij. Kruid 
de saus met een klein beetje zout en laat de saus inkoken. 

Doe er de calvados bij en laat opnieuw inkoken. 

Schik ze in een ingeboterde ovenschaal of bakplaat en besprenkel ze met een 
heel klein beetje wild- of gevogeltefond. 



Verdeel het nootjesmengsel over de 

fazantenfilets.  

Gaar de fazantenfilets in een 
voorverwarmde oven van 180°C 

gedurende +/- 15 minuten (afhankelijk 
van de dikte) 

Plaats de fazantenfilets eventjes onder 
de grill zodat je een krokant korstje krijgt. Neem het vlees uit de ovenschaal en 

houd het warm. Verwijder het vet met een keukenpapiertje en giet de jus door 
een zeef bij de saus. 

Kook de saus eventjes op en bind ze bij indien wenselijk met een klein beetje 
blanke roux of molenaarsboter (= dezelfde hoeveelheid boter en bloem met 

elkaar vermengd.) Kook de saus nog eens op indien je ze bindt. 

 

 

  



Verslag van de januari-activiteit 
 
Dag Zonnewijzer, 

 
Hoe gaat het nu met jou? Mijn beste wensen voor een schitterend en gezond 

2023 !       

Ik kom je graag iets vertellen over de activiteit van 15.01.2023 in de Voncke 

(Heule). 
De activiteit is rustig en aangenaam verlopen. We waren met 23(!) en het was 
een blij weerzien! 

Ik heb natuurlijk jouw groeten overgemaakt.  
Er waren berichtjes van degenen die ook afwezig waren..  

Ik heb een tekstje voor Lieve Vanhoutte (+ 15.01.1999) voorgelezen 
(opgemaakt door Ann D.).  

Je kan het vinden na deze brief. 
Rond 15u. startte de film ‘Adem’ (2010).  
   De korte inhoud van de film: 

   De film vertelt het ontroerende verhaal van Tom. Tom is 17 jaar en hij lijdt aan  
   taaislijmziekte (mucoviscidose). Hij moet voor behandeling vaak een poosje in  

   het ziekenhuis verblijven. 
   Hij helpt zijn criminele vriend Jimmy met het stelen van medicijnen. 
   Een longtransplantatie kan hem helpen, maar niet zonder risico’s. 

   Het scenario en de regie waren in handen van Hans Van Nuffel, die zelf ook  
   aan de ziekte lijdt. 

   De film kwam hierdoor zeer authentiek over. 
   De producent en medescenarist was Jean-Claude Van Rijckeghem. 
Na ongeveer een uur was er een korte pauze met koffie en een snoepje. 

Iedereen vond het een goede film. Ikzelf ook ; er kwamen herinneringen bij mij 
naar boven van een ver en dicht ‘kliniekverleden’. 

 
En dan de wafels(!), gebakken door Katrien, Claudine, Myriam en Leen. Ze 
hadden elk hun wafelijzer mee. Het opwarmen ging vlot. Wat smaakte dat 

hééérlijk met koffie, chocomelk, frisdrank!! Er was zelfs slagroom      ! 

Dat was het feestelijke tintje waarmee we het nieuwe jaar zouden 
inzetten, hé.                    

De wafelbaksters werden met een hartelijk applaus bedankt!                                                 
Vanaf 18u. vertrokken de meesten naar huis, al of niet met enkele 
wafels…                     

Het opruimen en afsluiten van de Voncke verliep vlot.                                                                     
Iedereen was tevreden!!  Op naar de volgende activiteit waar jij hopelijk zal bij 

kunnen zijn. 
 
Lieve groet, 

Katelijne 
 
 
 
 
 
 
 



Lieve, 
vierentwintig jaar geleden stierf je totaal onverwacht. 
Het was voor onze vriendengroep een enorme schok. 
Gelukkig hadden we veel steun aan elkaar en samen sloegen we er 
ons doorheen. 
We bleven samen komen en activiteiten organiseren en jaarlijks gaan 
we op kamp. 
Dat had je zeker en vast gewild en we zijn er van overtuigd dat je fier 
zou zijn. 
Wij denken nog af en toe aan jou en aan de mensen die onze 
vrienden-groep genegen waren. 
Waar jullie nu ook zijn het gaat jullie goed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het volgende gedicht werd ‘geadopteerd’ door Katelijne. 
Op een venster van Katelijne kan je dus het volgende gedicht lezen. 

 
Afwezigheid in perspectief  

 
Het is een vak apart te verdwijnen,  

als struisgras om te buigen  
jezelf uit te vlakken tot een enkel wit oog.  
 

De lucht bloedt dapper door.  
 

Wie ben ik als ik ben wat ik zie?  
 
Hoe de vingers te strekken, opnieuw aan te raken  

kleefvlekken stekels vochtige tongen?  
 

Welke richting voor dit gecomprimeerd zicht?  
Welke snelweg, welke exit naar  
een ademhaling in 3D?  

 
Astrid Haeren #Weesgedichten 



Lief en Leed 
 
Nadine Vanwest (oud zonnewijzers lid) overleed in november in 

woonzorgscentrum in Zwevegem. 
 

 

 
 

Félix, kleinzoontje van Evelyne en John, werd geboren in oktober 
 
 

 
 

 
 
 

 

Als bladvulling : een zoekertje 

 
 wanneer en hoe laat werd deze foto genomen. Oplossing bezorgen aan Flurk. 

  



 

Aankoop elektrische fiets  

 
 

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een 

handicap van onschatbare waarde. Al jarenlang 
rijd ik met een driewielerfiets. Het werd tijd om 

eens uit te kijken voor een nieuwe fiets, maar dit 
keer wilde ik een elektrische fiets aankopen. 
 

In maart gingen we eerste ons licht gaan 
opsteken in Goed, daar waren er speciale 

fietsdagen. Daar stonden verschillende modellen. 
De Easy Reader er één van en deze voelde bij het 

proefritje zeer goed aan. Ik vroeg of het mogelijk 
was om hem één week eens uit te proberen. In 
april brachten ze van Goed een demo fiets. Het 

was een openbaring en ook spannend om voor 
het eerste elektrisch te fietsen. Het voelde zeer 

goed aan, maar ik had enkele bedenkingen bij de 
service van Goed. 
 

Daarom besloot ik eerst in mei naar de Reva 
beurs te gaan in Gent. Daar stond de firma ‘Van Raam’. We namen op de beurs 

contact met Stijn Depraetere - versterker binnen ‘Vigo’. Begin juni heb ik 
nogmaals de Easy Reader één week uitgeprobeerd. Stijn, had hem helemaal naar 

mijn houding geplaatst, waardoor ik  geen last had van rugpijn. 
 

Tijdens deze week ging ik ook een fietstochtje doen met een mijn vriendin 

Marjolein. Haar advies was voor mij enorm belangrijk naar zit en rijhouding toe. 
We fietste samen tot in Gi(d)ts. Ze vond dat het een zeer goede aankoop zou 

zijn. 
 

Op dinsdag 7 juni ’22 kwam Stijn om de demo fiets op te halen en ik besloot tot 
aankoop over te gaan. Stijn, zei dat het ongeveer 6 à 8 weken  kon duren. Groot 
was mijn verbazing toen ik op dinsdag 12 juli ’22 een mailtje kreeg dat mijn 

elektrische fiets al binnen was. Op donderdag 14 juli ’22 kwam Stijn de fiets 
leveren, best een spannend en belangrijk moment. Hij nam ruimschoots de tijd 

om hem af te stellen en alles uit te leggen. 
 

Gerda, was gekomen met haar fiets en we besloten een rit te maken. We reden 
naar de palliatieve eenheid te Roeselare waar Conny verbleef. Het was zeer 
aangenaam haar terug te zien en bij te praten. Ik vertelde uiteraard van mijn 

aankoop en ze was uiteraard benieuwd deze te zien. 
 

Mijn nieuwe elektrische fiets zou ik niet meer kunnen en willen missen. Bedankt 
aan iedereen die mij bij deze aankoop heeft gesteund.  
 

Ann Dekijvere  
 
 
 

  



Hieronder vind je een samenvatting van een getuigenis door een persoon met 

autisme, gebracht op een vergadering van de adviesraad. Marc heeft de 
samenvatting gemaakt en Donaat heeft het doorgestuurd. 

 

Inleefmoment autisme 

Mick L.(*) , lid van de SAPH komt getuigen over autisme. Hij is gehuwd, heeft 
kinderen, heeft gestudeerd en leidde een geslaagde carrière en nu hij op 

pensioen is engageert hij zich in vrijwilligerswerk. Naar de buitenwereld toe leek 
er niks aan de hand tot vóór zijn diagnose (pas aan 60 jaar). De diagnose was 

een opluchting en het begin van een zoektocht om de wereld te begrijpen.  

Autisme is niet zichtbaar zoals bijv. een fysieke beperking. Het is er ook niet uit 
te krijgen. De buitenwereld wil dat je “normaal” gaat doen, maar dat kan niet. 

‘Lichte’ autisme bestaat niet. Je hebt het of je hebt het niet. Zeg ook nooit: 
“Hebben we niet allemaal autistische trekjes?” Autisme komt wel op heel veel 

verschillende manieren tot uiting. Er zijn bijv. zeer begaafde, maar ook minder 
begaafde mensen met autisme; temperamentvolle of niet. Een belangrijke factor 
die vaak een belangrijke spelbreker is voor mensen met autisme is hun 

sensorische gevoeligheid voor licht, geur, geluid, … De buitenwereld probeert het 
te herkennen op basis van gedrag, maar het zit van binnen. Soms heeft iemand 

met autisme het gevoel dat hij/zij moet bewijzen dat hij/zij autisme heeft.  

Autisme kan een handicap zijn of worden in combinatie met de omgeving waarin 
betrokkene leeft. Voor de buitenstaander lijkt onverwacht of ongepast gedrag 

een beperking die de reactie ontlokt dat hij iets niet kan. Voor de mens met 
autisme werken extra prikkels (lawaai, drukte, te veel mensen in de omgeving, 

onverwachte of onduidelijke situaties, …) beperkend waardoor hij vermoeid 
geraakt, blokkeert of gaat ontploffen. 

M.L. ervaart autisme eerder als een andere manier van waarnemen en denken 

met als gevolg een andere manier van er op reageren. Bijv. mensen met autisme 
zien dingen die er op dat ogenblik niet toe doen en de ander ziet deze niet. De 

overload aan informatie zorgt er dan vaak voor dat wat anderen automatisch 
doen, de persoon met autisme niet automatisch doet. 

De onverwachte reacties en het zich niet houden aan onuitgesproken regels 

lijken voor veel mensen een teken van a-sociaal gedrag. M.L. vindt dit anders-
sociaal gedrag want sociaal zijn we wel, doch op een andere manier. Idem voor 

empathie. 

Niets verloopt automatisch, alles passeert het rationele brein van de mens met 
autisme en dat neemt tijd. Daardoor wordt er traag gereageerd op situaties, 

vragen, … en loopt de ontwikkeling van de mens op lange termijn jaren achter. 
Hoe anderen het doen wordt eerst gedetailleerd bestudeerd om dan hetzelfde te 

proberen te doen. Zo wordt de kans op het gepest of uitgestoten worden, kleiner 
en wordt de autist een acteur of iemand die kopieert. Mensen met autisme 

vragen zich bijv. voortdurend af of ze wel voldoende oogcontact maken, of ze 
niet te veel persoonlijke informatie mee geven en het op de juiste toon doen. Dat 
is uiteindelijk zeer vermoeiend. 

Hoe ouder men is hoe beter men het aangeleerd gedrag kan toepassen. Het is 
zoals met de beleefdheidsregels. 

Bij M.L. werkt niets automatisch. Zijn hersenen werken volledig autistisch en 
draaien constant en staan nooit stil. Hij combineert zijn autisme toevallig met 



een relatieve ongevoeligheid voor overprikkeling. Het is alsof hij de “negeer-

knop” gevonden heeft: hij ziet, hoort, … alles als eerste maar heeft er weinig last 
van. Maar dat is niet bij iedereen zo. 

Men verwijt mensen met autisme vaak egoïstisch te zijn, maar eigenlijk is hij/zij 
eerder egocentrisch of op zichzelf gericht. En dat doen ze voor een stuk om rust 
in hun hoofd te brengen en uit zelfverdediging omdat ze de omgeving niet 

volledig aankunnen. 
Uitleggen, uitleggen en nog eens uitleggen waarom iets zus of zo gedaan wordt 

is belangrijk bij het opvoeden, laten opgroeien. Anders lukt het niet, of enkel met 
veel inspanning en resulteert het vroeg of laat in een burn-out.  
Na zijn diagnose werd M.L. veel minder egocentrisch. Hij begreep meer van wat 

rond hem gebeurde en wat men van hem verwachtte en hij kon daarin meegaan. 
Hij werd ineens als socialer ervaren, terwijl hij dezelfde bleef en enkel wat 

omgangsregeltjes toepaste.  
Het moment van uitputting is niet voorspelbaar. Hoe auti-onvriendelijker 
(onduidelijk) de omgeving, hoe minder lang de autist kan functioneren. De 

recuperatietijd is verschillend per persoon: van enkele minuten tot dagen, 
maanden al dan niet met medicatie.  

Eén ding is zeker, mensen met autisme zijn anders. Per momenten is het 
zichtbaar langs buiten, maar het is er zeker van binnen; altijd!  

Maar er is hoop. Er zijn nieuwe studies die autisme als een aspect van de neuro-
diversiteit beschouwen. En dat is dan een toegevoegde waarde voor de 
mensheid. Als dit algemeen aanvaard wordt zal er in de toekomst minder 

autistisch talent verloren gaan en zal dat dan een dubbele winst voor de 
maatschappij geven: de persoon met autisme zal een bijdrage kunnen leveren 

voor de maatschappij en hij zal veel minder gaan kosten aan de maatschappij. 
En de persoon met autisme zal zich meer aanvaard voelen in de maatschappij.  
Als uitsmijter een getuigenis van op Facebook: 

Het is buitenshuis overcompenseren om sociaal mee te kunnen, om vervolgens 
thuis een wrak te zijn, waardoor meerdere dagen herstel nodig is. Het is een 

brein dat altijd overuren draait: razende, overheersende gedachten die 
voortdurend de stilte doorbreken. Het is elk moment bezig zijn met 
informatieverwerking: context inschatten, indelen, overanalyseren, corrigeren en 

controleren. Het is zoveel intense gevoelens ervaren die zo moeilijk te plaatsen 
zijn. Het is vechten voor je plek in de maatschappij, gezien willen worden en 

tegelijkertijd onzichtbaar willen zijn. Het spectrum herbergt veel diversiteit. Het 
is niet altijd direct meetbaar aan de oppervlakte. Wij functioneren op het eerste 
gezicht 'normaal', maar vanbinnen ontploffen, hakkelen en vallen we en staan we 

steeds weer op. 
Een aantal van deze gevoelens gelden voor meer personen met beperkingen. 

 

(*) Mick L. is om privacy-redenen een andere naam voor de getuige. 
 
 


