
Armwoedekwis

Thuiszorg

Gift aan WSM

Een bloemeke
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Op vrijdag 11 oktober organiseerde beweging.net Brasschaat in zaal Ons
Middelheem voor de derde keer de ‘Armwoedekwis’, met als thema “Samen
tegen armoede”.

en verder
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Interessante

Armwoedekwis

Deze originele quiz met gevarieerde
vragen bezorgde iedereen een
gezellige en leerrijke avond. De vragen
hadden als onderwerp: inkomen,
huisvesting, gezondheid, klimaat,
armoede en uitsluiting, arbeid en
tewerkstelling, sociale zekerheid,
Welzijnszorg. Een lokale ronde deed de
deelnemers nadenken over
plaatselijke initiatieven in die context.
Een fotoronde en een opgave met
opzoekingsvragen zorgden doorheen
heel de quiz voor denk- en zoekwerk.

In haar welkomwoord lichtte Carina
Verster de betekenis van de quiz toe in
het kader van de strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting. Tevens
kondigde zij aan dat de opbrengst van
de avond verdeeld zal worden tussen
WSM en een sociaal doel in
Brasschaat. Daarna vuurde presentator
Peter Mees de opdrachten af in de
vorm van geluidsfragmenten, vragen
over prijzen, aantallen en sociale
actualiteit, wist-je-datjes, en veel meer.

Gevarieerd en leerrijk
Uit de reacties van de deelnemers
bleek dat zij de quiz dit jaar erg op
prijs stelden: zeer gevarieerd, leerrijk,
niet overdreven moeilijk, dankzij de
afwisseling van eenvoudigere en
moeilijkere vragen, waardoor iedereen
aan bod kon komen. Zo wisten alle
ploegen onder meer dat vocht het
grootste probleem vormt voor de
kwaliteit van Belgische woningen, dat
“Les Gilets Jaunes” de Franse
benaming is van “De Gele Hesjes”, dat
“Win for life” de naam is van het
kraslotje van de Nationale Loterij
waarbij je elke maand 500 tot 5000

euro kan winnen en dat er vier
zondagen zijn in de advent. De naam
van de jonge Zweedse klimaatactiviste
Greta Thunberg, van de Poolse
vakbondsleider Lech Walesa die in
1983 de Nobelprijs voor de Vrede
kreeg en van Caspar als derde van de
drie koningen naast Melchior en
Balthasar vormden evenmin enig
probleem. Anderzijds leerden we
allemaal bij dat de slogan in het logo
van Broederlijk Delen ‘Tot iedereen
mee is’ luidt en dat ‘Samen sterkt’ de
nieuwe slogan is van Welzijnsschakels.

Fotoronde en lokale ronde
De ploeg van de Sociale Kruidenier
identificeerde alle personen op de
foto’s, acht ploegen behaalden 9 op
10. Inge Vervotte, Joke Schauvliege,
Mieke Vogels en koning Filip waren
voor allen bekende gezichten, maar
slechts twee ploegen herkenden Jozef
De Witte, voormalig directeur van het
Belgisch centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding.
Bij de meerkeuzevragen in de lokale
ronde kwam tot uiting dat de naam
Molenveld gekend is voor het project
in Mariaburg waarbij school en wonen
boven een school gecombineerd
worden, terwijl nog weinigen weten
dat Partago de partner is waarmee
Brasschaat samenwerkt voor het
project autodelen. Voor velen was het
een verrassing dat niet Nic Balthazar,
maar wel Dirk Draulans een boeiende
lezing over het klimaat gaf in het
kader van de Wereldmeerdaagse 2019.

Opzoekronde en bonusronde
De opzoekronde had tot doel een
woord te vormen met twaalf letters uit

de antwoorden die in twee edities van
Het Kapittel te vinden waren. Slechts
drie ploegen slaagden erin tijdig het
woord ‘samenwerking’ te vormen. In
de bonusronde volstonden voor
Davidsfonds en CD&V de tips ‘We
zoeken een man, een soldaat’ en ‘Hij
deelde graag, ook wat hem niet
toebehoorde’ om Sint-Maarten te
vinden. Na verdere tips zoals ’11
november’ en ‘Hij had iets met de stad
Tours’ slaagden ook Femma Centrum
2, Sociale Kruidenier, OCMWeetjes en
OKRA Kaart erin bonuspunten te
vergaren.

Zoals steeds was deelnemen en
bijleren belangrijker dan het resultaat.
Bij haar eerste deelname behaalde de
ploeg van Davidsfonds Brasschaat de
eerste plaats met 86 punten, voor de
Sociale Kruidenier met 80. CD&V
scoorde 70 punten en OCMWeetjes
vervolledigde het kwartet koplopers
met 68 punten. Met zeer kleine
verschillen en meermaals een ex
aequo volgden de andere teams:
Brasschaat 2012, Familie Claessens,
OKRA Bethanie, OKRA Driehoek 2,
Femma Centrum 2, OKRA Kaart, De
Klompenknallers, Las Truttas, Femma
Centrum 1, OKRA Driehoek 1 en OKRA
Centrum. Als dank voor hun deelname
ontvingen alle leden van de 15
ploegen een prijs(je), onder meer
onder de vorm van waterkaraffen van
Pidpa en waardebonnen van Hidrodoe,
kinderboerderij Mikerf en de
Wereldwinkel.

Volgende editie
vrijdag 9 oktober 2020.

"Gevarieerd en
leerrijk, iedereen
kon aan bod
komen"
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Eindelijk ... de nieuwe
seniorengids is er
De seniorengids, die weldra in de bus valt bij alle gezinnen met minstens
één 65-plusser, is een handige handleiding voor ieder van ons die op zoek is
naar de juiste zorg voor onze zelfstandig thuiswonende senioren. Eigenlijk
richt deze brochure zich ook tot alle mantelzorgers en verenigingen die
bezig zijn met oudere mensen om zich heen of die oudere leden hebben. Zij
zetten zich immers dagelijks spontaan in om deze senioren een houvast te
geven bij de zoektocht naar de juiste zorg en hulp.

Deze nieuwe publicatie borduurt verder op een
traditie van driejaarlijkse publicaties en wil zich als
‘ouderwets’ communicatiemiddel richten tot de
doelgroep. Waar vroeger een handig overzicht met
nuttige telefoonnummers en andere noodnummers in
elk huisgezin steevast aan de koelkast hing, is alles
vandaag direct bij de hand in de wereld van de
“apps”. Vooral bruikbaar als je ermee kan omgaan,
maar een hoge drempel voor heel veel senioren.

Thuiszorg
In Brasschaat is het aanbod aan thuiszorg zeer goed
uitgebouwd: via het gemeentebestuur en OCMW, via
professionele organisaties of zelfstandigen, en
natuurlijk ook via vrijwilligers zoals de wijkkernen van
Samana. Dermate zelfs dat de gemeente enkele jaren
geleden het initiatief heeft genomen om al die
veldwerkers eens samen te brengen en met elkaars

werking te laten kennismaken, indachtig het
spreekwoord “door het bos de bomen…”.
Ook voor de individuele Brasschatenaar is de
zoektocht naar geschikte thuishulp dikwijls een
moeilijk parcours. De meesten van ons zijn te weinig
bezig met de concrete voorbereiding van hun ouder-
worden en dus afhankelijker worden van anderen.
Ofwel worden ze er plots mee geconfronteerd in een
onverwachte en acute situatie zoals opname in een
ziekenhuis of de eerste tekenen van dementie bij
familieleden.

Zorg-op-maat
Voor de mandatarissen van beweging.net is deze
zorg-op-maat geen leeg begrip of een slogan; zij
willen ermee aan de slag gaan. De eerste zorgbeurs
die beweging.net met de steun van de
partnerorganisaties twee jaar geleden organiseerde in

dienstencentrum Vesalius was een schot in de roos,
en toont eens te meer aan dat er wel degelijk nood is
om informatie over thuiszorg actief naar de mensen
te brengen.

Zorg-op-maat betekent dat wij als bewegings-
mandatarissen ook kritisch moeten blijven tegenover
de evoluties en beleidskeuzes op het vlak van
thuiszorg. Zorg-op-maat betekent bijvoorbeeld veel
meer dan enkel logistieke hulp bij poetsen of
winkelen, maar gaat ook over een luisterend oor en
een vinger aan de pols houden bij onze senioren die
zolang mogelijk zelfstandig met de juiste hulp in hun
vertrouwde huiskamer willen wonen. Professionele
ondersteuning door maatschappelijk werkers en het
beleid is daarbij een onmisbare schakel.

Bart Brughmans

"Info over thuiszorg
actief naar de
mensen brengen"

2

De vraag naar "een hart voor mensen"

speelt een grote rol in het protest tegen

het afbouwen van de poets- en

karweidienst van het OCMW.

Voor aanvang van de
Armwoedekwis
overhandigde Carina Verster,
voorzitter van
bewegingspunt Brasschaat,
een symbolische cheque aan
Zofia Mezeyova, coördinator
van WSM. In ruil voor de
vrijwillige hulp op haar twee
standen tijdens de
Wereldmeerdaagse in
februari 2019 ontving
beweging.net Brasschaat van
de organisatoren een som
die geschonken kon worden
aan een zelfgekozen en
erkend goed doel. Wij
opteerden voor WSM
(voorheen Wereldsolidariteit).

Gift aan WSMHelp dagcentrum
Kwartier Noord
recycleren

Wat mag je binnenbrengen?
• Plastic drinkflessen, goed uitgespoeld
• Bijna alle soorten papier en karton:

kranten, posters, printpapier, …
• Kleding en textiel, om het even in

welke staat: handdoeken, tafellakens,
schoenen, …

Heb je vragen? Neem contact op met
kn-dagcentrum@rotonde.eu
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AGENDA
Er valt altijd iets te beleven in Brasschaat

De warme zomer van 2019 heeft voor sommige
leden toch wat ‘roet in het eten gegooid’. Ja, het
was soms te warm om te petanquen. Er zaten ook
minder leden dan anders te keuvelen in Den
Eekhoorn. Maar vanaf september ging alles weer
zijn gewone gangetje.

Toch wel een tweede helft van 2019 om fier op te
zijn! Ja hoor, we zijn fier en nog meer blij dat wij
voor Kom Op Tegen Kanker 40 azalea’s hebben
verkocht. Het was de eerste keer, en volgend jaar
gaan wij dat weer doen. Tevens zijn wij fier dat wij
hebben deelgenomen aan de Armwoedekwis,
georganiseerd door beweging.net Brasschaat.
Tiende plaats, toch niet zo slecht voor beginners?

We hebben ook genoten van een mooi concert in
De Singel op 22 oktober. Muziek van de jaren
1968 tot 1970: jeugdherinneringen voor de
meesten van ons. Het concert werd
aaneengepraat op de wijze van het
soldatenhalfuurtje op de radio in die jaren. We
waanden ons allemaal weer heel jong, een gevoel
om vast te houden.

OKRA Kaart ier en blijReis van Femma Brasschaat
Centrum september 2019

We kregen veel informatie over het ontstaan
van de heide, het hard labeur in de zoutmijn
en de rijkdom die Lüneburg zo verwierf. We
ontdekten de verschillende bouwstijlen van de
vakwerkhuizen, barokkastelen en tuinen, tot
de Baksteen-gotiek, de Weser-renaissance en
het Hundertwasser-treinstation in Gaudi-stijl.
Ook konden we even kennismaken met de
Welfen-dynastie en met het kloosterleven van
Wienshausen. Voorts bezit de streek een
prachtig vogelpark in Walsrode en een
uitgebreide Autostadt van de
Volkswagengroep in Wolfsburg. We begonnen
met een kasteelevent in Bückeburg om te
eindigen met een straattoneel te Hameln. De
kartoffelkraampjes langs de weg en de
biogastanks in de velden typeren deze streek.
Het hotel en de service waren uitmuntend en
de rustige chauffeur verdiende zeker een
pluim. “Esther bedankt, het was in orde!”

Lieve

Dit jaar richtte Esther haar pijlen op
de Lüneburger Heide. Tijdens een
achtdaagse reis met een pittig en
gevarieerd programma (kijken,
luisteren, wandelen) zijn we heel wat
te weten gekomen over deze regio
tussen Hannover en Hamburg.
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Zaterdagen 4 en 18 januari, 1 en 15 februari,
7 en 21 maart
Korte wandeling in park van Brasschaat, ong. 3 km
Vertrek: parking kasteel om 9.45 uur, terug rond
11.30 uur
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17

Zondagen 5 januari en 1 maart
Op stap met Annelies
Vertrek: De Inslag, Fortsebaan, om 9.30 uur
Femma Centrum: A. Rabaey – 0485 38 26 36

Maandagen 6, 13, 20 en 27 januari, 3, 10 en 17
februari, 2, 9, 16 en 23 maart
Handwerk
Van 13.30-16 uur bij G. Lommelen, Oude Landen 110
Femma Ekeren-Donk: M. Pauwels – 03 645 16 53

Dinsdag 7 januari
Wandeling Kattekesberg (wekelijks)
Vertrek om 9 uur aan Emmalei
Femma Kaart: M. Van de Velde – 03 651 30 33

Dinsdagen 7 januari, 4 februari en 3 maart
“Kleine” wandeling, ook geschikt voor rolwagens en
rollators
Vertrek om 9.45 uur aan Den Eekhoorn
OKRA Kaart: M. Goris – 0476 24 18 29

Dinsdagen 7 januari, 4 februari en 10 maart
Cursus bloemschikken
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: J. Stessels – 03 651 47 28

Dinsdag 7 januari
Tai chi (wekelijks)
Om 20 uur in bovenzaal Den Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Woensdag 8 januari
Hobbynamiddag met hapje en drankje op het nieuwe
jaar
Om 13.30 uur in Den Eekhoorn
OKRA Kaart: M. Goris – 0476 24 18 29

Woensdagen 8, 15, 22 en 29 januari, 5 februari
Cursus smartphone android
Om 19 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: M. Boucquey – 03 651 48 93

Woensdagen 8 januari, 5 februari en 11 maart
Bloemschikken
Om 19 uur in Den Eekhoorn
Femma Kaart: V. Free – 0488 57 07 07

Donderdagen 9 januari, 6 februari en 5 maart
Cursus breicafé
Van 19.30 tot 22 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: Chr. Claes – 0496 69 38 39

Maandagen 13 en 27 januari, 10 februari,
9 en 23 maart
Patchwork
Van 13.30-16 uur bij G. Lommelen, Oude Landen 110
Femma Ekeren-Donk: M. Pauwels – 03 645 16 53

Dinsdagen 14 en 28 januari, 11 en 25 februari,
10 en 24 maart
Bezige bijtjes
Van 8.30 tot 12.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: F. Bresseleers – 03 651 58 82

Woensdagen 15 januari, 12 februari en 11 maart
Naaicafé: Elke maand wordt een opdracht
aangeboden
Om 19.30 uur in De Nobele Donk
Femma Ekeren-Donk: G. Smet – 03 645 27 75

Donderdagen 16 januari, 20 februari en 19 maart
“Grote” wandeling, ong. 6 km
Bel voor bestemming en uur + plaats van vertrek
OKRA Kaart: M. Goris – 0476 24 18 29

Donderdagen 16, 23 en 30 januari,
13 en 20 februari
Cursus naaisalon: ‘Maak zelf een broek in vijf lessen’
Van 19.30 tot 22.30 uur in Emmaüszaal
Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Dinsdagen 21 januari, 18 februari en 17 maart
’t Ateljee (21/1: worstenbrood/appelbollen
18/2: crea met servetten; 17/3: vrije crea
Om 13.30 uur in Den Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31

Dinsdagen 28 januari en 11 februari
Fietsen
Vertrek om 12.30 uur aan Den Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Donderdagen 30 januari en 26 maart
Wandeling van ong. 8 km in park en Peerdsbos
Vertrek: parking kasteel om 13.30 uur
OKRA Centrum: L. Beldé – 03 651 96 53

Zondag 2 februari
Met Annelies op stap op verplaatsing
Vertrek: parking kasteel om 9 uur (carpooling)
Femma Centrum: A. Rabaey – 0485 38 26 36

Maandag 3 februari
Bowling
Om 13.30 uur in Blue Ball, Bredabaan
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17

Donderdag 6 februari
Pateekeswandeling in Antwerpen
Vertrek om 12.30 uur aan Den Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Zondag 9 februari
Bezoek aan Chocolademuseum in Antwerpen
Femma Centrum: L. Dielens – 03 653 04 58

Maandag 10 februari
Kegelen in Antwerpen, om 14 uur
Inschrijven bij Paula Bellens
OKRA Kaart: M. Goris – 0476 24 18 29

Dinsdag 18 februari
Hobbynamiddag, met aansluitend Breugeltafel
Vanaf 13.30 uur in Ons Middelheem
Vooraf inschrijven!
OKRA Centrum: J. Claeys – 03 651 77 88

Dinsdag 18 februari
Meewerkkookles
Een professionele kok leert de knepen van het vak
Om 19.30 uur in De Nobele Donk
Femma Ekeren-Donk: G. Lommelen – 03 645 07 68

Donderdag 27 februari
Wandeling van ong. 8 km, op verplaatsing
Vertrek met auto’s: parking kasteel om 13.30 uur
OKRA Centrum: L. Beldé – 03 651 96 53

Zaterdag 29 februari
Terugkomdag reis Engelse Riviera
Om 19 uur in Den Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Donderdag 5 maart, van 10 tot 12 uur
Bezoek aan Veilinghuis Bernaerts
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Donderdag 12 maart
Chocoladewandeling in Antwerpen
Vertrek om 12.30 uur aan Den Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Donderdag 19 maart
Fietstocht van ong. 35 km (start nieuwe fietsseizoen)
Vertrek: pleintje Van Hemelrijcklei/Bredabaan
om 13.30 uur
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17
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Colofon
Meer info over beweging.net Brasschaat krijg je bij
Carina Verster-Rotthier, Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat – 03 295 63 40
Adreswijzigingen, correcties, opmerkingen en aanvragen om Het Kapittel gratis te ontvangen: m.van.roey@telenet.be

De Brasschaatse afdeling van het Rode Kruis is opgericht in
1934. Vanaf 1958 werd gestart met regelmatige
bloedinzamelingen. 70% van de Belgen maakt kans ooit een
bloedtransfusie nodig te hebben, maar slechts 3% van de
Belgen geeft bloed, plasma of bloedplaatjes. Dagelijks hebben
honderden mensen bloed nodig na een ongeval, een operatie,
een bevalling of omdat ze ziek zijn. Bloed kan veel levens
redden!

Het Bloedteam zorgt maandelijks voor het klaarzetten
van de zaal, het onthaal van de donoren, het goede
verloop en het aanbieden van een drankje na het
bloedgeven. Anita Van Rossem, verantwoordelijke
bloed- en plasmageven, en voorzitter Nicole Vander
Sanden kunnen hiervoor rekenen op de medewerking
van Fanny Backx, Monique Boucquey, Chris De Cleer,
Marcella De Proft, Smita Gandhi, Chris Vander Sanden
en Gerda Vermeiren.

Nieuwe donors zijn welkom
Gemiddeld komen er elke maand een honderdtal
donors, wat voor Brasschaat een totaal van ongeveer
1300 bloedgiften per jaar betekent. Er zijn zowat 730
regelmatige donors, een aantal dat toch zou mogen
toenemen voor een gemeente van meer dan 37.000
inwoners. Nieuwe en jonge donors bereikt men door
reclame in de Brasschaatse Film, maar vooral met
filmpjes op de sociale media, zoals Facebook, Twitter
en Instagram. De meeste donors komen omdat
iemand van familie of vrienden bloedgever is of
omdat in hun omgeving iemand al bloed of plasma
nodig had.

Voorwaarden en procedure
Voorwaarden: je bent minstens 18 jaar; je bent bij je

eerste bloedgift jonger dan 66 jaar; je voelt je fit en
goed. De arts op de bloedinzameling beslist of je
bloed mag geven. Er wordt 450 of 500 milliliter bloed
afgenomen, afhankelijk van het gewicht. Tijdens de
eerste uren erna waag je je best niet aan het leveren
van topprestaties, maar je mag je gewone bezigheden
dadelijk hervatten. Je mag vier keer per jaar bloed
geven, in principe dus om de drie maanden. Er
moeten minstens zestig dagen tussen twee
bloedgiften zitten.

Promotie
Om mensen te overtuigen wordt promotie gemaakt
met een stand op de Dorpsdag en door info te geven
tijdens de eigen cursussen. De Dienst voor het bloed
zorgt tevens geregeld voor radio- en televisiespots
met als slogan “Bloed geven doet leven”. Rode Kruis
Brasschaat kan gratis gebruik maken van de
informatieborden van de gemeente en van de refter
van het GIB voor de bloedinzamelingen. Anita en
Nicole streven ernaar om elke maand voldoende
donoren te kunnen verwelkomen, zodat Brasschaat
kan bijdragen om voldoende bloedproducten
beschikbaar te stellen. Het Bloedteam doet er daarom
alles aan om de donoren goed op te vangen en een
tevreden gevoel te bezorgen.

Om de twee weken organiseert het Bloedteam ook
nog een rit met een minibus naar het
Bloedtransfusiecentrum in Edegem voor een vaste
ploeg van zeven plasmadonoren. Anderen doen deze
verplaatsing met eigen vervoer. Vrijwillige bloed- en
plasmagevers en medewerkers komen meestal minder
in de aandacht dan de mensen van de hulpdienst,
maar ze zijn zeker niet minder belangrijk. Daarom is
de werking van het Bloedteam een essentieel
onderdeel binnen de werking van de lokale afdeling.

Elke eerste maandag van de maand heeft de
bloedcollecte plaats in de refter van het GIB, Door
Verstraetelei 50, tussen 17.30 en 20.30 uur. Breng
zeker je identiteitskaart mee.

Info: Anita Van Rossem
03 652 12 44 – 0485 66 54 03
bloed@brasschaat.rodekruis.be

Campagne Broederlijk Delen

In 2020 start Broederlijk Delen met een driejarige
themacampagne. We zetten in op ‘delen als hefboom tot
systeemverandering’. Delen is altijd de essentie, het DNA, van
Broederlijk Delen geweest. Oproepen om te delen is wat we al
meer dan 50 jaar doen. We gaan met deze campagne terug naar
de kern waar Broederlijk Delen altijd al voor stond. De
uitdagingen van vandaag roepen ons daar nog sterker dan ooit
voor op.

"Bloed geven
doet leven"

Een bloemeke voor

het Bloedteam van Rode Kruis Brasschaat

"Dagelijks hebben
honderden mensen
bloed nodig"

De campagne en onze nieuwe positionering vertalen de essentie van Broederlijk
Delen.
Delen, of vaker nog ‘herverdelen’, is immers ons antwoord op de groeiende
ongelijkheid en de sociale en ecologische crisis waarin we ons bevinden. We
hebben nood aan een alternatieve samenleving, aan een nieuw systeem. Hiervoor
vinden we inspiratie in de landen en gemeenschappen in het Zuiden waarmee we
samenwerken. Delen als concept is tevens brandend actueel in onze samenleving
vandaag.

Tijdens de campagne moedigen we onze supporters aan om een sponsordeelactie
te organiseren. We richten ons zowel tot onze actieve vrijwilligersgroepen die de

bestaande actiemodellen (Koffiestop, Culinair solidair, …) gebruiken, als tot nieuwe
doelgroepen of mensen die een eigen deelactie organiseren (cf. de Warmste Week).

Tijdens de ‘Veertigdagentijd’ organiseert de Brasschaatse werkgroep Broederlijk
Delen een campagne-infoavond met een lezing door Gie Goris, hoofdredacteur
van MO*; thema : ‘Wereldwijde ongelijkheid tegenover globale samenwerking en
solidariteit … delen als hefboom tot systeemverandering’. Deze avond heeft plaats
op woensdag 18 maart 2020 van 19.45 tot 22 uur in zaal Drieheem, Rerum
Novarumlei 47. Inkom: vrije bijdrage.
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