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Van Wim 
 

FORTISSIMO      en      LOUIS VAN DIJK 
 

Op 1e Paasdag is overleden de pianist 
Louis van Dijk. Fortissimo heeft met 
hem een drietal concerten gegeven. Op 
13 mei 1971 organiseerden wij een 
concert in de voormalige bioscoop de 
Luxor in Bergen op Zoom. Daarvoor had 
het bestuur het, toen al populaire, Trio 
Louis van Dijk aangetrokken als 
publiekstrekker.  
Dat bleek zo’n succes dat ze 2 jaar later 
op 23 november 1973 bij ons 
jubileumconcert (15 Jaar) weer werden 
gevraagd. Omdat Louis van Dijk zich  
het vorige concert herinnerde 
benaderde hij ons om mogelijk een 

nummer te begeleiden. Daar waren we heel blij om en de dirigent stelde voor om “ Dry Bones “ met 
hem uit te voeren. De partituur werd opgestuurd en Louis ging akkoord. Voor het concert werd een 
korte repetitie gehouden en zowel wij als hij zagen het helemaal zitten. We begonnen prima maar 
tegen het einde van het nummer ging er iets helemaal mis! Meteen na het slot stond Louis op en 
sprak het publiek toe met de woorden: “Het ging niet goed maar mijn excuses want het lag helemaal 
aan mij!“ De nogal lange partituur had hij aan elkaar geplakt en in harmonica-vorm opgevouwen, 
echter bij het uitvouwen had hij 2 pagina’s over elkaar laten zitten, wat hij ook demonstreerde. Dus 
voerden we samen het nummer nog een keer uit en dit keer foutloos. Naderhand hebben we in de 
foyer er nog hartelijk om moeten lachen met hem. Het was een gewone, zeer gezellige man. 
Op 30 september 1982 waren wij uitgenodigd bij gelegenheid van het 675 jarig bestaan van de Sint 
Gertrudiskerk te Heerle. Wat schetste onze verbazing: Ook Louis van Dijk bleek daar mee te werken 
aan het concert. In de pauze kwam hij meteen naar ons toe en zei tegen Wim Steenbak: “Wat zingen 
jullie na de pauze?“ Toen dat negro-spirituals bleken te zijn stelde hij voor om die gewoon wat te 
begeleiden. Hoewel Wim daar wat huiverig voor was lukte het best.  
We zongen daar: Climbing up the mountain, Ezekiel saw the wheel, Ride the chariot en Soon ah will 
be done!  
Louis van Dijk blijft voor mij een fenomeen en zal in de annalen van Fortissimo blijven bestaan! 
 
Wim Speek 



 
Van Fred 
 
Als je een moderne televisie hebt of een dito blue-rayspeler zou het kunnen dat daar een app op 

staat van de Berliner Philharmoniker. Streamen 
via een tablet of bekijken op een pc of tablet kan 
ook. Een tablet met HDMI aan een tv koppelen is 
ook prima. Soms vind je op de app gratis 
concerten, maar als je interessante concerten wil 
horen en zien moet je een abonnement nemen. 
Nu alle concerten zijn afgelast, of zonder publiek 
worden uitgevoerd, kun je een account 
aanmaken bij de Berliner en gedurende 30 dagen 
gratis alle concerten van de Berliner zien, ook de 

live concerten zonder publiek. Er staan er vele honderden op. In de passietijd kijk ik met vrienden 
naar de Mattheuspassie. Al jaren die van de Berliner met Sir Simon Rattle. Een heel mooie uitvoering 
met koren die onder choreografie van Peter Sellars over het podium en door de zaal bewegen. Een 
prachtig drama. Allen zingen uit het hoofd, zowel de solisten als het koor. Het is even bladeren, maar 
het is nummer 165 in de catalogus.  
Er staat zoveel moois op die website. Bijvoorbeeld ook een aangrijpende “Suor Angelica” van Puccini 
onder leiding van Kirill Petrenko, no. 8 in de catalogus. 
 

 

Van Ad 
 
Reisverslag van Ad en Annemarie deel 4 

 

Het is inmiddels 1 februari en we zijn op weg richting Almeria, de meest zuid-oostelijke punt van 
Spanje. Ons voornemen is om dit jaar eens helemaal te gaan voor de natuur. In eerdere 
campertochten door het zuiden hebben we zowat al het stedelijk schoon dat er is bewonderd, dus nu 
eens tijd voor wat anders. 
Dan moet je dus niet in de omgeving van Almeria zijn, want daar wordt het landschap helemaal 
gedomineerd door plastic. Je weet niet wat je ziet, kilometers ver alleen maar een soort plastic 
kassen, voor de fruitteelt. Daar ligt ergens camping Los Esculos, dat volgens de omschrijving toch 
echt in een Parque natural moet liggen.  
We rijden de heuvels in richting zee en zowaar laten we het plastic achter ons en opent zich een 
wonderschoon natuurgebied. Vulkanisch met opvallend veel groen omdat het ook hier héél erg veel 
geregend heeft (denken we). 
Hier maken we onze eerste fietstocht. Annemarie elektrisch en ik met 7 versnellingen. Niet eerlijk 
dus, niet bij te houden en al snel helemaal uitgeput. Dat wordt wat!! 
We slapen wel als een os, alhoewel Belle het kampeerritme nog niet gewend is. Zij wil ‘s ochtends 
tussen 06.00 en 07.00 uur haar behoefte buiten doen en ligt te piepen tot een van ons slaperig in 
badjas met haar naar buiten strompelt. Hier klopt iets nog niet. 
Woensdag 5 februari gaan we weer verder. Eerst langs een supermarkt, want met zo’n camper ga je 
niet snel even naar de winkel.   



Om die te vinden zijn we een uur 
onderweg. Ze staan mooi aangegeven 
maar die bewegwijzering houdt plots 
gewoon op en dan rij je op goed geluk 
zomaar een te smal straatje in, waar je 
ook niet meer kan keren. Na 3 keer 
vragen, draaien en keren vinden we 
eindelijk een hele grote Lidl waar we voor 
minstens een week voer inslaan. 
Dan begint een werkelijk schitterende 
tocht door de bergen, aan de noordkant 
van de Sierra Nevada. Besneeuwde 
bergtoppen, geweldige uitzichten. We 
vinden een campingplek, waar je vanuit 

je campertje helemaal kan genieten van al dat moois. 
Dat houden we wel een paar dagen vol. 
 
 
Van Frans en Joke 
 
Verveel je je en weet je niet meer wat je moet 
doen? 
Dan is hier de oplossing. 
Ik heb 10 legpuzzels  van 1000 stukjes elk. 
Gratis af te halen bij Joke Huismans, 
Lievenshovelaan 31. 
Bel wel even voor je komt. 
  
Goede gezondheid en veel groetjes van Frans en 
Joke.  
 
 
Van Clemens 

 

Een merkwaardige tijd waarin we nu leven. Bij mij roept deze crisis tegengestelde gevoelens op: 

enerzijds mis ik allerlei ontmoetingen, bezigheden en vooral Fortissimo, anderzijds geniet ik van de 

rust, de prachtige blauwe lucht (bedankt voor de foto van de mooie lucht boven Stapperven!), de 

stilte. Vanochtend fietste ik door een haast verlaten stad naar de apotheek. Ik vond het heerlijk. 

In de afgelopen week is de oudste broer van Helma begraven. Hij is op 77-jarige leeftijd overleden in 

een verpleeghuis (niet aan Corona). Hij was al ziek vanaf zijn 60e jaar door een lymfoom in de 

hersenen. Het gezelschap was klein: kinderen en kleinkinderen, echtgenote en een aantal 

familieleden. Door de coronamaatregelen moest het gezelschap beperkt in aantal zijn maar dat had 

toch iets heel speciaals tot gevolg. Er was intimiteit, humor en ontspanning. De uitvaart vond plaats 

op een natuurbegraafplaats met schitterend weer en had eigenlijk een heel aangenaam, natuurlijk 

beloop. We denken daar met veel tevredenheid aan terug. 

 



Tja, en dan Fortissimo. Ik vrees dat we in 2020 actieve concertuitvoeringen kunnen vergeten. Maar ik 

hoop van niet. Voorlopig zullen we het 

moeten doen met digitaal contact en dat 

ook volhouden…! Wat een prachtig 

initiatief van Fred om elke week 

KOORonaNIEUWS te verzorgen. Ik zal zelf 

een steentje bijdragen door periodiek jullie 

wat door te mailen over componisten en 

tekstdichters of over andere zaken die met 

muziek te maken hebben. ‘t Is wel geen 

samenzang maar hopelijk een aangenaam 

tegenwicht. Overigens: Fortissimo kan niets 

zonder Kristin en die zit ‘gelocked’ in 

België. Hoelang dat zal duren…? 

 

Ik heb voor jullie een stuk over Max Elskamp in elkaar gezet en die had het in 1914 ook niet 

gemakkelijk. 

 

Tot ziens (hopelijk), 

 

Clemens. 

 

 

Van Fred 
 
In de vorige editie van ons KOORonaNIEUWS vertelde ik over de zandwinning in de Kalmthoutse 
heide. Als je een kaartenfreak bent, zoals ik, vind je op oude topografische kaarten het reliëf van het 
gebied van vóór 1800. Bijvoorbeeld de Ferrariskaart, tusen 1771 en 1778 gemaakt door de 
Oostenrijke veldmaarschalk Joseph de Ferraris is 
prachtig. Maar ook nu nog staan op topografische 
kaarten toponiemen die verband houden met zaken die 
er al lang niet meer zijn. Boterbergen, Hazenduinen, 
Cambuusduinen, Keetheuvel en bovenal de 
Vossenbergen, met een hoogste top van 45 meter boven 
NAP was.  
Vanaf de Vossenbergen had men uitzicht over een heel 
groot gebied. Zowat alle kerktorens van de dorpen in de 
omgeving waren te zien en niet in de laatste plaats bood 
de hoogste top uitzicht op Antwerpen met haar vele 
torens. Deze bergen zijn er niet meer.  
 
De Vossenbergen waren de hoogste in de heide. Nadat 
met het zand van de Boterbergen de Spaanse vesten 
waren gedempt kwam het gebied van de Vossenberg 
aan de beurt om de spoordijken naar het “nieuwe” 
(huidige) station van Antwerpen aan te leggen. Bij de 
laatste verbouwing van het station is enorm veel zand 
afgevoerd. Je kunt wel zeggen dat dit allemaal zand was dat oorspronkelijk van de Vossenbergen en 
omgeving kwam.  
 



De concessie om het zand af te graven ging naar baron Terwagne, die tussen 1888 en 1898 heer en 
meester was. Hij liet vanaf station Heide een spoorlijn aanleggen om het zand af te voeren. Als je van 
station Heide naar de Vroente, het educatief centrum gaat, loop je over de bedding van het spoor.  
Het spoor liep tot diep in de heide, waar meer dan 200 arbeiders het zand in de spoorkarretjes 
brachten. Het spoor werd nog verlengd tot de Cambuusduinen, ten noorden van de Vossenberg. 
In de Cambuusduinen stond een houten keet, de barak van moeder Kee. Moeder Kee bestierde de 
houten keet als een soort logement. Nadat het zand was afgegraven bleef de keet nog een tijd staan, 
een baken in het verlaten gebied, toevluchtsoord bij dreigend onweer en voor verdwaalde 
wandelaars. Er vestigden zich kunstschilders, die later de Grijze School werd genoemd. En ook veel 
natuurliefhebbers. Schaapsherders, boeren, stropers en zelfs schoolkinderen kwamen er op bezoek. 

De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte 
geen verandering in het landschap, 
maar de Dodendraad die door de 
Duitsers werd opgericht om 
smokkelen en uitwisseling met het 
neutrale Nederland moest voorkomen, 
liep dwars door de heide. Met het 
gevolg dat de Cambuus, inclusief 
moeder Kee in “niemandsland” kwam 
te liggen. Enkele jaren na WOI 
verhuisde moeder Kee naar het dorp 
Kalmthout en kort daarop werd de 
keet afgebroken. 
De plaats waar de keet in de 
Cambuusduinen stond is nog te zien. 

Niet voor de argeloze wandelaar, want het ligt diep in gesloten gebied, “het raster” zoals ze dat in 
Vlaanderen noemen. Maar…. ik maak mijn 360 graden foto’s op verzoek van Natuur en Bos óók in de 
Cambuus. Het is daar werkelijk doodstil. Er staan tamme kastanjes en eiken. Op verzoek van de 
nazaten van moeder Kee wordt dit monument in 
stand gehouden. Er zijn zelfs uit eerbetoon nog 
jonge tamme kastanjes bij geplant.  
Maar het spoorlijntje is er niet meer. 
Over spoorlijntjes gesproken: er zijn er drie 
geweest. Eén voor het afvoeren van zand. Eén 
voor de Mont Noir, een landgoedje middenin de 
heide tegen de grens en één in WOII voor het 
Duitse camouflagedorp in de heide, t.b.v. aanvoer 
van materieel. 
Nog even terug naar het begin van de 20e eeuw. 
Er lag nog steeds een verplichting bij de gemeente Kalmthout om gronden uit te geven voor 
ontginning. Kalmthout was hiermee terughoudend, zoals ik al zei, omdat de zandwinning lucratief 
was. Slechts in het noorden, waar de Steertse heide gedeeltelijk is ontgonnen en in het zuiden waar 
de Markgraaf tot stand kwam, zijn stukken ontgonnen. Hier en daar zie je ook landbouwenclaves 
middenin de heide. Rond het Stappersven ook, daarover een volgende keer meer.  
In het begin van de 20e eeuw lag er open terrein. Normaal gesproken zou de ontginning doorgezet 
zijn, óf voor agrarische grond of voor bosbouw. Maar, evenals in Nederland, kwamen er in België 
groepen in actie om de natuur te beschermen. De koninklijke Vereniging voor Natuur en 
Stedenschoon zetten zich in voor het behoud van heide en zandverstuivingen. Daarbij was er volop 
steun van de kunstenaars die zich in en rond de heide hadden gevestigd. Dat ging niet zonder slag of 
stoot, maar uiteindelijk is het geworden zoals het nu is. 
Een volgende keer wil ik graag vertellen over De Nol, Stappersven en Boterbergen. Even wil ik nu 
aantippen dat er onlangs een uitkijktoren gebouwd is bij het Stappersven. Die biedt rondom uitzicht, 



óók over de voormalige Vossenbergen. Je hebt vrij uitzicht, terwijl de toren maar 10 meter hoog is. 
Pakweg 30m boven NAP. Je kunt je bijna niet voorstellen dat je vanaf die toren tegen de 15 meter 
hogere Vossenbergen aan zou kijken, als die er nog geweest zouden zijn. 
I.v.m. Corona is de toren kort na de feestelijke opening gesloten. 
 
 
Van Ben en Wim 
 
1994 Onze voettocht langs het coastpath in Cornwall 

Aanleiding voor onze voettocht in Cornwall was de trip die we met Fortissimo het jaar ervoor naar 
Cornwall hadden gemaakt. Piet heeft ons daar pas vijf filmpjes van gestuurd. Wij vonden toen de 
kust zo prachtig dat we zeiden: “Daar willen we terug naar toe”. Juli 1994 hebben we dat gedaan. We 
hebben een aantal dagen een dagboek bijgehouden. Eerst Ben en daarna Wim. Enfin, dat lees je wel. 
 
Van Ben 
“Ik loop regelmatig de Binnenschelde rond”;  

“Ik ben al te voet naar school geweest (en terug)”; 

“Het moet kunnen!!”. 

Het is zondagmiddag, 3juli. Mijn handen stinken nog naar de voor de voeten zo lekkere mintcrème. 

We hebben gedoucht, een prima kamer en …. We hebben het 

eerste deel van de tocht volbracht: Newquai – Perranporth. 

Wat is er aan vooraf gegaan? 

Vrijdagavond, rond 22.30 uur vertrekken we met een Franse 

bus en chauffeur richting Antwerpen, Brussel, Gent, 

Duinkerken, Calais en Boulogne. Twee stops en weinig slapen. 

Ruim een uur wachten voor het vertrek van de Seacat, ’n grote 

supercathamaran. Een uur later staan we aan wal in Folkstone. 

Alles volgens planning. Om 07.00 uur staan we op het 

busstation bij Victoriastation. Nu eerst onze Londonexcursie, 

door Wim bedacht, naar SPEEKS – MONUMENT in Kensington 

Garden. Jammer, ze kunnen in Engeland geen “Speek” 

schrijven. Het was Speke’s Monument! Ik heb Wim kunnen 

troosten met een pepermuntje en een banaantje van hemzelf. 

Door Hydepark gelopen en terug naar Paddington station. 

Exact 11.05 uur vertrok onze intercity. 

Langzamerhand begon de vermoeidheid parten te spelen. Het was al met al nog vijf uur treinen, 

zonder oponthoud. Hele stukken hebben we met geloken ogen laten passeren. 

Wim had ontdekt dat er feest in Newquai was. Dit zou wel eens roet in het B&Breakfast kunnen 

gooien, maar…we zien wel. Gaar van het zitten in de overigens comfortabele zetels, stappen we om 

16.07 uur uit in Newquai. Nu begon het pas echt: rugzakken aan (of heet dat “om”) en op zoek naar 

logies. Het stadje kwam redelijk toeristisch over, maar van overdreven drukte was geen sprake. Dit 

bleek ook bij de T.I.C.. Binnen tien minuten zaten we twee straten verder op onze family-room met 

een dubbelbed en stapelbedden. In verband met Wim’s lengte gebruikte hij het dubbelbed diagonaal 

en ging ik “in wankel evenwicht” op het stapelbed. We hebben gegeten, Corrie S. gebeld en nog een 

half uurtje België – Duitsland op onze kamer gezien. We vielen om beurten in slaap en hebben nog 

net het tweede doelpunt van België gezien. Daarna bed in en dromen over wat ons te wachten zou 

staan. 



Zondag 03/07 

Verhalen over het ontbijt vertellen we niet. We eten alles wat er op ons bordje komt, want we gaan 

er flink tegenaan! Het weer: zwaar bewolkt met miezerregen. 

De start van ons Footpath is snel gevonden en het eerste avontuur wacht reeds: de oversteek van 

een diepe kreek landinwaarts. Een voetgangersbrug en stepstones brengen ons zonder natte voeten 

aan de overkant. We komen al vlug onder de indruk van het prachtig clifflandschap met constant de 

Atlantic als ruisende factor in je rechter oor. Rond elf uur schapen op de vlucht gejaagd om op een 

mooi plekje de eerste stop te maken. ’s Middags gegeten in een 13e eeuwse pub. Het blijkt 

ondertussen flink te zijn gaan regenen. Wim trekt zijn regenpak 

aan en Ben zijn superdeluxe poncho, waarin hij er, met zijn 

rugzak, uitziet als de gebochelde van de Notre Dame. Geen 

gezeur, lopen en het pad volgen. Het gaat goed. Soms moeilijk, 

maar we krijgen vertrouwen in onze onderneming. Perranporth 

is een leuk havenplaatsje met een klein strandje. We hebben al 

vlug een goed B&B-adres, en het is nu, na een weldadige 

douche, dat ik deze pagina’s geschreven heb. Moe, voldaan en 

trots op het eerste succes. 

Op maandag 04/07 blijkt dat de eetkamer een prachtig uitzicht 

heeft over het stadje. Ben besluit een foto te maken, maar 

vergeet dat even later. We hijsen onze rugzakken op en gaan op 

pad voor een van de mooiste tochten van deze dagen (denk ik). 

De start elke dag is zwaar. Je moet weer aan je bagage wennen 

en dorpjes zijn leuk, maar ze liggen aan zee en dus een paar honderd meter lager dan de cliffs. Dat 

betekent telkens een flinke klim. 

We hebben van deze sectie (Pennanporth – Portreath) geen 

beschrijving. We laten alles op ons afkomen en dat is nogal 

wat! Moet je het beschrijven? Moet je er foto’s van maken? 

Het geeft geen van beide de gevoelens weer die je hebt als je 

daar loopt! Want we lopen! En hoe! De schroom en 

onzekerheid van gisteren hebben we afgelegd. We zijn nu 

“ervaren” wandelaars. De rugzak voelen we bijna niet! 

Alhoewel… Wat is dat voor een scheut in mijn linker kuit en 

wat gaan mijn voeten branden! Maar de omgeving vergoedt 

dat voor 100 %. In een prachtig baaitje (jawel, weer dalen en 

dan terug omhoog) lunchen we met een daar verkrijgbaar 

broodje krab. Wim gaat een zware strijd aan met 

krab/brood/mayonaise en nog wat groenten. Het broodje is 

lekker, maar de vent is gek die het zo opdient vindt Wim. 

We zetten de tocht voort. Het weer wordt schitterend. De lucht helder en we moeten regelmatig 

stoppen om stil te worden van de omgeving. Een voor de rest heel ontspannen tocht, met gezang en 

jolijt brengt ons rond een uur of vier in Portreath. We bellen Corry van Ben om haar goede reis te 

wensen naar Parijs en te vertellen hoe prima het ons bevalt. Een korte zoektocht brengt ons een 

B&B-adres met natuurlijk tv. Om vijf uur Engelse tijd zitten we gekluisterd aan het zwartwit-scherm 

en zien met groot enthousiasme onzerzijds Nederland met 2 - 0 winnen van Ierland.  



Wim tooit zijn verbrande kop met een oranje pet. Hij hoopt enkele 

autochtonen daarmee zijn vreugde te kunnen delen. Helaas wordt 

het “Oranje Boven” door de Engelsen aldaar niet herkend. We eten 

in de Basset-Arms, genoemd naar een goedgeefse rijkaard die 

Portreath aan een haventje heeft geholpen. 

’s Avonds met een kop thee nog naar Amerika - Brazilië gekeken. Op 

tijd de koffer in, want morgen de derde dag……..  

 
Volgende keer: Het vervolg van het verslag door Wim. 
 
 
 
 
 
 
Van Cees 
 

Het is nu voor de tweede keer dat Fortissimo met een info blad  uitkomt 

Al is de rede voor het uitbrengen hiervan een minder prettige dan de eerste keer. 

De eerste “Fortissimo info“  werd in 1980 uitgebracht en verscheen elke 3 maanden 

Drukwerk en redactie was in handen van : administratief servicebureau  “Graphio” 

(Thijs van Rijswijk en Jan de Boer ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook hiervoor kon iedereen kopij aanleveren. In het volgende stukje een bijdrage van oud lid Wim van 

Alphen van juni 1982.  

Hierboven de voor en achterkant van dit info blad met een “advertentie”van 

Spar versmarkt van de firma Gabriëls, de grootste sponsor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van Bas 

 

Triestig hè, dat coronanieuws.  

Leutig hé, dat KOORonaNieuws. 

 

Ik zie bijvoorbeeld leuke geschiedenissen voorbijkomen. Daar kan ik wel wat aan toevoegen. Ook 

dankzij de vele interessante formuliertjes die vooral mijn moeder heeft bewaard. Nu is er volop tijd 

om daar wat aandacht aan te besteden. 

Omdat ik de eerstgeborene ben in ons 

gezin, was ik de trots van de familie (tot 

no 2 er was natuurlijk). Het zal 1939 

geweest zijn en mijn mama en papa 

lieten me op een showdag aan mijn 

tantes zien. Ik heb er een serie 

fotootjes van en dit is er een:  

 

Zoals jullie zien hadden wij 

waarschijnlijk het eerste zwembad in 

de achtertuin op Het Fort. 

 

 

 

 

 

Het Fort? Jullie kennen het toch zo goed.  

Nou niet iedereen hoor, want in 1954 kreeg ik het verzoek om aan een bevolkingsonderzoek mee te 

doen. Het kwam notabene van de burgemeester zelf, ir. L.A.H Peters, die van de sluis bij de nieuwe 

haven. Of ik me maar wilde melden in PATRONAAT FORD. 

 

 

 

Heden ten dage zitten we thuis en gaan even om boodschappen: “Wat zullen we eten vandaag?  

En morgen? En overmorgen?” 

 

 



Wat mij betreft, had mijn moeder het niet 

zo moeilijk hoor. Naast de gebruikelijke 

voedingen schreef de 

consultatiebureauarts precies op wat ik 

vanaf 16 februari 1939 op het menu had 

staan. Ik had een gewicht van 3950 gram 

en mocht extra het volgende eten: 

 

om 4 uur ’s middags papje met lepel 

 

een kopje melk 

een half kopje water 

1 vol theelepeltje kindermeel 

2 theelepels suiker 

 

met de lepel geven 

 

Helaas het hielp niet want 2 weken later 

woog ik 20 gram minder. 

 

Het is goed gekomen en ik ben mijn 

moeder dankbaar dat ze dit voor mij 

bewaard heeft. 

En er is nog meer. 

Wordt vervolgd (als jullie dat op prijs 

stellen).  

 

Bas 

 
 
 
 


