


  Rode Draad CCW 2012-2013 





Deelnemers Rode Draad 2012-2013 

• Hans van der Aa 

• Viola Altman 

• Carleen van den Anker 

• Nico van der Boor 

• José Brands 

 

 

 

 

• René Buursma 

• Noor Dessing 

• Dick Engelen 

• Teresa Garcia 

• Alice de Gier 

 

 

• Marijke van der Giesen 

• Michel Govers 

• Jan Willem Hofstee 

• Birgitta Janse 

• Jan Kalisvaart 

 

 

 

 

• Arie de Koning 

• Harm Jan Kwikkel 

• Gerard van Laarhoven 

• Ab van der Linde 

• Norbert Lukkezen 

• Joost van Meeteren 

 

 

• Jan Molenveld 

• Derk Mulder 

• Renk Ruiter 

• Corneliet van Schaik 

• Jan Snel 

 

 

 

 

• Floor Verdenius 

• Dirk Visser 

• Ellen Vos 

• Harry Vos 

• Frits Weener 

• Wim de Winter 



Serie 1: 

 

 

“Mysterotiek” 





















José 

 Brands 

<1/8>  

Deze foto gekozen vanwege het licht en de sfeer aan de Engelse kust bij Lyme Regis.  

De tegenstelling tussen warm en koud licht 

Volgende foto misschien een andere sfeer foto of vergroting van de warmte/kleur tegenstelling? 





Corneliet van Schaijk 

<2/8> …een mooie landschapsfoto in het buitenland in de schemering genomen.... Eerst wilde ik met 

een soortgelijke foto reageren, maar dan in Nederland geschoten. Omdat dat toch te veel van 

hetzelfde zou zijn, heb ik de lantaarnpalen als leidraad genomen en kwam ik op deze foto uit. Het is 

een foto van een kanaalbrug die ligt boven de Loire ergens in midden-Frankrijk.  De brug en ook de 

lantaarnpalen zijn ontworpen door Gustave Eiffel.  

De volgende foto kan een (rondvaart)boot zijn, water of lantaarnpalen. Het zou natuurlijk ook de 

Eiffeltoren kunnen zijn, maar dan heeft de fotograaf wel veel kennis van zaken !!!  Het blijft elke keer 

weer een verrassing! 





Marijke  

van der Giesen 

<3/8>  

Ik moest direct aan deze foto denken.  

Het lijkt in beide foto's erop dat de schepen een heilloze weg volgen. 

Het is een binnenvaartschip op de Rijn, maar door het standpunt waaruit de foto is 

genomen lijkt het erop dat het te pletter vaart op de krib. 

Van de vervolgfoto verwacht ik iets met een doodlopende weg? 

 





<4/8>  

Het vroege vogels bos. Als aansluiting op vorige foto, heb ik het thema: mistige rivier met 

rode markering, proberen te vertalen naar een herfstfoto. De essentie van de vorige foto: de 

rivier in de uiterwaarde, vertaald naar pad in het bos. Heb de bijkomende invloeden, zoals 

nevel en markering, proberen terug te laten komen.  

Ik hoop op een verrassende wending, (iets wat mij niet erg lukte) 

Dick Engelen 





Dirk Visser 

<5/8> Knotwilgen naast bos 

De vorige was een pad in bos met mistflarden, daarop voortgaand heb ik naar gelijksoortige 

omstandigheden gezocht maar nu met het bos links gekapt. 

Volgende foto: een keuze tussen bos of knotwilgen? 





Carleen  

van den Anker 

 

<6/8> Ik vond het deze keer nogal lastig omdat de ontvangen foto vrij weinig verschillende elementen bevat. Het blijft 

bij bomen en een slootje, er zijn weinig kleuren, kortom ik zag weinig mogelijkheden om een hele andere, verrassende, 

kant uit te gaan. Dus heb ik voortgeborduurd op de geknotte wilgen met een paar nog korter afgezaagde bomen. In 

mijn foto zitten nog wat andere elementen, zoals de spiegeling van de gebouwen met de raderen van de watermolen, 

waardoor ik hoop dat de volgende fotograaf met iets anders zal vervolgen dan met nog meer bomen. 





Renk 

Ruiter 

<7/8> Benen van moeder en daartussen een kind, met daar achter de zee.  

Ik heb deze foto gekozen omdat ik een positieve draai wil geven aan de triestheid van de afgeknotte bomen. Deze 

benen hebben daar ook iets van weg, maar zijn hier een teken van leven, met als resultaat een kind. 

Volgende foto, iets van mensen in zee? 





… 

<8/8> De foto is uit de oude (dia)doos.  

          Jan in bad (één keer per week). 

          De foto is gemaakt om te proberen om meer erotiek in mijn fotografie te krijgen. 

          In de vervolgfoto verwacht ik in ieder geval iets bloots. 



Helaas, Jan ! 
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Einde serie 1 

Met dank aan:  

 

José, Corneliet, Marijke, Dick, Dirk, Carleen, Renk en Jan  



Serie 2:  

 

“Van boven” 























Carleen  

van den Anker 

<1/9> Omdat ik denk dat een startfoto niet te bepalend moet zijn, heb ik gezocht naar een foto waarin 

verschillende elementen zitten, als vorm, kleur, materiaal etc. De volgende fotograaf heeft dan meerdere 

keuzemogelijkheden voor de vervolgfoto.  

Deze foto van het Binnenveld is gemaakt vanaf de sterflat aan de Albardaweg. Er zitten ronde en 

vierkante elementen in, landschap en asfalt, verschillende kleuren, miniatuur huisjes, boompjes en 

autootjes. Zelf vind ik de rotonde met die twee wegen als uitgestrekte armen ook een opvallend 

vormelement. Ik ben erg benieuwd waar de volgende op gaat doorborduren.  





Michel Govers 

<2/9> 

De foto is vanaf een laag standpunt omhoog genomen. Er is een donker plafond van een moskee te 

zien met een goudkleurige kroonluchter en een raam met gekleurd glas. 

Er is een overeenkomst en een tegenstelling met de vorige foto. De overeenkomst zit in de vorm van de 

cirkel en ook enigszins in het lijnenspel. 

De tegenstelling zit erin omdat deze foto van beneden naar boven is genomen en dat dit binnen is. Als 

je kijkt naar de vorm kan de volgende foto het wiel van een Romeinse strijdwagen worden, een 

kabelhaspel, een horloge, een rioolputdeksel, een frisbee, ufo of het gemeentewapen van Wageningen. 

Ook kan men verder gaan met details van een kerk of moskee. 





Teresa Garcia 

<3/9>  

De foto is van onder genomen naar  

objecten die zich boven bevinden 

Kleurrijk 

Dynamisch  

Perspectief 

Belangrijk levensmoment vastgelegd  

 

Relatie met de vorige foto: 

- Cirkelvorm van de lamp te vergelijken met 

discobol die in deze foto ook nog  verstrooid 

licht geeft; 

- Perspectief; 

- De foto is van onder genomen naar  

objecten die zich boven bevinden; 

- Belangrijk levensmoment vastgelegd (foto 

in Kathedraal, foto in Trouwzaal); 

- Ik wilde iets meer warmte toevoegen  

 

Van de vervolgfoto verwacht ik dat die op 

mijn foto geïnspireerd raakt 





<4/9>  

Het uitzicht van een (nog niet nuchter) 

pril echtpaar vanuit hun bruidssuite. 

Ik vind het goed aansluiten op de 

vorige foto. 

 

De basis van deze foto is vanuit een 

slaapkamerraam gemaakt. 

 

Van de volgende foto verwacht ik een 

opname van een natuur 

natuurverschijnsel 

 

Adrie de 

Koning 





<5/9>  Herfst in een beukenbos bij ondergaande zon. 

 

Deze foto genomen omdat hij aansluit bij de vorige foto. Rood en ondergaande zon. 

 

Ik verwacht dat de vervolgfoto weer iets te maken zal hebben met het thema rood (vandaar Rode 

Draad). 

Derk Mulder 





<6/9>  

Mijn foto kijkt (in eenzelfde laan) achterom en nu blijkt het meeste blad gevallen.  

Een volgende foto zou een detail van een gevallen herfstkleur blad kunnen zijn. 

Harry Vos 





<7/9>  

De vorige foto vind ik een algemeen plaatje, waaruit ik weinig inspiratie op doe. 

 

Ik heb bomen nu maar van een "andere kant" bekeken. 

Het vervolg zal misschien ook iets van hout zijn of iets met cirkels. 

 

 

Ab van der Linde 





<8/9> Deze foto had - dat is wel duidelijk - niet zo veel aanknopingspunten!  Het kon haast niet 

anders of het moest iets met hout worden. De stapel keurig in mootjes gezaagde houtblokken deden 

mij denken aan de stapel, die ik niet zo lang geleden zelf in de tuin had liggen. Dit was het gevolg 

van het kappen van een oude eik. Ondanks flinke sneeuwbuien werd die netjes bij stukken en 

beetjes geveld.  

De volgende foto zou iets te maken kunnen hebben met bergbeklimmen, touwen, een zaag, sneeuw, 

dappere mannen of gewoon weer hout ... Ik ben benieuwd! 

 

Corneliet van Schaik 





<9/9>  

Vertikale lijnen en een donker veld links 

zorgen ervoor dat de persoon hangend aan 

de draad alle aandacht krijgt. Op de 

achtergrond zijn bergen en sneeuwvelden 

zichtbaar en geven het geheel een alpien 

karakter. 

 

Met als voorgaande foto een persoon 

hangend aan touwen in een boom kon ik 

diverse kanten uit, maar als nog altijd 

enthousiaste rotsklimmer kon ik er niet 

omheen deze foto te kiezen als logisch 

vervolg. 

 

Ik ben benieuwd wat mijn opvolger zou doen, 

iemand op de top van een berg of een 

grafzerk, maar helaas is dit de laatste foto van 

de serie. 

 

Dirk Visser 
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Einde serie 2 

Met dank aan: 

 

Carleen, Michel, Teresa, Arie, Derk, Harry,  Ab, Corneliet en Dirk  



Serie 3: 

 

“Stad en Mens” 























Noor 

Dessing 

<1/9> Knipogend patatmanneke in stadsvernieuwingsgebied 

Mooi contrast van glanzend manneke en omgeving van lijnen en deels overeenkomende kleuren 

Verwachting vervolgfoto: Andere knipogen of iets met lijnen. 





Alice  

de Gier 

 

<2/9> 

Het koste ditmaal wat moeite, 

hoewel de kleuren en lijnen 

van de toegezonden foto me 

wel aanspraken. 

Maar het is me niet gelukt 

tijdig een opvolger te maken, 

dus toch een 'oude' foto van 

een stad in een land in 

ontwikkeling. 

Ik nam de foto omdat de 

kleurenrijkdom van de stad + 

de hectiek van het verkeer me 

inspireerde. 

Ik ben benieuwd of de 

opvolger net zo'n 

kleurenrijkdom kiest.  





Harm Jan 

Kwikkel 

<3/9>  

Op de foto die ik kreeg zie ik een 

bioscoop in een Zuid-Amerikaanse 

stad. In eerste instantie had ik geen 

idee wat ik daarmee moest. Opeens 

bedacht ik een foto van de bioscoop 

van Wageningen te maken, het 

Heerenstraat theater. Overeenkomsten 

met de vorige foto: een bioscoop, 

zonnig weer, straattoneeltje. 

Verschillen: temperatuur, deels uit de 

kleur en kleding af te leiden, stille 

straat op zondagochtend. Het vervolg 

is moeilijk te voorspellen. Ik vond de 

eerste foto al lastig te interpreteren. Je 

zou een serie van bioscopen kunnen 

maken, maar ook b.v. de tegenstelling 

van de virtuele filmwereld versus de 

werkelijke wereld kunnen uitdiepen. 

Ben heel benieuwd.  





<4/9> Jaap Meurs van Big Jake and the Two Timers. Jaap is binnen het bluesgebeuren één van de boegbeelden 

van Wageningen. De foto is genomen in januari 2012 tijdens het Bluesweekend in JoJo's. Ik ben toen het hele 

weekeinde op pad geweest en heb de hele kroegentocht vastgelegd. In deze foto heb ik alleen gebruik gemaakt van 

bestaand licht (één halogeenspotje). Een uitdaging om dan voldoende scherpte te houden, zowel qua beweging als 

scherptediepte. Hiervoor bewust gekozen om de intieme sfeer maxiimaal te vangen. Zwartwit versterkt m.i.deze 

sfeer.  

De ontvangen foto is het Heerenstraat theater, met daarbij het theatercafe. Theater staat voor cultuur en het theater 

staat in Wageningen. Ik had drie ingevingen tegelijk: Wageningen, cultuur en café. Daarmee was de link gelegd naar 

deze foto. (zie bovenstaande toelichting).  

De volgende foto kan alle kanten op gaan. Als de associatie cultuur of muziek blijft dan gebeurt er erg veel in 

Wageningen. Ik denk dat dan Bevrijdingsfestival of het 'Leef' festival het meet voor de hand liggen. En dan mogelijk 

een foto met meer elementen uit de omgeving (publiek, interieur of zoiets).  Nico van der Boor 





<5/9>  

Een doorschijnend gezicht'. 

De ingezonden foto en mijn 

vervolgfoto focussen op een gezicht. 

Beide zijn doorschijnend, de 

ingezonden foto door de lichtinval, 

mijn foto spreekt voor zich in zijn 

doorschijnendheid. 

Ik zou een foto verwachten met felle 

kleuren; de ingezonden foto begon 

met zwart-wit, mijn foto in zachte 

tinten. Een carnavals-gezicht, 

geschminkt in felle en bonte kleuren. 

Joost van 

Meeteren 





Wim de 

Winter 

<6/9> Masker 

 

Met een foto van een 

kunstwerk kan ik nooit 

zoveel: bekijken we het 

kunstwerk of de foto van? 

Wat voegt de foto nog toe? 

 

Dit kunstwerk zet mij aan het 

denken over het beeld dat we 

van onszelf ophouden, en 

hoe hol dat is. De foto is een 

projectie van mijn gedachten 

daarover.  

 

Van de volgende foto 

verwacht ik, dat hij deze vorm 

loslaat en in plaats daarvan 

verdergaat met de idee. 





Viola Altman 

<7/9>  

De foto spreekt denk ik voor zich. Het 

beeld staat in de tuin van het Depot en 

daar kom ik vaak langs en ik krijg er 

nooit genoeg van om ernaar te kijken. 

 

Ik vind deze foto passend bij de vorige 

vanwege de tegenstelling. De aan mij 

toegestuurde foto liet een gekleurd 

hoofd zien waar je doorheen kunt kijken, 

het lijkt “luchtig”. Het lijf dat ik heb 

gefotografeerd is juist massief en 

kleurloos. Dat wordt nog eens versterkt 

door de sneeuw die de kleur uit de 

omgeving ook deels wegneemt. 

 

Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat ik 

van de volgende foto verwacht. 

Misschien een vervolg op het thema 

mens met weer een andere invulling? 

Maar eerlijk gezegd verwacht ik een heel 

verassende associatie, waar ik zelf nu 

helemaal niet aan denk. 





Birgitta 

Janse 

<8/9>  

Kleurenspel van ijslaag tegen het 

licht. 

 

Waarom: schoonheid laten zien 

van ijslaag op een andere manier, 

alsof het een beeld op een sokkel 

van handschoen is. Het 

verrassende der 'gewone' dingen. 

 

Verwachting volgende: weer iets 

totaal anders gek gelinkt aan 

deze. 





Marijke van der 

Giesen 

<9/9>  

Als antwoord op de mij 

toegezonden foto stuur ik 

de 'paal van Bernhard.  

 

Ik vond de vorm wel 

passen bij de vorige foto. 

Ik heb daarom ook weer 

gekozen voor een 

staande foto.  

 

Wat de volgende 

fotograaf zal doen? Een 

hele rij palen? 
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Einde serie 3 

Met dank aan: 

 

Noor, Alice, Harm  Jan, Nico, Joost, Wim,  

Viola, Birgitta en Marijke  





Kort draadje: ik kon niet nalaten deze foto’s even naast elkaar te zetten   Norbert 





Serie 4: 

 

“De melancholie en de zee” 























Jan Molenveld 

<1/9>  

Reflectie van een gele mast in de ruiten van een pand aan de Scheveningse haven. 

Aanleiding voor het maken van de foto was het vorm- en kleurcontrast. 

Ik verwacht dat de vervolgfoto ook iets laat zien van een spiegeling in glas. 





René 

Buursma 

<2/9>  

Een bootje achter glas 

Als antwoord op een bootje (gereflecteerd) in glas 

Volgende foto een ander geensceneerd doorkijkje misschien? 





Gerard van 

Laarhoven 

<3/9>  

Foto van wrak bij Kaap de goede Hoop 

Directe relatie met vorige foto: schip in afgetakelde toestand; niet "geshopt" maar 

opname van de werkelijkheid. 

Ik hoop dat het beeld "schip" verlaten wordt. 





Frits Weener 

<4/9>  

Mijn foto is genomen op 

vakantie in Ierland, het 

beeld is een zandbank 

waarop een 3-tal bootjes 

liggen, drooggevallen 

door het tij. Het is een 

uitsnede uit een 

overzichtsbeeld van de 

baai en land er om heen.  

Het voorgaande beeld 

was van een vergaan 

schip dat in de golven ligt, 

dit zijn goede bootjes, 

maar dan op het droge. 

Soort omgekeerde wereld 

dus. 

De volgende fotograaf 

kan door gaan met water 

of bootjes, maar mogelijk 

ook met zand of juist 

heuvels. 





<5/9>  Vissersbootjes in de zon 

 Vroijk gekleurde bootjes en een heleboel (wan)ordelijk bij elkaar. 

 Ik verwacht van de volgende foto iets met blauw en wit. 

Noor 

Dessing 





Michel 

Govers 

<6/9>  

De foto bestaat uit twee beelden, nl. dat van een fototoestel en een haven. 

De haven borduurt verder op de vorige foto, en het toestel heeft een zelfportret gemaakt (Keek een 

beetje sip) 

De volgende foto kan een foto met lachspiegels zijn of een fototoestel dat is overreden door een auto. 





Teresa Garcia 

 

<7/9> Toen ik de foto zag van de rode draad  zag ik meteen deze foto voor me. 

Ik pakte mijn camera en ik zei: het moet zo zijn met dat hartje en met een “technische”  insteek. Ik 

koos deze door de kleur van de vorige foto en ik om mij heen vond ik dit portret van mijn ouders 

toen ze jong waren. Alleen tilde ik het iets op met de een verse  roos die mijn zus van de 

markt haalde. Verwachting voor de volgende foto heb ik niet, misschien alleen in de kleuren. 

     Een kus vanuit Peru aan mijn fotovrienden, 





Carleen  

van den Anker 

<8/9>  De foto is gemaakt tijdens de Palmpaasweek 2010, in Twente.  

We zaten ergens in een restaurant en speelden met de camera, zoals gewoonlijk. Deze 

glazen potjes met een stoffen roos erin hadden leuke spiegelingen. 

Wat de volgende gaat doen is altijd lastig te voorspellen. De kleur rood, spiegelingen, 

ruiten... het kan allemaal. Of gewoon nog een roos.... 





Harm Jan 

Kwikkel 

<9/9> 'dit is een foto van 

een lente bloemenstukje met 

een beeldje van een kievit 

op de rand van ons balkom 

met uitzicht op de 

uiterwaard. Ervoor staat een 

prisma met een vaag beeld 

van de achtergrond ook van 

de uiterwaard. De indruk die 

ik had van de meegestuurde 

foto, een roos weerkaatst in 

een bol was "aardig, moet ik 

ook eens proberen, zie ik er 

een gezicht in? "In tweede 

instantie kon ik niet gauw 

iets bedenken. Daarna 

kwam ik op het bovenstaand 

uitgewerkt idee:  

 Op een koude dag met een gevoelstemperatuur van -10 gr Celcius een schijnbeeld van de lente;  

schijn omdat de bloemen in een pot zitten, de kievit kunstmatig is en ter plekke al een paar jaar geleden  

als broedvogelverdwenen, en omdat je door het prisma een extra schijnbeeld krijgt.  

Dat prisma is de verbinding met de vorige foto..  

De kou als tegenhanger van het warme beeld kon ik zo gauw niet heel goed uitbeelden. 
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Einde serie 4 

Met dank aan: 

 

Jan, René, Gerard, Frits, Noor, Michel, Teresa, Carleen en Harm Jan 



Serie 5  

 

“Cultuur en Natuur” 























Norbert 

Lukkezen 

<1/10>  Deze foto is genomen in Romeinse park/museum in Xanten, net over de Duitse grens. Na de 

Romeinse maaltijd werden Romeinse spelletjes gespeeld, zoals het mikken van hazelnoten in een 

kruik of, zoals op de foto het mikken in een met krijt getekende pyramide met puntentelling. Ik heb 

deze foto genomen vanwege het handen en voetenspel. Ik denk dat de volgende fotograaf wel kan 

inschatten dat het om een spelletje gaat en een ander spel fotografeert, of toch ook iets met handen 

en voeten? 





Ellen Vos 

<2/10>  

Ik kreeg een foto toegestuurd van een speelse situatie rond 'waardeloos materiaal'. Mijn foto is een 

foto van spel met dat soort materiaal in de buitenlucht in een ander land.  

Dit soort spelsituaties is universeel. Ik heb deze foto genomen omdat ik het een leuk gegeven vind dat 

spel eigenlijk overal er hetzelfde uitziet. 

Ik verwacht dat de volgende foto doorgaat op het speelse gegeven. 





<3/10  Overstroming 

Ik heb deze foto gekozen als reactie op de foto met de spelende kinderen in het kalm stromende 

beekje. In deze foto is de muur vrij dominant aanwezig. De jongens bouwen een dam om het water 

tegen te houden.  In mijn foto ben ik verder gegaan met de muur en het stromende water. Je ziet een 

kolkende rivier en een muur om het water tegen te houden. Maar het water staat zo hoog, dat het 

over de muur heen klotst.  

Ik verwacht dat de volgende foto verder gaat met de brug. 

Jan Kalisvaart 





Jan Snel 

<4/10>  In 2009 de foto genomen vanwege het mooie tafereel en de fraaie kleuren. Wat geëxperimen-

teerd met sluitertijd om  het water wat uitgesprokener in beeld te krijgen.  Ik heb deze foto gekozen 

om de volgende redenen vanwege het contrast met de aangeleverde foto: Warme kleuren tegenover de 

wat killere kleuren in de aangeleverde foto. Het water oogt in de foto meer als een vrolijke vriend dan een 

dreigend monster.  In de foto is het weter te ‘temmen’ met een paar houten plankjes; dat lukt op de 

aangeleverde foto niet.     Vervolg: Een leuke vervolgfoto zou een foto kunnen zijn waarop je dreigende 

situatie (met water) op een mooie, bijna idyllische manier weergeeft (zoals in mijn foto) of een, in principe 

idyllische situatie dreigend in beeld brengen. 





Floor 

Verdenius 

<5/10>  Stromen in een cultuurlandschap, een scherp afgebeelde bedding met kleurige details. 

Binnen de bedding stromingen, deels met hoge en deels met lage snelheid. Waar hoge snelheid is, 

wordt de stroom een onscherpe veeg. Waar de snelheid lager is, ontstaan eilanden van scherpte.  

Deze foto varieert op de oorspronkelijke foto, door te improviseren op een aantal elementen. 

Waterstroom = mensenstroom. Bedding = winkelstraat. Stroomrichting frontaal vs diagonaal.  

Ik verwacht in een vervolgfoto elementen als beweging, mensen, winkels terug te vinden. 





Hans van 

der Aa 

<6/10>   Verdwijnen in de mist 

De voorgaande foto bevat veel bewegingsonscherpte, licht grijze vervaging. 

De mist bij mij geeft ook een vervaging. 

In de volgende foto verwacht ik nog meer onscherpte. 





Jan Willem 

Hofstee 

<7/10>  Als de mist is opgetrokken. 

Ik zag een bosrand, veel mist en een eenzame wandelaar. Dit doet mij denken aan dat ik zelf op de 

heide loop en dan ineens zo’n intrigerende kolos opdoemt, soms bijna uit het niets. 

Ik verwacht de volgende foto over de echte confrontatie met een groot dier. 





Harry Vos 

<8/10> 

Zijn eigenwijze neefjes (of nichtjes) 

Ik dacht een mooie wending te geven van wild naar gecultiveerd. 

Om bij de boerderijdieren te blijven verwacht ik hierna een paard of een varken o.i.d. 





Alice de Gier 

<9/10>  

Op de foto zie je (na de vier-op-een- rij koeien in hun veld) vier-op-een-rij lepelaars in hun (Wadden)zee. 

Ik nam de foto omdat ik ze mooi als een opvolgende rij zag foerageren (en het redelijk lukte ze scherp in 

beeld te krijgen met mijn Lumix) 
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Einde serie 5 

Met dank aan: 

 

Norbert, Ellen, Jan Kalisvaart, Jan Snel, Floor, 

Hans, Jan Willem, Harry en Alice 



Het Einde 
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