La COURant
Herfst 2011

Voorwoord
Het bestuur van de VvE La Cour III, IV, V verzorgt de
uitgave van dit bulletin voor alle bewoners van complex
La Cour.
De foto hierboven is genomen op de eerste dag van de
herfst. Vergeleken met de foto van een jaar geleden zijn de
boompjes nu bijna helemaal bladerloos.
Maar ja, de herfst was dit jaar al vroeg begonnen….
Op onderstaand adres kunt u uw bijdrage voor het volgende
nummer aanleveren.
Leo Mennen (secretaris VvE III, IV, V), Leeghwaterlaan 35 ,
vve345.mennen@gmail.com.

073-6233007 ww.dekrakelinghebufkes.nl

Van de bestuurstafel:
Beste mede bewoners,
- Het zag er even naar uit dat we de zomer alsnog mochten beleven, maar terwijl ik dit om half negen ‟s avonds zit te
typen is het al aardedonker en morgen ga ik een afspraak maken voor de winterbanden.
Het bestuur is er nog niet toe gekomen om te reflecteren op de afgelopen periode, maar als we de reacties van de leden
als maatstaf nemen dan bruist en borrelt het af ten toe dat het een lieve lust is. We merken dat we kritisch worden gevolgd
en dat is goed, jaarlijks maken we met z‟n allen een fors bedrag over en daar willen we wat voor terug zien. Dat is niet altijd
makkelijk, de upgrading van de entrees die binnenkort wordt afgerond is zichtbaar en houdt zoals we hebben gemerkt velen
van u bezig. Daarom op 26 oktober een extra ledenvergadering om te zorgen dat alle inzichten op een evenwichtige manier
naast elkaar worden gezet en er op een verantwoorde manier tot een besluit wordt gekomen.
- Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is minder zichtbaar, maar wel cruciaal, de herziene versie toont immers aan dat
we met het huidige niveau van reservering gedurende 30 tot 35 jaar al het noodzakelijke onderhoud op een kwalitatief
goede manier kunnen uitvoeren. De hoogwerkers die u de afgelopen maanden rond het gebouw zag zwerven waren een
onderdeel daarvan. Binnenkort wordt dat werk opgeleverd en kan ons complex er weer jaren tegen. Mocht u de indruk
hebben dat er ergens een voeg is vergeten laat dat dan snel aan Wim Bossink weten, liefst met een zo nauwkeurig
mogelijke omschrijving van de plaats.
- De tuin is nog steeds een punt van zorg. We hebben daar een aantal deskundigen naar laten kijken en de voorstellen
lopen erg uiteen, zowel qua kosten als qua eindresultaat. Toch zal het bestuur van de Hoofdsplitsing binnenkort knopen
moeten doorhakken. Ik hoop daar in de decembervergadering op terug te komen. Ik realiseer mij dat u zult zeggen “dat roep
je nu al een tijdje, maar komt er ook wat”, maar het probleem is te groot voor “kort door de bocht opmerkingen”.
U hebt recht op een goed doortimmerd verhaal met een duidelijke financiële en “tuintechnische” inhoud.
- Namens het bestuur roep ik u dringend op om op de extra ALV van 26 oktober aanwezig te zijn of als u verhinderd
mocht zijn uw machtiging bij Ivo van der Lugt of een van de bestuursleden in te leveren.
Arjan van Lit
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073-6240224

www.hoepelmankappers.nl

Beste bewoners,
Wij willen ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Melissa van der Zande en Ramona Luyendijk, de enthousiaste nieuwe
eigenaren van Hoepelman Kappers aan de Leeghwaterlaan.
Wij staan samen met ons kundige team, Debby Biezemans, Kelly van Nes, Nikita Adriaansen en Melissa Diks en met onze
kennis graag voor u klaar!
Ook bieden wij u naast het kappersvak ook andere specialiteiten waaronder haarwerken, haarextensions, double hair en
de nieuwe rage onder de haarverlengingen: flip in hair, in 60 seconden lang en mooi vol haar, voor een hele leuke prijs!
Sinds1 september j.l. zijn onze openingstijden aangepast om aan ieders wens te kunnen voldoen.
Maandag 12.00 tot 18.00
Dinsdag 9.00 tot 18.00
Woensdag 9.00 tot 19.00
Donderdag 9.00 tot 21.00
Vrijdag
8.30 tot 18.00
Zaterdag 8.00 tot 16.00
U bent van harte welkom bij ons in de salon voor een uitstekend advies en natuurlijk een lekker kopje koffie!
Tot snel.

073-6233111

www.dominos.nl

Voordeurbeleid: Laat niemand binnen die niet per se bij u moet zijn.
Afgelopen tijd zijn weer veel vrijwilligers op pad geweest om te collecteren voor goede doelen.
Deze mensen bellen bij de voordeur bij één van de adressen aan en “doen” dan vervolgens het hele trappenhuis.
Dat is absoluut niet de bedoeling. Als bij u wordt aangebeld en zij komen niet voor u, DOE DAN NIET OPEN.
Ook niet als men zegt dat men bij de buren moeten zijn, maar dat die niet open doen.
Als men komt voor een collecte en u bent van plan om iets te geven, ga dan naar beneden en begeleid de collectant ook
weer naar buiten. Uw medebewoners zijn misschien helemaal niet gediend van een bezoek van de collectant., en storen zich
er aan, dat ze op deze manier worden lastig gevallen.
Ook is het voorgekomen dat zwervers , gebruikmakend van een smoes, toegang krijgen tot de verdiepingen en daar
vervolgens gaan slapen.
Graag uw medewerking dus
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Kees en Ria van Loon 50 jaar getrouwd
Op 27 juni 2011 waren Kees (geboren in Loon op Zand) en
Ria (geboren in Waal(wijk, wonend in de Leeghwaterlaan 29
en uitkijkend op het Leonardo da Vinciplein, 50 jaar
getrouwd.
Een mooie aanleiding om een interview af te nemen.
Het werd een erg onderhoudend gesprek, dat al snel ging
over hun passie en beroep:
het vervaardigen van orthopedische schoenen.
Kees en Ria wonen vanaf de oplevering in La Cour.
Ze wonen daar, net als velen, met veel genoegen: in een
mooi complex, dicht bij de stad en dicht bij de natuur.
Hieronder een korte samenvatting van een geanimeerd
gesprek.
Als jongen van veertien ging Kees naar de LTS om de grondbeginselen van het schoenmakersvak te leren.
Veel van zijn klasgenoten kwamen later in de schoenindustrie te werken. Kees zag zichzelf niet in de fabriek werken.
Hij wilde meer uit dat vak halen.
Na twee jaar dagopleiding ging hij in eerste instantie bij een schoenwinkel werken waar hij de reparatie verzorgde.
Daarna stapte hij over naar een grote investeerder, om een keten van hakkenbars op te zetten. Dat was in de jaren zestig
toen de nieuwste trend, maar dat gaf hem ook geen voldoening.
Ondertussen was hij getrouwd met Ria, en had tot die tijd, in de avonduren, bijna alle mogelijke vakdiploma‟s gehaald.
Kees kwam uit een echt Brabants groot gezin, en iedereen doorstuderen in een dagopleiding was financieel niet mogelijk.
Avondscholen waren in de jaren vijftig ook heel gebruikelijk.
Zij besloten samen om zelf iets te gaan ondernemen. Een eigen bedrijf als orthopedisch schoenmaker, dat was zijn droom.
Hij moest dan wel weer opnieuw enkele jaren op cursus.
Kees ging op zoek naar een orthopedisch schoenmaker om praktijkervaring op te doen. Die vond hij in den Bosch, een
man op leeftijd.
Na enkele jaren namen zij de zaak over en vestigden zich op een nieuwe locatie in de Maaslandstraat onder de naam
”van Loon orthopedische schoentechniek”.
In die tijd deed de eerste revalidatiearts zijn intree in het G.Z.G. Als snel werden zij daarbij betrokken als leverancier van
orthopedische schoenen.
Het nieuw opgezette revalidatiecentrum groeide zeer snel, van één arts naar zeven artsen in hun periode.
En hun bedrijf groeide evenredig mee.
Samenwerken met revalidatie opende ook alle deuren van instellingen voor gehandicapten waaronder de Gabriëlschool
(Mytylschool). Werken voor zulke jonge kinderen gaf zoveel voldoening. Het stralende gezicht bij het afleveren van de in
opdracht van hemzelf gemaakte schoenen, die er uit zagen als de sportschoenen van zijn broertje, dat vergeet je nooit meer.
Op zijn tweeënzestigste jaar vond Kees dat het welletjes was. Er moest een goede opvolger worden gezocht om de sfeer
van het familiebedrijf voort te zetten. Die sfeer was er wel, ondanks dat de groep in de werkplaats was uitgegroeid naar
zeven mensen. Maar ook dat kwam goed.
Zij bouwden nog een jaartje af en gingen genieten. Hoe graag zij hun werk altijd hadden gedaan, er zijn ook nog andere
leuke dingen in het leven te doen.
Van 1978 wonen ze al in den Bosch. Met veel plezier profiteren zij volop van de stad, o.a. van diverse evenementen,
waaronder natuurlijk carnaval. Daar hielden zij een mooie vriendenkring aan over. Twee keer per week treffen ze elkaar nog
steeds in de Meijerijsche Kar.
In Waalwijk staat het Nederlands Leder en Schoenen Museum. Hier kun je tussen tientallen authentieke en nog steeds
werkende machines o.a. de fabricage van schoenen door middel van videobeelden van begin tot eind volgen. Ook is er een
uitgebreide schoenencollectie van over de hele wereld. Een echte aanrader http://www.schoenenmuseum.nl
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Stationsgebouwen in ‘s-Hertogenbosch
Het tweede station 1896-1944 (vervolg)
Tijdens WO II toen de Duitsers in 1940 waren binnengevallen en ‟s-Hertogenbosch veroverden maakten zij eveneens
gebruik van het station vanwaar zij goederen, oorlogsmaterieel en soldaten aan- en afvoerden. Zeker 267 joden uit
‟s-Hertogenbosch werden vanuit het station naar kamp Vught afgevoerd of naar vernietigingskampen als Auschwitz en
Sobibor. Het station ontkwam aan een paar Engelse luchtaanvallen tot op 22 oktober 1944 de Engelse 53 e divisie ‟
s-Hertogenbosch in trok en de strijd aanging met de Duitsers. Tijdens de vreselijke slag naderden de Engelsen op
27 oktober langzaam de wijk ‟t Zand waar het Duitse verzet het felste was. Over en weer werden fosforgranaten afgeschoten
waarvan er enkele op het dak van het station belandden. Het werd daardoor zwaar beschadigd en brandde bijna helemaal
uit, op het rechter eindgebouw na.
Toen de slag om ‟s-Hertogenbosch voorbij was wilden de Engelse de ruïne slopen en het puin gebruiken om een vliegveld
bij Schijndel aan te leggen. Door protesten van de Bosschenaren ging dit niet door en het uitgebrande station bleef nog zes
jaar als ruïne overeind staan.
In die zes jaar maakten de bestuursleden van de Nederlandse
Spoorwegen constant ruzie of het
station wel of niet moest worden
herbouwd. Hoewel het station van
Cuypers nog zeker hersteld had
kunnen worden, besloot men toch om
het station in 1950 te vervangen door
een ander station. Tot groot verdriet
werd het station in dat zelfde jaar
afgebroken, op het onbeschadigde
rechter eindgebouw en de westelijke
achtermuur na.
Het derde station 1952-1995
In de plaats daarvan kwam er het station van architect Sybold van Ravensteyn dat ongeveer even hoog was als het station
van Cuypers met een groot hoofdgebouw en een soortgelijk silhouet maar het was een veel korter gebouw, 84 meter, en
veel minder monumentaal. In dit station werden het rechter eindgebouw (alleen zonder dak), de westelijke achtermuur,
16 wapens en de twee stenen leeuwen van het station van Cuypers opgenomen, samen met de twee monumentale
perronoverkappingen. Het station van Ravensteyn was weinig geliefd bij de Bosschenaren en voldeed ook slechter.
In 1995 was het te klein geworden voor ‟s-Hertogenbosch en het werd (door weinigen betreurd) in datzelfde jaar afgebroken,
samen met de westelijke achtermuur en het rechter eindgebouw.

Tot zover de tekst behorend bij de
maquette die nu in de Muzerije aan
de Hinthamerstraat staat.
De foto‟s bij de artikelen komen van de
website van het archief van
‟s-Hertogenbosch.
http://www.stadsarchief.nl/
In de volgende LaCourant aandacht
voor het vierde en laatste station.
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Het Leonardo da Vinciplein
De openlucht filmvoorstelling van “The Loft” op het Leonardo
da Vinciplein werd goed bezocht.
Het opbouwen en afbreken van het scherm en het plaatsen
en weer opruimen van honderden stoelen verloopt altijd heel
erg soepel en is zo gepiept.
Het is onvoorstelbaar wat een rommel er achterblijft na de
vertoning
Gelukkig waren de schoonmakers de dag erop er vroeg bij
om alle troep weer op te ruimen.
Naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad waarin sprake was van het aanleggen van een waterpartij, is de
gemeente om informatie gevraagd.
Hieronder de beantwoording door de gemeente.
“BrabantWonen bestaat dit jaar 100 jaar. Om dit te vieren willen zij de gemeente een fontein op het Leonardo da Vinciplein
cadeau doen. Deze wordt in het voorjaar van 2012 geplaatst.
Er komt hiervoor geen inspraakprocedure. Wel zal hiervoor een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Verwachting is dat deze eind november zal worden aangevraagd. Deze vergunning zal ter inzage worden gelegd.
Verdere informatie over de fontein naar de buurt zal door BrabantWonen worden verzorgd.”

Tijdens het realiseren van de tweede laag in de stalling is het Leonardo da Vinciplein tijdelijk gebruikt als fietsenstalling.
Het stallen van fietsen scooters op het plein is nu blijvend geworden.
Naar aanleiding hiervan is een mail gestuurd naar de gemeente. Hier volgt de reactie:
“De capaciteit van de stallingen is ontoereikend om in de behoefte te kunnen voorzien.
Daar komt in het najaar waarschijnlijk verandering in. De stallingcapaciteit aan de oostzijde van het station wordt dan flink
uitgebreid door de bestaande stalling onder het station uit te breiden met een gratis en bewaakte stalling.
De verwachting is dat dit enige ontlasting zal geven op het Leonardo da Vinciplein. Afhankelijk van de ervaringen kan
aanvullend het instrument „wegsleepregeling‟ worden ingezet.
Overigens worden nu al vele weesfietsen uit de 2-laags stalling verwijderd.”
Een aantal opmerkingen over onderhoud van het plein heeft men bij de gemeente doorgestuurd naar het meldpunt
Openbare Ruimte.
Een aantal zaken heeft men (binnen 24 uur) al verholpen, of men is ermee bezig.
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073-6240182

www.lokaalonderweg.nl

Interessant - apart - vreemd - grappig - handig - nooit geweten Heeft u ook een site die u wit delen met anderen, meld dit dan bij Leo Mennen, ook uw reacties zijn van harte welkom.
http://www.archive.org/

Een Amerikaanse non profit organisatie, met het devies “Universal access to all knowledge”
beheert een megagroot archief met o.a. 3.000.000 boeken, 500.000 films,
900.000 audiofragmenten, 90.000 live concerten.
Alles is gratis te zien en te lezen, vaak ook te downloaden.
http://www.airliners.net/
Veel foto‟s, filmpjes (van o.a. vliegtuigspotters) en data.
http://kranten.kb.nl/
De belangrijkste kranten uit Nederland en overzeese gebiedsdelen uit van 1618-1995.
Nu online in te zien.
http://www.stadsarchief.nl/ Het archief van ‟s-Hertogenbosch. (met o..a. een vermelding naar onderstaande site.)
Een erg mooi digitaal archief.
http://www.detijdreiziger.nl/ In verband met de maand van de geschiedenis (oktober) heeft de Tijdreiziger een gevarieerd
programma met de naam “Ik en wij: zorg door de eeuwen”” heen samengesteld.
De Hinthamerstraat staat hierin centraal. In en rond deze straat is van oudsher een aantal
zorginstellingen‟ gevestigd.
http://maandvandegeschiedenis.innl.nl/ Zie op de volgende bladzijde een persbericht van deze site.
www.atlas1868.nl
De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen ca. 1868.
Voor iedere provincie een deel en bevat kaarten van alle Nederlandse gemeenten, in zwart/wit
gedrukt en met de hand ingekleurd. Kaart te koop voor € 2,50 (JPG en PDF formaat).
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De Maand van de Geschiedenis: een feest voor heel Nederland
Nederland is een bonte mix van uiteenlopende groepen als muziekliefhebbers, EO’ers, antroposofen, Rotarians,
natuurbeschermers, moslims, verzamelaars, salonsocialisten en kunstliefhebbers.
Ieder ik heeft verschillende ‘wij’s’: de familie en (etnische) groep waartoe we behoren, de gezelschappen waar
we iets mee hebben op basis van beroep, interesse of overtuiging.
Rond 1900 was je in de eerste plaats katholiek, socialist of protestant. En je behoorde tot een stand of klasse.
Wie anno 2011 een Nederlander vraagt wat en wie hij is, krijgt uiteenlopende antwoorden, zoals homo of hetero,
oud of jong, allochtoon of autochtoon, spiritueel of rationeel, levensgenieter of tobber.
Zijn al die verschillende Nederlanders in staat om van de Maand van de Geschiedenis gezamenlijk een feest te maken?
Een Engels woordenboek doet het ergste vermoeden. Op een „Dutch party‟ neem je je eigen consumpties mee en als je
pech hebt is de gastheer al dronken wanneer je aankomt.
Niemand luistert naar elkaar – een Dutch concert is synoniem voor een kakofonie – en het feest gaat pas los als er genoeg
gedronken is („Dutch courage‟).
Stel je op zo‟n feestje liever niet voor als een „Dutchman‟ – het betekent oplichter.
Internationaal stonden Nederlanders dan ook eeuwenlang bekend als inhalige, drinkende en rokende individualisten met
slechte manieren.
In China wisten ze in de zeventiende eeuw al wat voor vlees ze in de kuip hadden: „Ze zijn hebzuchtig en sluw, weten alles
van handel in kostbare goederen en zijn heel slim als het erop aankomt om winst te maken. Voor winst geven zij hun leven
en geen land ligt daarvoor te ver‟.
Die mentaliteit trof de Franse filosoof Montesquieu een eeuw later ook binnen onze landsgrenzen aan: „Het hart van de
inwoners van dit land dat van handel leeft, is absoluut bedorven. De mensen bewijzen u geen enkele dienst voor niets,
omdat zij altijd hopen iets te kunnen verdienen‟.
Zelf draaien we het liever om: we zijn rationeel, zuinig en hardwerkend. Vrijzinnig, tolerant, liberaal en pragmatisch.
We zijn gericht op overleg en consensus, op harmonie (poldermodel), maar nemen ook geen blad voor de mond.
We zijn pacifistisch maar steunen het Nederlandse leger, want we horen een rol te spelen op het internationale toneel.
Op vakantie weten we kortom vaak precies aan te geven wat een Nederlander is. We herkennen landgenoten dan
moeiteloos aan het lange postuur, het vaak wat bleke gelaat en aan kleding, bezit of gedrag.
Geen land heeft relatief zo veel caravans. En regels zijn er wel, maar niet voor ons: de hond hoeft op de Franse camping
toch niet écht aangelijnd?
Land van verschillen
Terug in eigen land zien we juist de grote verschillen die er tussen Nederlanders bestaan. Iedere stad of regio heeft zijn
eigenheid, iedere wijk herbergt een bepaald type mensen – „ons soort mensen‟. Tegenwoordig herkennen we de rivaliteit die
hieruit ontspringt nog op de sportvelden. Het dorpje Bunschoten-Spakenburg is zelfs verdeeld in een „blauwe‟ en „rode‟ kant,
naar de kleuren van de rivaliserende voetbalclubs.
Maar de verschillen tussen regio‟s, steden en provincies zijn in de twintigste eeuw sterk verkleind. Aan het begin van de
eeuw werd er fel gedebatteerd over het behoud van de eigen tijdsaanduiding – alleen al in Zeeland sloeg de klok op zeven
momenten middernacht.
De grote rivieren waren lang alleen een barrière en geen verbinding, net als grote heidevelden en zandpaden.
Trein, auto, telefoon en onderwijs hebben de verschillen binnen Nederland veel kleiner gemaakt. Het land is de afgelopen
eeuwen een stuk „Hollandser‟ geworden: pas toen de Fries, Tukker of Limburger in de eerste plaats een Nederlander werd,
kwam er nieuwe aandacht voor het eigene van regio‟s en provincies. Denk aan klederdracht en muziek, aan taal en dialect,
aan eten (vlaai!) en lokale gebruiken als carbid schieten en luilak.
Welk ‘wij’?
Met al die verschillen binnen Nederland zouden we bijna vergeten dat er wel degelijk een nationaal gedeeld „wij‟ is.
Iedereen juicht voor het Nederlands elftal, viert Sinterklaas en Koninginnedag; iedereen zeurt over het weer, de NS en de
politiek. Wie niet meedoet, plaatst zich (vaak bewust) buiten de gemeenschap. In internationale musea herkennen we
schilderijen uit de Gouden Eeuw als „typisch Nederlands‟. We zien onze Nederlandsheid in rituelen en iconen, zoals
volkslied, vlag en koningshuis. En in het absorberend vermogen van de samenleving, dat ervoor zorgt dat tulpen en shoarma
inmiddels als Nederlandse iconen worden gezien.
Het „nationale wij‟ vinden we ook in opvattingen die we delen. Zo is er geen volk ter wereld dat zo gewoon gevonden wil
worden. Dat zie je terug in de inrichting van onze huizen (de doorzonwoning) en in volkswijsheden: „Doe maar gewoon dan
doe je al gek genoeg‟. Het is zoals Gerrit Komrij schreef: „Deel je in Nederland wegwuivend mee op iets heuvelachtigs te
wonen, dat kan de Nederlander verdragen. Maar als je zegt dat je op een berg woont, dan klinkt het: Hoor hem! Hoor hem!
Meneer woont op een berg!‟.
Die „gewoonheid‟ wordt op gezette tijden losgelaten. Dan zijn we collectief verontwaardigd of beleven we massaal de uitvaart
van een bekende Nederlander.
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Maand van de Geschiedenis
In de Maand van de Geschiedenis staan we stil bij al die aspecten die met onze identiteit te maken hebben.
Die aspecten zijn soms tegenstrijdig. Zo zijn we enorm seculier en tegelijkertijd soms streng gelovig.
Als er iets „echt‟ Nederlands is, dan is het misschien wel de behoefte om ondefinieerbaar te zijn. Wanneer iemand zegt: zo
zijn de Nederlanders, dan is altijd iemand het er niet mee eens – wat de strekking van de karakterschets ook is geweest.
De proef op de som: hierboven staat vast ergens een voorbeeld waar de lezer zich niet in kan vinden.
Laat deze constatering het vertrekpunt zijn om zo divers mogelijke activiteiten en evenementen rond „Ik en wij‟ te
organiseren. Activiteiten die vragen opwerpen, bijvoorbeeld wanneer het ik overgaat in wij en andersom.
Bovendien zijn bouwstenen en verschijningsvormen van identiteit alomtegenwoordig en overal te herkennen.
Zo kunnen ook instellingen, sprekers en artiesten die op het eerste gezicht weinig met het thema van doen hebben,
op velerlei wijzen bijdragen aan de Maand van de Geschiedenis.
Tot zover het persbericht, te vinden op http://maandvandegeschiedenis.innl.nl/

Administrateur / Huismeester
- De administrateur is Ivo van der Lugt: telefoonnummer: 06-53610329
- De huismeester voor de gebouwen 2,3 4 en de parkeerkelder is Wim Bossink.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 - 19018895
of 073 - 6221827.
- Brieven voor hem en de administrateur kunt u in de brievenbus van Leeghwaterlaan 15 deponeren.

Het bestuur van VvE 3,4,5

Voorzitter
Arjan van Lit
Leeghwaterlaan 23
van.lit@wxs.nl

Secretaris
Leo Mennen
Leeghwaterlaan 35
vve345.mennen@gmail.com

Arjan van Lit heeft het niet alleen druk met het voorzitterschap van VvE 3,4,5 en
dat van de Hoofdsplitsing, maar ook op zakelijk gebied heeft hij het nodige werk
verzet.
Hij is nu medeoprichter en partner van een internationaal georienteerd bedrijf.
Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe ondernemening.

Penningmeester
Jurgen Arts
Leeghwaterlaan 83
inf@jarts.nl

Onze voorzitter is tevens
hoofdsponsor van La COURant.
We bedanken hem en alle medesponsoren voor hun financiële
bijdrage.
Hierdoor is het mogelijk
La COURant bij alle bewoners
van La Cour te bezorgen!
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