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Geachte eregenodigden, promovendi en familie, collegae 

 

Het is mij opnieuw een eer en een genoegen om de promovendi te mogen begeleiden in het afleggen 

van de eed van Hippocrates. 

Een plechtig moment dat volgens ons ook best plaatsgrijpt in de schoot van de provinciale raad van 

de Orde. De Orde die juist waakt over de deontologie van het medisch beroep, zijnde de medische 

plichtenleer, de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van het 

beroep. 

Daarnaast is het ook onze taak om adviezen te verstrekken over vragen omtrent deze medische 

plichtenleer. Als jullie ooit vragen hebben dienaangaande aarzel dan niet om ze ons voor te leggen. 

Als arts staan jullie aan het begin van een boeiende, maar ook zware loopbaan. 

Het artsenberoep onderging door de jaren heen heel wat metamorfosen. 

De laatste jaren lagen de accenten vooral op de technische vooruitgang, zowel diagnostisch als 

therapeutisch, op elektronisch dossierbeheer in al zijn facetten en op de nieuwe 

samenwerkingsvormen. 

In de technische vooruitgang zien we vooral een verschuiving naar subspecialisaties. Denken we 

maar aan de internistische, de orthopedische, de gynecologische deelgebieden die steeds kleiner 

worden. 

Maar de patiënt met zijn ongerustheid en angst is meer dan de som van deze delen. Hij of zij wil een 

raadgever, een vertrouwenspersoon, iemand waar hij met zijn vragen terecht kan. Iemand die met 



hem het goede of slechte nieuws bespreekt. Die er staat als hij hem of haar nodig heeft. Die ook in 

de terminale fase hem maximaal begeleidt. 

Binnen deze ontwikkelingen winnen de interdisciplinaire netwerken en ook  zorgpaden  meer en 

meer veld. 

Deze zorgpaden bestaan uit een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het 

multidisciplinair en inter-professioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken 

voor een specifieke patiëntenpopulatie ( zoals er nu al zijn diabetes en nierinsufficiëntie). 

Voordelen zijn taakverdeling, gedeelde verantwoordelijkheid en meer tijd voor onze eigenlijke taak 

als arts waarbij we echter niet uit het oog mogen verliezen dat elke patiënt toch graag zijn “eigen “ 

zorgpad uitgestippeld ziet. 

Hij wil graag dat we zijn pad samen met hem bewandelen, met aandacht voor zijn eigen identiteit. 

Daarbij spelen luisteren, communicatie en empathie een zeer belangrijke rol. 

Ook het artsenlandschap ondergaat de laatste jaren veel veranderingen. 

Er komt wat meer aandacht voor jullie sociaal en familiaal leven wat ik alleen maar kan toejuichen. 

Denken we maar aan de organisatie van week- en weekendwachten en de daarbij horende 

uitwisselingsvormen van dossiergegevens. 

Kortom er staan jullie veel uitdagingen te wachten. 

Maar jullie zijn jong, vol enthousiasme, bruisend van energie en hebben gekozen voor één van de 

mooiste professies die er bestaan. 

 

Ik stel dan ook voor om nu bij het aflezen van jullie naam recht te staan en samen de eed af te 

leggen. 

 

Promotie 2011 
 

AERTSEN Michael  

BERTELS Evelien  

BEULQUE Randy  

BEX Stijn  

BOGAERTS Marie  

BORREMAN Maxime  

CLOOTS Frederic  

CONINGS Stefanie  

CRUYS Lien  

DEWAELE Elien  

DOUMEN Kathleen  

DUBBELDAM Adriana  

FAES Julie  

HENDRIX Lotte  

HILLEWAERE Stijn  

JACOBS Pieter  

JANSSENS Muriel  

KUPPENS Maike  

LATOUR Sylvie  

MAES Gitte  

MEUS Koen  

MEUWISSEN Ronald  

MOONEN Pieter-Jan  

MOORS Katrien  

NAUS Jasmine  

 

 NELISSEN Sanne 

NIJS Heidi  

NOUWEN Leen POLITIS Catherine  

PONET Frederik  

RUMMENS Delphine  

SCHOOFS Nele  

SCHROE Lize  

SCHROOTEN Belinda  

SIX Anneleen  

STAESSENS Lidewij 

STINKENS Kirsten  

SYKORA Linde  

THEUWIS Catherine  

TOPFF Laurens  

TRUIJENS Joachim  

VAN GINDERACHTER Laura  

VAN KERREBROECK Helena  

VAN LANCKER Ruth  

VANRUSSELT Jan  

VERNOOIJ Thomas  

VERRUE Christophe  

WAELBERS Valerie  

WALPOT Kris  

WESTHOVENS Ine  

YLEN Jill  

 



 

 

Artseneed 

 
Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor 

een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienst van de medemens en de samenleving zal 

inzetten.  

Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen. 

Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden 

verlichten. 

Ik zal mijn patiënten correct informeren. 

Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun 

dood. 

Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij 

hebben bijgebracht. 

Ik zal mij blijvend bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar 

mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis. 

Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt 

en ijveren voor een gezondheidszorg die toegangkelijk is voor iedereen. 

Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan. 

Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door 

levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, 

seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap. 

Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen. 

Zelfs onder druk, zal ik mijn medisch kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen 

tegen de menselijkheid. 

DIT VERKLAAR IK PLECHTIG, VRIJWILLIG  

EN OP MIJN WOORD VAN EER. 

 

 

 

 



Wederwoord door dokter Stefanie Conings  

 

 
 

Geachte voorzitter en raadsleden 

Geachte collega’s 

Geachte familie en genodigden, 

 

 

Het is voor een belangrijk deel, ten gevolgen van een genetische voorbeschiktheid, dat ik 

gevraagd werd om vandaag het woord te voeren in naam van alle promovendi. 

En het is mij een grote eer en waar genoegen dit te mogen doen. 

 

 

In de eerste plaats wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om onze ouders en familie van 

harte te bedanken voor de jarenlange morele en financiële steun. Deze onvoorwaardelijke 

steun gaf ons de opportuniteit hogere universitaire studies aan te vatten,  loodste ons door 

moeilijke periodes, en gaf ons ook de kans te proeven van de geneugtes van het 

studentenleven. 

 

Ook aan al onze leermeesters een welgemeend woord van dank. 

Professoren hebben, elk op hun eigen manier, ons kennis bijgebracht. Allen staan zij voor 

altijd gegrift in ons geheugen. Enkele verschijnen nog regelmatig in onze wildste 

nachtmerries, maar aan de meeste bewaren we aangename herinneringen. Hun 

enthousiasme tijdens het lesgeven, wakkerde onze drang naar het echte veldwerk alleen 

maar aan.  

We zijn dan ook vereerd, dat juist professor Broos, hij, die als geen ander de kunst verstond 

om zijn casussen op een uiterst boeiende manier toe te lichten, vandaag , op onze 

eedaflegging , een voordracht komt geven. 

  



Heden beseffen wij maar al te goed,  dat ons leerproces nog lang niet ten einde is.  

Wij zijn dan ook blij te mogen terugvallen op nieuwe leer- en stagemeesters, die ons de 

volgende jaren zullen begeleiden en sturen. Zij zullen ons helpen de vergaarde 

wetenschappelijke bagage om te zetten in praktisch bruikbare vaardigheden. 

 

Als jonge artsen staan we immers voor diverse uitdagingen. De gigantische technische 

evolutie, de vergrijzing van de bevolking met een toename van het aantal chronische zieken,  

de toenemende nood aan multidisciplinair samenwerken, de financiële draagkracht van de 

maatschappij, het evenwicht vinden tussen werkbelasting en een bevredigend sociaal en 

familiaal leven , zijn maar enkele voorbeelden. 

 

Ons jeugdig enthousiasme en grote werkkracht gekoppeld aan de kennis van ervaren 

collega’s, moet ons allen in staat stellen, al die uitdagingen tot een goed einde te brengen. 

 

We spiegelen ons hierbij ook aan de jubilarissen, die ik in naam van alle promovendi van 

harte proficiat wil wensen. Met veel minder persoonlijke ondersteuning als ons nu te beurt 

valt, hebben zij een prachtige loopbaan weten uit te bouwen. 

 

Tot slot wil ik de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren van Limburg danken voor 

deze mooie feestelijke en plechtige eedaflegging in dit prachtig kader van Alde Biezen. 

  



 

Gelegenheidstoespraak 
De vooruitgang van de geneeskunde tijdens de 19e eeuw 

Prof. Dr. Em. Paul Broos 

 

Prof. Paul Broos is em. gewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven en was diensthoofd heelkunde 

en Traumologie van het UZ Leuven. Hij is een van de weinige Vlamingen die het bracht tot 

Fellow of the Royal College of Surgeons of England. Hij is voorzitter van de raad van de Orde 

van Geneesheren Vlaams Brabant en van de Medische Commissie van het Rode Kruis 

Vlaanderen en zet zich in voor het historisch archief van de Universitaire Ziekenhuizen. Bij 

het Davidsfonds verschijnt zijn boek Over Geneeskundigen en Geneeskunst. 

 

Dit boek reist terug in de tijd en toont de evolutie die de geneeskunde in de loop der 

eeuwen heeft ondergaan. Van medicijnmannen, de Griekse humorentheorie tot de 

wetenschappelijke benadering van ziektes. Over diagnoses, therapieën, operaties, 

medicijnen en belangrijke geneeskundigen zoals Avicenna, Albucasie, Galenus en natuurlijk 

Hippocrates. 

 

Over geneeskundigen en geneeskunst is een toegankelijk boek over de geschiedenis van de 



geneeskunde. De auteur zoomt dieper in op figuren en evoluties uit de Lage Landen en 

illustreert zijn verhaal met vele beelden.  

 

 

Auteur :  

Broos Paul, meer info 

Omschrijving :  

In de prehistorie waren schedelboringen om hoofdpijn of waanzin  te verhelpen schering en inslag. 

In het oude Egypte, werd rottend brood op open wonden gelegd voor zijn antibacteriële werking. 

Tijdens de Chinese dynastieën werd enkel de pols gemeten om een diagnose te bepalen. De rest 

van het lichaam werd zelden of nooit aangeraakt door de arts. En dan zijn er natuurlijk nog de 

aderlatingen, een nutteloze procedure die meer dan 1000 jaar lang zijn stempel op het medische 

denken heeft gedrukt. 

 Dit boek reist terug in de tijd en toont de evolutie die de geneeskunde in de loop der eeuwen heeft 

ondergaan. Van medicijnmannen, de Griekse humorentheorie tot de wetenschappelijke benadering 

van ziektes. Over diagnoses, therapieën, operaties, medicijnen en belangrijke geneeskundigen 

zoals Avicenna, Albucasie, Galenus en natuurlijk Hippocrates. 

 Over geneeskundigen en geneeskunst is een toegankelijk boek over de geschiedenis van de 

geneeskunde. De auteur zoomt dieper in op figuren en evoluties uit de Lage Landen en illustreert 

zijn verhaal met vele beelden.  Auteur Paul Broos is emeritus hoogleraar en was jarenlang 

diensthoofd directeur heelkunde en hoofd van de Traumologie van het UZ Leuven.  

ISBN nummer :  978 90 5826 837 2 

 
  



Huldiging Jubilarissen
 

Mijnheer de Voorzitter   

geachte vergadering   

Vandaag  mag ik u een hele rij jubilarissen voorstellen die vijftig jaren lang,   dag en nacht,   

voor hun patiënten paraat stonden,  die de principes van de  artspatiëntrelatie en de 

deontologische principes hoog in het vaandel droegen,  kortom collega’s 

en van wie de namen straks met gouden letters worden bijgeschreven in het Groot Limburgs 

Geneeskundeboek.  

 

 

Ze blijven een voorbeeld voor ons allen en voornamelijk voor de promovendi die heden aan 

het begin van hun tocht staan. Op dit sacrale moment waarbij de oudere generatie a. h. w.  

symbolisch de fakkel overdraagt  aan de huidige,  is het zeker zinvol en boe

jongeren te horen,   hoe het hun voorgangers verging. Meerdere jubilarissen hebben zich om 

één of andere reden laten verontschuldigen omdat ze hier vandaag niet konden aanwezig 

zijn. De aanwezige jubilarissen worden u in alfabetische volgorde 

vriendelijk vragen om tijdens de individuele laudatio even recht te staan. Na de voorstelling 

zullen door hiertoe aangewezen leden van de Raad,  aan de jubilarissen een erepenning,  

een geschenk en  een eventueel bloemstuk voor de p

Huldiging Jubilarissen door dokter Robert Nailis 

 

Vandaag  mag ik u een hele rij jubilarissen voorstellen die vijftig jaren lang,   dag en nacht,   

voor hun patiënten paraat stonden,  die de principes van de  artspatiëntrelatie en de 

deontologische principes hoog in het vaandel droegen,  kortom collega’s die goud verdienen 

en van wie de namen straks met gouden letters worden bijgeschreven in het Groot Limburgs 

 

Promotie KUL 1961 

 
Ze blijven een voorbeeld voor ons allen en voornamelijk voor de promovendi die heden aan 

het begin van hun tocht staan. Op dit sacrale moment waarbij de oudere generatie a. h. w.  

symbolisch de fakkel overdraagt  aan de huidige,  is het zeker zinvol en boe

jongeren te horen,   hoe het hun voorgangers verging. Meerdere jubilarissen hebben zich om 

één of andere reden laten verontschuldigen omdat ze hier vandaag niet konden aanwezig 

zijn. De aanwezige jubilarissen worden u in alfabetische volgorde voorgesteld. Mag ik hen 

vriendelijk vragen om tijdens de individuele laudatio even recht te staan. Na de voorstelling 

zullen door hiertoe aangewezen leden van de Raad,  aan de jubilarissen een erepenning,  

een geschenk en  een eventueel bloemstuk voor de partner worden overhandigd. 

 

Vandaag  mag ik u een hele rij jubilarissen voorstellen die vijftig jaren lang,   dag en nacht,   

voor hun patiënten paraat stonden,  die de principes van de  artspatiëntrelatie en de 

die goud verdienen 

en van wie de namen straks met gouden letters worden bijgeschreven in het Groot Limburgs 

 

Ze blijven een voorbeeld voor ons allen en voornamelijk voor de promovendi die heden aan 

het begin van hun tocht staan. Op dit sacrale moment waarbij de oudere generatie a. h. w.  

symbolisch de fakkel overdraagt  aan de huidige,  is het zeker zinvol en boeiend voor de 

jongeren te horen,   hoe het hun voorgangers verging. Meerdere jubilarissen hebben zich om 

één of andere reden laten verontschuldigen omdat ze hier vandaag niet konden aanwezig 

voorgesteld. Mag ik hen 

vriendelijk vragen om tijdens de individuele laudatio even recht te staan. Na de voorstelling 

zullen door hiertoe aangewezen leden van de Raad,  aan de jubilarissen een erepenning,  

artner worden overhandigd.  



Dokter Cleeren Adriaan  
°Stevoort 22/11/1934 - KUL 1961  

 

 
 

 

Dr. Arie Cleeren werd geboren te Stevoort in november 1934. Zijn oudste broer Karel was 

Procureur  des Konings van het arrondissement Hasselt.  Een zus is gehuwd met huisarts 

Verhelst in Halen. Zijn jongste zus,  verpleegster van opleiding,  werd zuster overste van de 

congregatie van Ursulinnen in Herk-de-Stad. De vader van onze jubilaris was ook huisarts in 

Stevoort. Grootvader langs moederszijde was Dr. Gustaaf Dens,  huisarts in Booischot. Dr. 

Arie Cleeren is een jubilaris die me toevertrouwt nog in het bed te slapen waarin hij geboren 

werd. Niet alledaags zou ik zo zeggen. Het lager onderwijs volgde hij aan de gemeenteschool 

te Stevoort. Het middelbaar onderwijs aan het Sint-Jozefscollege te Hasselt. Hij 

promoveerde aan de K. U. L.  in 1961. In augustus 1963 huwde hij met Helga Kinget,  

geneesheer-schoolarts uit Veurne. Het gezin kreeg drie kinderen en acht kleinkinderen. Dr. 

Arie Cleeren is commandant paracommando van het derde bataljon van het Belgisch leger. 

Hij vestigde zich te Stevoort in juli 1963 en is er onafgebroken als solist-huisarts  werkzaam 

geweest tot begin januari 2000. Het was een  mooi beroep,  maar het was altijd  hard 

werken en stresserend voor een huisarts met een solopraktijk. Zijn mening over de Orde is 

kort en duidelijk:  ”Geen discussie,  het is een nuttige instantie die moet bestaan” . Zijn wenk 

naar de promovendi  luidt:  “Niets is belangrijker dan het persoonlijk contact met patiënt en 

specialist’. Zijn hobby’s en vrije tijd omschrijven zal voor velen een open deur intrappen 

betekenen. Dr. Arie Cleeren is een alom bekend en gereputeerd natuur- en vogeldeskundige. 

Wat heel wat mensen echter niet weten is dat deze jubilaris een uitmuntende kenner en 

fervente liefhebber is van de Vlaamse en de Nederlandse schilderkunst. Hij wandelt veel en 

driemaal per week bouwt hij een loopsessie in. Een kleine anekdote.  Rond zes uur ’s 

morgens verschijnt een patiënt op consultatie. Onze jubilaris vraagt hem: “ Waarom bent u 

zo vroeg hier?”.  Het antwoord luidt “Ik ben platgevallen” . Onze jubilaris repliceert:  ”Waar 

staat uw wagen?”. Waarop de patiënt:  ”Ik bedoelde thuis in bed vanmorgen,   dokter”.  De 

patiënt was op de boemel geweest en had zijn batterij elders ontladen en zijn echtgenote 

had zijn gezicht kapot gekrabt.   

Collega Cleeren,  mogen de vogels vanaf nu in ’t goud fluiten en gij het  horen nog vele,   vele 

jaren. Van harte een dikke proficiat en een dito applaus! 



Dokter Denayer Jozef  
°Brussel 23/10/1936 - KUL 1961 

 

 
 

 

Dr. Jozef  (Jef)  Denayer,  huisarts,  wonende te Ham,  werd geboren te Brussel in oktober 

1936.  

Hij was de oudste in een gezin van drie kinderen,  volgde het lager onderwijs bij de Broeders 

der Christelijke Scholen te Brussel en nadien het middelbaar onderwijs aan het Koninklijk 

Atheneum te Etterbeek. Hij promoveerde aan de K. U. L.  in 1961. Ze moeten aldaar zowat 

met ca. 120 geweest zijn,  de promovendi van destijds. Ca. een achttal onder hen waren 

dames. Ze zien mekaar nog eens om de vijf jaar. In 1963 vestigde hij zich te Ham als derde 

huisarts op een  populatie van ongeveer  1500 inwoners. Zijn echtgenote Gaby Deploige was 

apothekeres  en daarom werd gezocht langs de kanten van Leopoldsburg. Het paar huwde 

op 20 juli 1960 en kreeg drie kinderen waarvan er twee nog in leven zijn. Ze hebben 5 

kleinkinderen waarvan een kleinzoon de studies van apotheker volgt. Huisarts beoefenen in 

die tijd betekende werken,  eten en slapen. Naast de huisartsgeneeskunde heeft hij ook 

tientallen jaren de raadpleging verzorgd van Kind en Gezin in Oostham,   alsook de 

raadplegingen van het rijks-PMS te Leopoldsburg. In 2002,  op 66-jarige leeftijd heeft hij zijn 

medische activiteiten stopgezet. Wel leest hij nog een weinig  vakliteratuur en medische 

tijdschriften. Zijn hobby’s:  voetbal,  lopen,  tennis en fietsen .  Na  intensieve training 

ondernam hij op 60-jarige leeftijd een pelgrimstocht tot in Santiago de Compostella. Hij leest 

ook veel en volgde na zijn pensionering drie jaar computerles.  

De geneeskunde zelf vindt hij erg verbeterd ten opzichte van  vroeger. Wel vindt hij dat de 

inzet van de geneesheren van vroeger groter was dan die van nu. Onze jubilaris stond nog 

mee aan de wieg van de plaatselijke wachtdienst en hij heeft samen met collega Jan 

Philipsen en nog anderen het Medisch Centrum Tessenderlo helpen stichten. Zijn mening 

omtrent het beroep van geneesheer omschrijft hij als een mooie droom die waarheid werd. 

Was het te herdoen,   hij zou weer als huisarts herbeginnen. Zijn wenk naar de promovendi 

luidt: ”Maak ook die droom waar. U kunt op onze aanwezigheid rekenen. ”Ook de Orde vindt 

hij een nuttig en noodzakelijk orgaan. Bij de staking in de jaren ’60 werd onze jubilaris 

letterlijk gemobiliseerd in zijn eigen praktijk . Achteraf vond hij het nog een grappige 

ervaring. Collega Denayer,  van harte vijftig maal proficiat en graag een dankbaar applaus  

van de zaal.  



Dokter De Reys Frans  
°Eppegem 05/02/1933 - KUL 1961  

 

 

 
 

 

 

 

Dr. De Reys Frans werd geboren te Eppegem op 05/02/1933. Ook hij promoveerde te Leuven 

in 1961. Deze collega meldde ons dat hij vandaag ook diende aanwezig te zijn op een 

familiefeest maar dat hij er toch aan hield op het academisch gedeelte van de Feestzitting 

aanwezig te zijn. We hebben ook de kans niet gehad een voorbereidend gesprek te hebben 

met deze jubilaris en beperken ons dan verder ook tot de gegevens die de collega ons 

schriftelijk bezorgde. Hij is gewezen gezondheidsinspecteur van de Provincie Limburg 

(geneesheer-hygienist openbare en sociale hygiene,  geneesheer-hygienist arbeids-en 

verzekeringsgeneeskunde,  inspectie Medisch School Toezicht (jeugdgezondheidszorg). Hij 

had cumulrecht (met behoud van eigen praktijk,  is omnipracticus,  licenciaat in de 

tandheelkunde en licenciaat lichamelijke opvoeding). Gevraagd naar een anekdote verwijst 

hij naar het boek “Meneer Doktoor” (van Peter Vandekerckhove),  waarin alle anekdotes,  

zoals alsnog zijn generatie die alle beleefd heeft. Hij schrijft ons het beroep van geneesheer 

“super” te vinden,  want het is en volksgeliefd en van groot aanzien (“Meneer Doktoor”). Zijn 

wenk naar de jonge promovendi luidt: Doe goed. Doe zoals je voor Uzelf zou doen. Collega 

De Reys,   ook voor U een gouden proficiat! 



Dokter D’Espallier Luc  
°Antwerpen 19/05/1936 - KUL 1961  

 

 
 

 

Dr. Luc D’Espallier,  kinderarts,  is geboren te Antwerpen in mei 1936 in een gezin met acht 

kinderen. Vader was hoogleraar in de pedagogie en medeoprichter van de medisch-

psychologogische kinderkliniek in Antwerpen. Hij volgde het lager en hoger onderwijs aan 

het Stanislascollege te  Antwerpen en promoveerde nadien  aan de KUL  in 1961. Hij volgde 

een aanvullende opleiding in de kindergeneeskunde o. a. o. l. v. Dr. Deneve te Merksem en 

Dr. Engelhardt te Rotterdam. Onze jubilaris is Dr. Lormans opgevolgd in het 

Salvatorziekenhuis te Hasselt en hij is er als kinderarts werkzaam geweest tot op 65-jarige 

leeftijd,  leeftijd waarmede hij stopte met iedere medische activiteit. Naast zijn 

ziekenhuisactiviteit bediende hij nog een privékabinet,  verzorgde hij tal van raadplegingen 

van het Kinderheil o.a. te Diepenbeek,  Zonhoven en Wellen. Hij was hoofdgeneesheer van 

het M.P.I .  Ter Heide,  waarvan hij ca. 40 jaren geleden de medeoprichter was samen met o. 

a.  de Heren Vols,  Meyers en vader Willems. In de jaren ’70 was hij een periode voorzitter 

van de medische raad van het Salvatorziekenhuis. In september 1964 huwde hij Hanny 

Baltussen. Ze hebben een gezin met vier kinderen en zijn de trotse grootouders van zeven 

kleinkinderen. Hij stelt het beroep van geneesheer altijd graag te hebben gedaan,  maar het 

was wel hard werken ,   vaak ten koste van het familiale leven. Er waren erg veel wachten te 

kloppen. ”We waren als het ware  met handen en voeten gebonden aan het werk.  

”Anderzijds hadden de mensen vroeger veel meer vertrouwen. Vroeger volstond vaak de 

kliniek. Nu wordt meer technisch onderzoek vereist. Hoe dan ook,  was het te herdoen,  hij 

herbegon,  ook als kinderarts. Zijn wenk naar de promovendi luidt: ”Probeer een ruimere 

interesse op te bouwen dan alleen vakkennis. Er zijn nog andere zaken in het leven dan 

geneeskunde”.  Bij de Orde vindt hij de justitionele inbreng erg hoog; misschien moet het 

orgaan wat geactualiseerd worden. Voor hobby’s was er vroeger hoe dan ook geen tijd. 

Thans wijdt hij zich grotendeels aan het buitenleven en de sport zoals skiën,  zeilen,  

tennissen. Reizen doet hij ook erg graag. Collega d’Espallier,  vijftig maal proficiat,  vijftig 

maal bravo! 



Dokter Dils Francis  
°Merksem 27/07/1935 - KUL 1961  

 

 
 

 

Dr. Francis Dils,  huisarts,   werd geboren te Merksem in juli 1935. Hij doorliep er de 

dorpsschool,  volgde middelbaar onderwijs aan het Sint- Michielscollege te Brasschaat en 

volgde zijn opleiding tot geneesheer te Leuven,   waar hij in 1961 promoveerde. Hij was de 

oudste in een gezin van 4 kinderen. Twee zussen van hem werden verpleegster. In februari 

1963 vestigde hij zich te Eigenbilzen,  waar hij zeker de eerste jaren als huisarts-solist 

bijzonder hard heeft moeten werken. Daarnaast hield hij vele tientallen jaren lang 

raadplegingen van Kind en Gezin o. a.  in Bilzen Centrum,  Eigenbilzen en Waltwilder. Hij 

huwde in augustus 1962 met Jozefine Van Hoof en zegt steeds veel steun te hebben 

ondervonden van zijn echtgenote in de praktijk. Het gezin kreeg 4 kinderen en 3 

kleinkinderen. In 2007 is hij gestopt maar werkt nog een halve dag per week. Zijn dochter en 

schoonzoon hebben de praktijk overgenomen en als het té druk wordt dan springt hij graag 

nog eens extra bij. Hij volgt ook nog vele bijscholingen en leest  heel wat vakliteratuur. Zijn 

hobby’s zijn thans tuinieren en langeafstandswandelingen . Haast elk jaar wordt er 

gedurende veertien dagen een stuk van de Compostellaroute afgewandeld. Hij leest nog 

veel,  doet aan fotografie en werkt op de PC. Vroeger werd de geneeskunde beoefend ieder 

voor zich,  thans wordt er meer samengewerkt in groepsverband. Het beroep van 

geneesheer vindt hij ronduit schitterend en ondanks alles één der meest vrije beroepen. Aan 

de Orde der Geneesheren zag hij liever wat meer moderne tinten en wat meer 

transparantie. Zijn wenk naar de jonge promovendi:  ”Tracht U zo goed mogelijk te 

verenigen met Uw collega’s”.  Zelf is deze jubilaris alvast zeer actief geweest in het bestuur 

van zijn plaatselijke Kring. Moest het te herdoen zijn,  hij herbegon zeer zeker als huisarts. 

Tot slot een kleine anekdote: ”Dokter,  zegt een patiënt,  die grote pillen (in feite waren het 

suppositoria met aminophylline) die ge voor mijn bronchitis hebt voorgeschreven,  die 

werkten geweldig maar ik had wel veel last om ze doorgeslikt te krijgen. ”Collega Dils,  een 

gouden proficiat en een daverend applaus voor uw grote inzet.  



Dokter Jans Robert  
°Zichen-Zussen-Bolder 17/01/1935  ULg 1961  

 

 
 

 

Dr. Robert Jans,  kinderarts is geboren te Riemst-Zussen als oudste in een gezin van twee 

jongens. Na de gemeenteschool  in Zussen te hebben doorlopen,   volgt hij het Saint- 

Servaiscollege in Luik. In deze stad vat hij ook zijn geneeskundestudies aan en hij  

promoveert  er in 1961. Onder leiding van Prof dr. Lambrechts volgde hij dan,  na zijn 

militaire dienst,  een aanvullende opleiding in de pediatrie. Sedert 1966 tot op 65-jarige 

leeftijd was hij werkzaam als hospitaalpediater in de beide ziekenhuizen van Sint-Truiden. Hij 

volgde er  Dr. Leenders op die plots was overleden en hij heeft  vele jaren lang samen met 

twee collega’s de beide ziekenhuizen bediend. Onze jubilaris verzorgde tevens een 

privéactiviteit ten huize,  die hij na zijn pensionering in de ziekenhuizen ook progressief 

afbouwde. Verder deed hij meerdere raadplegingen van Kind en Gezin in Sint-Truiden en 

omgeving en hij is ook enkele jaren werkzaam geweest  bij het MST in de vrije sector. In 

augustus 1963 huwde hij Francine Dupuis. Hij is haar hogelijk erkentelijk voor de belangrijke 

hulp in de uitbouw en uitoefening van zijn professionele carrière. Het paar kreeg 3 zonen en 

ze hebben 5 kleinkinderen.  Van de 48 leerlingen van zijn retorica zijn er 9 geneesheer 

geworden. In 1965 heeft hij samen met Stainier een publicatie verzorgd in de Revue 

Médicale de Liège. Dr. Robert Jans was gedurende meer dan 20 jaar lid van de 

erkenningscommissie van kindergeneeskunde. Voor hobby’s was vroeger bitter weinig tijd. 

Hij is een dierenliefhebber. Hij heeft zich ook nog verdiept in de IT  en werkt graag in de 

groentetuin.  Verder reizen en vooral lezen:  geschiedenis en historische romans maar ook 

de medische literatuur volgt hij nog.  Hij is lid van Probus. Hij stelt dat in deze tijd dieper 

wordt ingegaan op de pathologie,  hetgeen haast superspecialisten vergt. Denk maar aan de 

kinderpsychologie die nu duidelijk anders wordt aangepakt dan vroeger (b.v. autisme,  

hyperkinetisch syndroom,  . . ).  De jonge promovendi raadt hij aan attent te blijven voor de 

evolutie van de geneeskunde,  te blijven studeren en trouw te blijven aan de Eed van 

Hippocrates. Het beroep van geneesheer vindt hij een fijn beroep dat hij altijd met veel 

enthousiasme heeft uitgeoefend. De Orde vindt hij een nuttig en noodzakelijk orgaan. Moest 

het allemaal te herdoen zijn,   hij zou geen tweede keer voor geneesheer studeren.  ”Nooit 



twee keer in het leven hetzelfde doen”  zo stelt hij. Een anekdote: een kind wordt gevraagd  

“zijn pisserke” eens te laten zien hetgeen geweigerd wordt. Voorzichtig wordt dezelfde vraag 

nog eens geherformuleerd waarop de kleine zegt: ”Laat gij eerst den uwe maar eens zien.  

Dr. Robert Jans,  van harte proficiat met uw gouden bekroning vandaag. Bepaal vanaf 

morgen de waarde van elke dag in goud en geniet nog lang van een bijzonder welverdiende 

rust.  



Dokter Smeets Aimé  
°Hasselt 05/07/1936 - KUL 1961  

 

 
 

 

Dr. Aimé Smeets werd geboren te Hasselt in juli 1936 als jongste in een gezin van zeven 

kinderen. Zijn oudste broer en twee zussen werden apotheker. Onze jubilaris volgde lager 

onderwijs bij de Broeders van Liefde en het middelbaar onderwijs aan het St.-Jozefscollege 

van zijn geboortestad. Hij promoveerde te Leuven in 1961 en vestigde zich als huisarts te 

Hasselt in oktober 1962. Vele tientallen jaren verzorgde hij de raadplegingen van Kind en 

Gezin in de Heilig- Hartwijk. Begin juni 1962 huwde hij Missotten Marie-Josée. Het koppel 

kreeg drie kinderen:  een oogarts,  een tandarts en een apothekeres. In 2001 - op 65-jarige 

leeftijd - is hij volledig gestopt met zijn medische activiteiten. Hij heeft nog wel  interesse in 

lectuur,  maar toch niet meer intens. Vroeger had hij als grote hobby het bijhouden van een 

aquarium. Thans houdt hij zich bezig met het verzorgen van de tuin en de bloemen,   met de 

fotografie en met reizen. Hij meent een achteruitgang te ontwaren in het persoonlijk contact 

tussen huisarts en patiënt,  maar ook tussen huisarts en specialist. Voor de huisartsen onder 

de promovendi vindt hij de juiste verwijzing essentieel. Dit is ook zijn tip naar de 

promovendi: bouw een goede relatie op met de geneesheerspecialist waarmee je 

samenwerkt. De Orde vindt hij wel een noodzakelijk orgaan maar hij mist hier heel wat  

transparantie. Huisarts blijft het mooiste beroep en moest alles te herdoen zijn,  hij begon 

opnieuw als huisarts. Een kleine anekdote: de zoon van een oudere dame die hij niet kende 

belt voor een huisbezoek voor zijn moeder. ”Ah, gij zijt Dr. Smeets vroeg het oude 

vrouwtje!”.  ”Jawel dat ben ik,  antwoordde onze jubilaris”.  “Ge weet toch -vervolgde het 

vrouwtje- dat er tegenwoordig veel doktoors zijn en weinig geneesheren.  Collega Aimé 

Smeets,  nog vele gouden jaren van geluk en  een welverdiende rust.  



Dokter Vanhee Monique  
°Merchtem 03/06/1926 - KUL 1961  

 

 

 
 

Dr. Monique Van Hee,  kinderarts,  werd geboren te Merchtem in juni 1926 als zesde in een 

gezin van acht kinderen. Vader was huisarts,  een broer werd geneesheer en twee zussen 

maatschappelijk assistent. Ze volgde de plaatselijke zusterschool te Merchtem. Het eerste 

jaar middelbaar volgde ze in het Frans en de verdere jaren aan het atheneum in het 

Nederlands. Het was oorlog en het feit van een tweetalig humanioracurriculum gevolgd te 

hebben verplichtte haar na haar humaniora “de middenjury”,  het examen van de centrale 

examencommissie,  af te leggen. Dus opnieuw de stof van de humaniora studeren! Dus in 

feite in 1953 behaalde zij het doktersdiploma,  maar het werd niet gehomologeerd wegens 

bovenvermelde problematiek. Pas in 1961 werd dit alles rechtgezet. Zij heeft haar 

aanvullende opleiding in de pediatrie gedaan bij Prof. Denis te Leuven. Ze huwde in juli 1955 

met Frans De Bock die ook kinderarts was. Ze kregen vijf kinderen en negen kleinkinderen,  

waarvan verschillende een medisch of paramedisch beroep beoefenen resp. studeren. Het 

koppel vestigde zich te Lommel. Haar echtgenoot bouwde de pediatrische praktijk uit in het 

Maria-Middelaresziekenhuis te Lommel en de Heilig-Hartkliniek te Neerpelt. Ze heeft hem 

steeds in zijn werkzaamheden gesteund,  maar ze bouwde ook een labo uit,  waar naast 

hematologische en biochemische  ook bacteriologische onderzoeken gebeurden. Ze heeft 

zich ook  tot aan haar pensioen in 1993 verdienstelijk gemaakt als kinderarts in tal van 

Raadplegingen van kind en Gezin. Op 69-jarige leeftijd is ze definitief gestopt met de 

geneeskunde en legde ze zich toe op het tekenen van fraaie aquarellen. Ze heeft nog steeds 

een levendige interesse in de medische literatuur. Ze is ook behoorlijk sportief. Ze heeft ook 

nog heel wat reizen ondernomen met haar echtgenoot tot aan zijn overlijden ondermeer om 

samen hun kinderen te bezoeken in het buitenland,  waar ze aan ontwikkelingshulp deden.  

Onze generatie stak al haar tijd in geneeskunde;nooit eens vrije tijd of vakantie. Nu wordt er 

meer en meer samengewerkt in groep. Ze heeft nog een wenk naar de promovendi  die 

luidt:  “Doe wel en zie niet om. ”De Orde vindt ze een nuttig orgaan: ”er moet toch iemand 

zijn die terecht kan wijzen bij overtredingen”. Geneeskunde beoefenen heeft ze altijd een 

prachtig beroep gevonden en was het te herdoen,   ze herbegon voor kindergeneeskunde,  

maar wel zonder  de “homologatie-farce” dan. Collega Van Hee,  een hartelijke en gouden 

proficiat voor  uw inzet en nog vele gelukkige jaren te midden uw zo geliefde familie.  



Dokter Van Langendonck  Karel   
°Werchter 30/11/1934  - KUL 1961  

 
 

Dr. Karel Van Langendonck werd geboren te Werchter in november 1934. Hij was de oudste 

in een gezin met vier kinderen. Twee zussen waren destijds verpleegster in  het Sint-

Raphaëlziekenhuis.  

Hij doorliep de dorpsschool te Werchter en nadien volgde hij de Latijn-Griekse afdeling bij de 

Montfortanen in Rotselaar. Na zijn promotie aan de KUL  in 1961,  vestigde hij zich als 

huisarts te Kortessem. Daarnaast verzorgde hij de raadplegingen van Kind en Gezin in wel 5 

dorpen. Hij huwde in oktober 1962 met Nouters Magda. Het gezin kreeg vier kinderen: een 

zoon is huisarts en een schoondochter verpleegster. Onze jubilaris en zijn echtgenote zijn de 

fiere grootouders van 12 kleinkinderen. Dertien jaren geleden   (op 64-jarige leeftijd)  is hij 

gestopt met geneeskunde. Hij is steeds een overtuigd voorstaander  van het bestaan van de 

Orde geweest. Hij deed zijn beroep van huisarts zeer graag,  maar vond het zwaar zeker in de 

beginperiode ,  toen hij alleen voor een dorp instond. Er waren ook nog geen wachtdiensten 

of vrije namiddagen. We waren altijd van dienst. Maar samen met mijn echtgenote die 

verpleegster was - in die tijd was huisartsgeneeskunde een “tweemanszaak” - heb ik het 

steeds met overtuiging en volle inzet gedaan. Sinds ik niet meer actief ben,  en zie dat onze 

zoon de praktijk uitstekend verder doet,  en ik veel vrije tijd heb,  geniet ik van het contact 

met de mensen,  van mijn babbeltjes in het dorp,   als ik te voet naar bank en post ga. Het 

was een zwaar beroep destijds,  met nog veel bevallingen aan huis en in het 

Salvatorziekenhuis. Er diende ook nog vele jaren als tandarts te worden opgetreden. . Was 

het te herdoen,  hij herbegon zeker als huisarts. Zijn wenk naar de promovendi luidt als 

volgt: ”Geniet met uw gezin van de “meertijd”die u nu gegund wordt door wachtdiensten en 

groepspraktijken. Beoefen de geneeskunde met volle inzet voor uw patiënten en beschouw 

het niet alleen als een “broodwinning”. Onze jubilaris is een fervente fietser tot aan de grens 

van het recreatieve,  hij leest veel,  reist graag,  volgt P. C. ,  volgt nog orgellessen bij Raf 

Dekkers. Onze jubilaris is daarenboven een geboren knutselaar. Een kleine  anekdote: heel in 

’t begin van zijn praktijk werd hij op een vroege morgen weggeroepen voor een dringend 

geval. In een klein dorp in de omgeving hadden een paar  oude vrouwtjes die naar de 

vroegmis gingen,  gekreun gehoord in de struiken naast de pastorij. Ze vonden er de pastoor 

die uit het venster van zijn slaapkamer was gevallen. Na hospitalisatie overleefde hij zijn 

zware verwondingen maar waarom en hoe hij gevallen was,  heeft hij ons nooit verteld.   



Dokter Wanten Rene  
°Sint Truiden 18/09/1934 - KUL 1961  

 

 

 
 

 

 

Dr. René Wanten werd geboren te Sint-Truiden in september 1934. Hij heeft in zijn 

geboortestad steeds het beroep uitgeoefend van huisarts. Tot 16 uren per dag heeft hij 

gewerkt,   met bevallingen aan huis ook en in het Sint-Annaziekenhuis. Hij heeft in zijn 

geboortestad  ook tal van schoolonderzoeken verricht voor de Christelijke Scholen. Hij was 

de jongste in een gezin van twee kinderen. Lager en middelbaar onderwijs volgde hij in zijn 

geboortestad. Ook hij promoveerde te Leuven in 1961. Hij was er zeer actief in het 

studentenleven: hij was clublid,  zelfs preses  van Hesbania. Onze collega huwde in augustus 

1962 met Betty Lefrere. Ze was ingenieur scheikunde en woonde te Houthalen. Zij heeft 

enkele maanden les gegeven. Het gezin telt 3 kinderen en zes kleinkinderen. Een zoon is 

eveneens huisarts in Sint-Truiden. Na 48 jaar praktijk heeft hij begin juli vorig jaar zijn 

stethoscoop aan de haak gehangen. Hij leest nog wel de medische lectuur en volgt af en toe 

zelfs een navorming. Hij vindt dat de mentaliteit van de patiënt zeer sterk veranderd is t. o. 

v. vroeger. Geneeskunde beoefenen en vindt hij een mooi beroep,  maar het wordt 

moeilijker en moeilijker uitoefenen in de huidige sociale context. Wat de Orde betreft hij 

vindt ze noodzakelijk maar toch voelt hij de nood aan een meer aangepast orgaan dat voor 

meer cohesie zorgt binnen het corps. Zijn leuze was steeds:  wees als arts zelf de patiënt. Zijn 

vrije tijd vult hij nu met fietsen,  wandelen,  tennissen en lezen. Een anekdote: Dr. Wanten 

René heeft nog vele patiënten begeleid die in de Luikse steenkoolmijnen of steengroeven 

hadden gewerkt. Hij deed er met hen 5 minuten over om 10m. af te leggen. Huisarts in het 

goud,  geniet van uw terechte rust ,  geniet ook van onze erkentelijkheid door o. a.  dit 

gouden applaus.  
  



 

Dankwoord door dokter Arie Cleeren  

 

 
 

Geachte Heer Professor Broos, 

Geachte ordeleden, 

Geachte collegae 

Lieve dames en heren, 

Meestal, wordt er bedankt voor de eer, het dankwoord te mogen uitspreken namens de 

gevierde jubilarissen - oud strijders. lk moet eerlijk zeggen dat die opdracht me veel stress 

bezorgd heeft, maar ik kon niet weigeren wanneer collega Robert Nailis het mij dwingend 

vroeg, nadat de andere jubilarissen weigerden voor de eer. Wat er misschien ook toe 

bijdroeg is dat onze voorzitter Jos Vandekerkhof en jubilaris Hugo Orye van over 2 jaar, 

ook Stevoortenaren zijn. 

Wat ik ook nog wil toelichten nopens mijn wat plechtige voornaam Adriaan en mijn 

roepnaam Arie is, hoe ik daaraan kom. ik ben geboren in 1934 en mijn vader, ook huisarts, 

had een neef, Adrien genoemd, die wegens een acute septicemie stierf na 2 dagen. Mijn 

vader heeft me vaak gezegd: " Had ik toen maar 1 spuit penicilline gehad, dan was Adrien 

niet gestorven." En om hem te gedenken kreeg ik de naam Adrien - Arie. Nu ik heet liever 

Ome Arie dan Adrianus. 

Wat mij vereert in de opdracht is dat er in 2011, 50 promovendi zijn - waarvan 33 meisjes 

en 17 jongens. Ik denk dat het stilaan tijd wordt om het woord "geneesdame" te 

gebruiken, voor deze "promovendae". Mijn kleinkinderen zouden mij verbeteren: 'Bompa 

het zijn nu promovendai, dit volgens Kikero (Cicero) en Kaiser (Caesar): 



Al deze geneesdames zou ik willen geruststellen, dat ze gemakkelijk werk zullen vinden - 

vooral mannen zullen liever door een zachte vrouwenhand betast willen worden, dan door 

een knoestige mannenhand. Ik kan van ondervinding spreken want mijn lieve echtgenote, 

met wie ik al bijna 50 jaar samenleef is ook een geneesdame. 

Tijdens mijn praktijkjaren was ik steeds een solist, wat me veel stress bezorgde en zich 

liet voelen in mijn maag, wat mij kilo's Tagamet en Zantac deed nemen - waarvoor ik de 

monsters van mijn collega's "afpronselde". Ik gebruik het dialect woord "pronselen" 

omdat ik de jonge promovendi en "promovendae" wil laten weten, dat de kennis van het 

dialect der vestigingsplaats heel belangrijk is. Ik wil dat illustreren met enkele 

voorbeelden in dialecttaal in navolging van eerwaarde deken "de Gent" van Leuven die de 

herdenkingsmis voor onze overleden jubilarissen - namelijk 33 van de 150 - ook in 't 

Leuvens dialect sprak: 

"Menier doktoer, ich hub wir een orangine in men keel, gift mich mar een speut, want 

aanders kreig ig wir een ‘tit’ in men oer." 

"Menier doktoer ich hub wer dei ellendige reugpijn, ich koom maar een spuet hoalen, want 

anders krijg ich weer gelek vertel joar ne 'bungalow' in mijne reug." 

"Menier doktoer, now zen ich och veul beter sint da ze men 'cadillac' hebbe geopereerd." 

"Menier doktoer, zoat dji eens ma menne 'baan/ader' wille kieke. 

Telefonisch waren er soms ook plezierige misverstanden. 

"Medam, 't is hei Jef uit de Jannestraat, zou menier doktoer eens gouw wille kornel" Mijn 

echtgenote antwoordde: " Jef de dokter is gaan lopen." Jef: "Ma madame -- wei is da 

meugelijk - dat war toch zoe ne serjeuze maan!" mijn echtgenote: " jamaar hij komt 

seffens terug als hij gedaan heeft met lopen!" 

Het cliënteel spreekt steeds van menier doktoer", maar toen ik een bezoek deed bij een 

bejaarde patiënte van 100 jaar, zegde deze tegen mij "dag dokter" ik zegde" ma Marieke, 

dji sprikt zoe plechtig vandoag". Marieke: "Held dji ni gehuurd op den televisie, gisteren 

oavend, dji moagt nimee sprake van menier doktoer, ma wal dokter. 

Dit om maar te zeggen hoe alert dat vrouwke van 100 jaar nog was, ze dronk nochtans 

iedere avond een paar borrels "twie clerekes". 

Franstalige met hun slecht karakter zeggen steeds "l'alcool tue" maar miin antwoord is 

steeds: ‘ l’alcohol me conserve “ 

Over de vooruitgang in de geneeskunde is er een ontdekking die me wat verontrust. Het op 

punt stelten van het genoom van iedere persoon.  Wat te antwoorden indien de 

verzekeraar vraagt, "wat zegt uw genoom?" 

Ik ga nu mijn betoog besluiten met namens de jubilarissen, en de weldoeners van de Orde 

hartelijk te bedanken voor de vererende ontvangst, de erepenning, de mooie bloemen, de 

heerlijke receptie en de maaltijd die ons nog te wacht staan. Ook onze lieve dames die 

reeds jaren ons verwennen en onze stress hielpen opvangen. Ik mag ook niet nalaten twee 



diamanten jubilarissen te vermelden, nl. collega Gerard Vanassche en collega Hilaire Van 

Kerckhove, beide door de 'besparende' orde niet uitgenodigd. 

Moesten de patiënten van Gerard niet ontwaakt zijn uit hun anesthesie, dan zouden er 

heet wat minder Hasselaren rondlopen en moesten Hilaire zijn reumapatiënten niet 

verbeterd zijn, dan zouden er veel meer mensen met een kruk rondlopen op de 

Hoogstraat. 

Vermoedelijk zit onze voorzitter Jos reeds ongeduldig te wachten om zijn slotwoord uit te 

spreken om ons daarna toe te laten om ons te haasten naar de Tiendeschuur, waar onze 

aperitief wacht. Mijn liedje is uitgezongen, dank u allemaal voor uw geduld! 

 

 

 

 

 


