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Het is het dikste boek dat hij ooit ge-
maakt heeft. Het telt 240 pagina’s.
Voor het eerst heeft hij niet alleen
foto’s erin gezet – bijna 500 afbeel-
dingen – er staat ook behoorlijk wat
tekst in. Kleppe heeft het uitgere-
kend via zijn computer: ,,In totaal
137.174 woorden.” Hij kreeg de ver-
halen aangereikt uit allerlei hoeken.
Hij bedankte donderdag dan ook alle
mensen die op welke manier dan
ook een bijdrage hadden geleverd.

Eerste onderdak

Burgemeester Nuis roemde deze
manier van totstandkomen van het
boek. ,,Er zit iets in deze samenle-
ving van ’we moeten iets doen met
onze geschiedenis’. Het is interes-
sant als mensen uit onze samenle-
ving zelf iets dergelijks opschrijven.
Vaak blijken die dingen die voor ie-
dereen heel gewoon zijn het interes-
santst. Kerkelijke en maatschappe-
lijke gebeurtenissen zijn juist heel
kenmerkend voor een dorp. Ook is
het mooi om de verhalen terug te le-
zen van de ’gewone’ mensen. Dat
zijn de mensen die vaak de warmte
in een dorp maken. Dan kom je te-
recht bij de kerk, de school, de win-
kel.” De burgemeester zei dat Klep-
pe met het uitgeven van een
dergelijk boek het belang onder-
streepte om de samenleving een toe-
komst te geven. ,,Dat doet u met het
vastleggen van het verleden.”
Nuis vertelde dat hij met interesse
het boek zal lezen, omdat hij een
speciale band met Scherpenisse
heeft. ,,Het is het dorp waar ik in
mijn begintijd als burgemeester mijn
eerste onderdak had. Mijn vrouw en
ik sliepen zeven maanden in wat
toen nog De Gouden Leeuw heette.
We maakten ook vaak een wande-
ling door het dorp, dus de eerste
stappen binnen deze gemeente zette
ik in dit dorp.” Tegen Kleppe: ,,Ik
kan begrijpen dat u gepassioneerd
bent over dit dorp en dat u er een
boek over heeft willen schrijven. Als
je eraan begint, denk je, waar eindigt
het. U bent eraan begonnen en heeft
de hobbels genomen die op uw pad
kwamen. Ongelezen kan ik zeggen
dat het een fantastisch resultaat heeft
opgeleverd.” Dat Nuis zin had om

het boek te lezen, bewees hij nadat
hij het eerste exemplaar in ontvangst
had genomen uit handen van de au-
teur. Hij ging er direct stilletjes in
zitten bladeren.

Koningshuis

Kleppe snapt zelf ook heel goed de
waarde van het boek. Dat blijkt uit
zijn dankwoord naar alle betrokke-
nen. ,,Zeg niet, ik heb er niets aan
gedaan. U heeft ervoor gezorgd dat
de gegevens van ons dorp voor het
nageslacht bewaard zullen blijven.
Een klein verhaaltje of foto’s, alles
telt mee.”
Eigenlijk had het boek vorig jaar al
klaar kunnen zijn en had het de helft
in omvang kunnen zijn: 128 pagi-
na’s. Maar Kees werd ziek in het na-
jaar van 2012 en laste een pauze in.
Hij ontving in de tussentijd toch nog
anekdotes en foto’s en besloot die
toe te voegen. Ook de inhuldiging
van koning Willem Alexander nam
hij erin mee. Kleppe geeft toe dat hij
het boek al eerder had kunnen uitge-
ven, maar hij heeft bewust gewacht
tot deze maand. ,,November is een
goede maand om boeken uit te ge-
ven”, weet hij.
Burgemeester Nuis stipte het ko-
ningshuis nog aan in zijn toespraak.
,,Ik hoop dat de relatie met het Oran-
jehuis ook naar voren komt, want
het mag niet onvermeld blijven dat
onze koning ook heer van Scherpe-
nisse is."

Fotoboeken

Kleppe is beroemd in Scherpenisse
en daarbuiten om zijn fotoboeken en
fototentoonstellingen. Toen in 2002
het 875-jarig bestaan van het dorp
werd gevierd, organiseerde Kleppe
op verzoek van de jubileumcommis-
sie een fototentoonstelling. Hij
kreeg daarvoor veel oude foto’s van
bewoners. Tijdens de tentoonstelling
vroegen mensen hem wat hij met al
die foto’s ging doen. Het resulteerde
in vier delen Scherpenisse in beeld,
fotoboeken. Scherpenisse terug in de
tijd is een uitgebreid boek over het
wel en wee van het dorp. Het be-
schrijft de geschiedenis, maar ook
de bedrijven vanaf de jaren ’30 van

de vorige eeuw tot heden. Zo staat
ook kapster Gerianne Lindhoud er-
in, die nog maar pas haar zaak runt
op het dorp. Zij was donderdag dan
ook aanwezig tijdens de boekpre-
sentatie. 

Watersnood

Kleppe herinnert zich dat er in zijn
jeugd wel 57 bedrijven in Scherpe-
nisse waren, waarvan vijf bakkers,
twee slagers, vier schilders, vier tim-
mermannen, twee smederijen en een
groot aantal levensmiddelenbedrijf-

jes, textielbedrijfjes en fietsenma-
kers. ,,Alles wat men nodig had, was
te krijgen op ons dorp.” Kleppe be-
schrijft dat de komst van de auto
veel plaatstelijke winkeliers de das
om heeft gedaan, want men ging
’boodschappen doen over de brug’.
Diezelfde auto zorgde er ook voor
dat het veer Gorishoek-Yerseke
beëindigd werd door een te gering
vervoersaanbod. Kleppe vertelt dat
zijn neef Gerrit Larooij daardoor
geen veerman werd, maar iets an-
ders moest zoeken. Wel iets dat ook
met water te maken had. ,,Dan maar

bij de koninklijke marine.” De af-
sluiting van de haven in 1957 nam
eveneens veel levendigheid weg in
het dorp.
Nog een verhaal dat met water te
maken heeft, komt van de vrouw van
Kees, Riet Kleppe. Ze komt uit Sta-
venisse en heeft de watersnoodramp
van 1953 meegemaakt. Ze heeft er
op verzoek van haar echtgenoot over
geschreven. Haar andere bijdrage
aan de totstandkoming van het boek
bestaat uit vele uren correctiewerk.
Kleppe heeft het boek daarom aan
zijn vrouw opgedragen.

Er staan niet alleen verdrietige zaken
in het boek, ook leuke gebeurtenis-
sen staan beschreven. Zo is het ver-
enigingsleven in het dorp uitvoerig
beschreven, en is er een apart hoofd-
stuk gewijd aan het Cloveniersgilde.
Scherpenisse terug in de tijd is een
boek waar de lezer even voor gaat
zitten. Met weetjes over de inwo-
ners, geschiedenis van gebouwen,
onmisbaar voor nieuwe inwoners,
een mooie herinnering aan het dorp
voor degenen die er niet meer wo-
nen, maar ook gewoon een boek met
mooie verhalen.

Kapster Gerianne Lindhoud (rechts) gaat nieuwsgierig op zoek naar haar foto in het nieuwste boek van Kees Kleppe (links). De auteur
grijpt naar zijn pen om een exemplaar te signeren voor zijn schoonzoon (midden).

Hij beschouwt het als zijn levenswerk. ,,Ik heb er vijf
jaar aan gewerkt.” Kees Kleppe uit Scherpenisse heeft
donderdag zijn nieuwste boek gepresenteerd: Scherpe-
nisse terug in de tijd. Burgemeester Willem Nuis kreeg
de eer om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Er
waren zo’n tachtig aanwezigen getuige van in het vereni-
gingsgebouw van Hervormde Gemeente, De Hoeksteen
aan de Margrietlaan in Scherpenisse. ,,Het was gewoon
een reünie. Sommigen hadden elkaar al jaren niet meer
gezien”, zegt Kleppe achteraf.

Kees Kleppe legt verleden Scherpenisse vast in nieuwste boek

’Ik zie het als mijn levenswerk,

ik heb er vijf jaar aan gewerkt’

Antonietti en Cook huren het pand
voor een spotprijsje van woningcor-
poratie Stadlander. Dat is tien jaar
terug zo ontstaan doordat het voor-
malige Castria Wonen toekomst zag
in een kunstcentrum in de binnen-
stad van Tholen. Paul Timmermans
van Timek Bouwmanagement uit
Tholen wil het pand omtoveren tot
een appartementencomplex. Daarbij
wil hij het kunstcentrum hoe dan
ook behouden. 
De twee kunstenaars zien de ver-
nieuwing niet als bedreiging. Ook
niet als daar een andere prijskaartje

aan hangt. ,,Ik moet nog zien dat de
plannen doorgaan”, zegt Antonietti.
,,Het zijn niet de eerste plannen.
Timmermans moet eerst de apparte-
menten zien te verkopen. Voor die
tijd gaat er niets gebeuren.” Fran-
cesco denkt niet dat het zo’n vaart
zal lopen. Gaan de plannen toch
door, dan wil hij kijken wat de mo-
gelijkheden zijn. ,,We houden al
tien jaar onze broek op, zonder sub-
sidie. Dat gaat de komende tien jaar
ook wel lukken.” 
Het gaat in eerste instantie om
koopruimte. Antonietti hoopt dat de

mogelijkheid tot huur bestaat. Het
kunstcentrum wil hij hoe dan ook
voortzetten. ,,Wekelijks krijgen wij
zo’n zeventig cursisten over de
vloer. Die komen uit Antwerpen,
Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Holland,
maar ook gewoon uit Tholen.” Vol-
gens Francesco kun je wel conclu-
deren dat het kunstcentrum in tien
jaar tijd een belangrijke rol in de
Thoolse gemeenschap is gaan ver-
vullen. 

Voldoening

Het belang van het kunstcentrum zit
hem volgens Antonietti niet zo zeer
in het resultaat van het schilderen.
,,Dat is een bijkomstigheid. Waar
het om gaat, is voldoening en ont-
spanning. Tekenen en schilderen
verbindt. Het brengt mensen bij el-
kaar. Het gaat daarbij niet om hoe
goed je bent. Het resultaat is onder-
geschikt.” Naast het geven van les-
sen, schilderen Andrea en Francesco
voor verschillende opdrachtgevers.

Uiteenlopend van particulieren tot
bedrijven. 
Op die manier is Antonietti destijds
in Tholen verzeild geraakt. Andrea
haalt een ets tevoorschijn. Het is de
haven van Tholen. Toen nog met
Oesterputten. Nageschilderd van
een foto uit 1975. ,,Daar is het mee
begonnen”, zegt Francesco. ,,In
1988 in opdracht gemaakt voor Van
Pijnen, een kunsthandelaar.” Hij be-
landt vervolgens in Engeland, leert
Andrea kennen. Samen besluiten ze
naar Nederland te gaan. Francesco
denkt meteen aan Tholen. 
De twee huren in eerste instantie
Botermarkt 1, op de hoek met de
Kerkstraat en Hoogstraat. Daar heb-
ben ze beneden een atelier en wo-
nen boven. Later raakt Antonietti in
gesprek met Castria Wonen voor het
opzetten van een kunstcentrum. Ko
Droogendijk reageert enthousiast op
de plannen. Niet veel later krijgen
Andrea en Francesco de sleutel van
Dalemsestraat 21. Daar runnen ze
sindsdien het kunstcentrum. 

Andrea Cook (links) en Francesco Antonietti runnen tien jaar kunstcentrum Tholen in de Dalemsestraat. Als de bouwplannen van Paul
Timmermans (Timek) doorgaan, krijgen ze wellicht een nieuw onderkomen. 

Kunstcentrum Tholen in de Dalemsestraat bestaat tien
jaar. Francesco Antonietti en Andrea Cook leren mensen
etsen, tekenen en schilderen. Wekelijks komen er zeven-
tig cursisten over de vloer. Als de bouwplannen van Paul
Timmermans doorgaan, krijgen ze wellicht een nieuw
onderkomen. Daar hangt mogelijk een ander prijskaartje
aan. Antonietti ziet dat niet als bedreiging. ,,Het is altijd
al goed gekomen.” 

Kunstcentrum Tholen krijgt mogelijk nieuw onderkomen

’Eerst zien of nieuwbouw doorgaat, 

het zijn nu nog maar plannen’

Er deden in totaal 134 paren mee,
waarvan 24 van Quick and Slow.
De dansschool van Gertjan viel vijf
keer in de prijzen. Ook in de duo-
klasse, waarin twee deelnemers met
elkaar dansen, werd het Nederlands
kampioenschap behaald. Koolaard
heeft ook een keer de titel gewon-
nen in de duoklasse, namelijk in
2010. Daarvoor, in 2008, won hij
voor het eerst in de combiklasse,
waarin hij nu voor de derde keer
kampioen is. Hij noemt zijn over-
winning leuk voor de groep. 
De 24-jarige Smurdiekenaar danst
voor zijn plezier. ,,Ik rijd elke don-
derdagavond naar Roosendaal om
daar te oefenen.” Tijdens het kam-
pioenschap heeft hij lekker gedanst,
zegt hij. ,,Het ging gewoon gewel-
dig.” Dat hij weer zou winnen, had
hij niet verwacht. ,,Het waren alle-
maal goede dansparen.”

De foxtrot en de Engelse wals zijn
zijn favorieten. ,,Het zijn mooie rus-
tige dansen, dat past wel bij mij.”
Elk danspaar kon twee keer laten
zien wat het kon in de ballroom:
Engelse wals, tango en quickstep.
Gertjan en zijn partner mochten
door naar de finale. Daarin werden
de beste drie gekozen. Waarom hij
de titel heeft gewonnen, weet Gert-
jan niet. ,,Dat houdt de jury voor
zichzelf.”
De poedercoater bij straalbedrijf
Geuze in Sint-Maartensdijk heeft
inmiddels al een volle prijzenkast.
Alle deelnemers wonnen een me-
daille en voor de winnaars kwam
daar nog een medaille en een beker
bij. Gertjan heeft ook tropische vo-
gels en daar won hij onlangs ook
een kampioenschap mee tijdens de
vogeltentoonstelling in Oud-Vosse-
meer. Hij kweekt samen met zijn
ouders goulds amadines, Australi-
sche prachtvinken. 

Rien Koopman houdt pleidooi voor gehandicapten

’Die mensen ook iets laten doen,

verantwoordelijkheden geven’

,,Wij hebben als ondernemer de plicht deze doelgroep te
helpen.” Een applaus klinkt voor deze woorden van Rien
Koopman, die hij uitspreekt tijdens de Thoolse onderne-
mersavond. Als één van de sprekers houdt de directeur
van HEMI Winkelinrichting in Tholen een pleidooi voor
gehandicapten. ,,Ik heb iets met gehandicapte mensen.
Ze zijn kansarm in deze maatschappij. Daarom is het
fantastisch dat er sociale werkplaatsen zijn. Helaas heeft
de regering hier geen geld meer voor over.”

Koopman vertelde de aanwezige
ondernemers over zijn ervaringen
met gehandicapten en waarom hij
het belangrijk vindt om ze in dienst
te nemen als bedrijf. ,,Ik was één
van de twee ondernemers die was
uitgenodigd voor het eredoctoraat
van Jan Peter Balkenende aan de
Erasmus universiteit in Rotterdam.
Ik sprak daar met Piet-Hein Don-
ner. Hij deed in mijn ogen nogal
laatdunkend over gehandicapten.
Hij vond dat de regering het goed
geregeld had: ze kunnen een Wa-
jong-uitkering aanvragen en er is
een financieel vangnet. Ik vind dat
je die mensen ook iets moet laten
doen, verantwoordelijkheidsgevoel
geven.”

Verhaal

Verder zei hij dat gehandicapten
ook thuis iets te vertellen hebben als
ze een baan hebben. ,,Ze hebben
een verhaal te doen.” Zijn enthou-
siasme uitte hij door het vertellen
van een aantal anekdotes. Zoals
over een verstandelijk en lichame-
lijk gehandicapte jongen die met
een machine de fabriekshal schoon-
maakt. ,,Dat apparaat parkeert hij
elke avond zo, dat niemand er meer
mee weg kan. Het is echt zijn ma-
chine, hij voelt zich er verantwoor-
delijk voor. Prachtig! Alleen heb ik

nu een probleem. Hij is verliefd op
de enige vrouw die bij ons werkt.
Nu maakt hij alleen het pad waar zij
werkt schoon.”
De volgende spreker, de Vlaming
en psycholoog Jef Brouwers, sloot
aan bij het pleidooi van Koopman.
,,Mij is altijd geleerd, gehandicap-
ten, daar kunnen we niets mee.
Maar we kunnen ze gebruiken via
hun sterktes.” Dat is volgens hem
ook het uitgangspunt van samen-
werking, waar het thema van de on-
dernemersavond over ging. 
,,Op school werd ik altijd gewezen
op wat ik niet kon.” Volgens Brou-
wers moet er gewezen worden op
de waarden die tellen en op het be-
lang van samenwerking. ,,Wij bena-
drukken altijd de onderlinge ver-
schillen.” Hij zei dat juist door het
bundelen van de krachten en die
verschillen, een goed team gevormd
kan worden waarin eenieder sterker
wordt van elkaar. Zo gaf hij als
voorbeeld een samenwerking in de
zeilsport. De Nederlandse topper
Marit Bouwmeester werkt samen
met haar Vlaamse concurrente Evi
Van Acker: ze profiteren van samen-
werking met elkaar om beiden het
hoogste doel te bereiken. Door te le-
ren, te coachen en door hard wer-
ken. Dat zijn namelijk volgens
Brouwers de onmisbare factoren
voor succes.

Stankoverlast van varkenshouderij Britt b.v. aan de Groeneweg in
Tholen belemmert de uitbreiding van bedrijventerrein Welgelegen
II. Eigenaar Bert Rijnen staat open voor oplossingen. 

Genomineerden voor de startersprijs Johan Uijl (links) uit Tholen
en Piet Fase uit Oud-Vossemeer. Laatstgenoemde mocht met zijn
fietsenbedrijf het beeldje van een schaatser die uit de startblokken
schiet in ontvangst nemen.

Veehouderij Britt belemmert uitbreiding Welgelegen II

’Gemeente wil geurhinder van

varkenshouderij wegnemen’

Stankoverlast door varkenshouderij Britt b.v. aan de
Groeneweg in Tholen belemmert uitbreiding van bedrij-
venterrein Welgelegen II. De gemeente Tholen wil een
geurverordening vaststellen zodat uitbreiding toch mo-
gelijk is. Het bedrijf Compakboard is het eerste bedrijf
dat gebruik gaat maken van die verordening. Op een 3,5
hectare groot perceel naast Hemi begint volgend voor-
jaar de bouw van het bedrijf dat vezelplaten maakt. 

De geurhinder van intensieve vee-
houderij Britt staat verdere invul-
ling van het bedrijventerrein, en
ook woningbouw in Tholen, in de
weg. Met het invoeren van een
geurverordening wil de gemeente
tijdelijk de norm verhogen. Dat
maakt het mogelijk om tóch te bou-
wen op bedrijventerrein Welgele-
gen II. De oplossing is van tijdelij-
ke aard. Het lost het stankprobleem
niet op. 
De gemeente wil binnen nu en twee
maanden alle mogelijke opties af-
wegen. Verplaatsing, stopzetting en
het toepassen van een stankfilter
behoren tot de mogelijkheden. Dit
gaat in nauw overleg met varkens-
houder Bert Rijnen van Britt. Die is
juridisch gezien niet in overtreding,
maar wil uitbreidingsplannen van
de gemeente Tholen niet in de weg
staan. Rijnen wil verder geen com-
mentaar geven op de plannen. 

Biobedfilter

Een structurele oplossing voor het
terugdringen van stankoverlast,
veroorzaakt door varkenshouderij-
en zoals die van Rijnen, is er nog
altijd niet. Tholen telt in totaal ze-
ven van dit soort intensieve vee-
houderijen. Een zogeheten biobed-
filter is volgens de gemeente een
mogelijke oplossing om het stank-
probleem tegen te gaan. Het filter is
alleen nog niet door de overheid er-
kend. Daardoor mag het niet wor-

den geplaatst. 
Erkenning komt pas als het filter op
verschillende plekken succesvol is
getest. Die tests zijn nog volop 
bezig. Op een varkenshouderij aan
de Noormansweg in Scherpenisse,
maar dat is niet voldoende. Daarom
test de universiteit van Wageningen
in het oosten van het land een twee-
de filter. De testperiode loopt vol-
gens wethouder Kees van Dis nog
zeker anderhalf jaar. 

Compakboard

Zolang wil en kan de gemeente
Tholen niet wachten met uitbreiden
van bedrijventerrein Welgelegen II.
De gemeente is er veel aan gelegen
nieuwe bedrijven als Compakboard
binnen te halen. Het bedrijf gaat op
een duurzame manier vezelplaten
voor de meubel- en keukenindustrie
produceren. Compakboard zorgt
voor 130 nieuwe banen. Het bedrijf
komt aan de Langeweg, naast win-
kelinrichter Hemi. Precies in de
stankcirkel van varkenshouder Bert
Rijnen van Britt. Als de gemeente-
raad 19 december instemt met de
geurverordening kan de bouw be-
ginnen. In de loop van volgend jaar
maakt de gemeente een structurele
oplossing bekend. Uitbreiding van
Welgelegen II is voor Tholen be-
langrijk. Meer bedrijven betekent
meer werkgelegenheid. En dat is
gunstig voor het woon-, werk- en
leefklimaat in Tholen. 

Symbool voor de startende onder-
nemer. Uijl kreeg een oorkonde
voor zijn nominatie. Hij heeft een
timmerbedrijf in Tholen. ,,Ik pak al
het werk aan. Een verbouwing, re-
novatie, een dakkapel opbouwen.
Dat kan allemaal bij mij. En ik re-
gel bijvoorbeeld ook een hovenier
en een schilder. Alles kan bij één
persoon worden geregeld, ik lever
een totaalpakket”, zei hij. Volgens
de jury is Uijl innovatief en duur-
zaam, en doet hij aan maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. Ook
heeft hij in korte tijd een netwerk
opgebouwd ,,waar menig onderne-
mer jaloers op kan zijn.”

Stoute schoenen

De ondernemersavond is bedoeld
als netwerkavond waarop onderne-
mers zich aan elkaar kunnen pre-
senteren. Degenen die het podium
tot hun beschikking kregen, pakten
daarvoor hun kans. Zo was de pre-
sentatie in handen van de Brabantse
Judith Brouwers. Zij is pas met
haar bedrijf, communicatiebureau
13Beaufort b.v., in de gemeente
Tholen gevestigd. Burgemeester
Nuis, die als eerste het woord
kreeg, verwelkomde haar. Hij sprak
de hoop uit, nog meer ondernemers
van buiten de gemeente in Tholen
te kunnen verwelkomen. In zijn
toespraak haakte hij in op het the-
ma samenwerking. ,,Samenwerken
loont. Als je afzonderlijke individu-

ele krachten bundelt, kan dat meer
opleveren dan wanneer ieder voor
zich blijft werken.” 
Hij trok ook de stoute schoenen aan
door kritiek te uiten op de voet-
balsport. Daarmee raakte hij de her-
komst van de volgende twee spre-
kers, HEMI-directeur Rien Koop-
man en de Belg Jef Brouwers, die
beiden scheidsrechter in het betaald
voetbal zijn geweest. ,,Niets is zo
traditioneel en statisch als voetbal.
Het is geen voorbeeld van door pa-
tronen heen denken. Altijd is het
veld vierkant en duurt een wedstrijd
90 minuten. Je kunt geen kaartje ko-
pen voor bijvoorbeeld 60 minuten.
Als voetbal een keer in een cirkel
gespeeld zou worden, zou dat een
interessante wedstrijd opleveren.
Dan worden de bestaande patronen
doorbroken.” Hij gebruikte het
voetbal als metafoor. Ondernemers
moeten volgens hem namelijk cre-
atief zijn en buiten de patronen kun-
nen denken. Risico durven nemen.
,,Wie op safe speelt, speelt niet.”
Er werden overigens niet alleen
complimenten uitgedeeld aan de ge-
nomineerde ondernemers. Ook bur-
gemeester Nuis kreeg een pluim. Er
werd daarmee ingespeeld op zijn
aangekondigde vertrek per 1 okto-
ber 2014. Rien Koopman zei dat de
burgemeester van onbesproken ge-
drag is en vond dat wel een bijzon-
derheid en een compliment waard.
Hij haalde daarom een grote bos
bloemen tevoorschijn voor de bur-
gemeester die deze verlegen, maar
ook dankbaar, in ontvangst nam.

’Voetbal is geen voorbeeld van

door patronen heen denken’

VERVOLG VAN ONDERNEMER

VERVOLG VAN STIJLDANSEN


