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VVVVerslag van de erslag van de erslag van de erslag van de vergaderingvergaderingvergaderingvergadering van dinsdag  van dinsdag  van dinsdag  van dinsdag  13  13  13  13 maart maart maart maart 2007200720072007    
Plaats : Ontmoetingscentrum OASE, Constant Permekelaan 
Aantal aanwezigen : 81 
Begin van de vergadering : 20u00 
Einde van de vergadering : 22u50 
Leden : Verontschuldigd :   Serge en Francine Clement, Alex en Brigiet Oliebos, Monique De Meester-
Van Caenegem, Rigo Van de Voorde, Rita Cocquyt, Jean Dirix, Erik Van den Abeele. 
 

Agenda : 
Albert Haelemeersch Albert Haelemeersch Albert Haelemeersch Albert Haelemeersch     verontschuldigt de afwezige leden en verwelkomt de nieuwe leden : Carlos 
en Rosa Van Kwikelberge-Roemaet en Dhont Jeanine. 
 
De volgende vergaderingDe volgende vergaderingDe volgende vergaderingDe volgende vergadering is voorzien op dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag 10 april10 april10 april10 april 2007 2007 2007 2007 om 19u30, NIET in Oase !! 
OPGELET OPGELET OPGELET OPGELET : : : : Wegens de fysische onmogelijkheid om onze vergadering te houden tegelijkertijd met 
de dansoefeningen van Habanera, gaan onze twee volgende vergaderingen door in de 

Oude BrouwerijschuurOude BrouwerijschuurOude BrouwerijschuurOude Brouwerijschuur (Dorp, 24, Latem). 
Guido Dhaene brengt dan een summiere historiek en heel wat anekdotes uit de pionierstijd van 
het Sport- en Feestcomité.    

    
Orde van de dag  :    “FC Latem”   van 1954 tot 1980. 
Ter inleiding op het thema van de orde van de dag van onze (door salsamuziek verstoorde) 
vergadering,  haalt onze voorzitter enkele persoonlijke herinneringen op uit zijn jeugdjaren en 
dan voornamelijk uit de periode in zijn leven toen hij –jawel- nog voetbalde.  
Van enkele losstaande anekdotes viel hij nogal snel op meer gedetailleerde informatie en dat was 
voor onze spreker van vanavond het sein om hem maar snel het zwijgen op te leggen, wilde 
hijzelf niet in herhaling vallen tijdens zijn uiteenzetting. 
 
Hierop verleent Albert het woord aan Armand VermeulenArmand VermeulenArmand VermeulenArmand Vermeulen, niet zonder hem eerst uitvoerig te 
bedanken voor het aanvaarden van onze uitnodiging én voor al het mooie wat hij gepresteerd 
heeft voor het Latemse voetbal. Als blijk van waardering biedt hij hem terecht de titel van 

 

Heet van de naaHeet van de naaHeet van de naaHeet van de naald :ld :ld :ld :    
Op zondag 25 maart 2007 zondag 25 maart 2007 zondag 25 maart 2007 zondag 25 maart 2007 werd, ter gelegenheid van de bloemenmarkt, de Tentoonstelling van  Tentoonstelling van  Tentoonstelling van  Tentoonstelling van 
onze Vriendenkringonze Vriendenkringonze Vriendenkringonze Vriendenkring gehouden in de Raadzaal en crypte van het Gemeentehuis. 
Deze tentoonstelling werd ingericht samen met de Middenstand, die bij deze gelegenheid de 
prijsuitreiking van de nieuwjaarstombola verzorgde. 
De gezamenlijke receptie werd verzorgd en gefinancierd door de Middenstand, waarvoor wij 
hierbij al onze dank betuigen. 
De voorzitter wil allen, die zich ingezet hebben om van onze tentoonstelling een ‘visitekaartje’ te 
maken van onze nog jonge vereniging, hartelijk danken. Ik denk hier dan in de eerste plaats aan 
onze secretaris Wilfried Vancampenhoudt en ondervoorzitter Walter Oliebos, die tijd nog moeite 
gespaard hebben om alles tot in de perfectie te regelen en te coördineren. 
De inzet van Marie-Josée Van Hecke, Christiane Baudewijns, Katy Wieme, Eddy Priau, 
Jacqueline Van Speybroeck, Raymond Wardenier en anderen zijn een toonbeeld van goede smaak, 
gedrevenheid, werklust en team spirit. Dank ook aan Jefke Haerens voor het ter beschikking 
stellen van de blikvanger in de Raadzaal, onze fiere reus de “Latemse Mulder”. Ook een woord 
van dank aan Jacques Vernest voor zijn schitterende fotoreeks “Latem, toen en nu”. 
De tentoonstelling was een groot succes en ik hoorde niets anders dan lofbetuigingen van de 
bezoekers. De samenwerking met de Latemse Middenstand was voortreffelijk en dank zij het 
lekkere zonnetje hadden we heel veel bezoekers. De presentatie van ‘Latem, vroeger en nu’ , een 
fotomontage gerealiseerd door Walter Oliebos, was het ontegensprekelijke hoogtepunt van de….. 
Bloemenmarkt en daar kon de ‘Bloemenkoningin’ niets aan veranderen.  
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erevoorzitter aan van onze vereniging, temeer daar hij en zijn echtgenote de oprichting van bij 
het begin hebben gesteund. Een “benoeming” die Armand met dank heeft aanvaard. 
  
Dat Armand een begenadigde spreker is mag direct blijken, enerzijds uit het volume van zijn 
stem (hij doet het zeer goed en zonder micro !) en anderzijds uit de systematische en structurele 
opmaak van zijn uiteenzetting. 
Achtereenvolgens wil hij volgende onderwerpen behandelen : de prehistorie van het Latemse 
voetbalgebeuren, het ontstaan en de sportieve prestaties van FC Latem, de nevenactiviteiten en 
tenslotte enkele anekdotes. 
Hij wenst eerst ook zijn bijzondere dank te betuigen aan Anita De Keyzer en Rita en Renaat 
Cocquyt voor de waardevolle hulp en informatie die hij van hen kreeg bij het opstellen van zijn 
uiteenzetting. 
 
De De De De PrehistoriePrehistoriePrehistoriePrehistorie : : : :  
In de periode vóór, tijdens en na de oorlog werd er –hoewel niet gestructureerd- ook al gevoetbald 
in Latem. Er was de ploeg Louf (met de kleuren blauw-geel), er was de ploeg Haelemeersch (met de 
kleuren rood-wit) en er was de Vlaamse Penne (die tijdens de oorlog op de golf speelden). Speler 
Van Accolyn was toen, met zijn moordend shot, mijn eerste idool. 
Ontstaan en sportieve prestaties :Ontstaan en sportieve prestaties :Ontstaan en sportieve prestaties :Ontstaan en sportieve prestaties :    
FC Latem, waarvan de juiste en volledige benaming “Football Club Sint-Martens-Latem” is, heeft 
als stamnummer 5842.  
In de jaren ’50 werd er op zaterdag, van 2 uur tot duisternis, gevoetbald op het domein Gevaert. 
Enkele voetbaladepten, gestimuleerd door de gebroeders Gevaert (Omer, Piet, Paul en Marc) 
beslissen om een club te stichten. Er wordt een plein gehuurd langs de Kortrijksesteenweg, een 
afsluiting wordt geplaatst met de hulp van elkeen, er komen 2 kleedkamers en een open 
kantientje. 
In de zomer van 1954 wordt een en ander “plechtig” ingehuldigd  met o.a. een wedstrijd, de 
inzegening door de pastoor, de stoet met fanfare en….Zelfs de “verpleegsters” ontbreken niet op 
het appèl.  Raymond Dubois en Albert Wieme zijn de eerste voorzitters, Emiel Van Quickelberge 
en André Herreman de eerste onder-voorzitters en Gust Burke de eerste secretaris. 
Op 13/1/1955 wordt de aansluiting bij de KBVB gevraagd én toegestaan in juli 1955.  
Er wordt gestart in de Reservereeks A, om in april 1956 te eindigen op de 3e plaats. 
De definitieve start gebeurt in 3e provinciale in het seizoen 1956-57 (13e en voorlaatste plaats). 
Intussen werd ikzelf eind 1955 gevraagd om bestuurslid te worden. Mijn positief antwoord hierop 
was toen niet evident, aangezien ik op dat ogenblik nog soldaat was én ik een abonnement op de 
Gantoise had ! 
Door omstandigheden veranderden in korte tijd de titularissen van de mandaten : ik werd  (de 
jongste !) voorzitter in 1956 (Albert Wieme koos voor de gemeentepolitiek), Hugo Steyaert werd 
tot aan zijn dood secretaris, nadat Gust Burke naar Canada was vertrokken en Pierre Vander 
Haeghen, die hem opvolgde (van 1957 tot mei 1959), wegens ziekte zich moest laten vervangen. 
En mijn beste vriend Julien De Keyzer zou, ook tot zijn dood, mijn trouwe schatbewaarder 
worden.  
Mijn doelstellingen waren velerlei : 
- op 10 jaar de 1e provinciale bereiken (het werd uiteindelijk 20 jaar) 
- onmiddellijk een ervaren trainer zoeken en een degelijk jeugdbeleid starten (Gustje Boesman 
en Etienne De Vlaeminck) 

- nevenevenementen organiseren om financieel rond te komen 
- innovaties brengen, met alles de eerste zijn, om de club naam en faam te geven 
- steeds oog hebben voor de infrastructuur en ze steeds verbeteren 
- mij laten omringen door een groot aantal vrijwillige medewerkers uit alle rangen en standen 
(zowel de professor als de werkman moesten wel eens de glazen poetsen of de truitjes wassen !) 

In 61-62 : Na 5 jaar voorzittersschap haalden we de 1e kampioenstitel in 3e provinciale. 
In 62-63 : terug naar derde 
In 63-64 : terug kampioen in 3e provinciale. 
In 65-66 : 3e laatste, en die moest mee dalen ! 
In 66-67 : terug kampioen. 
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Op dat ogenblik, eigenlijk 10 jaar na de start, hadden we een goede 2e provinciale club gevormd, 
met een goed eerste elftal en een prima jeugd. Elk jaar waren minstens 3 jeugdploegen kampioen, 
de club draaide op volle sportieve toeren. 
In 76-77 : werd onze doelstelling, om naar 1e provinciale te gaan, eindelijk verwezenlijkt met de 
beste ploeg die Latem ooit kende. Het had 20 jaar geduurd . 
In 77-78 : met dezelfde ploeg in één ruk naar bevordering. Intussen bereiken we ook de top met 
ons jeugdbeleid : kadetten en junioren wonnen de interprovinciale beker “Het Volk”. 
In 78-79 : 6e plaats in bevordering : De schitterende reportage van Daska-film van de wedstrijd 
Latem-Doornik (2800 entrees !) was een hoogtepunt. 
 
In 79-80 : mijn ontslag als voorzitter in maart 80 – de ploeg daalt naar 1e provinciale. 
André Van Outryve, al die jaren, samen met Julien De Keyzer en Hugo Steyaert mijn 
steunpilaren, zou samen met mij stoppen. 
 
Hierna de verschillende trainers tijdens mijn 24-jarig voorzittersschap : 
Gustje Boesman, René De Visscher, Willy Carette, Jo Lauwaet, Leon Mokuna (1/2 jaar). 
Spelers-trainers : Jerome Villers, Miel Van Der Cruyssen en tenslotte Pierre Damien. 
De tijden zijn nog niet veranderd. 
Bij deze sportieve prestaties horen wel enkele bedenkingen : 
- er is geen vergelijking mogelijk tussen de manier van werken in mijn tijd en nu 
- de echte clubliefde, van de spelers maar ook binnen en buiten de club, is verminderd 
- o.a. door het wegvallen van het toenmalige transfersysteem zijn de spelers jaarlijks vrij en 
kunnen ze de club onder druk zetten 

- financieel is het beheer van een club veel moeilijker. Zo zijn bvb. de premies voor de spelers in 
de verschillende clubs in opbod  

- nog weinig mensen willen zich gratis ter beschikking stellen: terrein, kantine, was, opkuis, 
enz… het werd allemaal door vrijwilligers gedaan. Beurtrollen deden zowel de prof als de 
werkmens samen de klussen doen. Wanneer de Nacht van Latem op zijn toppunt was, 
werkten 120 mensen  gratis hieraan mee !! Ik denk dat dit thans absoluut onmogelijk is 

Met de 1e ploeg werden ook plezante vriendschapsbanden gesmeed. Sommige waren aanleiding tot 
een jarenlange uitwisseling : 
- Blackheat Wanderer (voorstadje van Londen) was wel de belangrijkste (3 maal naar Engeland 
en 3 maal ontvangen) 

-  Meaux, voorstad van Parijs 
- Bergen aan Zee in Nederland 
- Bièvre :  vader Santens inviteert de ploeg in Luxemburg, waar hij een houtzagerij runt. 
Enkele belangrijke transfers brachten voor onze spelers een kans op succes en waren voor de club 
financieel interessant : 
- Eric Gyselinck (naar Waregem) 
- Alain de Vlaeminck en Tom Danneels (naar Lokeren, waar ze Herman Brusselmans als 
ploegmaat hadden) 

- Jan Steyaert (naar Cercle Brugge) 
- Mike Reed naar een Gentse club 
Ook de nevenprestaties, met betrekking tot het verbeteren van de infrastructuur, zijn het 
vermelden waard : 
- de waterleiding en de douches in primitieve kleedkamers 
- het bouwen van een grote tribune en nieuwe kleedkamers , later ook de 1e kantine op de 
verdieping op het terrein langs de Kortrijksesteenweg 

- de verhuis naar de gronden van de gemeente in 1967, na de opzeg in 1966. Alle kosten van de 
nieuwe infrastructuur (kantine, 4 kleedkamers, 2 terreinen) hebben we zelf gedragen (3,5 
miljoen). Slechts de facturen (ongeveer 850.000 fr) werden terugbetaald door de gemeente. Het 
onderhoud bleef ten onzen laste. 

Al deze werken hebben heel wat energie gevergd : waar het kon deden we het zelf, pro deo 
natuurlijk. Uiteraard tekende ik de plans en zorgde voor de vergunningen. De fundering van de 
huidige kantine en kleedkamers werd door de bestuursleden en de spelers tijdens het weekend 
uitgevoerd . 
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Nevenactiviteiten :Nevenactiviteiten :Nevenactiviteiten :Nevenactiviteiten :    
Gedurende 24 jaar heb ik als voorzitter geijverd om, naast het sportieve en de inzet van 5 dagen 
op 7 (hiervoor noodzakelijk!), mits nieuwe ideeën en soms gewaagde financiële organisaties, te 
zorgen voor gezonde financiën en vóór te blijven op de concurrentie. 
Veel van die organisaties waren een primeur en werden door anderen nagedaan : 
- De Nacht van Latem (primeur) : het eerste jaar begonnen als kampvuur, met gedichten van 
Gevaert, het tweede jaar in tenten en met meerdere orkesten (dit bleek een succesformule : 
4000 entrees het topjaar) – 14 maal ingericht (2 maal teveel) – alle Vlaamse artiesten met 
naam traden er op – de Tieltse Europafeesten, de nacht van Oostakker en vele festivals 
volgden ons idee ! 

- De Match tegen Boomerang (ploeg van de BRT) met reclame op TV (primeur)   
- Inrichten, voor de eerste maal, van 2 matchen voor renners (Willem van Wijnendaele) : 
Groene Leeuw-Truye en Carpano-Faëma, gevolgd door banket en bal in zaal Columba 
(primeur) 

- Fundraising  (500 Fr/persoon) in Riva (550 man), na het opdoeken van de “Nacht” 
- 21 gala winterbals, meestal met Bobby Setter en Paul Rutger, waaronder enkelen in 
avondkledij (primeur)  

- Uitgave van een veertiendaags clubblad, met clubnieuws en resultaten van alle ploegen 
- Na het wegvallen van de Nacht van Latem werd jaarlijks een “jaarfolder” uitgegeven, met 
weinig clubnieuws en veel reclame 

- De afsluiting rond het nieuwe veld werd verhuurd voor reclame 
- Jaarlijks werd, tijdens de Nacht van Latem, een “Morris-Cooper” verloot met tal van andere 
geschooide waardevolle prijzen 

- Een grote beheerraad (24 man) met een persoonlijke bijdrage zorgde voor de nodige animo 
- Merchandising is nu zeer belangrijk voor de clubs. FC Latem deed het al 40 jaar geleden. Als 
bewijs hiervan tovert Armand  2 dassen uit zijn aktetas : eentje voor onze voorzitter en een 
voor de huidige voorzitter van FC Latem, Luc Hanssens. 

- Een bloeiende supportersclub : bij Willy en Reineke Cocquyt. Vooral de tijd van de 
Kortrijksesteenweg was ons lokaal bij Willy een trefpunt, waar je elke dag supporters of 
spelers kon ontmoeten. Zoon Renaat zorgde gratis voor kunstvolle affiches. Lieske Defevre en 
Maintje Vermeulen waren, samen met Willy en Reineke, de motoren van een bloeiende 
supportersclub. Een hoogtepunt was, in 1977, de verplaatsing –met 11 bussen- naar de 
beslissende match voor het kampioenschap. 

AnekdotesAnekdotesAnekdotesAnekdotes : : : :    
FC Latem had al vroeg een bekende en beruchte naam bij de tegenstrevers, die ons vaak voor 
“Latemse Baronnen” versleten. Het was een beetje jaloezie op de vele studenten en zonen van 
welstellende Latemnaren die toen al met hun mooie auto’s deel uitmaakten van de club. Ik was 
amper enkele jaren ouder en een van hen…..clubliefde hadden ze gemeen met elkaar. Soms 
“spatte hun energie over”….. wat de club soms geld en prestige kostte doch waar we achteraf goed 
konden mee lachen, al moesten we er niet fier op zijn : 
- de wedstrijd tegen Basel, waar trainer Villers een quasi gemaakte goal verhinderde door zelf 
de bal vóór de goal weg te schotten. Dit “geval”  kreeg natuurlijk een staartje tot in Brussel, 
waar de uitslag (3-3) werd  veranderd in 0-5 ten nadele van Latem 

- de “slag van Olsene” met Marc De Greve in de hoofdrol en de opgevoerde show in het 
provinciaal comité met een “dubbelganger” om een schorsing te ontlopen. 

- arbiter wordt met  “bescherming” van het veld geloodst ! Xavier voert hem (zogezegd) naar 
huis, maar zet hem af aan het zothuis in Melle 

- de vader van speler Willy Stichelbaut kreeg het in Bavegem aan de stok met een supporter, zo 
erg dat hij het hoofd van de man tussen de twee draden van de omheining stak tot hij blauw 
uitsloeg. 

Ook de transferperiode zat steeds vol spanning en avontuur :  
- Marc Goossens werkte in een Delhaize in Brussel. Hij zette zijn handtekening in de 
beenhouwerij van de afdeling 

- Willy De Voogt was in verlof in Spanje. Zijn broer tekende de aansluitingskaart 
- Ronny Spruyt tekende, nadat we hem uit zijn bed hadden gebeld. Die aansluiting moest 
gevierd worden. Zo gebeurde, in een café-bar langs de Gentbrugse steenweg. Naast ikzelf, 
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Hugo en Robert Verlodt kwamen ook Marc en Xavier ons ondersteunen en drinken op het 
succes. Op de terugweg in de auto ontdekte Robert in zijn mantel de kanarievogel uit de muit 
van de bar ! De vogel kreeg onmiddellijk de vrijheid. ’s Anderdaags echter kreeg ik bezoek van 
de politie om het bedrag van het “gelag”, een grote asbak en de kanarievogel terug op te eisen. 

De coureurmatchen (december 1958) : Zoals gezegd waren we de eersten die coureurs lieten 
voetballen. Willem had Vlaanderen rond gereden om de coureurs bij ons aan te sluiten. De zijden 
truitjes van de Italiaanse merken werden door Lomme Driessens persoonlijk aangebracht. Het 
was de eerste maal in de geschiedenis van de Belgische Voetbalbond dat met reclame op de truien 
werd gespeeld. Kort nadien probeerde St.Truiden hetzelfde, met Trudo op hun trui. Beide ploegen 
werden door de bond gelijkberechtigd met een boete van 30.000 Fr. Bestuur en toeschouwers 
hadden er toch enorm plezier aan beleefd. Een en ander werd geconcretiseerd met een souper en 
een bal, met de ploeg van Rik Van Looy in de hoofdrol…. Tot 6 uur ’s morgens !! 
Engeland : om de Engelse topspeler Mike Reed een plezier te doen gingen we voetballen naar 
Engeland. De reis werd georganiseerd door de schoonbroer van Eddy Spruyt. In Calais werd de 
Hoovercraft genomen (een storm zorgde voor de nodige “ambiance” op de boot). Het hotel in 
Londen bleek een “rendez-vous” hotel te zijn. Tijdens de stevige match tegen de Engelsen brak 
Ronny Spruyt zijn been. Na de wedstrijd was er eten voor de spelers en het bestuur, helaas niet 
voor de begeleidende echtgenotes en supporters. Van een geslaagde verplaatsing gesproken !! Bij 
de twee volgende bezoeken was alles wel tiptop in orde. 
De Nacht van Latem : vanaf de eerste “nacht” bestendige groei en levensader voor de club voor 
vele jaren. Een eerste hoogtepunt beleefden we in 1960 met het zwarte drum-orkest “Rans Boi” (in 
Soho gaan halen met Pol Gevaert). In open auto aan de staart van de socialistische 1-Mei stoet 
(mét goedkeuring van Eedje Anseele). Debuut van Rudy Balliu in open lucht, 7 orkesten met o.a. 
het groot orkest van Henk Van Montfoort, 2 jazz-orkesten, een Tiroler-orkest, een zigeunerorkest, 
een barorkest Paul Rutger. Meer dan 3500 entrees. 
De 8ste nacht bestaat niet, dat nummer werd per vergissing overgeslagen. In 1963 was het de 7de en 
in 1964 de 9de NvL! 
Laatste Nacht van Latem op het terrein en laatste hoogtepunt : in 1966. 
Het succes van de nacht was onze mogelijkheden overstegen. Meer dan 4000 aanwezigen, 
waaronder een groot aantal die over de omheining kropen, wat o.a. een gevecht in regel tot 
gevolg had.  
Ook de BRT was aanwezig, met de broer van “het Manneken” en zijn helper. Toen we ’s morgens 
om 10 uur kwamen opruimen zat, midden op het plein, op een stoel, deze medewerker te slapen 
met meters film rond zijn nek !! 
Nog 2 succesvolle nachten zouden we organiseren in de Riva met grote tent buiten erbij. Als dat 
ook niet meer kon, deden we er nog twee in zaal Columba, met tentjes op de koer en het café als 
bar. Het zijn er twee teveel geweest. 
Nog een laatste NvL-anecdote : tijdens de nachten werd er telkens ook een tombola georganiseerd 
(150.000 Fr.  prijzen, 1e prijs een auto, verder radio’s, fietsen, enz.enz.). Tijdens een van de laatste 
nachten was er, een uur voor de trekking, nog een belangrijk pak niet verkochte loten over. Aan 
de papa van Paul Santens presenteerde ik als een van de laatsten mijn loten, die prompt het 
ganse overschot opkocht. Een camionette prijzen, waaronder één (buitenmaatse) matras, was zijn 
deel. “Ge moogt de prijzen ook houden” zei de man ! Diezelfde matras hebben we daarna nog 4 
keer kunnen verloten !! 

 
Tot zover de bijzonder leuke én interessante uiteenzetting van Armand Vermeulen. 
Hoeft het nog gezegd dat de afwezigen -hoewel er deze keer toch zeer veel volk was opgekomen !- 
weeral eens ongelijk hadden ??  

Met een vriendengroet en tot de volgende vergadering op 
Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag 10 april10 april10 april10 april    2007200720072007 om 19u30 in  om 19u30 in  om 19u30 in  om 19u30 in de Brouwerijschuur de Brouwerijschuur de Brouwerijschuur de Brouwerijschuur !!!! 

Wilfried Vancampenhoudt                                                                                     Albert Haelemeersch 
Secretaris                                                                                                                                 Voorzitter 

 
Den Laethemschen VriendenkringDen Laethemschen VriendenkringDen Laethemschen VriendenkringDen Laethemschen Vriendenkring    

SecretaSecretaSecretaSecretariaatriaatriaatriaat : Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem 
Tel/FaxTel/FaxTel/FaxTel/Fax : 09/329 67 39 – GSMGSMGSMGSM : 0475/94 98 18 – EEEE----mailmailmailmail : campevents@telenet.be - Bank : 390Bank : 390Bank : 390Bank : 390----0344860034486003448600344860----80808080    
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Sfeerbeelden van de laatste vergadering (13 maart 2007) (wv) 

 

 

Een kijk op de tentoonstelling van 25 maart 2007 (ah) 

 

 

 

 


