Stilte, verbondenheid, bezieling
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Redactioneel:
Deze maand vindt in Rome de Algemene Bisschoppensynode over Jongeren, hun geloof en
de onderscheiding van hun roeping plaats. In ons land wordt hieraan ook op tal van manieren aandacht besteed. Via de gebedsmarathon die in maart van start ging, bidden tal van
religieuzen wekelijks voor intenties van jongeren. Dit weekend wordt in Amsterdam en Oosterhout een kloosternacht voor jongeren georganiseerd waarbij ook gebeden wordt voor de
synode. Ook op 20 oktober, tijdens een bijeenkomst over de voorbereidingen van de
Wereldjongerendagen in Panama begin 2019, zal er een speciale eucharistieviering zijn
waarin gebeden wordt voor de synode.
Naast de synode vindt in Rome deze zondag 14 oktober ook de heiligverklaring van o.a. paus
Paulus VI, zuster Katharina Kasper en Bisschop Romero plaats. Voor deze laatste wordt op
zaterdag 13 oktober in Utrecht al een speciale viering gehouden. De liturgische bouwstenen
voor deze viering zijn ook te downloaden via de KNR, zodat gemeenschappen in hun eigen
kring hier ook aandacht aan kunnen besteden.
Naast al deze vieringen en gebedsmomenten die vanuit Rome zijn geïnspireerd, bieden tal
van centra ook hun eigen activiteiten aan. Dit najaar is er weer een groot aanbod van bezinnings- en retraitedagen, inspirerende lezingen, pelgrimstochten en exposities. Een kleine
greep uit het uitgebreide aanbod vindt u in deze nieuwsbrief. Voor een completer overzicht
kunt u ook terecht op de agenda van onze website.

JONGEREN
Boxmeer, Synode over Jeugd
In oktober 2018 is er in Rome een bisschoppensynode over de jeugd. Eind maart kwamen in
een soort présynode 300 jonge mensen( leeftijd 16-29) uit de hele wereld in het Vaticaan
samen. Aangemoedigd door paus Franciscus spraken zij frank en vrij over wat jonge mensen
in kerk en wereld bezig houdt en wat hun idealen zijn. Geen enkel onderwerp was taboe.
Verder is er door het secretariaat van de synode een vragenlijst gestuurd naar alle bisdommen. Meer dan 200.000 antwoorden kwamen terug. Ongeveer 100.500 jonge mensen hebben de vragen volledig in gevuld.
Via Facebook en andere media kwamen bovendien zeer veel reacties. Dit alles geeft alles
behalve een eenduidig beeld van wat de hedendaagse jeugd denkt en wil. Als een kompas
zal het fungeren in het werkdocument van de synode.

Pater Falco Thuis o.carm begeleidt ons tijdens deze avond over de jongerensynode en de
aanloop daar naartoe.
Datum: dinsdag 30 oktober.

Vught, Passie voor Compassie voor jongeren
Wij vinden het – juist in deze tijd – belangrijk om samen te zoeken naar wat ons verbindt.
Gebeurtenissen binnen en buiten ons land zetten de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen onder druk. Wij willen zoeken naar mogelijkheden om de verschillen te overbruggen.
Gedurende drie dagen krijgen maximaal 20 deelnemers uitgebreid de tijd om elkaar te leren
kennen en maken we kennis met barmhartigheid en compassie en de betekenis daarvan
vanuit verschillende religieuze tradities. Wat is barmhartigheid en wat kan ik ermee? Door
inleidingen, gesprekken en andere werkvormen onderzoeken we de rol van barmhartigheid
en compassie in ons eigen leven.
Data: 9 - 11 november 2018.

Hilversum, Taizéviering
Casella voelt zich verbonden met de gemeenschap van Taizé, een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk. Daar komen duizenden jonge mensen vanuit alle werelddelen naar
toe, om mee te doen aan de wekelijkse ontmoetingen. Er is ruimte om samen te zoeken,
samen te vieren, te werken, te eten en plezier te hebben.
Elke vierde vrijdag van de maand is er bij Casella een ontmoeting in de stijl van Taizé: samen
eten en vieren. Mensen tot 35 jaar zijn daarbij van harte welkom
Datum: 23 november.

Hilversum, Leef met ons mee!
Voor mensen (mannen en vrouwen) tot 45 jaar, die belangstelling hebben en zich wel eens
afvragen of het leven in een klooster iets voor hen zou kunnen zijn houdt Casella met enige
regelmaat een meeleefweekend. Deelnemers verblijven dat weekend in het klooster en
leven samen met zusters in het ritme van het gebed.
Maximaal drie mee-levers per weekend.
Voor meer informatie, bel zuster Marie Madeleine op 06-36255275
Data: vrijdag 30 november 2018 17:30 t/m zondag 2 december.
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SPIRITUALITEIT
Heeswijk, Een etmaal abdijleven – Leven
als een Norbertijn
Dit is een belevingsprogramma waarin
deelnemers intensief kennismaken met
een eeuwenoud immaterieel erfgoed en
hun eigen spiritualiteit. In de Abdij van
Berne ontvangen de Norbertijnen, met hun
bijna negen eeuwen oude historie, gasten
voor een speciaal programma waarin o.a.
ook een bezoek aan Kasteel Heeswijk meegenomen is.

vermogen van ieder mens om als een
bloem in de zon open te staan voor de
zonnekracht van God. Vier maandagmiddagen in oktober.
Data: 8, 15, 22 en 29 oktober 2018.

Rotterdam, Een cursus “Spiritualiteit en
Mystiek op straatniveau”
Wat zeg ik eigenlijk, als ik ‘God’ zeg.
Spiritualiteit en mystiek zijn ‘in’. Maar dat
heeft zo zijn voor- en nadelen. Deze woorden dreigen door het ‘in’ zijn modieus en
vaag te worden. Maar wat is mystiek nu
eigenlijk? Waar gaat het over? Zijn spiritualiteit en mystiek inderdaad zo zweverig als
vaak uit het moderne gebruik van de woorden zou lijken? Of gaat het wellicht over de
harde kern van elk echt geloven? Gaat het
over vragen, waar zeer veel nadenkende
gelovigen en ook zogenaamde ongelovigen
op stuiten, of zij zich van dit woord ‘mystiek’ nu bewust zijn of niet?

Elke maandag zijn maximaal acht gasten
welkom op de abdij, om letterlijk 24 uur
mee te leven met de kloosterlingen.
Prijs: per persoon € 95,-. Dat is inclusief
maaltijden, overnachting, bezoek aan het
kasteel. De abdij is rolstoelvriendelijk!

Nijmegen,
Brandsma

Verwonderen

over

De
deelnemers
aan
de
cursusbijeenkomsten
ontvangen
de
teksten die als achtergrond van de
inleidingen dienen. En ervaring van heel
veel cursisten leert, dat het onderwerp
echt niet te moeilijk is voor “gewone”,
zoekende mensen! Komt u kennis maken?
Data:16, 23, 30 oktober en 6, 13 november.

Titus

Samen
lezen we
teksten van
Titus
Brandsma,
waarin hij
spreekt
over de verhouding
tussen God
en mens.
Hij neemt
ons mee in
het
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Nijmegen, Symposium 70 jaar tijdschrift
Speling
Een symposium over brede en smalle
wegen, dwarswegen en dwaalwegen met
Maaike de Haardt, Charlotte Caspers, Frans
Maas en Ria van den Brandt
Datum: zaterdag 27 oktober 2018.
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Rotterdam, Ontmoeting rondom een
preek van Meister Eckhart
Op het ogenblik is de spiritualiteit van
Meister Eckhart erg populair. En vanuit
deze spiritualiteit bieden wij weer een
bezinnende bijeenkomst aan.

In verband met de organisatie is het nodig
je aan te melden.
Aanmelden vóór 6 november.
Datum: 10 november.
Activiteit gaat alleen door bij voldoende
deelname!

Zullen we proberen om samen onder zijn
preekstoel te gaan zitten en te luisteren
naar wat hij zegt? En daarop gezamenlijk
reflecteren; dit alles in een sfeer van een
bezinnende bijeenkomst.
WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN
Welten, Pelgrimswandeling, op het feest van Gerardus
Op de feestdag van H. Gerardus Majella, dinsdag 16 oktober, maken we
een vroege wandeling van 13 km. We starten om 7.30 uur vanuit de kerk in
Welten/Heerlen; tegen 11.00 uur zullen we in Wittem aankomen om daar
te kunnen aansluiten bij de eucharistieviering.
Datum: 16 oktober.

Oud Elsloo, Sint Hubertuswandeling op het Sint Hubertusfeest
Vanwege het jaarfeest van Sint Hubertus, organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) een 18 km lange rondwandeling vanaf de Sint-Augustinuskerk te Oud-Elsloo naar
de Sint- Hubertuskerk van Groot-Genhout (Beek).
Om 10.00 uur worden de pelgrims welkom geheten in de kerk in Oud-Elsloo (Op de Berg 9)
en gaan zij na een korte bezinning en het pelgrimsgebed op pad. Na een moment van bezinning is er een pauze in het Gemeenschapshuis van Genhout, voordat om 14.00 uur de terugweg wordt aanvaard langs een grotendeels andere weg (8 km). Om 16.00 uur zijn de wandelaars dan terug bij het kasteelpark en de kerk in Oud-Elsloo.
Opgave vooraf is niet nodig. Om 10.00 uur aanwezig zijn in de kerk van Oud-Elsloo is voldoende. Dit startpunt ligt 15 minuten van het treinstation van Beek-Elsloo.
Datum: 3 november.

Boxmeer, Meditatief wandelen
In stilte en rust met elkaar onderweg zijn. Ons bezinnend op een thema passend bij de tijd
van het jaar. Na ± 1½ uur wandelen komen we terug om, na een stilte moment, voor wie wil,
van gedachten te wisselen over de wandeling en wat het met je gedaan heeft. Na afloop is
ieder uitgenodigd om de regelviering bij te wonen in de bloedkapel. Begeleiding: Gerard
Löbker o.carm. Data: 27 oktober en 13 april 2019.
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BEZINNING EN GEBED
Huissen, Weekend Mindful omgaan met
verlies
Stilstaan bij wat er in je omgaat als gevolg
van een ingrijpend verlies in je leven (kort
of langer geleden) kan helpen om een
balans te vinden tussen de aandacht voor
verlies en voor herstel. Mindfulness-oefeningen kunnen jouw draagkracht in het
omgaan met verlies vergroten.
In deze workshop
krijg je handvatten om te oefenen in mediteren
en in bewegen
met
aandacht.
Daarnaast krijg je
de gelegenheid
om in de groep ervaringen rondom je verliesbeleving uit te wisselen.
Data: 19 t/m 21 oktober.

doen hoef je geen ervaring te hebben met
paarden. We weten van te voren niet, wat
we ontmoeten zullen. Maar we gaan op
weg en we zullen wel zien.
Als je deze verkenning met ons mee wilt
doen, sluit dan aan.
Data: Van vrijdag 19 oktober 15.30 uur tot
zondag 21 oktober 15.00 uur.

Arnhem, Kennismaken met de cisterciënzergemeenschap.
Wanneer je het kloosterleven en ook de
spiritualiteit beter wil leren kennen krijg je
de mogelijkheid om drie dagen in Abdij
Koningsoord (vlak bij Arnhem) te verblijven. Je maakt kennis met het dagritme van
een cisterciënzergemeenschap dat gericht
is op gebed en contemplatie, het beschouwend omgaan met God. Naast het persoonlijk gebed en de dagelijkse eucharistieviering onderbreken de zusters zesmaal per
dag hun activiteiten voor het gemeenschappelijk getijdengebed waarbij hoofdzakelijk de psalmen centraal staan. Daarbij
komt nog de Lectio Divina, het lezen van de
bijbel en andere werken zoals de Regel van
Benedictus.

Zenderen, Retraite

Rotterdam, Een middag over Leonard
Cohen
Leonard Cohen was een dichter en zanger
die de vragen naar zin en onzin, liefde en
lijden niet uit de weg ging. Op deze middag
luisteren wij naar zeven van zijn mooiste
liederen en tussendoor wordt er over zijn
leven verteld. Cohen leefde van 1934 tot
2016 en was tot aan zijn dood een creatieve en oorspronkelijke man met gevoel
voor de religieuze tradities.
Datum: 20 oktober.

“En zie, nu reis ik, geboeid door de levensadem, naar Jeruzalem zonder te weten wat
mij daarin tegemoet komt” (H. 20 : 22).
In deze retraite werken we met paarden,
met stilte, en met weinig woorden.
We omspelen dit thema, ontmoeting, ervarenderwijs. We gaan letterlijk de ontmoeting aan. Ons helpen daarbij 2 paarden.
Paarden zijn vanuit hun natuur zuiver afgestemd op de essentie, op waar het echt om
gaat in ontmoeting. Ze oordelen niet, ze
komen je, letterlijk, tegemoet. Om misverstand te voorkomen: we blijven op de
grond, dus naast het paard. En om mee te

Nieuwsbrief Bewogenheid 2018

5

Nijmegen, Spiegelen aan Clara
Clara werd gegrepen door de woorden en
leefwijze van Franciscus. Zij werd zijn eerste vrouwelijke volgelinge. Als jonge vrouw
die voorbestemd voor een goed huwelijk
en leven rijk aan bezit, koos zij net als Franciscus de weg van eenvoud en armoede, en
wijdde zich volledig aan een leven in gebed
en stilte. Samen met haar zusters woonde
ze in het klooster van San Damiano, dichtbij
Assisi en vocht tot aan haar dood voor het
privilege van ‘het leven in armoede en zonder eigendom’. Zij en Franciscus onderhielden een nauwe band met elkaar en de
broeders droegen mede zorg voor de
kwetsbare vrouwen van San Damiano.
Haar wijsheid zien we terug in de brieven
die ze schreef aan haar medezusters elders.
Wat heeft haar spiritualiteit jou te zeggen
in deze tijd? In dit weekend leef je mee met
de zusters clarissen in Nijmegen. Eén van
de zusters doet haar persoonlijke verhaal
en reageert op vragen.
Data: 26 t/m 28 oktober.

Sint

Agatha,

Luis de Victoria, deze muziek voor haar uitvaart, zijn vierstemmige Requiemmis.
Datum: 28 oktober.

Nijmegen, Vrede ontdekken
De groet ‘vrede en alle goeds’ is bij uitstek
de groet in de franciscaanse wereld. Voor
Franciscus was het belangrijk om zijn broeders steeds weer op te roepen om waar ze
ook kwamen ‘vrede’ te wensen en vrede uit
te stralen. Zo probeerde hij in zijn leven –
in vallen en opstaan – ook voor te leven. Er
zijn allerlei bloemrijke verhalen waarin
Franciscus als ‘vredesapostel’ gehoord en
gezien werd. Wat betekent ‘vrede’ in jouw
leven? Hoe is het streven naar ‘vrede’,
dichtbij en veraf, in deze tijd haalbaar? En
waar sta jij nu, en waar wil je naartoe?
Data: 9 t/m 11 november.

’s-Hertogenbosch,
Catharinadag:
de
katharsis van Catharina
Voor de laatste maal organiseert stichting
Christine de Pisan in samenwerking met de
KNR een Catharinadag.

AllerzielenconcertVocaal

Sinds 2001 zijn er vrijwel ieder jaar op of
rond 25 november Catharinadagen georganiseerd De thema’s waren in al die jaren
zeer divers maar altijd was er oog voor de
situatie of invalshoek van vrouwen. Het
waren pogingen om telkens weer een actueel thema op het gebied van man-vrouwverhoudingen te bespreken en hier grip op
te krijgen. Hiervoor lieten we steeds sprekers, vrouwen en mannen, vanuit hun
eigen invalshoek en expertise hun verhaal
doen.

Ensemble Cantodoro zingt voor Allerzielen
het vierstemmige Requiem uit 1583 van
Tomás Luis de Victoria: Missa pro defunctis
a 4.
Toen de heilige Teresa de Ávila onverwacht
overleed onderweg naar Salamanca,
schreef haar biechtvader, vertrouweling en
persoonlijke vriend, de componist Tomás
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We hebben mevrouw Lilianne Ploumen,
voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking en momenteel lid van de
Tweede Kamer, bereid gevonden om
samen met ons terug te kijken op wat de
dagen ons hebben opgeleverd, en wat er in
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de loop der jaren is veranderd rond de
positie van vrouwen. Maar zij zal ook met
ons vooruit willen kijken naar wat we mee
kunnen nemen naar de toekomst.
José Sanders en Maaike de Haardt zullen
ieder vanuit hun eigen expertise en invalshoek reageren.

thema aangereikt om je over te bezinnen.
Zo groeien we toe naar Kerst.

Locatie: Grote Kerk, ’s-Hertogenbosch.
Datum: 23 november 13.30 - 16.45 uur.
Aanmelden kan via: communicatie@knr.nl

Heeswijk, 'de monnik in jezelf' met o.a. Leo
Fijen
Kom op adem in de abdij van Egmond met
Leo Fijen (KRO-NCRV). ‘Ontdek de monnik
in jezelf’, is de uitdaging van deze eendaagse retraite voor iedereen die op zoek
wil naar zijn of haar diepste inspiratiebron.

Aanmelding vóór 28 november
Data: vrijdag 30 november, 7, 14 en 21
december.

Of je nu wel of niet bekend bent met het
kloosterleven maakt niet uit. Tijdens deze
abdijdag ga je, met behulp van de levenslessen van de monniken, op pelgrimstocht
om de weg naar je bezieling opnieuw te
vinden. Je bent een dag lang te gast bij de
benedictijner monniken van de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen.
Datum: 28 november.

Nijmegen, Zie, Ik maak alles nieuw – digitale adventsretraite 2018
Onze wereld is
onvolmaakt, onaf,
niet liefdevol, vaak
zondig. Deze
retraite wil laten
ontdekken dat God juist in deze
chaotische wereld mens wordt om alles
nieuw te maken. De teksten zijn
geschreven door pater Toon Suffys sj.
Inschrijven kan door je e-mailadres op te
geven via www.ignatiaansbidden.org
De deelnemers krijgen een dagelijkse email met bijbeltekst en gebedssuggesties,
geloofsimpulsen, citaten en tips om beter
te leren bidden. Hiermee kan je overal bidden. Deze gratis retraite is geïnspireerd
door de ignatiaanse spiritualiteit.

Utrecht, Oefenen in wachten: meditatiecyclus
Mediteren in de Advent is tijd maken om de
diepere betekenissen van het feest van
Kerstmis voor jezelf te ontdekken. In deze
meditatiecyclus gaat het niet om doen,
maar om (aan je) laten gebeuren. Thema’s
daarbij zijn: loslaten van verwachtingen,
oefenen van verlangen, oefenen in verwonderen, openstaan voor het nieuwe.
Iedere bijeenkomst is opgebouwd uit stiltemeditatie en een thematische meditatie.
Vanuit de stilte krijg je elke week een
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ruimte aan de hand van haar boek Leegte
achter de dingen. Op een open en kwetsbare manier doet Claartje verslag van haar
poging betekenis te vinden in het leven en
laat ze je nadenken over wat je nu echt
belangrijk vindt, in je relaties, in je werk en
in het grotere geheel. In de ochtend verzorgt ze een inhoudelijke lezing waarin de
thema’s uit haar boek een centrale plaats
krijgen. In de middag is er ruimte voor persoonlijke bezinning en gaan we met elkaar
in gesprek aan de hand van de aangereikte
thema’s uit haar boek.

Afbeelding: © Chin A Paw & G. Roffel

Utrecht, Inspiratiedag ‘Zoektocht naar een
betekenisvol leven’
Aanmelden: vóór 12 december
Op deze inspiratiedag neemt Theologe des
Datum: 15 december.
Vaderlands, Claartje Kruijff, ons mee in
haar zoektocht naar zin en betekenis en
krijgen grote en kleine levensvragen de
EXPOSITIES
Utrecht, Relieken
Wat is de kracht van relieken? Waarom worden ze gekoesterd en
reizen mensen er duizenden kilometers voor? Maak in deze unieke
tentoonstelling kennis met dit fascinerende en eeuwenoude fenomeen. U staat oog in oog met de meest bijzondere relieken uit verschillende tijden, culturen en religies.
Data: 12 oktober 2018 t/m 3 februari 2019.

Sint Agatha, Lezing op Wereldmissiedag, door Witte Pater Jozef de Bekker
Op deze zondag wordt de tentoonstelling De Witte Karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte
Zusters in Afrika, afgesloten met een lezing door pater Jozef de Bekker, Provinciaal Gedelegeerde van de Missionarissen van Afrika. De titel van de lezing is: “Missie anno 2018 en verder!”
Het vieren van 150 jaar bestaan nodigt niet alleen uit om terug
te kijken, maar ook om vooruit te kijken. Missie gisteren, missie vandaag, missie morgen, dat hoort bij elkaar. De Missionarissen van Afrika (Witte Paters en Witte Zusters) gaan verder
met hun missie op een manier aangepast aan onze tijd, aangepast aan de samenleving van vandaag. Ze blijven geïnspireerd
door de idealen van hun stichter Kardinaal Lavigerie. Ze blijven
trouw aan deze idealen door er vernieuwend mee om te gaan
en ze op een eigentijdse manier vorm te geven.
De tentoonstelling blijft nog tot en met 28 oktober 2018 toegankelijk op de gebruikelijke openingstijden. Daarna alleen op (groeps)afspraak tot het einde
van het jaar.
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In het bezoekerscentrum van Klooster Sint Agatha is op 21 oktober een kraampje ingericht
voor Rising Stars en voor de artikelen van de Dames van de Zijden Draad.
Datum: 21 oktober.

Genhout, Expositie Montfortaans kunst-kwARTet
Het Sint-Hubertuskunstcentrum heeft een unieke tentoonstelling samengesteld van kunstwerken gemaakt door vier Montfortaanse kunstenaars. Getoond worden werken van Th.
Hustin, W. Johannesma, J. Kamps en J. van Oss. Het “monnikenwerk” is te bewonderen in de
Sint-Hubertuskerk van Genhout. Vanaf het begin van de Sint-Hubertusparochie zijn er Montfortaanse priesters actief geweest. Het is dan ook niet voor niets dat in de kerk een museum
is ingericht voor het erfgoed van de Montfortaanse kunst. Tot nu toe zijn er vooral kunstbezitten van de Montfortanen getoond, zoals kelken en misgewaden. Het is voor het eerst dat
er kunst geëxposeerd wordt die door de Montfortanen zelf gemaakt is. De toegang is gratis
evenals de rondleiding. Geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Datum: 21 oktober.

Uden, Openingstentoonstelling De Stad als Klooster
Klooster en stad; ze lijken mijlenver van elkaar af te staan. De muur is een scheiding tussen
het religieuze en het alledaagse. Dit werd niet zo beschouwd in de late Middeleeuwen: steden
waren bezaaid met kloosters, stadsbewoners - leken - lazen en schreven dezelfde religieuze
teksten als kloosterlingen en wisselden hun werkzaamheden af met devotie en gebed. De hele
stad was een klooster, zoals Erasmus destijds constateerde.
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Neem een audiotour bij de hand en kruip in de huid van de middeleeuwer onder begeleiding
van tientallen topstukken uit musea, bibliotheken en particuliere collecties. Zij laten u het
milieu van de kloosterlingen en dat van de stedelijke lekengemeenschap ontdekken en de
overeenkomsten die hiertussen bestonden. Met gebedssnoer in de hand treedt u een huiskamer of kerk binnen, volgt u een virtuele pelgrimage naar Jeruzalem, leest u voor of schrijft met
de stedeling mee. Door deze activiteiten wordt de weg geopend naar een dieper begrip van
de kunst uit de late middeleeuwen.
Data: 6 november - 28 januari.

GASTVRIJHEID
Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt
beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. Een actueel overzicht van
gastenverblijven in Nederland.

IK? GEROEPEN?
Voor wie de voorgaande mogelijkheden
om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. Een overzicht.
Ook kun je vragen om een persoonlijk
gesprek over jouw roeping.

COLOFON:
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft
aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven
die door de KNR of haar achterban georganiseerd
worden.
KNR
Postbus 111
5201 AC ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6921321
Email: communicatie@knr.nl
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