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DAMME

Akkoord over
ondergrondse
parking
Er is een overeenkomst over de
geplande ondergrondse par-
king inDamme.Diemaakt deel
uit van het grote plan voor de
OCMW-site en omgeving. De
ondergrondse parking dient
voor de bewoners van de nieu-
we woongelegenheden op de
site. «De locatie kan nog verder
bekeken worden», zegt burge-
meester JoachimCoens(CD&V).
«Maar er moet in de onder-
grondse parking minimaal
plaats zijn voor één auto per
woonst. We gaan nu verder op
zoeknaareeninvesteerder.»Op
eeninfoavondmetdebewoners
kwamen ook de andere onder-
werpen aan bod, waaronder de
nieuwe stadspoorten, overste-
kenover deDamseVaart enhet
verminderenvanzwaarverkeer
inhetcentrumdooromleiding-
en. (KPK)

DAMME/
KLEMSKERKE

In beroep na
vrijspraak
dodelijk ongeval
De zaak rond het dodelijke on-
geval van de 30-jarige Kenny
Vercnocke uit Oostende kende
gistereneenvervolg indeBrug-
se beroepspolitierechtbank.
DiegoK.(28)uitBredene,debe-
stuurder van de Citroën C3
waarinzijnvriendKennypassa-
gierwas,staatdaarinnogsteeds
lijnrecht tegenover de verzeke-
raarvandestrooiwagenwaarop
hijbotste. JarnoV. (23)uitDam-
me was bestuurder van de
strooiwagen. K. werd eerder al
vrijgesproken voor het ongeval
zelf, ondankshet feit dathij on-
der invloed van cannabis en
zonder rijbewijs reed, maar
werdnogmaalsrechtstreeksge-
dagvaarddoordeverzekerings-
maatschappij KBC. De politie-
rechter verklaarde die klacht
einddecemberonontvankelijk,
waardoor de zaak gisteren in
zijn totaliteit opnieuw voor de
beroepspolitierechter kwam.
«K.hadmijncliëntalvanverge-
zien en had voldoende tijd om
teremmen»,pleittedeadvocaat
vanKBCgisteren. «Destrooiwa-
gen was dus een voorzienbare
hindernis,waardoorookK. vol-
gensons schuldig is aanhet do-
delijke ongeval.» De advocaten
vanK. betwisten dat. Vonnis op
27maart. (SDVO)

TORHOUT
Botsingdoormodder
Doorwatmodderopdeopenbare
wegindeRogierVanderWeijden-
laaninTorhoutkwameen34-jari-
gevrouwuitTorhoutgisterenoch-
tendinbotsingmethaarvoertuig.
I.G. reed inachteruithaaropritaf,
maar begon te slippen.Daardoor
botste zeopeenbakwaar bouw-
materialen inzaten. De vrouw
raaktenietgewond. (JHM)

Leerlingen Sint-Jozefsinstituut-College krijgen fysica in andere taal

«In het Engels letten we beter op»
TORHOUT

In het Sint-Jozefsinstituut-Colle-
ge in Torhout kunnen leerlingen
vanhet5dejaarWetenschappen-
Wiskunde de les fysica in het En-
gels volgen. «We zijn in septem-
ber in het CLIL-project gestapt»,
zegtvervangenddirecteurMarti-
neDeZutter.«CLILstaatvoorcon-
tent and language integrated
learningenbiedtdekansomeen
vak in een andere taal te onder-
wijzen.Onzeleerkrachtheefteen
certificaatbehaaldwaaruit blijkt
dat ze Engels op een voldoende
hoog niveau beheerst om in die
taal les te geven. De grootste op-
gavevoorhaar isdecursusverta-
len. De resultaten zijn meer dan
bevredigend. Lessen fysica in het
Engels bereiden de scholieren

voor op het hoger onderwijs. Als
er een nieuw hoofdstuk wordt
aangesneden inde les fysica, dan
bestuderen we voordien al het
vakjargon in de les Engels. De
leerlingenmoeten de termen in-
studeren en krijgen daarvan een
overhoring. We merken dat de
drempel om Engels te spreken
veel lager ligt. We gaan ook als
een van de weinige scholen ‘all
theway’. In sommigescholenge-
ven ze slechts een onderdeel van
hetvakineenvreemdetaal,maar
bijonsgebeurtalles inhetEngels,
zowel de lessen als de examens.
We hebben twee klassen in de
richting Wetenschappen-Wis-
kunde . De leerlingen kregen
vooraf de keuze of ze de lessen in

het Nederlands of in het Engels
wildenvolgen.Geïnteresseerden
voor de Engelse fysica legden
eerst een taaltest af. Ze scoorden
daarop goed. Het is de bedoeling
om dit project na een grondige
evaluatie inhet zesde jaar verder
te zetten. We streven naar een
uitwisseling met een Londense
partnerschoolomhetprojectver-

der vorm te geven», aldus Marti-
ne.
«Jemoet een idealist zijn als leer-
kracht om mee te stappen in dit
project», vult leraresPatsyDecos-
teraan.«Erwordengeenfacilitei-
ten aangeboden vanuit het de-
partement onderwijs. Ik heb nog
ampervrijetijdover,maarikweet
datdeze lessenvoordelenbieden

HetSint-Jozefsinstituut-College is een van deweinige scholen die zowel de lessen
als de examens volledig in het Engels doen. Foto Benny Proot

19 leerlingen van het 5de jaar Weten-
schappen-Wiskunde in het Sint-Jozefsin-
stituut-College in Torhout volgen sinds
het begin van het schooljaar de les fysica
in het Engels. De school en de leerlingen
evalueren het project positief. «We let-
ten beter op en onze aandacht verslapt
minder snel», zeggen de leerlingen.
KEN PIETERS

HetSint-LodewijkscollegeBrug-
ge geeft al langer lessen in het
Engels. «Wij hebben de ambitie
om een tweetalige school te
zijn», zegt directeur Koen Sey-
naeve. «We bieden al acht jaar
lessen in het Engels aan in de
laatstetweejarenvanhetsecun-
dair.Sindsditschooljaarhebben
we het project uitgebreid naar
heteersteenderdejaar.Volgend
jaarzullenweookEngelselessen
geven in het tweede en vierde

jaar. We doceren de weten-
schapsvakken en geschiedenis
in het Engels. De overheid be-
perkthetaantalurendatje inhet
Engels mag geven. In het begin
van het humaniora krijgen de
leerlingen 10 procent van hun
lessenindewetenschapsvakken
engeschiedenis inhet Engels en
datgroeit tot20à25procent.Zo-
weldelessenalsdeexamenszijn
in het Engels. Wanneer leerlin-
gen hun antwoord niet kunnen

verwoorden in de andere taal,
mogen ze teruggrijpen naar het
Nederlands.»
Inhet secundair onderwijs Sint-
Jozef Sint-Pieter in Blankenber-
ge worden de lessen geschiede-
nis inhettweedeenzesdejaar in
het Engels gegeven. «De leerlin-
gen doen dit zeer graag en de
leerkrachten zijn heel gemoti-
veerd», stelt directie Fransien
Vandermeersch. «We bieden de
scholieren een begrippenkader

aan en illustreren veel met
beeldmateriaal zodat de lessen
er niet moeilijker opworden. In
het zesde kennen ze al Engels,
maar inhet tweedebeginnende
leerlingen vanaf nul. We zullen
zien of er kandidaat-lesgevers
zijn om het project naar de toe-
komst toenoguit tebreiden. Le-
raars moeten immers zelf hun
materiaal aanmaken in het En-
gels en de vertaalslag maken
naarhet leerplan.» (KPK)

BRUGGE/BLANKENBERGE

Ook vakken in het Engels op andere scholen

voor de leerlingen. Het moeilijk-
ste is je klasmanagement in het
Engels. Ineenandere taalmoet je
zoeken naar de juiste woorden
om een leerling terecht te wij-
zen.»

Denken in het Engels
De leerlingenvindende lessen in
het Engels alvast heel plezant.
«We letten beter op en onze aan-
dacht verslaptminder snel», ver-
tellen Roel Geldhof (16) en Mi-
chiel Dobbels (18). «Nu hebben
we het over kernfysica, wat een
leuk onderwerp is,maar ook een
theoretischer thema als elektro-
statica is in het Engels lichter te
verteren. Als je een beetje Engels
kent,zijndelessenooknietmoei-
lijker dan in het Nederlands.
Dankzij de Engelse fysica begrijp
jeprogramma’sopNationalGeo-
graphicbeter.Vanmorgen (giste-
renmorgen, nvdr.) begonnen we
ook al spontaan in het Engels te
denken tijdens de les chemie.»
Ook voor Pepijn Provoost (16) is
de les geenprobleem. «Ik kanbe-
ter Engels dan Frans, dus ik ben
blij dat de les niet in het Frans
wordtgegeven», lachthij.

Stad wil laaggeschoolden aan een job helpen

DestadBruggegaat, samenmet
ondermeerdeVDAB,heton-
derwijs enhetOCMW, laagge-
schooldewerklozenaaneen
jobhelpen.Daarvoorheeftde
stadeenactieplanklaar.

Opkortetermijnwordendejon-
ge werklozen ingeschakeld bij

de klusjesdienst, als jobstudent
of bij de groendienst. «In decem-
berteldeonzestad3.814werklo-
zen. Bijna de helft daarvan is
laaggeschoold en nog eens een
meerderheid behoort tot een
kansengroep. Deze jongeren
hebbenhetergmoeilijkopdear-
beidsmarkt en daar willen we
iets aan doen», zegt schepen van
Personeel JosDemarest (CD&V).
Eén van de belangrijkste nieu-

wigheden is dat deze zomer tien
laaggeschooldeneenkanszullen
krijgenomals jobstudentvoorde
stad te werken. Geen volledige
maand,maar veertiendagenom
ervaringoptedoen.Zekrijgenal-
lemaal een job bij de dienst cul-
tuur als podiumbouwer. Verder
gaat de stad haar diensten rond
socialeeconomieookuitbreiden.
Zowordthetonderhoudvanéén
van de Brugse begraafplaatsen

voortaan uitbesteed aan SOBO,
eeninitiatief rondsocialeecono-
mie.Eenervarenstielmanzalbo-
vendienenkele laaggeschoolden
onder zijn hoede nemen om ad-
ministratieve gebouwen van de
stadteonderhouden.«Diekleine
klusjesdienst is van belang voor
Brugge,wantopdiemanierkun-
nenweeindelijkwerkmakenvan
de lange waslijst aan defecten
aanonzegebouwen.Als jeopeen

externe stielmanmoetwachten,
dankandat langduren», zegtDe-
marest.
Verder neemt de stad een expert
socialeeconomieaanenworden
ook overlegorganen opgestart
met Brugse uitzendkantoren en
de VDAB. «Al deze initiatieven
moeten ervoor zorgen dat de
jeugdwerkloosheid in Brugge
daalt.Alsdat lukt,danhebbenwe
hetgoedgedaan.» (BHT)
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Cursus leert je omgaan met partner, collega’s en vrienden

Welkom in de School voor Relaties
BRUGGE

Onze reporters trokken deze
week samen naar een introduc-
tieworkshop bij de School voor
Relaties. Patricia Van Lingen
startte vijf jaar geleden met de
school in Gent, maar sinds sep-
temberwerddeschooluitgebreid
enwordener ook lessengegeven
inBrugge.Afgelopenweekwaser
een introductiecursuswaar - an-
ders dan tijdens de gewone cur-
sus -ookmannentoegelatenwa-
ren. «Simpelweg omdat ik een
vrouwben. Ik kaneenvrouwwel
heelgoedinhaarkrachtbrengen,
bij een man gaat dat niet. Dat
moet een andere man doen. We
denken er dus wel eens aan om
een mannelijke trainer aan te
werven,maar er is nog geenman
opmijnpadgekomendiedat aan
zou kunnen of durven», weet Pa-
tricia.Onzereporterwasgisteren
dan ook de enige man op de
workshop.

Inderelatieschoolwordenzowel
koppelsessies, groepstrainingen
als individuele coachingsessies
georganiseerd. Er blijkt toch
vraagtezijnnaarrelatiecoaching.
«Heel wat vrouwen zijn niet ge-
lukkig, ondanks dat ze eigenlijk
alleshebben,of lopenvast inhun
relaties. Met die vrouwen doen
weoefeningenzodatze indeeer-
steplaatshunrelatiemetzichzelf
kunnenverbeteren. De rest volgt
danvanzelf», legt Patriciauit.

Lang getrouwd
Tijdens de workshop in Brugge
werd al snel duidelijk dat vrou-
wen er inderdaad naartoe trek-
kenvooruiteenlopenderedenen.
«Ikbenal langgetrouwdmetmijn
man en onze relatie zit momen-
teel ineendipje.Daarzouikgraag
wat hulp mee krijgen», stelt een
vandeaanwezigevrouwen.«Mijn
probleem stelt zich dan weer op

het werk in de relatie met mijn
collega’s», klinkt het bij iemand
anders.LesgeefsterKellyDeVree-
se staat de vrouwen tijdens de
workshopbijmetraadendaaden
plukt voorbeeldenuithaardage-
lijks leven.Haarverhalenworden
vaak op geknik en confirmatie
onthaald. Wat de vrouw vertelt,
is ergherkenbaar enmeteen toe-
pasbaar op het eigen leven. Zelf
onzereporterszittensomswatte
schuifelenophun stoel omdat ze

zich helemaal herkennen in be-
paalde situaties. Als ze een ding
onthouden hebben van de les, is
datallesbegintbij jezelf.«Durf je-
zelf eens een spiegel voor tehou-
den. Vrouwen, stel je hart open.
Durf vrouwtezijn», klinkthet.

Tips overmannen
Er worden ook tips gegeven over
mannen. «Mannen zijn anders
dan ons. Zij hebben bijvoorbeeld
vakernoodaanvrijheid.Geefhen

dat. Laat hen die momenten, zo-
lang je jedaargoedbij voelt.»
Wie geïnteresseerd is om de ba-
sismodule te volgen moet daar-
voorwel650euroneertellenwat
neerkomt op 27 euro per uur. Al-
lerminstgoedkoopdus.«Maarals
ik wist hoe ik mezelf zou voelen
nade cursus, danhad ik er gerust
het driedubbele voor willen be-
talen», besluit Eva Vandenheede
(30) uit Kortrijk die de cursus al
volgde.

LesgeefsterKellyDeVreese staat de cursistenmet raad en daad bij
en plukt voorbeelden uit haar dagelijks leven. Foto Benny Proot

Relaties lopen niet altijd van een leien
dakje. Maar voor wie met de handen in
het haar zit, bestaat er in Brugge sinds
kort een School voor Relaties. Want vol-
gens de lesgevers kan je leren relate-
ren. «Alles begint bij jezelf», is de eerste
boodschap.
LAURENCE VAN EENAEME EN MARTIJN VANHINSBERG

ZEDELGEM/
TORHOUT/JABBEKE

Vijf familieleden
krijgen celstraffen
Maar liefst vijf leden van een-
zelfde familie zijn veroordeeld
tot celstraffen tussen 6 en 12
maanden, omdat ze klanten in
tweehorecazakeninTorhouten
Oostende toegetakeld hebben.
ClaudeV. (29), JulienV. (46),Di-
mitri V. (25) en JohnyV. (68) uit
Zedelgem en Jimmy V. (33) uit
Jabbeke stapten op 17 februari
2013 binnen in café La Plaza op
deMarkt inTorhout.Decaféba-
zin had haar klanten net een
laatsteconsumptieaangeboden
enverzochtdemannenhetcafé
te verlaten. De vijf vechtersba-
zenbedreigdendaaropdecafé-
bazin. Klant AndyV. (36) kwam
tussenbeide,maarwerdzelf te-
gen het hoofd geschopt en ge-
slagen door de agressievelin-
gen. Niet veel later, op 8 mei,
ontstond een soortgelijk inci-
dent met de familie in café De
Sportwereld in Oostende. Toen
timmerden ze de ex-man van
cafébazin Vanessa D. in elkaar.
DimitriV.,de jongstevandevijf,
kreeg een voorwaardelijke cel-
straf van 12 maanden en 600
euro boete. Zijn grootvader
Johny is bestraftmet zesmaan-
denvoorwaardelijken300euro
boete, terwijl vader Julien acht
maandencelkreeg.OomsClau-
de en Jimmy werden veroor-
deeld tot zes maanden cel. Aan
hun slachtoffers moet de fami-
lie in totaal 4.500 euro schade-
vergoedingbetalen. (SDVO)

KNOKKE/
BLANKENBERGE

Naar cel voor
liefdessms’jes
naar minderjarige
Een 50-jarige man uit Knokke
moet 18maanden de cel in, na-
dat hij tal van liefdessms’en
stuurde naar een 15-jarige jon-
gen. De knaapwerd begin 2013
opzijnbromfietsgecontroleerd.
De tweewieler bleek eigendom
van de toen 48-jarige getrouw-
deThierry S.,metwiede jongen
naar eigen zeggen ‘goed over-
eenkomt’. De agenten vonden
dat vreemd. Toen de tiener zei
dat hij er soms bleef overnach-
ten, trokken ze naar demoeder
vande jongen.Die gaf toestem-
ming omde gsm van de jongen
tecontrolerenendaarinbleken
sms’jes te zitten met bood-
schappen als ‘Ik hou van je’ en
‘ik wil dat je naast me ligt’.
ThierryS. zounooitovergegaan
zijn tot aanranding,maar kreeg
18maandeneffectief.Zijnecht-
genootheeft hem intussenver-
geven. In het dossier duikt ook
denaamopvande52-jarige Ivo
C. uit Blankenberge, bij wie er
wel vermoedens waren dat hij
lichamelijk contact hadmet de
jongen. Hij wacht nog op zijn
straf. (JHM)

BRUGGE

Vermoedelijke
drugsdealers
blijven vast
Twee vermoedelijke drugsdea-
lersblijven indecelnadatzeaf-
gelopen weekend opgepakt
werden in Brugge. Dat besliste
deraadkamergisterenochtend.
Twee twintigers, uit Menen en
Nederland,werdenzondagoch-
tend rond 3 uur opgepakt in de
fuifzaal Entrepot. De security-
dienstenvande fuif vondendat
het duo zich verdacht gedroeg
enalarmeerdedepolitie.Agen-
ten kwamen ter plaatse en ar-
resteerdenbeidejongemannen.
De verdachte uitMenenhad 85
xtc-pillen op zak, de Nederlan-
dereengrotesomgelden10fla-
conscocaïne.Zehaddenelkook
twee gsm’s op zak wat het ver-
moedenversterktdatzeaanhet
dealen waren. «Mijn cliënt had
de flacons, die verstopt zaten in
een sigarettenpakje, op de
grond gevonden», vertelt advo-
cate Marie Verbeke. Volgende
maandverschijnenzeopnieuw
voorde raadkamer. (MVHB)
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Dit heeft hij geleerd
Naam:MartijnVanhinsberg
Leeftijd: 24
Vaste relatie?: Ja

✔ Kijk naar jezelf. «Alles begint bij jezelf. Als ik
mijnietgoedvoel,dankanikmealhelemaalniet
openstellenvoor iemandanders.»
✔Hulp zoeken is geen teken van zwakte. «Als ik
een ietshebgeleerd, is dathetniet erg is ommet
iemand te praten als je je niet lekker in je vel
voelt. Alsmensenhulpzoekenbij een therapeut
wordt daar nog al te vaak een foute stempel op
gedrukt.»
✔ Durf tijd te nemen voor jezelf. «Als man kan
hetdeugddoenomeensenkelmetmannenaf te
spreken. Dan kan je de batterijenweer opladen.
Endatmaggerust, volgensde lesgeefster.»
✔ Inleven invrouwelijkegevoelens. «Dankzij de
workshop ben ik heel wat meer te weten geko-
menoverhoevrouwendenkenenzichgedragen.
Met die kennis kan ik beter inspelenophaar ge-
drag.»
✔ Vrouwen willen vertrouwen. «Voor mannen
isrespect ineenrelatievaakergbelangrijk,maar
voor vrouwen is vertrouwen kunnen hebben in
je partner cruciaal. Nu ikweet dat dit belangrijk
is,kanikdaarvanafnuinmijneigenrelatiemeer
oogvoorhebben.» (MVHB)
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Dit heeft zij geleerd
Naam: LaurenceVanEenaeme
Leeftijd: 25
Vaste relatie?: Ja

✔Kritiek is niet respectvol. «Respect is voorman-
nen heel belangrijk. Als je hen bekritiseert, is dat
niet zo respectvol, en creëer je onnodig spanning
injerelatie. Jemagjemondwelopendoennatuur-
lijk,maarjekanhetopeenanderemanierzeggen.»
✔Vrouwelijkheid is geen zwakte. «Vrouwenheb-
benvannatureanderekrachtendanmannen.Ook
in je carrière kan je best de leiding nemen, maar
op jeeigen, vrouwelijkemanier.»
✔ Eenman heeft genoegmet éénmoeder. «Man-
nen willen geen vrouw die hen behandelt zoals
hunmoeder dat deed. Zeg hemdus niet voortdu-
rendwathijnogallemaalmoetdoendooraanhem
te ‘trekken’, maar geef hem een liefdevol duwtje
inde rug.»
✔ Laat het hem doen op zijn manier. «Vele vrou-
wenhebbenhetmoeilijkomietsuithandentege-
ven, terwijl eenmanmaaral te graag ietswil doen
voor zijn vrouw.Maar als je hem iets voor jou laat
doen, laathethemdanopzijnmanierdoen.»
✔ Eenmanwil zijn vrouw gelukkig zien. «Het be-
langrijkste voor eenman, is dat zijn vrouwgeluk-
kig is.Als jehemliefdegeeftmeteenopenhart, zal
hij spontaanvanalleswillen teruggeven.» (LVE)

Elsie Sticker (33) uit Gistel heeft
de basismodule en ook een ver-
volgcursus bij de School voor Re-
latiesachterderug.Zekwamgis-
terenopnieuwnaardeworkshop
en nam ditmaal haar zus en
schoonzusmee.«Ikhadvorig jaar
een introductie bijgewoond en
nadien schreef ikme in, nog niet
echtmet volle overtuiging.Maar
wat ik er uiteindelijk van terug-
gekreeg, is zeer straf.Mijn relatie
metmijnvriend,dienietsnorzat,

liep uiteindelijk fout af.Maar dat
kwam eerder omdat ik door de
cursus meer inzicht in mezelf
kreegenmerktedathijgeenman
was voor mij», vertelt Elsie. De
vrouw is helemaal veranderd
door de cursus. «Ik neem nu zelf
verantwoordelijkheid in plaats
van altijd alles af te schuiven op
deman. Ik kan zeggen dat ik op-
nieuw gelukkig ben geworden
doorde cursus. Er is geenweg te-
rugeensjeeraanbegint,maardat

«Trok vroeger altijd verkeerde mannen aan»

Elsie Sticker enEvaVandenheede. Foto Benny Proot

Sofie Vergote (44) kwam voor
de eerste maal naar de intro-
ductieworkshop. «Ik had via
een klant vernomen dat de
SchoolvoorRelatieshaar leven
hadveranderd,en ikdacht:dat
wil ikook», zegtSofie. «Derela-
tie met mijn man loopt soms
stroef, en ook diemetmijn pu-
berdochter. Ik kocht eerst het

boek van Patricia Van Lingen,
‘Relateren kun je leren’. Ik be-
gon erin te lezen, en ben niet
meergestopt.Naeeneerstege-
sprekmetKellyheb ikmemet-
een ingeschreven. Ik hoop dat
dit mij zal helpen inmijn rela-
ties», besluit de schoonheids-
specialisteuitBlankenberge.

(LVE/MVHB)

«Eerst boek gekocht en
niet meer gestopt met lezen»

SofieVergote hoopt de relatiemet haarman en puberdochter
te verbeteren. Foto Benny Proot

zou ik ook nooit meer willen.
Sommige mensen doen soms
eenseenwereldreisje,maardit is
een reisjenaar jezelf.»

Mannelijke energie
Eva Vandenheede (30) uit Kort-
rijk kent de school en bijhorende
cursussen al twee jaar. Gisteren
zaktezeafnaardeworkshopmet
eengoedevriendin. «Ikwasvroe-
ger een harde vrouw. Ik had veel
zogenaamdemannelijkeenergie.
Maar tijdens de modules aan de
School voor Relaties heb ik ge-
leerd om over mijn gevoelens te
praten. Ikhebechtaanmezelf ge-
werkt. Vroeger trok ik ook altijd
dezelfde soort mannen aan. Nu
pas ben ik klaar voor een ander
soortmandie ikondertussenheb
gevonden», stelt de vrouw. «Het
probleemisdatmensennogvaak
te langwachtenomaanhunrela-
tie te werken. Oké, het is niet
goedkoop,maar als ikwist hoe ik
hieruitzoukomen,danhadikze-
ker het driedubbele betaald. Bo-
vendien gaan mensen toch ook
naar de kinesist als ze een knie-
probleem hebben?Waarom zou
jedannietnaareentherapiegaan
als je relatieproblemenhebt?»

(LVE/MVHB)
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