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SUMMARY 

 

The enteric nervous system (ENS) is the nervous system of the gastrointestinal 

tract. The ENS is responsible for the peristaltic movements of the bowel, regulation 

of blood flow and secretions in the gut. The ENS is composed of neurons and glia 

that are organized in clusters named ganglia along the entire length of the gut. In 

patients with Hirschsprung disease (HSCR) these ganglia are missing in the most 

distal region of the large intestine. This lack of enteric ganglia is referred to as 

aganglionosis. HSCR is a hereditary disease that is usually diagnosed within a few 

days after birth. Due to the absence of neurons in the bowel the muscles in the gut 

of HSCR patients are unable to relax. This results in tonic contraction of these 

muscles, life-threatening constipation, vomiting, and dilatation of the region of the 

gut where feces is accumulating. The clinical and genetic aspects of HSCR are 

discussed in chapter 1 of this thesis.  

 One in every 5,000 live born children is affected by HSCR and the 

incidence is four times higher in males than in females. Although HSCR is a genetic 

disorder, in most families the disease does not follow the classical Mendelian rules 

of inheritance. When HSCR occurs in a familial form it can be dominant or 

recessive. This is seen in approximately 10% of the HSCR cases. However, in 90% 

of cases the patient is the only family member that is affected, called a sporadic 

patient. In these sporadic cases the mode of inheritance is considered complex 

with many genes and environmental factors involved. There is also variation in the 

length of the gut segment that is aganglionic. A short segment is affected in 80% of 

the cases, whereas ganglia are absent in a longer segment of the gut in 20% of the 

patients. The latter is referred to as long-segment HSCR and is the most heritable 

form of the disease. 

 Mutations in over 15 genes have been identified in HSCR patients, of which 

RET is the most important gene. Mutations in the protein coding regions of RET 

have been found in ~50% of familial patients and in 15-35% of sporadic patients. 

Mutations in other HSCR genes are much more rare and are mainly found in 

familial or syndromic cases. It is therefore likely that mutations in other, not yet 

associated genes also contribute to the development of HSCR.  

 Chapter 2 describes the identification of novel HSCR genes by screening 

for de novo mutations in sporadic patients. De novo mutations are new genetic 

changes that are found for the first time in the offspring, but are absent in both 

parents. In recent years de novo mutations have been implicated in the etiology of 
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developmental disorders such as autism, schizophrenia and intellectual disability. 

In our study we identified 28 de novo mutations in 24 patients, eight of which were 

found in RET, the major HSCR gene. The remaining 20 genes that harbored de novo 

mutations could not be linked to the known gene networks in ENS development. 

Therefore, we decided to functionally test the role of the genes in which we 

identified possible pathogenic mutations (loss of function or missense mutations) 

in ENS development in an animal model. We opted for a transgenic zebrafish 

model that expresses a fluorescent protein in ENS progenitor cells and in mature 

enteric neurons. Knockdown of four of the 12 genes with possible pathogenic de 

novo mutations (DENND3, NCLN, NUP98 and TBATA) resulted in reduced numbers 

of enteric neurons in the distal gut of the zebrafish, reminiscent of the 

aganglionosis observed in human HSCR patients. The four genes have known 

functions in the development of the central nervous system (CNS). Our data 

suggest that these genes are involved in the development of both the ENS and the 

CNS. 

 Many known HSCR genes are expressed by the progenitor cells of the ENS. 

In chapter 3 we analyzed the gene expression profile of ENS progenitors to better 

understand the molecular mechanisms behind ENS development and to identify 

new candidate genes for HSCR. Genes that were highly expressed by ENS 

progenitors are involved in various stages of neural development and in adhesion 

of migrating cells. That our approach is working well for the identification of HSCR 

candidates is suggested by the identification of the known HSCR genes Ret and 

Sox10 as critical genes in ENS development. Our data suggest that Bdnf, App, 

Mapk10 and Timp1 are prefect candidates for HSCR. In addition, we showed that 

activation of RET, the major HSCR gene, causes maturation of enteric neurons.  

Next-generation sequencing (NGS) is a new technology for DNA 

sequencing. NGS can be applied to sequence the entire genome and generates 

enormous amounts of DNA sequence data. Because of the large amount of data in 

NGS experiments it is inevitable that errors occur in the obtained DNA sequence. 

This poses a challenge for the detection of de novo mutations, as the number of de 

novo mutations is much lower than the number of errors in NGS data. Chapter 4 

presents an analysis on how de novo mutations can be distinguish from sequencing 

errors based on three commonly used quality parameters. We found that the most 

informative quality parameter is the Genotype Quality score. Generally a maximum 

value is assigned to the Genotype Quality score, but we found that de novo 

mutations can be identified more specifically by removing the maximum value of 
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this parameter. By selecting the optimal threshold values for the three quality 

parameters, we were able to identify de novo mutations with an accuracy of 98.3%, 

without missing any de novo mutations.  

 Complex genetic diseases are caused by a combination of common and 

rare genetic variants. Rare variants can be identified by NGS, but since they are 

found in only few patients it is difficult to obtain statistical evidence for their 

contribution to disease development. In chapter 5 we analyzed how a 

combination of strategies can be applied to extract useful information from an NGS 

study on HSCR patients, despite the lack of statistical evidence. We identified 

several candidate genes for HSCR by assessing which genes have plausible roles in 

ENS development. We present ways in which even a small-scale genetic study can 

be used to test whether these genes are indeed involved in the development of the 

ENS.  

In 30% of all cases HSCR occurs as part of a syndrome, most commonly 

Down syndrome. Seven percent of people with Down syndrome also suffer from 

HSCR. Down syndrome is caused by an extra copy of chromosome 21. It is 

therefore likely that the extra copy of one or more genes on chromosome 21 

contributes to the development of HSCR in Down syndrome patients. We tested 

this hypothesis in chapter 6 by overexpressing several chromosome 21 genes in 

the zebrafish model with the fluorescent ENS. Overexpression of one gene (ATP5O) 

resulted in a reduced number of enteric neurons in the intestine of the zebrafish, 

similar to what is observed in human HSCR patients. The extra copy of this gene 

may contribute to the development of HSCR in patients with Down syndrome.  

 Chapter 7 describes the implications of the research described in this 

thesis. We conclude that rare genetic variants contribute to sporadic HSCR and 

emphasize that functional testing of candidate genes from genetic studies is of 

great value in the identification of new disease genes. Suggestions are made for the 

identification of new HSCR genes in future studies. Moreover, the implications of 

this research for genetic counseling to HSCR patients and their families are 

discussed.  
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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

In de wand van onze darmen bevinden zich spieren die door samen te trekken 

ontlasting door de darm duwen. Deze spieren worden aangestuurd door het 

zenuwstelsel van de darmen, het enterisch zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel bestaat 

uit zenuwcellen die in clusters verspreid zijn over de gehele lengte van de darm. 

Deze clusters heten ganglia. In patiënten met de ziekte van Hirschsprung (HSCR) 

zijn deze ganglia afwezig in het laatste deel van de dikke darm. Deze afwezigheid 

wordt ook wel aganglionose genoemd. HSCR is een erfelijke ziekte die doorgaans 

wordt vastgesteld in de eerste levensdagen van een pasgeboren kind. Door de 

afwezigheid van zenuwcellen in de dikke darm kunnen de spieren in de darm zich 

niet ontspannen in HSCR patiënten, wat leidt een sterk samengeknepen stuk darm 

wat met een levensbedreigende verstopping, braken en het opzwellen van het deel 

van de darm waar voedsel zich ophoopt als gevolg. De klinische en genetische 

aspecten van HSCR worden besproken in hoofdstuk 1 van dit proefschrift. 

HSCR wordt gediagnosticeerd in één op de 5000 levend geboren kinderen 

en komt vier keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Ondanks dat HSCR een 

erfelijke ziekte is, volgt het niet de wetten van de klassieke genetica. Ongeveer 

10% van de HSCR gevallen komt voor binnen families, maar meestal is de patiënt 

het enige familielid met de ziekte (sporadische patiënt). Tevens is er variatie in de 

lengte van het deel van de darm waarin de aganglionose voorkomt. In 80% van de 

gevallen is een kort deel van de darm aangedaan, terwijl in de overige 20% van de 

patiënten zenuwcellen afwezig zijn in een groot deel van de dikke darm. Dit 

noemen we ook wel lang-segment HSCR. Lang-segment HSCR is de meest erfelijke 

vorm van HSCR. 

Tot op heden zijn in HSCR patiënten mutaties gevonden in meer dan 15 

genen, met RET als het belangrijkste gen. Mutaties die de eiwitstructuur van RET 

veranderen zijn gevonden in ~50% van de familiaire HSCR patiënten en in 15-35% 

van de sporadische patiënten. Mutaties in de overige HSCR genen zijn veel 

zeldzamer. Vermoedelijk zijn er daarom meer, nog onbekende genen die bijdragen 

aan het ontstaan van de ziekte.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de identificatie van vier nieuwe genen voor HSCR 

door te zoeken naar de novo mutaties. De novo mutaties zijn nieuw ontstane 

genetische veranderingen die niet worden gevonden in de ouders, maar wel in het 

kind. In recente jaren zijn dit soort mutaties in verband gebracht met 

ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, schizofrenie en verstandelijke handicaps. 
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In onze studie vonden we 28 de novo mutaties in 24 patiënten, waarvan 8 mutaties 

in het belangrijkste HSCR gen RET. De overige 20 genen met de novo mutaties 

konden niet worden gekoppeld aan de bekende gen-netwerken die betrokken zijn 

bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel van de darm. Daarom besloten we de rol 

van deze genen in de ontwikkelingen van het zenuwstelsel van de darmen te testen 

in een proefdiermodel. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een zebravis 

waarin de zenuwcellen in de darm fluorescent oplichten en daardoor makkelijk 

zichtbaar zijn. Met behulp van dit diermodel vonden we dat inactivatie van vier 

van de genen met de novo mutaties (DENND3, NCLN, NUP98 en TBATA) leidde tot 

afwezigheid van zenuwcellen in het uiteinde van de darm van de zebravis, 

vergelijkbaar met aganglionose die wordt gezien in HSCR patiënten. Van de vier 

genen is bekend dat ze betrokken zijn bij de ontwikkeling van het centrale 

zenuwstelsel in de hersenen. Wij hebben nu dus aangetoond dat ze ook een rol 

spelen in de ontwikkeling en functie van het zenuwstelsel van de darm. 

Veel bekende HSCR genen zijn actief in de voorlopercellen die uiteindelijk 

het zenuwstelsel in de darm vormen. In hoofdstuk 3 hebben we alle genen die 

actief zijn in de voorlopercellen in kaart gebracht, om zo beter te begrijpen hoe het 

zenuwstelsel van de darm zich ontwikkelt en om nieuwe kandidaat genen te 

vinden voor HSCR. De genen die actief waren, zijn betrokken bij de verschillende 

stadia van de ontwikkeling van neuronen, of zijn belangrijk voor het maken van 

verbindingen tussen zich verplaatsende cellen. Onze analyse laat zien dat bekende 

HSCR genen als Ret en Sox10 zo kunnen worden aangetoond. Dit geeft aan dat de 

methode die we gebruiken goed werkt. Naast de bekende genen vonden we ook 

een aantal veelbelovende kandidaten, te weten Bdnf, App, Mapk10 en Timp1. Deze 

genen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zenuwstelsel van de 

darm en zijn dus potentiële HSCR genen. Daarnaast lieten we zien dat activatie van 

RET, het belangrijkste HSCR gen, belangrijk is voor de late ontwikkeling van 

zenuwcellen.  

Next-generation sequencing (NGS) is een nieuwe manier om de DNA 

volgordes vast te stellen. NGS kan worden gebruikt om de DNA volgorde van het 

hele genoom af te lezen en genereert dus enorme hoeveelheden DNA sequentie 

data. Door de grote hoeveelheid data in NGS experimenten is het onoverkomelijk 

dat er fouten optreden in het aflezen van de DNA volgorde. Dit bemoeilijkt de 

identificatie van nieuwe, de novo mutaties in NGS data. Het aantal de novo mutaties 

is namelijk veel lager dan het aantal fouten in NGS data en het vinden van de novo 

mutaties in NGS data is dus als het zoeken naar een speld in een hooiberg. In 
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hoofdstuk 4 wordt geanalyseerd hoe de novo mutaties onderscheiden kunnen 

worden van fouten in NGS data op basis van drie veelgebruikte 

kwaliteitsparameters. Hierbij vonden we dat de Genotype Kwaliteit score de meest 

informatieve parameter is. Normaal gesproken is er een maximale waarde die 

wordt toegekend aan de Genotype Kwaliteit score, maar wij ontdekten dat de novo 

mutaties specifieker gevonden kunnen worden door geen maximum te stellen aan 

de waarde van deze parameter. Door optimale waarden te kiezen voor de drie 

geteste parameters konden we de novo mutaties 98,3% accuraat identificeren, 

zonder mutaties te missen. 

Complexe genetische aandoeningen worden veroorzaakt door een 

combinatie van veel voorkomende en zeldzame genetische varianten. Zeldzame 

varianten kunnen worden geïdentificeerd met behulp van NGS, maar doordat 

zeldzame varianten slechts in enkele patiënten worden gevonden is het lastig om 

statistisch bewijs te vinden dat de gevonden mutaties ook echt betrokken zijn bij 

het ontstaan van een ziekte. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht hoe een 

combinatie van strategieën toegepast kan worden om zinvolle informatie te halen 

uit NGS data van HSCR patiënten, ondanks het gebrek aan sterk statistisch bewijs. 

Door te kijken welke genen een aannemelijke rol hebben in de ontwikkeling van 

het zenuwstelsel van de darm, hebben we een aantal kandidaat genen voor HSCR 

geïdentificeerd. Een kleinschalige genetische studie kan een eventuele rol van deze 

genen in HSCR bevestigen.  

In 30% van alle gevallen komt HSCR voor als onderdeel van een 

syndroom, waarvan het syndroom van Down het meest voorkomende is. Zeven 

procent van mensen met het syndroom van Down heeft ook de ziekte van 

Hirschsprung. Het syndroom van Down wordt veroorzaakt door een extra kopie 

van chromosoom 21. Het is daarom aannemelijk dat de extra kopie van één of 

meer van de genen op chromosoom 21 bijdraagt aan het ontstaan van HSCR in 

patiënten met het syndroom van Down. Deze hypothese hebben we getest in 

hoofdstuk 6 door een aantal genen die op chromosoom 21 liggen tot 

overexpressie te brengen in het eerdergenoemde zebravis model met de 

fluorescerende zenuwcellen in de darm. Overexpressie van één gen (ATP5O) leidde 

tot een vermindering van het aantal zenuwcellen in de darm in de zebravis, net 

zoals wordt gezien in HSCR patiënten. In patiënten met het syndroom van Down 

zou de extra kopie van dit gen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van HSCR. 

In hoofdstuk 7 worden de implicaties van het onderzoek in dit 

proefschrift beschreven. We concluderen dat zeldzame genetische varianten een 
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rol spelen in sporadische HSCR en benadrukken dat functioneel testen van 

kandidaat genen in een diermodel van grote waarde is bij het vinden van nieuwe 

ziektegenen. Er worden suggesties gedaan voor de identificatie van nieuwe HSCR 

genen in toekomstige studies. Tevens wordt besproken wat de implicaties van dit 

onderzoek zijn voor genetische voorlichting voor families van patiënten met de 

ziekte van Hirschsprung. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 

 

ATP5O ATP Synthase, H+ Transporting, Mitochondrial F1 Complex, O 

Subunit 

AUC  area under the curve 

CCHS  congenital central hypoventilation syndrome 

CNS  central nervous system 

CNV  copy number variation 

DENND3 DENN/MADD Domain Containing 3 

DNM  de novo mutation 

dpf  days post-fertilization 

DS  Down syndrome 

(E)NCC  (enteric) neural crest cell 

E14.5  embryonic day 14.5 

EDNRB  endothelin receptor type B 

ENS  enteric nervous system 

GATK  genome analysis toolkit 

GDNF  glial cell line-derived neurotrophic factor 

GQ  genotype quality 

GWAS  genome-wide association study 

(h)iPS cell (human) induced pluripotent stem cell 

hpf  hours post-fertilization 

Hsa21  human chromosome 21 

HSCR  Hirschsprung disease 

IGV  integrative genomics viewer 

indel  insertion and/or deletion 

IPA  Ingenuity pathway analysis 

LOF  loss of function 

MO  morpholino 

NCLN  nicalin 

NGS  next-generation sequencing 

NLB  neurosphere-like body 

NPC  neural progenitor cell 

NRG  neuregulin 

NUP98  nucleoporin 98kDa 

OMIM  online Mendelian inheritance in man 
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RET  rearranged during transfection 

ROC  receiver operating characteristic 

SBMO  splice-blocking morpholino 

SEMA  semaphorin 

SNV  single nucleotide variation 

(ss)PL  second smallest PHRED-scaled genotype likelihood 

TBATA  thymus, brain and testes associated 

TBMO  translation-blocking morpholino 

VCF  variant call format 

WS  Waardenburg Shah syndrome 

YFP  yellow fluorescent protein 
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uitvoerige discussies over onbenulligheden en minieme details kon ik erg 

waarderen. Beste Annelies, je was er niet vaak, maar met je uitgesproken mening 

en uitvoerige verhalen heb je wel een (positieve) indruk achtergelaten. Beste Loes, 

na mijn stage bij Ontwikkelingsgenetica in Haren kwamen we elkaar in het UMCG 

weer tegen. Dank je dat je me wegwijs heb gemaakt in het lab, al had ik er af en toe 

een schop onder m’n kont voor nodig. Beste Henk, Harry en Klaas, in de 

dagelijkse praktijk was het voor mij niet altijd zichtbaar, maar jullie hebben 

ongetwijfeld achter de schermen veel werk verzet waar de afdeling, en dus ook ik, 

profijt van had. Bedankt daarvoor. 

Beste Susanne, soms kun je iemand jaren niet spreken en daarna met 

iemand opschieten alsof de tijd heeft stilgestaan. Dat had ik met jou. Dank je wel 

voor alle leuke momenten. Beste Hilmar, omdat ik Suus al kende was je voor mij in 

het begin toch een beetje die man die met Suus mee kwam. Gelukkig bleek je al 

snel een leuke collega waar ik genoeg mee kon ouwehoeren. Bedankt voor de hulp 

met de omslag van m’n boekje! 
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…Koen? Beste Koen, jij was vaak mijn maatje op het lab en daarnaast ben je 

afgelopen jaren ook een goede vriend geweest. Ik heb erg veel met je gelachen, 

maar heb ook veel aan je gehad als het even niet mee zat. Al wist ik niet altijd wat 

ik kon doen, ik hoop dat je ook iets aan mij hebt gehad in de tijden dat jij het nodig 

had. Beste Hiske, toen ik in jou een traploopmaatje vond werden mijn werkdagen 

een stukje korter, maar ook veel gezelliger. Dank je wel voor alles wat onze 

vriendschap brengt. Dear Marcin, for some reason we spent several years as good 

coworkers before we started to become friends. Too bad our friendship didn’t start 

earlier. Maybe one day I’ll still make that trip to visit you and Kasia in Poland. Dear 

Thais, as you mentioned in your good-bye letter it’s remarkable how well we got 

along and found support in each other, considering how different we are. Thanks 

for everything and sorry for calling you old, I still owe you a beer to make up for 

that. Dank ook aan de andere leden van het ‘kippenhok’, Corien en Rianne, voor 

alle pauzes die ik doorbracht in jullie kamer en jullie daarmee van het werk hield. 

Het was vaak gezellig, maar ook voor serieuze dingen kon ik bij jullie terecht.  

Beste Ilia, ook wel gebombardeerd tot onze model PhD, omdat je altijd je 

zaakjes op orde had. Zie dat vooral als een compliment! Bedankt voor alle 

discussies over het schrijven van een proefschrift, opmaak, solliciteren, etc. I hope 

for you and Suping that you will be able to find your next jobs in the same place. 

Beste Sabrina, het was jammer je te zien vertrekken van de afdeling, maar ik ben 

erg blij dat je goed op je plek bent in het ERIBA. Dear Claudio, thanks for being a 

great office mate and climbing buddy. Sorry you had to endure ‘Dutch pasta’ 

several times before climbing. Beste Inge (Holtman), van alle collega’s op de 

afdeling kwam mijn werk af en toe het meeste overeen met dat van jou. Dank je 

voor de discussies en hulp bij het bioinformatische deel van mijn projecten en veel 

plezier en succes in San Diego. Dear Zhuoran, you were my ‘neighbor’ for most of 

the time during my PhD. I enjoyed practicing Dutch with you and Claudio and I had 

fun teaching you difficult Dutch and Frisian sentences. Thanks for always being so 

kind, positive and seemingly happy. Dear Xiaoming, I have a lot of respect for how 

much you have grown and developed in the last couple of years. It was fun to 

witness your unexpected great sense of humor. Dear Clarissa, thanks for all the 

nice, warm talks and good times. It was amazing! 

Beste Alain, het is bijzonder hoe je je ervaring met mensen met het 

syndroom van Down om hebt kunnen zetten naar een promotieonderzoek. Je 

persoonlijke betrokkenheid hierin valt te prijzen. Dear Chaitali, when we first met 

I got to know you as my colleague’s wife. It’s funny how things can change and we 
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became coworkers as well. I hope things will work out for you and Rajendra now 

that he is almost moving on and you are settled in Groningen. Dear Arun, thanks 

for all the social chats and discussions about work and other stuff in our office, and 

during our afternoon tea breaks in the first years of our PhD’s. Dear Kumar, thank 

you as well for the nice tea breaks. Don’t be too hesitant to practice your Dutch. 

Practice makes perfect and it may come in handy when you are looking for your 

next job within The Netherlands. Dear Sai, I was sorry to see that your time in the 

department didn’t work out as hoped. I hope you will find a place where you can 

find your happiness. 

To the former lab members Reinhard, Wandert, Vishnu, Zhilin, Ellie, 

Duygu, Ria, Ming-San, Thaiany and Divya, thank you for the coffee breaks, 

lunches, after-work drinks, nice talks and good times. I hope you are all doing well. 

Thanks to the two students, Eunice and Michelle, that I have supervised 

during my PhD. Supervising you has not only confirmed my idea that I like to teach, 

but also taught me how to be a better teacher. Thanks also to the many other 

students we have had in the lab over the years. There were too many of you to 

name all of you here in person (and frankly I forgot a few names), but you were 

always a welcome addition to social atmosphere in the department.  

 Beste Martijn, leuk dat je af en toe bij ons op de afdeling was te vinden, 

eigenlijk hebben we daarna te weinig contact gehouden. Veel geluk voor jou en 

Linda met jullie gezinnetje. Hola Alejandra, I always felt sorry for you when Koen 

and Martijn were mocking you. Thanks for considering me the nice guy among 

them. Dear Khayum, it is hard to find someone who is as energetic and 

enthusiastic as you. I’m sure that with your attitude you will find your way in 

whatever life will bring you. Wout, Astrid en Wouter, bedankt voor de avondjes 

klimmen, eerst in Gropo en later in Bjoeks! 

Lieve Lotte, meer dan vier jaar lang ben jij degene geweest met wie ik 

zowel mijn enthousiasme als mijn frustraties over mijn PhD heb kunnen delen. Ook 

al heeft het uiteindelijk niet gewerkt tussen ons, ik ben je dankbaar voor onze jaren 

samen en ik hoop dat het je goed gaat. 

Meer dan wie dan ook hebben mijn ouders bijgedragen aan het feit dat dit 

proefschrift er is. Heit en mam, jullie hebben Freerk, Aldert en mij altijd 

gestimuleerd om iets te doen wat goed bij ons past, zonder verwachtingen te 

hebben. Jullie hebben goed oog gehad voor wat ieder van ons nodig had om ons 

gelukkig en zelfredzaam in de maatschappij af te leveren. Ik ben er van overtuigd 

dat dit me meer dan wat dan ook heeft geholpen om te worden wie ik ben en te 
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bereiken wat ik heb bereikt. Freerk en Aldert, het is mooi om te zien hoe jullie je 

weg vinden in het leven, zij het met Mirjam en de nieuwe aanwinst op komst in 

Ryptsjerk, dan wel met Karla, Jhosue en Jurre in Ecuador. Helaas hoort bij het 

volwassen worden ook dat we elkaar wat minder vaak zien, maar het feit dat dat 

soms lastig is bevestigt juist hoe goed we het hebben met z´n allen. Dank jullie wel 

voor alles.  

 

   




