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 De 
SENIORENWIJZER            
 

                                                                                   

 Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel - April 2019 - nr. 119                  
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

  

UW STEM IS GOED VOOR ONZE VERENIGINGSKAS  
Rabobank Clubkas Campagne 2019 komt er aan!!! 

 

 
Alle leden van de Rabobank ontvangen binnenkort ieder vijf stemmen die zij op verenigingen die 

deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne mogen uitbrengen. Rabobank Peel Noord stelt 

voor de Campagne 2019 € 125.000,00 beschikbaar. Uw KBO Aarle-Rixtel is een van de 

deelnemers. De bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne aan onze vereniging is 

afhankelijk van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op KBO Aarle-Rixtel. De stemperiode 

voor de Rabobankleden is van 4 t/m 30 april. KBO Aarle-Rixtel vraagt u om een van uw 5 

stemmen uit te brengen op KBO Aarle-Rixtel. Bij voorbaat onze dank voor elke stem!!! 

In 2017 en 2018 heeft de Rabobank Clubkascampagne KBO Aarle-Rixtel dankzij uw stemmen een 

mooi bedrag opgebracht. De uitreiking van het gewonnen bedrag is op woensdag 15 mei om 

19.00 uur op het grasveld aan de Wilhelminalaan-Dorpsstraat in Aarle-Rixtel.  

Het bestuur 

 

DOPPEN GEVRAAGD VOOR OPLEIDEN HONDEN. 
 
In het Gemerts Nieuwsblad van 22 februari stond (met foto op de voorpagina nog wel) een mooi 

artikel over Iris en haar hulphond Bien. Maar zij is zeker niet de enige die dankzij een hulphond 

heel goed zelfstandig kan functioneren. In veel gevallen kan een hond goede diensten bewijzen, 

maar het kost veel om een hond op te leiden. Afhankelijk wat hij moet kunnen kost een 

hulphond wel € 15.000 tot € 35.000. Dat is natuurlijk een enorm bedrag.  

Maar gelukkig kunnen we met een klein beetje moeite allemaal helpen! 

Hoe? Door doppen te sparen van frisdrank, pap- en puddingpakken en deze in te leveren bij: 

Wim van de Vossenberg, Lieshoutseweg 2, Aarle-Rixtel. 

PS. Ook de doppen van bierflesjes en koffiemelk zijn welkom. Hiermee steunt u de 

hersenstichting. Een kleine moeite toch…. 
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Maak uzelf vertrouwd met een scootmobiel 

Durf de straat op te gaan 
                Stichting Scootmobielpark Laarbeek helpt u daarbij. 

 
Stichting Scootmobielpark Laarbeek (SSL) biedt 
scootmobiel gebruikers de mogelijkheid deel te 
nemen aan cursussen om ervaring op te doen en 
daarna veilig deel te nemen aan het verkeer.  
In de theorieles ziet u sprekende voorbeelden 
van gevaarlijke situaties die u tegen kunt komen. 
Een instructeur vertelt hoe u dan moet handelen. 
Een oefenbaan op de speelplaats van Basisschool 
Brukelum te Aarle-Rixtel biedt de mogelijkheid 

proefritten te maken waarmee u uw scootmobiel beter leert kennen. Hier kunt u onder leiding 
van een instructeur lastige situaties tegen komen waarmee u ook op de openbare weg te maken 
krijgt. Tijdens een rit door het dorp wordt u begeleid waardoor u zich op de openbare weg veel 
zekerder en veiliger voelt.  
We sluiten af met een certificaat van deelneming, een sticker en een boekje met verkeersregels. 
Het geeft u een veilig gevoel dat u vertrouwd bent met uw scootmobiel en dat u met een gerust 
hart de weg op durft te gaan. 
Voor meer informatie kunt u zich melden bij José Zwanenberg secretaris van Stichting 
Scootmobielpark Laarbeek. U kunt dit doen telefonisch op 0492-382947 of per mail naar 

info@scootmobielpark.nl.  Kijk ook op de website www.scootmobielpark.nl  
 
Scootmobielpark Laarbeek wenst u veel en veilig rijplezier met uw scootmobiel. 

      
KBO WANDELING  “DE ROUTE” 17,2 KM. 
(Pieter van Doorn) 
 

De wandeling is vanuit Aarle-Rixtel en wel op donderdag 18 april. 
Samenkomst op het kerkplein om 9.15 uur. 
 

Zuid-Willemsvaart 

In 1804 kwam Napoleon met het idee om het watertransport 

in Nederland en België te verbeteren voor militaire 

doeleinden. De Willemsvaart heeft haar naam te danken aan 

koning Willem I, die in 1822 besloot een verbindingskanaal te 

graven tussen Maastricht en ‘s-Hertogenbosch om zo een 

economische stimulans te geven aan de regio en het land. 

Toen er later in Drenthe ook een Willemsvaart werd 

aangelegd, werd het woordje Zuid aan de naam toegevoegd. 

Het kanaal is 123 km lang en verbindt de steden Maastricht en ‘s-Hertogenbosch. 

mailto:info@scootmobielpark.nl
http://www.scootmobielpark.nl/
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Aa 
De Aa is een kleine rivier in het oosten van Noord- Brabant. Het gekanaliseerde riviertje 

ontspringt bij Nederweert in Limburg en komt bij de Citadel in het centrum van ’s-Hertogenbosch 

samen met de Zuid- Willemsvaart en de Dommel. 

Biezen 
De Biezen is een afwisselend gebied met bossen, graslanden en enkele akkers in een 

beekdallandschap. Het zijn verschillende natuurgebiedjes, met een totale oppervlakte van ca. 

300 ha. In het bos liggen fraaie overgangen van moerasbos naar droog bos met eiken en berken. 

De akkers liggen als 'eilanden' te midden van het bos. De schrale en bloemrijke graslandjes 

worden in de volksmond 'de negen weitjes' genoemd. Het hele gebied watert af naar de Snelle  

Loop. 
 

Het is vooral voor de actieve senioren, die goed kunnen wandelen, we lopen met een 

gemiddelde tussen de 5 en 6 km/u. Denk aan goede wandelschoenen want we wandelen door 

natuurgebieden en afhankelijk van het weer kan het drassig en/of nat zijn.  

Het is verstandig om drinken en een lunchpakket mee te nemen voor onderweg. 

Het meelopen is voor iedereen op eigen risico. 

Als je meegaat wandelen zorg dan dat je donderdag 18 april om 9.15 uur op het kerkplein 

aanwezig bent. 
DEZE KEER HOEF JE JE NIET VIA DE EMAIL AAN TE MELDEN 

 

 

PRESENTATIE “AARLE-RIXTEL VAN ALLE KANTEN BEKEKEN” 
(Bea v.d.Berk) 

Op donderdagmiddag 11 april  wordt er in ons clubgebouw in De Blokhut (van de Scouting) in 

Aarle-Rixtel  een presentatie gehouden met als titel “Aarle-Rixtel van alle kanten bekeken”.   

Aanvang: 14.00 uur. 

Aarle-Rixtel kent een rijke historie, waar heden ten dage nog veel van te herkennen is.  

Aarle-Rixtel  is -naar Brabantse begrippen- ook rijk aan waardevol erfgoed en wordt bovendien 

omgeven door een aantrekkelijk en gevarieerd landschap. De Aarlese mens wordt vooral 

gekenmerkt door zijn gevoel voor humor, betrokkenheid en de nodige dosis eigenzinnigheid .  

Al deze elementen worden tijdens deze lezing in een of andere vorm in beeld gebracht. Zo wordt 

er in het kort ingegaan op het ontstaan van het dorp, passeren er een groot aantal luchtfoto’s,  

historische kaarten en prenten, worden er historische dorpsbeelden vertoond vanuit het 

fotoarchief. Daarnaast  treedt er, aan de hand van foto’s,  een aantal bekende dorpsfiguren voor 

het voetlicht, krijgen karakteristieke panden maar ook kleinere bijzonderheden de aandacht. 

Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan diverse verenigingen zoals ASV, de Jonge 

Boerenstand, de verkenners, de harmonie, carnaval, enz. 

Kortom, het wordt een veelzijdige en boeiende presentatie. Deze presentatie wordt verzorgd 

door Henk van Beek, ook een van de dorpsgidsen, die zich vooral bezig houdt met historisch 

onderzoek.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Biezen_en_Milschot
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Wij vragen voor deze middag een eigen bijdrage van € 2,50, waarvoor u een kopje koffie/thee en 

een consumptie aangeboden worden. 

U kunt zich aanmelden voor deze interessante middag per e-mail bij pgroenendaal@upcmail.nl;  

U dient dan het verschuldigde bedrag van € 2,50 over te maken naar rekeningnummer 

NL 22 RABO 0101411995 t.n.v. Seniorenvereniging  KBO Aarle-Rixtel met vermelding  

“presentatie 11 april”.  Uw inschrijving geldt pas als het bedrag op onze rekening staat. 

U kunt ook onderstaand antwoordstrookje samen met € 2,50 (per persoon) bezorgen bij een van 

onderstaande adressen: 

Peter Groenendaal Koudemaas 16  

Jacobine Wouters Broekelingstraat 18 

Maria Hagelaar Het Klavier 4 

 

Inschrijvingen en betalingen dienen vóór 27 maart 2019 in ons bezit te zijn. 
Het invulstrookje vindt u op pagina 5. 
 

 

NOG EEN VERLAAT VERSLAG VAN 

HET AAUWFIEPENBAL IN ZAAL 

DE COUWENBERGH.  

EEN GRANDIOOS SUCCES! 
(Ria Bekkers) 

 

Op dinsdag 26 februari organiseerde de Carnavalsvereniging het aauwfiepenbal in zaal  

De Couwenbergh. Omdat de dansgroep van de KBO gestopt was en dus ook het aauwfiepenbal, 

hadden zij het stokje overgenomen. Dit resulteerde in een grote opkomst van wel 80 

aauwfiepen, inclusief de oudere delegatie van de organisatie. Bijna iedereen was leuk verkleed 

en de zaal was mooi versierd. 

Voor de muziek hadden zij Guido Klessens gecontracteerd die vroeger discjockey was bij De Stal. 

Na mooie optredens van Corry Vonk, André van Duin en André Hazes, had de organisatie gezorgd 

voor een kletser en wel de oudgediende Maarten van Brug als opa Ties in het bejaardenhuis. 

Dat hij het kletsen nog niet verleerd is kwam duidelijk naar voren. Hij vermaakte het publiek 

kostelijk met zijn geweldige buut over vooral zijn ervaringen in het bejaardenhuis. 

De mensen vonden het leuk om hem weer terug te zien en menigeen greep de kans om even een 

praatje met hem te maken. Aan alle artiesten werd door prins Willian een mooie medaille 

uitgereikt. 

mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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Ondertussen werd eenieder verwend met lekkere hapjes verzorgd door Jantine. 

Het spannende moment van de prijsuitreiking kwam in zicht en deze waren voor 

ondergetekende, Joep en Mien en Fia en Berthilde. Zij allen mochten een  “ aauwfiep” in 

ontvangst nemen. 

Na dit officiële gedeelte werd er nog volop gedanst en gebuurt en konden de aanwezigen terug 

zien op een supergezellige avond. 

 

VERSLAG KCK BEZOEK AAN WÜRTH. 

(Marthe Bijsterveld) 

5 Maart bezochten we de Kunstlocatie Würth in Den Bosch. Hier werd het werk vertoond van de 

Oostenrijker Günter Damisch (1958-2016). Hij was een van de belangrijkste vertegenwoordigers 

van de hedendaagse kunst. De natuur was zijn inspiratie bron. Dat was te zien in zijn schilderijen, 

sculpturen en zijn grafisch werk. Zijn schilderijen waren uitbundig van kleur in tegenstelling tot 

zijn grafisch werk. Zijn werk was een uiting tussen abstractie en figuratief . De gids nam ons mee 

in zijn belevingswereld van Welten, Köpfer, Steher, Flämmeren en Aglomiraten. Dank zij  haar 

kregen we belangrijke informatie om zo het werk van Damisch beter te begrijpen.  

Terug in Aarle was het weer gezellig  “nakaarten”.        

Het trio KCK  Antonet,  Maria en  Marthe. 

                                                                       2019 

Editie  Verschijningsdatum:  Editie  Verschijningsdatum 

4                        1 april                                         8  5 augustus                                                                            

5  6 mei                9  2 september   

6/7                    3 juni                                          10    7 oktober  

                                                       11                      4 november                                                                                                                                                         

                                          12  2 december                          

                                                                                

Op deze data zal het magazine ONS bezorgd worden bij de afdeling. In de loop van de week 

wordt het blad met de seniorenwijzer bij u bezorgd.  

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPGAVE PRESENTATIE “AARLE-RIXTEL VAN ALLE KANTEN BEKEKEN” OP DINSDAG 11 APRIL  
 Naam   : …………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

Tel. Nr. :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail adres : :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Meldt/melden zich aan: .----------------------------------------------------------------------------------------- 
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                           VASTE ACTIVITEITEN 2019                                                                                                                      
 
Maandag                        vanaf  locatie contactpersonen    tel.nr. 
Bridgen (ook in de zomer) 13.30 uur  Blokhut  Jos de Vries    381912 
Computerinloop  13.30 uur de Dreef Rinus Nooijen  386116 
 Hulp en advies voor pc, tablet, laptop en telefoon. e-mail: bolokaal1@gmail.com 

Gymnastiek   13.30 uur de Dreef Tonnie Verleisdonk 382073 
        Jeanne van Veghel  381921 
Koersballen   14.00 uur de Dreef Mieke van Dommelen 382387 
        Jo Zomers   383407 
Dinsdag 
Beeldhouwen (v.a. maart) 09.30 uur Blokhut Huub Giesen  381703 
Bridgecursus   (okt/feb) 09.30 uur  Blokhut Toon Relou   386133 
Fietsen      (vanaf maart) 13.30 uur Kapel   Jan Janssen   381775  
Yoga    13.30 uur de Dreef Nelly Sanders  523391 
KCK    1e dinsdag/mnd.  Vlgs. afspraak Blokhut Huub Giesen  381703 
 
Woensdag 
Biljarten   09.30 uur de Dreef Huub Giesen  381703 
Prijskaarten   13.30 uur Blokhut Frans Verschuuren 536919 
  Niet in juni t/m augustus  

Quilten   13.30 uur de Dreef Joukje Pezie   382239 
  Even weken sept t/m april 

Excursies   13.30 uur Pastorie Tonnie Gijsbers  382412 
  Woensdagmiddagen volgens jaarplan (zie Seniorenwijzer) 
 

Donderdag 
Yoga    09.00 uur de Dreef Riet Biemans  382218 
Wandelen (8 km)  09.30 uur Kerkplein Henk van Beek            381851            

1e donderdag van de maand 
Wandelen (16 km)  09.15 uur Kerkplein Willem Hendriks  382188 
  3e donderdag van de maand   Pieter van Doorn  382210 
Inloop/handwerken  09.30 uur de Dreef Mien Aarts   381765 
Kienen   14.00 uur Blokhut Mieke van Dommelen 382387 
  1e en 3e donderdagmiddag van de maand 

Vrijdag 
Biljarten   09.30 uur de Dreef Huub Giesen  381703 
Schilderen/tekenen  09.30 uur Blokhut Anne v.d. Ven 06-51181721            
                               Vrijdagmorgen in de even weken 

Computerinloop  13.30 uur de Dreef Rinus Nooijen  386116
 Hulp en advies voor pc, laptop, tablet en telefoon. e-mail: kbolokaal1@gmail.com 

mailto:kbolokaal1@gmail.com
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  VOORLOPIG  PROGRAMMA  2019   OVERIGE  ACTIVITEITEN     

 

 ONTSPANNING / REIZEN / TRIPS                                        

                                                                                                 

Fietsseizoen                                                               Iedere dinsdagmiddag. Start Kapel Bosscheweg 

                                                                                     om  13.30 uur. 

Voorjaarsbijeenkomst                                              Donderdag 11 april. Blokhut 14.00 uur. 

                                                                                     Informatie volgt. 

Bedevaart Handel                                                     Dinsdag 14 mei. Informatie volgt.                                                                               

Avond voor alle ouderen                                         Woensdag 22 mei.  Stichting Dorpsfeesten 

                                                                                      organiseert. Informatie volgt.                                                                                       

Excursie 3 Woensdag 29 mei.  Informatie.                                                                                                                                                                   

1e Dag fietstocht                                                        Dinsdag 11 juni. Bestemming een verrassing. 

                                                                                      Informatie volgt. 

Bus-dagtocht en diner         Donderdag 13 juni. Monschau.  

                                                                                      Kosten € 52,--/per persoon. Zie SW maart.                                                                               

Museumplusbus                                                        Donderdag 20 juni. Voor 70 plussers.  

                                                                                      Informatie volgt. 

Zomeractiviteit                                                           Dinsdag 25 juni. Vertrek vanuit de Blokhut. 

                                                                                       Informatie volgt.  

Dag van de ouderen                                                   Woensdag 2 oktober. Dorpshuis Lieshout.  

                                                                                       Informatie volgt.  

 

EDUCATIE / KUNST- EN CULTUUR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CURSUSSEN                                              
PC-cursus starters                                                       Melden op maandag- en vrijdagmiddag in de  

                                                                                        PC-ruimte van De Dreef.  

                                                                                        Informatie: Rinus Nooijen (0492-386116) 

Bridge cursus:                                                               Iedere dinsdagmorgen. Locatie de Blokhut 

                                                                                        van 9.30 tot 11.30 uur. 

                                                                                        Informatie: Toon Relou   (0492-386133) 
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DIVERSE GEGEVENS EN MAILADRESSEN 
 
- Voorzitter: Ton Schepers, Broekelingstraat 22, 5735HC Aarle-Rixtel. Tel.0492-382388. 
- Secretariaat: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM Aarle-Rixtel,  
   tel. 0492-382239,   e-mail: john.pezie@gmail.com 
- Penningmeester: Peter Groenendaal, Koudemaas 16, 5735 CW Aarle-Rixtel.  
  tel.: 0492-382156.  e-mail:  pgroenendaal@upcmail.nl 
- Bestuurslid: Maria Hagelaar-van Griensven, Het Klavier 4, 5735BK Aarle-Rixtel. 
   tel. 0492-383293 
- Bestuurslid: Bea van den Berk, Koude Maas 20, 5735CW Aarle-Rixtel. Tel. 0492-383673  
- Bestuurslid: Jacobine Wouters-van den Elsen, Broekelingstraat 18, 5735HC Aarle-Rixtel 
   tel.0492-382269 
- Redactie Seniorenwijzer: Tonnie Verschuuren, De Vinken 15, 5735 EM Aarle-Rixtel,  
  tel.: 0492-382151  
- Inleveren kopij:  De Vinken 15  of per mail:  swkbo.aarle.rixtel@gmail.com 
  (denk aan de punten) 
- Website: www.kbo-aarle-rixtel.nl   Contactpersonen Angela Willemsen, e-mail:  
  willemhuf@gmail.com  en Els van Wetten, e-mail: elsvanwetten@gmail.com 
- Beheer- en agenda Blokhut en KBO ruimte ‘De Dreef’: John Pezie tel. 0492-382239. 
- Bankrekening:  Rabobank  Aarle-Rixtel,  rekening nummer IBAN NL22 RABO 0101 4119 95 
   t.n.v. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel.    
 - Ledenadministratie: Niecky van den Berkmortel-van Hoof, Het Klavier 35, Aarle-Rixtel,  
   tel. 0492-382555 -  mobiel: 0637471685 -  e-mail: nieckyvdb@gmail.com  
- Ziekmeldingen:  Mia Rooijakkers, Het Patronaat 1,  5735 DZ Aarle-Rixtel,   
   tel.: 0492- 381702. 
 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen en wijziging e-mailadres bij de ledenadministratie: 

Niecky van den Berkmortel-van Hoof, tel. 0492-382555 mobiel: 0637471685 

Mailadres: nieckyvdb@gmail.com 

De contributie voor 2019 bedraagt € 21,50 

Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie € 10,75. 

Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 december 2019 

 

 

                             

mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:elsvanwetten@gmail.com
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           ACTIVITEITEN EN ALGEMENE INFORMATIE 

 
 

 

 
VASTE  ACTIVITEITEN: 
 
Activiteit  Opmerkingen     Contactpersonen    Telefoon   

1. Bridge  Blokhut. Iedere maandagmiddag      13.30 uur Jos de Vries           381912 
                                               Ook in de zomermaanden        
2. Koersballen  De Dreef. Iedere maandagmiddag      14.00 uur Mieke van Dommelen  382387 
                           en Jo Zomers                  383407 
3. Gymnastiek  De Dreef. Iedere maandagmiddag      13.30 uur Tonnie Verleisdonk       382073   
                                      Jeanne van Veghel        381921   
4. Beeldhouwen  Blokhut. Iedere dinsdagmorgen       09.30 uur Huub Giesen                  381703 
5. Yoga   De Dreef. Iedere dinsdagmiddag         13.30 uur Nelly Sanders           523391  
6. Yoga   De Dreef. Iedere donderdagmorgen   09.00 uur Riet Biemans           382218 
7. KCK   Blokhut: 1

e
 dinsdag van de maand                                 Huub Giesen                  381703 

                         Vertrek op afspraak.              
8. Fietsen  Elke dinsdagmiddag    Jan Janssen                     381775 
   (zomerperiode)  Vertrek vanaf de Kapel, Bosscheweg  13.30 uur 
9.Computerinloop    De Dreef. Iedere maandag- en      13.30 uur email:  kbolokaal1@gmail.com                         
                                               vrijdagmiddag. Hulp en advies betreffende uw           Rinus Nooijen          386116  

                                        PC, tablet, laptop, telefoon, computerprogramma’s, 
Linux, Instructies, foto-bewerken  en verwante zaken.             
Vragenbeantwoording 

10. Prijskaarten  Blokhut. Iedere woensdagmiddag                                Frans Verschuuren        536919    
                                               Vanaf 9 september.      13.30 uur  
                                  Niet in juni t/m augustus 
11. Quilten  De Dreef. Woensdagmiddag 2x per    13.30 uur  Joukje Pezie           382239 
   maand, volgens schema tot eind mei.  
12. Biljarten  De Dreef. Iedere woensdag- en  
                                               vrijdagmorgen                                          09.30 uur Huub Giesen           381703 
13  Excursies  Pastorie: Woensdagmiddag om de maand.   Tonnie Gijsbers           382412      
                                Voor programma: zie seniorenwijzer 
14. Inloop/Handwerken De Dreef. Vergaderzaal KBO.  
                                               Iedere donderdagmorgen                      09.30 uur Mien Aarts           381765         
15. Kienen  Blokhut. 1

e
 en 3

e
 donderdagmiddag    14.00 uur Mieke van Dommelen  382387            

16. Wandelen (lang)  Kerkplein.3
e
 donderdag van de maand.   Willem Hendriks en      382188  

                                               16 km                        09.15 uur Pieter van Doorn           382210 
17. Wandelen(kort)8 km.  Kerkplein. 1

e
 donderdag van de maand.09.30 uur Henk van Beek           381851 

18. Amusementsgroep Deelname is beperkt    Jo Zomers           383407 
19. Schilderen/tekenen Blokhut. Iedere even week  op 
                                               vrijdagmorgen                                     09.30 uur Anne v.d. Ven      06-51181721         
20. Bridgecursus  Blokhut. Elke dinsdagmorgen         09.30 uur       Toon Relou      0492-386133     
 

                                                                                                              
        

-  Inleveren van kopij voor de Seniorenwijzer van mei 2019 graag voor 27 april  2019 -  

 


