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Van uw 
president

Beste narren en narrinnen,

Wanneer u dit leest, is het Prinsenkabinet 
alweer enkele weken onderweg in een nieuw 
carnavalsseizoen. We hebben wederom een 
prachtig kabinet, Prins Stanley de Goeije foute, 
pages Marieke en Danique en de adjudanten 
Joop en Heinz. 

Voor mij als President is het een hele eer om 
samen met dit kabinet  “on-tour” te gaan.

Als het bestuur je vraagt om President te 
worden van De Cavalieren moet je er toch wel 
even over nadenken, dit is zeker geen 
gemakkelijke taak. Maar bovenal is het een 
grote eer wanneer je voor deze functie 
gevraagd wordt. Wanneer je iemand gaat 
opvolgen die enkele jaren President is geweest, 
en dit met verve heeft gedaan, wordt dit zeker 
niet gemakkelijk. Dan zal ik maar niet verder 
terug in de tijd gaan, want dan kom je nog meer 
illustere voorgangers tegen.

Aangezien Stanley en ik beiden lid zijn van de 
programmacommissie, was het voor ons soms 
moeilijk om niet te veel of te weinig te zeggen. 
Toen de taken voor de avond verdeeld moesten 
worden, werd het nogal lastig, aangezien de 
andere commissieleden toen nog niet wisten, 
dat niet alleen de Prins, maar ook de President 
uit deze commissie zouden komen.

Op 8 november hebben we weer een 
fantastische pronkzitting gehad. 
Langzaam werd er naar een hoogtepunt toe 
gewerkt: de presentatie van de nieuwe Prins. 
Maar eerst moest er een President tevoorschijn 
komen. Stanley wist niet wat er zou gebeuren, 
hij had mij ook verteld dat hij behoorlijk 
zenuwachtig was over hetgeen ons te wachten 
stond. Dat viel achteraf nogal mee, want hij 
werd eigenlijk zelf een beetje in het zonnetje 
gezet. Nadat de versierselen waren 
omgehangen was het de beurt aan mij om het 
programma verder te presenteren en toe te 
werken naar de onthulling van de nieuwe Prins.

Eindelijk was het dan zover. Na de pauze in het 
programma werd op het toneel alles in 
gereedheid gebracht voor de onthulling. Nadat 
de “dames” Goet(d) Foud(t) hun tango hadden 
gedanst en Different de 'Cancan', kwam de 
Zangeres zonder Naam op het toneel en op de 
laatste klanken van 'Mexico' stond Stanley daar 
als de nieuwe Prins der Cavalieren.

Nadat alle plichtplegingen waren gedaan, kon 
het feest pas echt goed beginnen.

De taken in het kabinet zijn verdeeld en de 
stemming zit er al goed in, we hebben 
o nt z e t t e n d vee l  z in  i n  d i t  n ie u we  
carnavalsseizoen.

Rest mij alle mensen uit de Heksenketel een 
prachtig en dorstloos Carnaval toe te wensen 
met een 3x Alaaf!

Peter Braam,
President der Cavalieren

(Foto’s: Willy Bos)
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Zin om te sporten in Beek?
kijk op of bel 
naar Ingrid Vrenken (024-6843133)

BBB-conditie, Bewust Ouderen Fit,
Sport en spel 55+, Yoga en allerlei 

activiteiten voor kinderen (gymnas-
tiek, basketbal, judo)

Kom gerust eens langs en doe mee!

www.antoniussport.nl 

    
 

 

 
 



21
 

Het is al bijna een jaar geleden dat ik als Prins Carnaval werd uitgekozen op de Biezenkamp. In het 
begin was het moeilijk om het geheim te houden, maar uiteindelijk was het toch een verrassing voor de 
meeste kinderen dat ik won.

Elize en Renske werden de pages. Ik vond het erg leuk om Prins te zijn en ik moedig andere kinderen 
aan om zich op te geven voor Prins of page.

De pronkzitting was een van de leukste evenementen met allemaal verschillende optredens en 
toespraken. Stanley ging vorig jaar met mij een weddenschap aan of ik om 12 uur 's nachts nog wakker 
genoeg was om de polonaise te starten. Uiteindelijk won ik en kreeg 10 euro en dat vond ik wel 
grappig.

Ik had niet kunnen raden dat Stanley dit jaar de Prins zou worden. Ik wens hem een heel goede tijd toe 
met zijn pages en natuurlijk ook mijn opvolger!

Vincent Steenbrink 

Ik was vorig jaar page en ik vond dat super 
cool !!
In het begin met de heks ophijsen vond ik gaaf 
en ook hoe die in de fik werd gestoken aan het 
einde van de Carnaval.
Het was hartstikke gezellig met z'n allen en je 
kreeg ook heel veel aandacht .
Bij BVC vond ik het het allerleukst want daar 
waren ook veel mensen die je goed  kende, 
daarom hadden Elize en ik daar ook de grootste 
lol.
Wat ik ook hartstikke leuk vond was de 
pronkzitting, het was daar het leukst dat je op 
het podium mocht staan swingen. 

Heel veel carnavalspret nog voor 2009.

Groetjes van Page Renske.

Jeugdprins  Vincent de Vantastische!!

Page Renske 
Hoi, ik ben Elize en ik was vorig jaar met Renske 
page van de Jeugdprins Vincent.

Ik vond het erg leuk en gezellig, jammer dat ik dit 
jaar niet nog een keer mee kan doen.

De Carnaval bij B.V.C. was heel leuk, de avond 
met alle optredens heel spannend en de optocht 
vond ik super.

Alleen de laatste avond, toen we de heks gingen 
verbranden, moest ik huilen. Prins Arend en 
Sander waren heel lief. Ik wou niet dat het 
voorbij was.

We zijn nog met Vincent en Renske naar de 
bioscoop geweest toen de Carnaval voorbij 
was, ik vond dat nog heel fijn.

Page Elize 
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Keep up the spirit, houdt de Geest hoog, dat is andere koek. Een uitleg is voor in de kerk, een andere 
voor hier in dit blad.
Nu is het een vredige bedoening hier, met al die mooie paardjes die langs komen, mensen die 
wandelen om al het moois te zien, kinderen die kabouters zoeken, het leven kan zo mooi zijn.
Maar al lang drijven er donkere wolken deze kant uit. Plannen liggen klaar om van daarboven een soort 
Beverly Hills te maken, de naam behoeft geen uitleg. Weg paardjes, grote vrachtwagens met puin naar 
beneden, grote vrachtwagens met spullen naar boven.
En dat alles via die kleine Kerkberg, waarvan de riolering toch al  kapot is. 
Als “o”nderkomens onderk”o” men raken, gaat de Geest de geest geven.
Maar langs die mooie kerk blijft de goede Geest de zaak overzien en begeleiden. Zijn adviseur is 
immers: Albert van Dorst … 
Nu een sigaartje, maar alleen buiten … Alaaf.
                                                                 
Uw Pastoor.

Lieve Lezers en Lezerinnekes,

Ook ik ben weer gevraagd mijn (on)wijsheid over u uit te 
strooien, een keer per jaar moet dat kunnen tussen al de 
“literaire diarree” van de media, zoals Vicaris Martin zaliger, 
het noemde. 
Natuurlijk is er veel gedonder in de wereld, maar er zijn ook 
zoveel kleine dingen die amusant naar voren gebracht 
kunnen worden.

Denk maar even terug aan ons carillon !!!  Niet pesterig, 
maar plagerig.  “Keep up the spirit, down with alcohol “.
Dat is Engels, de meesten begrijpen wat er gezegd wordt.
Jammer dat er velen zijn die dat laatste deeltje van die regel 
anders begrijpen dan de bedoeling is. Je moet uitkijken met 
je woorden.

(Foto: Willy Bos)

Felicitaties voor de nieuwe Prins  
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Lieve Lezers en Lezerinnekes,

Ook ik ben weer gevraagd mijn (on)wijsheid over u uit te strooien, een keer per jaar moet dat kunnen 
tussen al de “literaire diarree” van de media, zoals Vicaris Martin zaliger, het noemde. 
Natuurlijk is er veel gedonder in de wereld, maar er zijn ook zoveel kleine dingen die amusant naar 
voren gebracht kunnen worden.
Denk maar even terug aan ons carillon !!!  Niet pesterig, maar plagerig.  “Keep up the spirit, down with 
alcohol “.
Dat is Engels, de meesten begrijpen wat er gezegd wordt.
Jammer dat er velen zijn die dat laatste deeltje 
van die regel anders begrijpen dan de 
bedoeling is. Je moet uitkijken met je woorden.
Keep up the spirit, houdt de Geest hoog, dat is 
andere koek. Een uitleg is voor in de kerk, een 
andere voor hier in dit blad.
Nu is het een vredige bedoening hier, met al 
die mooie paardjes die langs komen, mensen 
die wandelen om al het moois te zien, kinderen 
die kabouters zoeken, het leven kan zo mooi 
zijn.
Maar al lang drijven er donkere wolken deze 
kant uit. Plannen liggen klaar om van 
daarboven een soort Beverly Hills te maken, 
de naam behoeft geen uitleg. Weg paardjes, 
grote vrachtwagens met puin naar beneden, 
grote vrachtwagens met spullen naar boven.
En dat alles via die kleine Kerkberg, waarvan de riolering toch al  kapot is. 
Als “o”nderkomens onderk”o” men raken, gaat de Geest de geest geven.
Maar langs die mooie kerk blijft de goede Geest de zaak overzien en begeleiden. Zijn adviseur is 
immers: Albert van Dorst … 
Nu een sigaartje, maar alleen buiten … Alaaf.
                                                                 
Uw Pastoor.

Woordje van uw pastoor

(Foto: Willy Bos)
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van Lyndenstraat 13 A, 6566 BG Millingen aan de Rijn
Tel. 0481 - 43 23 50  Fax  0481 - 43 11 98

www.josvanhees.nl

FIETS KAPOT ?
Wij halen en brengen uw fiets gratis bij u thuis

( tot ± 20 km)

Burgemeester Eijkelhofstraat4, 6566 AT Millingen aan de Rijn
Tel.  0481 - 43 88 39  
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Op Carnavalsmaandag ofwel “Rozen-
Maôndag” zal het in “de Heksenketel” weer een 
groot feest zijn. 

“Of je nu zingt, host of sjanst, als je met 
Carnaval maar danst !!” aldus onze nieuwe 
Prins, Prins Stanley de Goeije foute. En een 
Goeije Prins is het zeker, want hij heeft zich 
meteen omringd met een Goeije club mensen. 
Met pages Marieke Klaassen en Danique 
Cremers aan zijn zijde zal het zeker een 
swingend Carnaval gaan worden. 
En Prins Stanley de Goeije foute heeft twee 
bijzondere adjudanten gekozen: beiden zijn 
afkomstig uit het Rozen-Maôndag comité, dat 
kan toch geen toeval zijn?! Natuurlijk zijn (Oud-
Prins) Heinz van Benthum en (toekomstig 
Prins?) Joop de Vaal ontheven van hun taken 
op “Rozen-Maôndag” zelf, zodat zij samen met 
Prins Stanley de Goeije foute kunnen genieten 
in onze fantastische optocht. 

En waarom Stanley ook de foute is? 
We  hebben  geen  idee,   maar  dat  zullen  we 
de  komende   maanden   misschien   nog   wel 
merken …. ??

Extra vrijwilligers voor het helpen tijdens de 
optocht zijn altijd, en vooral dit jaar, van 
harte welkom ! ( bij interesse: zie s.v.p. onze 
webpage voor de contactgegevens)

Maar nu even over de Rozen-Maôndag 
Optocht: Op maandag 23 februari gaat om 
14.00 uur onze Optocht weer van start !!

Ondanks de werkzaamheden aan de 
Rijksstraatweg heeft de gemeente ons laten 
weten dat we hiervan geen hinder zullen 
ondervinden; het wegdek zal dan “dicht”
zijn zodat, net als andere jaren, de 
Rijksstraatweg de belangrijkste aanrijdroute 
voor de Carnavalswagens zal zijn.

Met 35 jaar aan rijke historie is de Rozen-
Maôndag Optocht uitgegroeid tot de grootste en 
mooiste regionale Carnavalsoptocht van 
Gelderland. Iedere inwoner uit de regio moet 
deze optocht beslist (eens) gezien hebben. Of u 
doet lekker mee aan de optocht of u komt 
gezellig met uw kinderen, familieleden, 
vrienden en kennissen kijken!! De prachtigste 
praalwagens en de mooiste creaties uit de wijde 
omgeving zullen weer aan u voorbij trekken in 
ons dorp.  “ Vorig 
jaar bestond onze optocht uit ruim 65 
Carnavalswagens en dat was een nieuw 
record. 
En dit jaar verwachten we nóg meer 
deelnemers in “de Heksenketel”. De Rozen-
Maôndag Optocht, het grootste evenement in 
de gemeente Ubbergen, is een feest voor jong 
en oud.

The Best of the Best in Beek”.

(Foto: Henk Baron)

(Foto: Henk Baron)

Van de Stichting 

Rozen-Maôndag
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Leverancier voor
Keller

project keukens,
uit voorraad

leverbaar

Ook voor alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden
aan uw woning, ook houtrotbehandeling

Dr. De Blécourtstraat 76
6541 DK Nijmegen
Telefoon 024-3727333
Fax 024-3727334
Eigenaar: H. Hubbers
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Kom op Rozen-Maôndag dus naar “de 
Heksenketel” en geniet samen met de 
deelnemers, het overweldigende publiek, de 
vele vrijwilligers, de sponsoren en met onszelf 
van een heerlijke Carnavalsmaandag in Beek-
Ubbergen. 

 

Met Carnavaleske Groet        
Stichting Rozen-Maôndag Beek-Ubbergen         

www.rozenmaondag.nl

Tot slot: onze sponsoren maken de optocht 
mede mogelijk, u herkent ze aan de 
sponsorplaat!

Rozen-Maôndag Optocht in Beek:       

Dus graag tot ziens bij de 35   editie van 
onze Regionale

Rozen-Maôndag Optocht op 
Carnavalsmaandag 23 februari 2009!!!!!

Komt allen kijken !!
ste

Voor de mooiste wagens ligt er 1x een 1 , 2x 
een 2  en 4x  een 3  prijs klaar, er zullen dus in 
totaal 7 Carnavalswagens in de prijzen vallen!! 
Voor de categorieën groepen en individuelen 
zijn voor elke categorie telkens een 1 , 2  en 3  
prijs beschikbaar. En ook de VVV-prijs zal weer 
vergeven worden. 
De prijsuitreiking vindt plaats op het podium 
voor Hotel “t Spijker” door Prins Stanley de 
Goeije foute en de Jeugdprins van de 
Biezenkamp.

e

e e

e e e

(Foto’s: Henk Baron)

 

Beide adjudanten zijn 
afkomstig uit het Rozen-

Maôndag comité. 
Zien ze het ook eens 
van van de andere 

kant! 
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stichting
garantie
instituut
woningbouw

aannemingsbedrijf 
janssen - groesbeek b.v.

Utiliteitsbouw en Woningbouw
Renovatie en Verbouwingen

Postbus 215, 6560 AE Groesbeek
Telefoon 024 - 3975393 Telefax 024 - 397 68 93
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(Foto: Willy Bos)

1  jaar Showdansgroep Different.e

Wat waren we zenuwachtig! Onze 1  pronkzitting 
in Beek. Na vele maanden van voorbereiding 
was het nu dan eindelijk zover! De showdans van 
Michael Jackson was onze binnenkomer. Veel 
leuke reacties hebben we gekregen en de dans 
op de zitting van februari vond men zelfs nog 
beter. Stiekem hadden we er ook nog het een en 
ander aan veranderd. Ook was het voor ons de 1  
keer dat we mochten meewerken aan de 
onthulling van de nieuwe Prins Carnaval. Dat 
was best spannend, maar reuze leuk om te doen! 
We waren trots dat we naast onze eigen dans 
ook nog in zeer korte tijd een klein stukje 
dans/toneel op het podium konden zetten. 
Met onze dansgroep hebben we ook een 
optreden verzorgd tijdens de carnavalsavond 
van Werkenrode in Groesbeek. Dit was voor ons 
en voor de jongeren daar een groot feest! 
Iedereen wilde met de groep op de foto en onze 
showdans werd met veel gejuich en gejoel 
bekeken. Dat was echt een super leuke avond en 
zeker voor herhaling vatbaar!!
De kroon op al het harde werken van het 
afgelopen jaar was toch wel het HeLaHo- 
danstoernooi in Ooij. Daar mochten wij na een 
pittige (dans)strijd vol trots de 3  prijs in 
ontvangst nemen! Wie had dat gedacht?! Al na 
ons 1  jaar als nieuwe groep. De blijdschap was 
dan ook groot, en na afloop hebben we er een op 
genomen, zeg maar!!

e

e

de

e

Dit jaar zijn we wederom gestart met een 
enthousiaste groep meiden. We hebben 
gekozen voor een totaal andere uitstraling en 
dans. Iedere vrijdagavond hebben we keihard 
getraind om tijdens de pronkzitting van 8 
november 2008 weer een super mooie dans te 
laten zien. Ook zitten er weer heel veel uren werk 
in de kleding, schmink, en totale uitstraling van 
de groep. Het resultaat mag er dan ook wezen!!
Graag willen we bij deze een oproepje doen aan 
alle meiden van Beek tussen de 16 en…. jaar. 
Meld je bij ons aan! Kom gerust een keer kijken 
tijdens een van onze trainingen op vrijdagavond. 
We trainen in de muziekruimte van het Kulturhus 
van 19.30 tot 20.30/21.00 uur. Graag zouden we 
onze groep verder wi l len ui tb reiden. 
Danservaring is geen vereiste, als je er maar 
plezier in hebt! Aanmelden kan uiteraard tijdens 
de pronkzittingen, of stuur een mailtje naar: 

Zo, laat de Carnaval nu maar losbarsten! Wij zijn 
er klaar voor! We wensen iedereen dan ook een 
fantastische Carnaval toe, en voor onze nieuwe 
Prins Stanley de Goeije foute en zijn pages 
Marieke en Danique Alaaf, Alaaf, Alaaf!

Showdansgroep Different C.V. de Cavalieren

Marieke.mjp@gmail.com

Different met hun nieuwe uitstraling en dans tijdens de pronkzitting in het Kulturhus.
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� licht- en krachtinstallaties
winkelinstallaties
branddetectiesystemen
video-bewakingssystemen
(periodieke) keuringen

�
�
�
�

 
 
 
 

� energiebeheersing
computernetwerken
bejaardenalarmering
telefooninstallaties
industriële automatisering

�
�
�
�

 
 
 
 

�
�
�
�
�

 noodstroominstallaties
 inbraakbeveiliging
 toegangscontrole
 gebouwbeheersystemen
 service- en storingsdienst

Vestiging Nijmegen:
Biezenstraat 75
6541 ZP  Nijmegen
Telefoon:
Telefax:

024 - 3776944
024 - 3776846

Vestiging Heijen:
De Groote Heeze 42
6598 AV Heijen
Telefoon:
Telefax:

0485 - 511868
0485 - 518552

Erkend
Uneto

Beveiligings-
Installateur

Erkend
Uneto
Telematica-
Installateur

Erkend
Elektrotechnisch

Waarborginstallateur
Technisch Beveiligingsbedrijf

 
 
 

Voor schade, , reparatie of APK,
ga naar  en kies bewust!

Een  moment,
 in het  geen rust!

een beurt
Ben van Eck

afspraak op ieder
zelfs café hebben zijn handjes

Ben van Eck Auto's
Leuthsestraat 19a
6575 JD Persingen/ Wercheren
06-50602577/ 024-6841896

Vrijdags APK
zonder afspraak
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Beek anno 
1937

Op 22 Augustus a.s. nal het eerste groote Zoaerfeest van Ubbergen  9eek 
plaatsvinden op het bekende sportterrein aan de 9ongerdstraat.

Haraonie 'Bunst na Arbeid'

onder leiding van den Weleerkaarde Heer P. Blijn

St. Antonius

De voorverkoop van kaarten begint reeds volgende keek.

 
Het nal een dag korden van vroolijkheid en pret voor oud en jong.

Onne , kelke neer kelkillend haar aedekerking 
verleent, nal circa 1 uur een aunikale kandeling aaken door 9eek.
Alle jeugdvereenigingen kerken aan het feest aede, oadat aan hen het batig 
saldo ten goede nal koaen.

Een coaite, , kerkte reeds 
keken oa dit eerste noaerfeest grootsch en breed opgenet, tot een 
onvergetelijke dag te aaken. Voor een luttel klein bedrag nal aen een 
geheelen aiddag kunnen genieten. En aet dat alles kan iedere benoeker neer 
aooie prijnen kinnen.

Het prograaaa veraeldt:
Groote gekostuaeerde voetbalkedstrijd, een verrassing van de dag.
De rijvereeniging 9eek×Ubbergen nal haar vaardigheid te paard toonen in het 
ringsteken en hindernisspringen.

Het nieukste prograaaa veraeldt:
9ehendigheidskedstrijden in het fietsrijden door de grootere jeugd.
Onne kleuters nullen nakloopen. Lichaaelijke ontkikkeling kan aen nien door 
de turners van , die hun lenigheid deaonstreren op ×brug× of in 
×pyraaides×. Het Rad van Avontuur en de kerptent geven daar gelegenheid oa 
prijnen te kinnen.

 Het coaite nal 
nichnelf aet den verkoop belasten. Het bekende spreekkoord luidt: ×Wie de 
Jeugd heeft, heeft de toekoast×. Maar laat dit niet bij koorden alleen 
blijven. Voor de kleine bijdrage ( geldend als bekijs van toegang) kan aen 
een gehele aiddag genieten. Vele kleintjes aaken n groot jeugdkerk.

Mut artukel stonp un pe Pelperlanper van 7 ausustus 1937.

,O
ot

o:
 J

. p
e 

c
utt

.
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Zo ook aan mijn Prinsenjaar. 
Wat een feest en wat een enthousiaste mensen die 
dit allemaal voor mij mogelijk maakten.
Je moet het een keer meegemaakt hebben om het 
te geloven.
Ik moet zeggen, voor mij was het een onvergetelijk 
jaar.
Zo zijn er van die momenten die je bijblijven zoals, 
die graszoden door het dorp, ik geloof 1 kilometer 
lang van Sous tot aan mijn huis, geweldig!
En dan die scepter, ik kon er niet aan wennen om 
hem bij me te houden, dat  was het duurste van de 
hele Carnaval .
Laatst nog tijdens mijn laatste bezoek aan 
Kekerdom kostte me dit een rondje voor de zaal.
Maar ach, er zijn ergere dingen.
Al met al een super ervaring.
Dan wil ik toch nog even van de gelegenheid 
gebruik maken om n.l. mijn vrouw te bedanken voor 
alles wat ze voor mij gedaan heeft, Jeanine top!

En dan natuurlijk mijn pages Eline en Marieke en 
mijn adjudanten Sander en Freek, president 
Stanley en privé chauffeur Lampje; wat hebben 
jullie het goed gedaan!
Wat een lol hebben we gehad en zo moet het ook 
zijn want daar staat Carnaval voor, maar ook voor 
emotie, attentie en medeleven. 
Zoals mijn schoonmoeder, ze heeft het gelukkig 
nog allemaal mee mogen maken.
Ze was ernstig ziek, maar leefde weer helemaal op, 
ze was er trots op. Cis, jij ook bedankt!   
 
Verder wil ik jullie allemaal  bedanken voor het 
fantastische gevoel dat ik het afgelopen jaar
beleefd heb met de Carnaval!
Stan, ik hoop dat jij een net zo mooi jaar zult 
beleven als ik, maar jou kennende, zal dat wel 
lukken.

Ik zeg 3 keer alaaf en jullie weten: ook dit jaar zetten 
wij de bloemetjes buiten!
 
Groetjes,

Oud-Prins Arend d'n Eerste

Aan alles komt een eind

(Foto: Willy Bos)

(Foto: Henk Baron)

 

Behalve een rookworst, 
want die heeft er 2! 

Ja, aan alles komt een 
eind. 
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De mannen en vrouwen van.......

wensen alle Bekenaren

een fantastisch Carnaval toe.

UBBERGEN ANDERS

 
 
Gaat u een woning kopen of verkopen?

Laat een bouwtechnische keuring uitvoeren als u niet wilt worden verrast 
door kosten waar u niet op gerekend heeft.

Kijk op voor meer informatie.

Ook voor 
Ook voor 

Omdat wij weten dat vrije dagen kostbaar zijn keuren wij op verzoek ook
‘s avonds en zaterdags.
Hiervoor rekenen wij géén extra kosten!

www.checkmijnhuis.nl 

nieuwbouw/oplevering en meeloopkeuringen.
ver/bouwbegeleidingen en coördinatie.

 
 

Rijksstraatweg 124, 6573 DD Beek - Ubbergen Tel. 024  - 684 18 50

Voor het
monument

3x alaaf

 

Hallooo! 
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