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  Heemberichten nummer 16, december 2022 

 

Mededelingenblad van de Stichting Erfgoed Goirle 
“De Vyer Heertganghen” 
Verschijnt 3x per jaar 
Secretariaat/redactie: 
Adres: Nieuwe Rielseweg 41-43, 5051 PD  Goirle 
Email: secretariaat@heemkundekring-goirle.nl 
Telefoon: 013 5348972 

Gaan we weer los? 

Het lijkt erop dat de wereld en het leven in Ne-
derland weer genormaliseerd worden. Althans 
Corona zal ons leven niet meer bepalen en plat-
leggen, denken we. Eerlijk gezegd weten we maar 
amper hoe het zit en hoe het allemaal gebeurd is, 
maar we willen toch wel al losgaan. We snappen 
er eigenlijk nog steeds niet veel van, van dat 
beestje dat als Covid-19 door de wereld ging. 
China zit nog steeds wel onder de Corona-duim, 
maar Afrika heeft – op Egypte en Zuid-Afrika na - 
hoegenaamd geen last gehad van die Corona. 
Hoe kan dat nou? Het virus houdt zich niet aan de 
afspraken, zeg ik vaak….  

Maar wij kunnen en mogen in Nederland weer 
doorgaan met het normale leven (met files en 
zo…). Na twee jaar absentie – géén kerstviering, 
géén Driekoningenzingen, géén grote heemreis – 
gaan we nu weer los. Weer een kerstviering, 
weer Driekoningenzingen op vrijdag 6 januari 
2023 en hopelijk ook weer een grote heemreis 
komend jaar. 

Gelukkig wel, want mijn heemvingers jeuken 
weer. Er is ook zoveel om na te pluizen, zoveel 
om van te genieten in de Goirlese historie. Ik was 

afgelopen oktober al weer in het Regionaal Ar-
chief in Tilburg (RAT), om te gaan zoeken of ik van 
de inkwartiering van Theo van Doesburg (die van 
De Stijl) iets kon vinden in het archief van Alphen 
& Riel of van Goirle. Maar helaas: niets te vinden 
... Maar ik blijf zoeken in alle hoeken en gaten, of 
ik iets interessants kan vinden. Neem nu bijvoor-
beeld de vondst van de werkbank van De Kiek uit 
de Tweede Wereldoorlog, of die fraaie inge-
kleurde kaart van de “gemeente Goorle” uit 
1920. Ze staan beide achter in het kerstnummer 
van Rondom de Schutsboom, kijk maar eens hoe 
fraai die vondsten zijn! Om je heemvingers bij af 
te likken…  

Het blijft boeien, die gewone geschiedenis van 
ons eigen dorp Goirle… Zoek mee! Ik ben alweer 
met het volgende overwerp bezig; die Spaanse 
Hoek in Riel aan de rand van onze gemeente, hoe 
zat het daar vroeger eigenlijk mee?? Toen Valen-
tinus van Wezel er geboren werd (in 1846) of nog 
eerder…? Zou het Spaanse leger van Spinola daar 
gelegen hebben in 1637?? Ik denk van wel, maar 
ik moet het nog wel bewijzen…. 

Jan van Eijck, voorzitter   

 

= Lezingen en excursies = 

Excursie naar het MEDUCEUM in Turnhout, woensdag 21 september 2022

Op woensdag 21 september brachten wij met 20 
deelnemers een bezoek aan het MEDUCEUM in 
Turnhout.  

Het Medisch Educatief Museum  of kortweg ME-
DUCEUM vertelt de rijke geschiedenis over de 
zorg voor zieken maar ook de levensloop van 
dokter Paul Janssen. Deze arts en ereburger van 
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Turnhout is na Pater Damiaan de grootste Belg 
ooit. 

In de Kempen was dokter Janssen een geliefd 
werkgever die samen met zijn team bijna 100 
nieuwe geneesmiddelen ontwikkelde, die over de 
hele wereld miljoenen mensenlevens redden. 
Wie kent niet “Janssen farmaceutica” of “Johnson 
& Johnson”….. 

Verscholen achter de muren van het Sint Vic-
torinstituut ontvouwt zich, in de zalen van het 
voormalig internaat, de evolutie van de zorg voor 
zieken en de strijd tegen ziekten. Het is mooi in 
beeld gebracht door het medisch materiaal dat 
gasthuiszuster Alena verzamelde tijdens haar 
loopbaan in het Turnhouts Elisabethziekenhuis. 
Elke heelkundige discipline krijgt ruime aandacht 
in de mooie vitrines. Het geeft een duidelijk beeld 
van de ontwikkeling die de geneeskunde in de 
20ste eeuw heeft doorgemaakt. Heel veel attribu-
ten herkenden we nog en  sommige anekdotes 
waren ook aardig om te horen, maar het accentu-
eerde vooral de enorme vooruitgang door de di-
gitale verworvenheden van dit moment.  

Een groot deel van het museum is gewijd aan de 
verdiensten van dokter PAUL JANSSEN. Hij was de 
oprichter van een van de meest innovatieve en 
inspirerende farmaceutische bedrijven van de 
wereld. Hij startte in 1953 zijn bedrijf en bracht in 
1955 een eerste door hem zelf ontwikkeld medi-
cijn op de markt. Hij legde sterk de nadruk op on-
derzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmid-
delen en vaccins en in 1957 werd een researchaf-
deling opgericht die uitgroeide tot een internatio-
nale campus met 2000 wetenschappers. Sinds 

1961 maakt Janssen deel uit van de wereldwijde 
farmaceutische groep Johnson & Johnson. 

In1989 kreeg het bedrijf als een van de eerste 
westerse farmaceutische bedrijven toegang tot 
China. Het bedrijf staat in Xian, in de buurt van 
het beroemde terracotta leger, dat door schim-
mels wordt bedreigd. Janssen farmaceutica 
speelt een grote rol in het beschermen van het 
beroemde Chinese erfgoed. Ook het Indiase Mi-
nisterie van Cultuur heeft contact gezocht voor 
bescherming van archeologische sites in India. 

Het is een indrukwekkende lijst van farmaceuti-
sche bemoeienissen, waar het bedrijf van Paul 
Janssen bij betrokken is. Medicijnen die ook bij 
ons bekend zijn, zoals fentanyl, daktarin en imo-
dium zijn mede door dokter Janssen ontwikkeld, 
geproduceerd en op de markt gebracht. Op dit 
moment zijn er in België meer dan 5000 werkne-
mers bij Janssen farmaceutica, die betrokken zijn 
bij het productieproces van medicijnen; van lab 
tot bij de patiënt. 

Janssen farmaceutica is de meest aantrekkelijke 
werkgever in België en kreeg in 2021 weer de 
Randstad Award.  

Als dank voor ons bezoek en aandachtige belang-
stelling kregen we allemaal een Corsendonkbier-
bon, waarvan een aantal van ons ook meteen 
ging genieten. 

Het was een mooie afsluiting van ons bezoek aan 
het Meduceum in Turnhout. 

Anne Heeren 

Werkgroep Lezingen en Excursies

 

Lezing “De opkomst, bloei en ondergang van de textiel in Tilburg en Goirle” 

Door Astrid de Beer op dinsdag 18 oktober 2022

Voor een aandachtig gehoor van meer dan veer-
tig personen heeft mevrouw Astrid de Beer in 
wijkcentrum de Wildacker een lezing gehouden 
met als titel: “De opkomst, bloei en ondergang 
van de textiel in Tilburg en Goirle”. 
Astrid de Beer is reeds een aantal jaren als pro-
jectleider cultuurhistorisch onderzoek werkzaam 
bij het Regionaal Archief Tilburg (RAT). Zij heeft 
historisch onderzoek gedaan onder meer naar de 
historie van de regionale textielindustrie met het 
accent op Tilburg. 
In haar lezing gaf zij mede aan de hand van licht-
beelden een helder overzicht van de wijze 

waarop de textielnijverheid zich ontwikkelde 
vanaf de middeleeuwen tot het verval van de in-
dustrie in de zestiger en zeventiger jaren van de 
twintigste eeuw. 
Hoewel voor de meeste toehoorders de textielnij-
verheid niet geheel onbekend is was het toch 
goed om kennis te nemen niet alleen van de fei-
ten maar vooral van de oorzaken en gevolgen die 
met de historische feiten samenhangen.  
Astrid de Beer bood tijdens de lezing ruimschoots 
gelegenheid tot het stellen van vragen zodat 
sprake was van interactie. Enige toehoorders 
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gaven daarbij blijk van een aantal relevante feite-
lijke omstandigheden kennis te dragen. 
Spreekster gaf zelf aan welke deelonderwerpen 
door haar in detail niet waren onderzocht en con-
cludeerde daarmee ook dat nader onderzoek in 
dat kader zeker op zijn plaats zou zijn. Volgens 

Astrid is historisch onderzoek naar de textielge-
schiedenis van Goirle in het bijzonder zeker de 
moeite waard. 

Clemens Crombach 
Werkgroep Lezingen en Excursies 

 
 

Excursie kerk van Sint Jans Onthoofding te Goirle, maandag 28 november 2022 

Rondleider: Jan van Eijck; organist : Rob Nederlof 

Voor een gehoor van ongeveer vijftig heemvrien-
den hield de voorzitter van onze heemkunde-
kring, Jan van Eijck, een zeer interessante rondlei-
ding in de Goirlese kerk van Sint Jan. 
Puttend uit zijn rijke kennis van de regionale en 
lokale geschiedenis bracht Jan van Eijck aan de 
hand van een chronologische verhaallijn de histo-
rische feiten voor zijn toehoorders tot leven.  
Na een beschrijving van de voorbereidingen die 
geleid hebben tot de totstandkoming van de hui-
dige kerk in 1898 ging Jan in zijn uitleg de kerk 
qua interieur “aankleden.”  Bijzonder is dat het  

Figuur 1. Overzicht kerk St Jan vanaf orgelbalkon 

tot het jaar 1933 heeft geduurd vooraleer het 
kerkelijk interieur geheel was “aangekleed” en 

voorzien was van glas in lood ramen, heiligen-
beelden en zijaltaren. 
De heiligen werden toegelicht aan de hand van 
hun medische specialisaties als reden en grond-
slag voor de kwalen waarvoor de gelovigen hulp 
bij hen zochten. Ook werden de weldoeners die 
stoffelijk hadden bijgedragen tot de aankleding 
van de kerk niet onbenoemd gelaten. Voor een 
aantal had Jan wel een anekdote paraat. 
Na afloop van de boeiende rondleiding onthaalde 
de bekende organist Rob Nederlof de heemvrien-
den op een zeer mooi orgelconcert op het grote 
orgel in de kerk van Sint Jan. 

 
Figuur 2. Orgelbespeling door Rob Nederlof 

Dit orgel, gebouwd in 1856 door orgelbouwer F. 
Loret-Vermeersch uit Mechelen (B), werd door 
Rob Nederlof fantastisch bespeeld in een door 
hem gekozen zestal composities van Johann Se-
bastian Bach. Daarbij kregen de toehoorders van 
nabij interessante uitleg over het kerkorgel door 
plaats te nemen op het oksaal. 

Clemens Crombach 
Werkgroep Lezingen en Excursies
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Geslaagde Open Monumentendag in Goirle 

Op zaterdag 10 september jl. 
werd al vroeg de vlag gehesen 
op het Heemerf aan de Nieuwe 
Rielseweg in Goirle. De vlag van 
Open Monumentendag wel te 
verstaan en daarom werd het 
Heemerf de gehele dag openge-
steld voor bezoekers die een 
kijkje konden nemen op het ge-
hele Heemerf. Onder andere 
het Smiske, een wevershuisje 
geheel ingericht zoals het rond 
1900 eruit moet hebben gezien. 
Het museum, met een collectie 
van archeologische (ge-
bruiks)voorwerpen, curiosa en 
devotionalia. En de andere his-
torische gebouwen zoals de 
potstal, karloodsen, bijenstal, paardenmanege en 
natuurlijk de kruidentuin. Tot slot nog de lang-
deelschuur waarin als bonus een foto-tentoon-
stelling was ingericht van foto’s van oude gebou-
wen uit Goirle en Riel, geschonken door de fami-
lie van de overleden Goirlenaar en amateurfoto-
graaf Rinus van Boxtel.  

Veel belangstelling 
Het was voor het organiserende comité, be-
staande uit Joost Mols, Gerrit van Heeswijk en 
Fons Smits afwachten of hun inspanningen niet 
voor niets waren geweest. Echter hun verwach-
tingen werden ruim overtroffen. De gehele dag 
was er ruime aanloop, ook van mensen die nog 

nooit op het Heemerf waren ge-
weest. De meesten waren echt 
geinteresseerd en verrast door 
wat er op het Heem te zien is. Met 
name de foto-tentoonstelling kon 
zich verheugen op grote belang-
stelling, niet in de laatste plaats 
omdat mensen de oude gebou-
wen, waarvan er vele niet meer 
waren, herkenden en er zelfs ver-
halen over konden vertellen. Zo 
was er een mevrouw die haar ou-
derlijk huis annex winkel herkende 
in de Molenstraat. Destijds win-
kelde daar slager van de Wal. Het 
huis staat er nog als laatste in de 
rij in de Molenstraat, vlak voor de 
Muldersweg. En zo was het gezel-

lig toeven in de Vlaamse schuur ook vanwege het 
herfstachtige weer en vooral omdat er koffie en 
thee geserveerd werd met de traditionele koek. 

Elke jaar Open Monumentendag 
Ook volgend jaar zal er een Open Monumenten-
dag zijn. Hiervoor heeft het comité al één item 
vastgelegd. Een bezoek aan het nieuwe kantoor 
van de HaVep. Een duurzaam energiearm ge-
bouw en het modernste wat er op dit moment te 
vinden is. Dit jaar lukte het bezoeken er van niet 
omdat er veel belangstelling voor bestaat. 

Fons Smits 
Werkgroep Steengoed Goirle 

 

= Heemberichten allerlei = 

Bezoek aan scholen. 

In de coronatijd kon er weinig in Nederland. Zo ook de jaarlijkse bezoeken van de scholen gingen vaak niet 
door. Toch was er een school die het plan opvatte om kinderen van de hoogste groepen e.e.a. mee te ge-
ven over de geschiedenis van Nederland. Ze zochten een aantal kenners bij elkaar die in de klas informatie 
over hun deel zouden komen geven. Zo was er een bijeenkomst over archeologie, over de geschiedenis van 
ons dorp, over ambachten en zo nog enkele. Het aandeel van onze stichting betrof een bezoek aan de 
school Kameleon om daar de leerlingen het een en ander te vertellen en laten zien over de geschiedenis 
van ons dorp en dat werd natuurlijk door een van onze mensen gedaan. Gewapend met een PowerPoint 
presentatie en diverse voorwerpen is hij naar de Kameleon gegaan en heeft daar de leerlingen van alles 
verteld over het verleden van het dorp. Met de voorwerpen konden de leerlingen proberen te raden waar-
voor het voorwerp gediend had. In terugblik een leerzame middag voor deze leerlingen.  

Figuur 3. Vlag monumentendag 
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Goed voorbeeld doet natuurlijk volgen en zo’n volgend verzoek is reeds binnen gekomen van Schoolge-
meenschap De Keijzer waar mogelijk in januari ook 2 van onze mensen acte de presence zullen geven. 

Gerrit van Heeswijk 

Vragen van en aan het Heem 

Onze Stichting Erfgoed Goirle “de Vyer Heertganghen” heeft veel foto’s, bidprentjes, kranten zoals het 
Goirles Belang, Goirles Nieuwsblad en vele andere kranten, die betrekking hebben op Goirle. Daarbij zijn 
vele geschiedkundige onderwerpen over Goirle bewaard in ons archief. Vele mensen weten niet wat er al-
lemaal in ons archief bewaard wordt. Iedereen kan daar een beroep op doen. Maar even binnen wippen is 
niet altijd doenbaar. Daarom kunnen er vragen gesteld worden via het secretariaat van het “Erfgoed 
Goirle”. Die vragen worden dan doorgespeeld aan diegene die daar het beste op kan antwoorden. Hij of zij 
neemt dan contact op met de vragensteller, vermeld daarom uw adres of emailadres bij uw vraag. 

Namens het archiefteam: Joseph Wijdemans  

Hieronder een aantal foto’s waar we graag meer informatie over willen hebben. Herkent u mensen of weet 
u waar en in welke periode de foto is gemaakt, laat het ons dan weten. Stuur uw antwoord naar secretari-
aat@heemkundekring-goirle.nl. 

   

Figuur 4. Foto 1     Figuur 5. Foto 2    Figuur 6. Foto 3 

 

  

Figuur 7. Foto 4        Figuur 8. Foto 5 

mailto:secretariaat@heemkundekring-goirle.nl
mailto:secretariaat@heemkundekring-goirle.nl
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2022/12/bruidspaar-4.jpg
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2022/12/bruidspaar-2.jpg
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2022/12/bruidspaar-1.jpg
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2022/12/familie.jpg
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2022/12/bruidspaar-3.jpg
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Figuur 9. Foto 6 

De foto’s zijn in groter formaat ook via de website te bekijken; klik hiertoe op de betreffende foto  

Facebook 

Sinds kort heeft de heemkundekring een facebookpagina en daarmee heeft zij haar intrede gedaan in de 
wereld van de ‘social media’. We hopen hiermee meer Goirlenaren te kunnen interesseren voor het werk 
van de kring en in contact te komen met personen en groepen die informatie verzamelen over het (re-
cente) verleden van Goirle en fotomateriaal en verhalen met ons willen delen. Het beheer van de pagina 
ligt bij Gemma van de Klundert (u kent haar ongetwijfeld van haar inzet voor het Historisch Verzamelalbum 
“Goed leven in gemeente Goirle”). Als u iets op de facebookpagina wilt publiceren, neemt u dan met haar 
contact op.  
Voor het project "Bevrijd van de vergetelheid" zijn we op zoek naar gegevens van 62 oorlogsslachtoffers 
van Goirle. We hopen deze straks (voor 4 mei 2023) bij de Wiki-Midden-Brabant allemaal een gezicht en 
verhaal te kunnen geven. 
Via bijgaand linkadres  https://www.facebook.com/Stichting.Erfgoed.Goirle  gaat u rechtstreeks naar de 
facebookpagina. Ook op de website vindt u een link naar de facebookpagina. 

Rabo ClubSupport 

 

Figuur 10. Opbrengst actie Rabo ClubSupport 

https://www.facebook.com/Stichting.Erfgoed.Goirle
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2022/12/bruidspaar-5.jpg
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Driekoningenzingen 

Twee jaar is het Driekoningenzingen in Goirle niet door kunnen gaan. Doodzonde, zo’n mooie oude traditie. 

We laten deze diepgewortelde traditie niet zomaar verdwijnen en op vrijdag 6 januari 2023 organiseert de 

Stichting Erfgoed Goirle weer het Driekoningenzingen. Bekijk de aankondiging in Goirles Belang van 14 de-

cember 2022 (pagina 3) via bijgaande link: https://newsstand.nl/view/GoirlesBelang/20221214  

Gôolse Geheimen 

Wij willen iedereen die het afgelopen jaar heeft meegelopen hiervoor bedanken en een gelukkige kerst en 
een voorspoedig 2023 toewensen. 

De eerst volgende wandeling staat gepland op 29 januari. In het Goirles Belang zal er op tijd aangegeven 
worden waar deze eerste wandeling in het nieuwe jaar zal plaats vinden.  

Ton Smulders, namens de gidsen van Gôolse Geheimen 

De Koerier, het kwartaalblad van Brabants Heem 

Klik hier om De Koerier nr. 95 (december 2022), het kwartaalblad van de stichting Brabants Heem te bekij-
ken. U wordt doorverbonden met een pagina op onze site en kunt daar het pdf-bestand openen. 

Laatste Reuzennieuwsbrief, november 2022, nr. 18 

De Reuzennieuwsbrief verschijnt periodiek. Reuzen en reuzinnen behoren tot het immaterieel (cultureel) 
erfgoed. Reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia symboliseren de identiteit van de Rielse en 
Goirlese gemeenschap. 

Onderhoud van het Heemerf (vacatures) 

Het heemerf vraagt continue allerlei onderhoudswerkzaamheden. 
Reparaties aan de gebouwen, schilderwerkzaamheden, aanpassin-
gen van de inrichting etc. 
Voor deze klussen en ook 
voor de steeds terugke-
rende onderhoudswerk-
zaamheden van het heem-
erf, zoals het vrijhouden 
van de paden, het schoon-
houden van de bestrating, 
het snoeien van bomen en 
struiken, het verwijderen 

van bladafval uit de dakgoten etc. kunnen we nog wel wat extra han-
den gebruiken. Lijkt het u wat om onze onderhoudsgroep te verster-
ken, loop dan een keer binnen op een donderdag- of zaterdagoch-
tend (dan zijn heemvrijwilligers op allerlei gebied aan het werk) en 
kunnen we bekijken welke activiteiten u het meest aanspreken.  

 
 

= Nieuwe titels bibliotheek = 

In de afgelopen periode (september – december 2022) konden we de volgende titels aan de bibliotheek 
toevoegen:  

- Tradities in Brabant. Ineke Strouken, Tjeu van Ras, Kees van Kempen, 2022 
- De laatste getuigen. Caroline Evers, Paul Spapens, 2019 
- Ooggetuigen vertellen over de bevrijding van Tilburg. 
- Stadslezen. Teksten op straat in Tilburg . Cees van Raak, 2006 
- Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Gerard van Gurp, 2004  

Figuur 12. Heemtuin met doorzicht op molen 
De Wilde 

Figuur 11. Plaatsing zonnewijzer. Omringd 
door een aantal adviserende heemleden 
legt Martin Backx de laatste land aan de 
standaard voor de zonnewijzer. 

https://newsstand.nl/view/GoirlesBelang/20221214
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2022/10/De-Koerier-Nr95.pdf
http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/wp-content/uploads/2022/06/ReuzenNieuwsbrief-18.pdf
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- Proto-industrialisering in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1620-1820. 
- Het verhaal van Tilburg. Henk van Doremalen, 2013 

De boeken staan in een kast in de vergaderruimte op het heem en kunnen daar worden ingezien. Heemleden 
kunnen boeken ook voor een beperkte periode lenen. Het heem is geopend op donderdag- en zaterdag-
ochtend.  
 

= Schenkingen = 

Schenkingen in het laatste deel van 2022 

- Metalen voorwerp om putten te ontdoen van drek en vaste voorwerpen. 
- Doopjurk waarin diverse Goirlese kinderen gedoopt zijn. (Fam. Hendriks). 
- Toestemming om diverse familiefoto’s te scannen uit fotoboek van Toon Vermeer. 
- Geschilderd portret van Jan Mes. (V. Mes). 
- Oorkonde voor lid Hollanders wegens een 55-jarig lidmaatschap van Gilde St. Mauritius. 
- Medicijnflesje met etiket van drogisterij Vekemans. (Recente geschiedenis wordt vanzelf oud). 
- Brander voor soldeerwerkzaamheden. 
- Soldeerbout. 
- Kogelhuls waarvan een kandelaar gemaakt is voor oorlogshoek. 
- Naambord van schoenmakerkij Spierings. (Fam. Spierings). 
- Oorkonde voor Jan Mallens voor zijn inzet op diverse terreinen in de gemeente. (Fam. Mallens). 
- Geschilderd portret van Albert Pirenne als trappistenbroeder Christian door Ton van Meerendonk. 

(M. de Jong). 
 

= Agenda = 

22 december 2022 Kerstviering mmv het Canned Classics strijktrio en dwarsfluitensemble ’t Ansámbol. 
6 januari 2023 Driekoningen zingen 
9 januari 2023 Nieuwjaarsbijeenkomst Heem 
24 januari 2023 Lezing door A. Swanenberg: Taal, cultuur en identiteit in Noord-Brabant  
28 februari 2023 Lezing door A. Neggers: Rechtspraak Schepenbanken in de historische Meijerij.   
21 maart 2023 Lezing door A. Bijsterveld: Oud en Nieuw regionalisme in Europa; ’t geval Noord-Brabant 
april 2023 Ledenraadpleging 
april 2023 Excursie   
mei  2023 Excursie   
 

- Ω - 
 


