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Sinds begin dit jaar verzorgen wij de productie, opmaak en verzending van de nieuwsbrieven. 
Elke nieuwsbrief wordt afgesloten met een klein nawoord, maar deze keer doen we een voor-
woord.

De schoolvakanties zijn begonnen, alle KNLTB activiteiten zijn inmiddels afgerond. 
Het Swaagertoernooi zit erop en ook in de mixcompetities zijn afgelopen zaterdag de laatste 
wedstrijden gespeeld. Zeeland loopt vol met toeristen die een groot deel van onze lokale 
economie weer flink aan ‘t werk zetten.

De redactie heeft dan ook besloten een kleine “zomer-pauze” in te lassen. Dit betekent dat er 
tot eind augustus geen volledig gevulde nieuwsbrieven worden  gemaakt. Eventuele 
belangrijke mededelingen worden wel gewoon verstuurd via een tekstbericht vanuit de 
ledenadministratie. 

Iedereen een fijne vakantie toegewenst.

Jan-Willem en Jac

In deze nieuwsbrief:

Voorwoord redactie

- Voorwoord redactie
- Bestuursmededelingen; agenda, vrijdagavond-toss, jubileumviering, Led-verlichting
- Openstaande plaatsen Zomertoernooien; deelnemers en catering
- Najaarscompetitie; indeling
- Correctie schoonmaakrooster
- Mixcompetitie; eindstanden
- Vrijwilligers uitgelicht; Wilma en Ad Boone- Vrijwilligers uitgelicht; Wilma en Ad Boone
- Dagverslag 1e zomertoernooi; Aart Cramer
- Er is er een jarig !  



Vrijdag 13 juli;         19.00 uur eerste vrijdagavond-toss, daarna elke vrijdag
Zaterdag 14 juli:       14.00 Slotfeest voorjaarscompetitie (toss 14:00 , BBQ 17:00) 
Donderdag 19 juli:      09.00 2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Donderdag 2 augustus:   09.00 3e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Donderdag 16 augustus:  09.00 4e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Donderdag 30 augustus:  09:00 5e Open Zomertoernooi Mix Dubbel 
Zaterdag 1 september: Zaterdag 1 september:   09.00 Dames dubbeltoernooi 
Vrijdag 7 september:     09.00 ATV Toernooi 
Zondag 16 september:   14.00 Jubileum-viering t.g.v. 40-jarig bestaan Zer Oirts

N.T.B. Slottoss, Jubileumfeest, Herfsttoss en vrijwilligerslunch

Agenda

Vrijdagavond-toss
Vanaf vrijdag 13 juli kan er weer wekelijk getosst worden door alle seniorenleden. 
De aanvang is 19.00 uur.

Het bestuur roep alle leden op om zondag 16 september vanaf 14.00 uur met diktedrukte 
letters in  de agenda te noteren. Dan vieren we namelijk ons 40-jarig jubileum. Officieel was 
10 maart de datum maar de banen waren toen nog niet bespeelbaar en we willen natuurlijk 
wel iets in combinatie met een tennisactiviteit doen. U hoeft die avond zelf niet voor eten te 
zorgen. Dat doen wij. Wijnand Vette en Aad van der Valk bereiden het voor. Zij maken een pro-
gramma, maar daarover leest in in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Zondag 16 september; 
viering 40-jarige jubileum Zer Oirts

Alle mixcompetities zijn sinds afgelopen zaterdag 8 juli  afgerond. Hierbij een overzicht van de 
eindresultaten.

Zer Oirts 1 zaterdag 35+ hoofdklasse:  plaats 6 (van 8)
Zer Oirts 2 zaterdag 35+ klasse 3:    plaats 2 (van 7)
Zer Oirts 1 zaterdag 17+ klasse 3:    plaats 8 (van 8)

Zondag 16 september; 
viering 40-jarige jubileum Zer Oirts

Mixcompetitie; eindstanden



Zoals de meeste leden wellicht weten is enkele maanden geleden één van de schakelkasten 
voor de baanverlichting behoorlijk beschadigd en wel zodanig dat vervanging noodzakelijk is. 
Gelukkig dekt de verzekering de schade. Dat is aanleiding voor het bestuur geweest om zich 
te bezinnen op de vraag: Hoe nu verder met de baanverlichting? Gaan we verder met de 
huidige, vernieuwde, baanverlichting of gaan we over op veel duurzamere ledverlichting? 
VervangingVervanging van de tweede schakelkast zal waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten en 
ook de lampen zijn, gelet op de technische levensduur, aan vervanging toe. Aan ledverlichting 
zit een beduidend hoger prijskaartje, maar met:

- de verzekeringsgelden voor de schakelkast
- een subsidie van het Rijk
- een belangrijke besparing op de aansluitwaarde (die gaat van 3x35 Ampère naar 3x25 A) 
- de besparing op het energieverbruik

blijkt dat aanschaf van ledverlichting beduidend goedkoper is. blijkt dat aanschaf van ledverlichting beduidend goedkoper is. 

De huidige schakelkasten zijn dan overbodig, de bestaande masten kunnen blijven, daarop 
komen nieuwe armaturen met de ledlampen en veel compactere schakelkastjes. Onder de 
voorwaarde dat subsidie wordt verkregen, heeft het bestuur besloten, na een grondige 
verkenning van de verschillende mogelijkheden, om tot aanschaf van ledverlichting bij het 
bedrijf Van Oostendorp over te gaan. 
HetHet tijdspad is nu zo, dat eerst opdracht wordt gegeven onder genoemde voorwaarde, dan 
wordt de subsidie aangevraagd. Als daarover positief wordt beslist - hetgeen de stellige 
verwachting is - kan de aanleg worden gerealiseerd. In het najaar zou dat moeten kunnen 
plaatsvinden.

Heeft het bestuur de bevoegdheid over zo’n flinke investering zo maar te beslissen?
Kort en bondig, het antwoord is: ja. 

NormaalNormaal gesproken zou een dergelijke investering natuurlijk aan de leden in de jaarlijkse 
ledenvergadering worden voorgelegd. Het bestuur had hiervoor het liefst gekozen. Maar 
daarop wachten is niet verstandig in verband met de staat van de huidige schakelkasten. Een 
extra ledenvergadering in de zomerperiode is ook niet erg praktisch. Kijken we dan 
vervolgensvervolgens naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement dan blijkt dat het bestuur de 
bevoegdheid heeft om over deze investering te beslissen. Het (geïndexeerde) bedrag dat 
daarin wordt genoemd voor uitgaven waarvoor goedkeuring van de ledenvergadering nodig 
is, ligt nog ruim boven het bedrag van de ledverlichting. In de jaarstukken die in de eerstvol-
gende jaarlijkse ledenvergadering aan de orde komen, kunnen de leden kennisnemen van 
alle financiële ins en outs van deze investering
Het bestuur hoopt met deze informatie de leden voldoende te hebben ingelicht over deze 
voor de vereniging belangrijke duurzame, toekomstbestendige investering.
Jan Adriaanse is bereid alle technische vragen te beantwoorden (06-40123661). 
Voor overige vragen kunt u terecht bij voorzitter Piet Filius (06-81351668).

Ledverlichting





Het eerste zomertoernooi zit erop. Afgelopen donderdag 5 juli was het, onder leiding van 
Marja Hootsmans, een zeer geslaagde dag; mooi weer, een volle bezetting, heerlijke catering 
verzorgd door Joke en Jan Adriaanse, en spannende wedstrijden van begin tot einde van de 
dag. Verder in deze nieuwsbrief lees  je een dagverslag met bijbehorende foto’s uit de koker 
van  Aart Kramer. Bedankt voor je bijdrage, Aart.
Voor de aankomende toernooien is er nog een aantal deelname-plaatsen beschikbaar, dus 
geef je nog snel op bij Marja Hootsmans: telefoon 06-37555467, of per e-mail naar 
vanbeekmarja@gmail.com vanbeekmarja@gmail.com 
Mocht je geen dubbel- of mixpartner hebben maar toch graag willen meespelen, kun je dit 
ook aangeven bij Marja, zij zal dan haar best doen om een partner voor je te vinden.

Ook voor de catering is er nog een aantal data niet volledig ingevuld. Vind je het leuk om op 
2,2, 16 of 30 augustus een dagje in de weer te zijn met potten en pannen, laat dit dan even 
weten aan Piet Filius: telefonisch naar 0118-591913 of per e-mail naar pjfilius@zeelandnet.nl.  
Je hoeft echt geen volleerd kok te zijn, en er is altijd hulp beschikbaar tijdens het “piekmo-
ment” op deze dag;  de lunch. Je doet er de vereniging een groot plezier mee, en het is ook nog 
ontzettend gezellig en leuk om te doen. 

Openstaande plaatsen zomertoernooien; 
deelnemers en catering

Onze vereniging zal dit jaar met maar liefst 8 competitie teams gaan deelnemen aan de 
najaarscompetitie. Dat zijn 2 teams meer dan vorig jaar en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee!
Als er leden zijn die hun naam missen of onjuistheden ontdekken in het overzicht, kun je dit 
melden door het sturen van een mailtje naar competitie@zeroirts.nl

Donderdagavond 8/9 1e klasse
Marian van Doorn ©
Elna Dieleman
Sandra v.d. Putte
Dorinda Wondergem

Donderdagmorgen HD 50+
Piet Filius ©
Adrie Contant
Jo Jobse
Aart Cramer
Arry Jobse
Jan MaljersJan Maljers
Peter Huybregtse

Donderdag Gem. Dubbel 50+
Frans Meur
Rob Slootbeek
Ad Boone
Marjan van Stijn ©
Marja Hootsmans
Anita KoemanAnita Koeman
Paul Bracke Reserve
Inge de Pagter Reserve

Vrijdagavond HD 17+
Diederick Baars
Jan Willem Jansen
Ronnie van Schaik ©
Jordi van Schaik
Erik Wijkhuijs Reserve
Ton Snijders ReserveTon Snijders Reserve

Indeling najaarscompetitie



Vrijdagavond DD 17+
Michèle Snijders- Swaager 
Ester Wierda
Ellen van Schaik ©
Suzan v.d. Valk
Claudia Muller
Elna Dieleman ReserveElna Dieleman Reserve

Zaterdag Heren 17+
Ton Snijders
John Vogel
Jac Uytdewilligen 
Klaas Wierda ©
Eric v.d. Sommen
Erik Wijkhuijs ReserveErik Wijkhuijs Reserve
Piet Filius Reserve

Zaterdag Dames dubbel 17+
Connie v.d. Valk
Mariska Uytdewilligen
Vera Koole
Daniëlla Vette ©
Cisca Duden

Zaterdag gemengd dubbel 17+
Aart Cramer ©
Jacco Wijnands
Jo Jobse
Marja Hootsmans
Bea Fongers
Dorinda WondergemDorinda Wondergem
Niesje Bakker
Corry Meyers Reserve

Indeling najaarscompetitie (vervolg)

Door een communicatiefoutje heb ik een foutief schoonmaakrooster naar de teamcaptains 
gestuurd en via onze digitale nieuwsbrief laten publiceren. Hierbij het definitieve 
schoonmaakrooster clubhuis 2018 LTC Zer Oirts. Dit nieuwe rooster hangt inmiddels ook in de 
kantine achter de bar op het publicatiebord.

Met sportieve groet en excuses voor de verwarring en het ongemak,

Aart Cramer, Secretaris L.T.C. Zer Oirts

Schoonmaakrooster Clubhuis







Zer Oirts 1  handhaaft zich in hoofdklasse 35+
Na 7 speelronden heeft ons eerste mixteam zich op de allerlaatste speeldag veilig gespeeld in 
de strijd tegen degradatie. Een ongekend spannend competitie-verloop was het dit jaar, 
waarin er op de laatste speeldag nog 5 teams in aanmerking kwamen voor 2 degradatie-
plaatsen, en er bovenin nog 3 teams streden om de eeuwige roem; het kampioenschap.
Uiteindelijk bleek dat Zer Oirts met een felbevochten 3-3 gelijkspel tegen Westerschouwen 
nog ruim boven de rode streep is geëindigd, omdat de gedegradeerde teams (Duiveland en 
Zierikzee) beiden met 6-0 hard onderuit gingen. 

Gelukkig is Zer Oirts  met dit behaalde resultaat ook in 2019 weer vertegenwoordigd in de 
hoofdklasse Mix. Een gezellige competitie waarin het gemiddelde spelniveau het afgelopen 
jaar flink is gestegen. De meeste verenigingen hebben een aantal nieuwe, vaak jongere 
spelers op niveau 4/5 aan hun team toegevoegd, om hun felbevochten plek in de hoofdklasse 
veilig te kunnen stellen. Dit jaar is dit ten koste gegaan van het in samenstelling ongewijzigde 
Zierikzee, jarenlang een vaste middenmoter in de poule. Voor het vorig jaar gepromoveerde 
Duiveland was het verblijf in de hoofdklasse van korte duur. Na 1 seizoen weer gedegradeerd.

InIn de strijd om het kampioenschap trok dit jaar Scharendijke aan het langste eind. Met een 
gelijk aantal overwinningen dan ‘t Swaecke, maar met een beter saldo op basis van onderling 
resultaat, kon bij Scharendijke op het eind van de dag de champagne ontkurkt worden. Vanuit 
Serooskerke willen we hierbij de hartelijke felicitaties overbrengen aan Scharendijke  !

De laatste zonnige competitiedag werd gezamenlijk met tegenstander Westerschouwen 
afgesloten op het grasveld met een borrel en een royale tafel vol met Zeeuwse Zaligheden. 
Mossels dus, maar ook Meer; pasta bolognese met salade voor de niet-mosselliefhebbers.
TonTon en Jac hadden er, zoals elk jaar op de slotdag, hun schouders ondergezet, en normaal 
gesproken komt het dan wel redelijk in orde. Ook dit keer sprak de tegenstander de hoop uit 
volgend seizoen weer een uitwedstrijd tegen Zer Oirts  te mogen spelen. 
Een mooi compliment.

Ton en Jac verzorgen de afsluitende lunch 
tijdens de laatste competitie wedstrijd

De gasten uit Westerschouwen genieten met 
volle teugen van een heerlijke mosselmaaltijd



Vrijwilligers uitgelicht; Wilma en Ad Boone
Sinds zo’n 30 jaar zijn ze al actief lid van onze vereniging, en niet alleen op de tennisbaan, 
maar ook als vrijwilligers voor de club. Nadat Ad bijna 40 jaar , waarvan de laatste 20 als zelf-
standig ondernemer, als vrachtwagenchauffeur een groot deel van de wereld heeft afgereisd, 
is hij 7 jaar geleden onder “lichte dwang” van Wilma gestopt met werken.  
Nu is het zeker niet zo dat Ad achterover is gaan liggen en niets meer heeft gedaan. Zo heeft 
hij  in 1993/1994 samen met onder andere Bram Louws en Pierre Verstraeten het huidige 
clubhuis gebouwd. 
Sinds ‘n jaar of 5 verzorgt Ad ook het voorraadbeheer van de kantine, en doet kleine en 
grotere klussen in en om het clubhuis en de rest van het park. Vooral het technische aspect 
van gebouwen en apparatuur is Ad z’n hobby.

Wilma heeft al die jaren ook niet stilgezeten. Zo heeft ze een lange periode in het verenigings-
bestuur gezeten als penningmeester.  Ook verzorgt Wilma de baanverhuur voor niet-leden. 
Toeristen en andere belangstellenden die tijdens hun vakantie een balletje willen slaan 
kunnen bij Wilma terecht voor de sleutel van het park en het afwikkelen van de baanhuur.

Als captain van het dinsdag damesdubbel team is Wilma sinds vele jaren actief in de Hoofd-
klasse17+ competitie. Een zeer sterke competitie waarin vaak jeugdige tegenstanders van een 
behoorlijk niveau spelen.



Vrijwilligers uitgelicht; Wilma en Ad Boone
De vaste speelsters waren/zijn sinds jarenlang Nelly, Corrie, Wilma en Barbara, maar Wilma 
heeft vorig jaar besloten dat het tijd werd voor geleidelijke verjonging van het team. “met 3 
dames van boven de 70 kom je niet meer mee in de hoofdklasse”, aldus Wilma.
Ze is op zoek gegaan naar versterking, zowel binnen onze eigen vereniging en daarbuiten. Met 
het aantrekken van Heidy Willems en Sylvia de Klerk als competitielid, en het toevoegen van 
onze eigen leden Vera Koole en Mariska Uytdewilligen, heeft het team sinds vorig jaar een 
leeftijds- en kwaliteitsimpuls gekregen.

DezeDeze verstandige, kritische en vooruitziende kijk op haar eigen team, heeft ertoe geleid dat 
dit jaar voor het eerst in het bestaan van het hoofdklasse-team de 2e plaats is behaald. Een 
groot compliment voor Wilma, die zelf nauwelijks heeft meegespeeld, mede vanwege een 
paar lichte blessures, maar zeker ook om de reden dat ze zelf best een potje wil meespelen 
“op 4”, maar dat de jongeren de zwaardere partijen maar moeten spelen. 

VerderVerder zijn Wilma en Ad vaakgeziene deelnemers van de toss-ochtenden en spelen ze mee in 
diverse competities, zoals voorjaar, zomermix en najaar. Wilma speelt in de wintermaanden 
ook nog winterdamescompetitie in Burg-Haamstede.
Ook tonen ze betrokkenheid bij verenigingsactiviteiten waaraan ze zelf niet actief deelnemen. 
Zo zijn ze vorige week tijdens het Swaagertoernooi geregeld ‘s avonds op het park geweest om 
een hapje te eten, te drinken en een paar tennispartijen te bekijken.
Kortom, Wilma en Ad Boone, zeer actieve en betrokken leden van onze vereniging. 

DankDank voor jullie inzet, en we hopen dat jullie nog vele jaren in goede gezondheid kunnen 
genieten van de tennissport en jullie overige verenigingsactiviteiten.



Hetty Geensen Reiscreaties
Uw personnlijke reisadviseuse

Hallo vakantieganger!

Een heerlijke vakantie via een gedegen reisorganisatie, je droomreis speciaal voor jou
samengesteld of een ander idee, kom langs in mijn winkel aan de Kleine Markt 7, Vlissingen
of boek je vakantie lekker op je gemakje op mijn website.
Waar je je reis ook boekt, de service blijft hetzelfde. Je gaat immers niet iedere dag 
op vakantie...

Dat je bij mij aan het goede adres bent, blijkt wel uit het feit dat ik in januari 2018 op de Dat je bij mij aan het goede adres bent, blijkt wel uit het feit dat ik in januari 2018 op de 
Vakantiebeurs in Utrecht ben verkozen tot de beste zelfstandige Reisadviseur van de 
provincie Zeeland.

06 380 990 48
hettygeensen@reiscreaties.nl
www.hettygeensen-reiscreaties.nl

Schiphol  € 145,-

Rotterdam  € 110,-

Brussel  € 120,-

De goedkoopste aanbieder van Luchthavenvervoer
Prijzen per taxi per enkele reis

Boek online via www.budgettraveltaxi.com. Of bel 06 380 990 48

Budget Travel Taxi



Verslag eerste Mix dagtoernooi 
donderdag 5 juli
Het zou een zonnige dag worden, dus dan kom je graag vroeg je bed uit. Half negen drup-
pelden alle deelnemers binnen op het mooie tennispark van LTC Zer Oirts. Veel bekende 
gezichten natuurlijk, maar gelukkig ook weer nieuwe deelnemers. Marja Hootsmans had alles 
weer keurig georganiseerd en de 12 mixed dubbels verdeeld over een A en B poule. Eerst een 
kopje koffie met gebak. Joke en Jan Adriaanse hadden de bardienst en de catering op zich 
genomen. En dat bleek een hele klus met dit warme weer, waar natuurlijk voldoende 
gedronken moest worden. Na het ‘welkom' van Marja stonden de deelnemers al te trappelen 
vanvan ongeduld. De 3 gravelbanen gesleept en gesproeid, alle lijnen geveegd, de telramen opge-
hangen; poule A kon beginnen. 

De koppels waren goed aan elkaar gewaagd en zorgden ondanks de felle zon voor mooie ten-
niswedstrijden van zo’n 35 minuten (incl. inspeeltijd). En daarna was poule B aan de beurt, 
terwijl de spelers van poule A in de schaduw konden uitblazen. Sportiviteit en gezelligheid 
voerden de boventoon, maar er werd toch serieus om de punten gespeeld.
Na 3 ronden waren meerdere koppels nog in de race voor de eindoverwinning.

De lunch van allerlei vers klaargemaakte hapjes en salades smaakte voortreffelijk en stelde 
Henk Seijbel in de gelegenheid om de “Support Casper” promotie toe te lichten voor het goede 
doel: voor baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker.



Verslag eerste Mix dagtoernooi (vervolg) 
Na ronde 4 mochten de nummers 1 t/m 3 van beide poules het tegen elkaar opnemen.
Vanwege de ‘Tenniskids’ moest het mixed dagtoernooi helaas iets ingekort worden. De banen 
(en de tennis kids) werden gesproeid terwijl veel deelnemers al genoten van een heerlijke 
fruitsalade. De finale werd een spannende wedstrijd tussen winnaars van poule A (Nienke 
Ensing & Arry Jobse) en van poule B (Leny Sinke & Rolf Sysskowski) waarbij Leny & Rolf aan het 
langste eind trokken (links op de foto).

MoeMoe maar voldaan, werd er natuurlijk nog lang nagepraat en geborreld nadat Marja de 
winnaars een mooie fles Nederlandse wijn had overhandigd. Eigenlijk waren we deze zonnige 
tennisdag allemaal winnaars. 

Graag tot een volgende keer. Aart Cramer.





Fotoimpressie Swaagertoernooi





Er is er een jarig !
In deze editie de jarigen in de de periode juli en augustus. Leuk om te noteren op je verjaard-
agkalender en/of een felicitatieberichtje te sturen.

  8 juli,  Arjen de Visser en Ko Zweedijk
10 juli,  Marjan van Stijn
11 juli,  Sam Boone en Jayden de Vries
12 juli,  Wim Dekker
15 juli,  Bert Riemens
20 juli,  Diederick Baars
21 juli,  Ruben Wierda
22 juli,  Jo Jobse
27 juli,  John Vogel

  1 aug.   Sabine Boone
  2 aug.  Ellen van Schaik
  3 aug.  Elna Dieleman
14 aug.  Ton Engelaan
16 aug.  Henk Ton
21 aug.  Loes Holster
24 aug.24 aug.  Ester Wierda
28 aug.  Bink Frietman



Adverteerders 

Aannemersbedrijf Sturm 

Aannemers & Schilders Paauwe 

Accountant & Adv. Rijkse 

Administratie Bouterse 

Auto Sturm 

Breedijk Horeca 

B&S Koeltechniek 

Brasserie De Olmen 

Christy's Huidverzorging 

Deka Service 

FysioFitness De Driehoek 

De Mexicaan 

Drukkerij van Keulen 

Gardeniersbedrijf Dattin 

Hetty Geensen Reiscreaties 

't Groenteschuurtje 

Harrie Verkaik BV 

lntersport Erik 

Kaasboerderij Schellach 

Leo de Visser Tuinmachines 

Logus Afbouw 

Meulenberg Diervoeder 

Molen de Jonge Johannes 

Riooltechniek Zeeland 

Rijwielshop de Driehoek 

Schildersbedrijf Kleur 

Sinke Schoenmode 

Van der Eijk Tweewielers 

Vergezogt automatisering 

Budget Travel 

http://www.paauwebouw.nl/
http://aannemersbedrijfsturm.nl/
https://rijkse.nl/
http://www.bouterse-administratiekantoor.nl/
https://www.autosturm.nl/
http://www.breedijkhoreca.nl/
https://www.bs-koeltechniek.nl/
http://www.brasseriedeolmen.nl/
http://www.christyshuidverzorging.nl/
http://www.dekaservices.nl/
https://www.fysiofitnessdedriehoek.nl/
http://www.de-mexicaan.nl/
https://drukkerijvankeulen.nl/
http://www.gardeniersbedrijfdattin.nl/
https://www.hettygeensen-reiscreaties.nl/
http://www.groenteschuurtje.nl/
http://www.verkaik.nl/
https://www.intersport.nl/storedetail?storeID=6116
https://kaasboerderijschellach.nl/
http://tuinmachine-service.com/
https://www.logus.nl/
http://www.meulenberg-diervoeder.nl/
http://dejongejohannes.nl/
http://riooltechniekzeeland.nl/
https://www.vvvzeeland.nl/nl/rijwielshop-de-driehoek-oid23128/
http://www.kleurschilders.nl/
http://www.firmasinke.nl/
http://www.tweewielerspecialist.com/
https://vergezogt.nl/
https://www.budgettraveltaxi.com/
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