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In de afgelopen jaren is er het nodige veranderd in
het erfrecht en ook in de zorgregelingen. Zo biedt
de wetgeving vanaf 2003 mogelijkheden om erfbe-
lasting te besparen en vermogen veilig te stellen in
geval van zorgafhankelijkheid. Ook kan iemand
maatregelen nemen voor het geval hij/zij zorgbe-
hoevend of wilsonbekwaam wordt. Alle aanleiding
om nader aandacht te besteden aan deze onderwer-
pen. Dat gebeurt tijdens de themamiddag op dins-
dag 26 maart.
 
Vroeger was het gebruikelijk dat bij het trouwen een
testament op de langstlevende werd gemaakt en
dan was alles geregeld. Dat is nu niet meer vanzelf-
sprekend: veilig stellen van vermogen voor kinderen
en zorg moet goed worden geregeld waarbij ook de
fiscale kant van de zaak moet worden bekeken. We
worden allemaal ouder, zoals Hermien Kamphuis
het in haar openingswoord zegt, en daarom is het
goed om zaken op tijd te regelen. Notaris Anne
Manders van Moonen Notarissen (met vestigingen
in Blerick en Sittard) geeft voor 75 toehoorders een
uiteenzetting over erfrecht, testamenten en levens-
testamenten.
 
Een kort overzicht van zaken die aan de orde zijn
gekomen; bedoeld als impressie.
In het eerste deel gaat de notaris in op het gelden-
de erfrecht en het belang om per testament zaken
te regelen. In een testament wordt vastgelegd wat

er met de nalatenschap gebeurt. Zo is het bijvoor-
beeld goed om te weten, dat in het geval de laatst
overgebleven ouder naar een verpleeghuis gaat, de
kinderen het erfdeel van de reeds eerder overleden
ouder kunnen opeisen. Daarom is het van belang
de financiële situatie op het moment dat de eerste
ouder overleed, goed te kennen. In de presentatie
worden ook specifieke zaken, zoals nalaten aan
kinderen, kleinkinderen en de consequenties voor
de eigen bijdrage aan zorginstellingen besproken.
Alles vereist vooraf goed bekijken wat wel / niet
mogelijk is wat in een testament moet worden
vastgelegd. In alle gevallen moet rekening worden
gehouden met het fiscale aspect. Voorbeelden
worden gegeven van mogelijkheden tot besparing
van erfbelasting.
 
In het tweede deel van de toelichting wordt eerst
aandacht besteed aan diverse vormen van schen-
kingen. Waaronder jaarlijkse en eenmalige belas-
tingvrije schenkingen aan kinderen, maar ook aan
derden en het zogenaamd ‘schenken op papier’,
waarbij een schuld aan de kinderen wordt aange-
gaan.
 
Apart wordt daarna ingegaan op het levenstesta-
ment. Hierin staan de wensen voor het geval dat
iemand door ziekte of ongeval niet meer in staat is
om zelf zaken te regelen. In het levenstestament
wordt ook een volmacht gegeven aan een zelf te
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kiezen vertrouwenspersoon. Een uitgebreide nota-
riële volmacht is nodig om bij wilsonbekwaamheid
zaken te regelen, zoals huisverkoop en/of overname
van de hypotheek door de partner of de kinderen.
Dit is een adequate maatregel om problemen in
acute situaties, zoals bij een plotselinge ziekenhuis-
opname te voorkomen. Volmachtgever en gevol-
machtigde moeten op één lijn zitten, hetgeen regel-
matig moet worden gecheckt. Kortom, geen gemak-
kelijke problematiek. Nadenken over de dood en het
maken van testamenten en volmachten zijn dan ook
onderwerpen die nogal eens vooruitgeschoven
worden.
 

De notaris kan nadere informatie geven en in elke
situatie is een gesprek mogelijk.
 
Notaris Anne Manders verpakt alle informatie in
duidelijke en begrijpelijke taal. Hermien Kamphuis
vat het als volgt samen: “Heel anders dan in een
notariële akte, waarvan je denkt: wat staat hier toch
allemaal”. Duidelijk is wel dat je met zorgen voor
later nooit te vroeg begint!
 
 
HL

Activiteiten in juni

  4 juni Fietsmiddag
  5 juni Bestuursvergadering
  5 juni Kienmiddag
18 juni Fietsmiddag
19 juni Kienmiddag
25 juni Museum Plus Bus Den Bosch
  (Themamiddag verzet naar 3 sept.)
26 juni Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief

Bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek
en koersballen vinden wekelijks op vaste tijden in
BMV De Vilgaard en de Rozenhof plaats. Onder-
staand de data van de overige activiteiten voor de
maand juni weergegeven.
 

Same
Same kán se hiel vuuel make,
enne diek, Velde Vitaal.
Kleine már ok groeëte stukke,
vur same, is dát gans egaal.
 
Same kán se vuuel bereike,
in `t laeve, op `t werk,
beej en club, of mit femielie,
in `t land of in de kerk.
 
Same wille samewerke,
vur rös en vrede, heej op aerd,
dán is same samewerke,
vur ós bes de meujte waerd.
 
Jan Arts 2005

Bad of douche?
Waar word je schoner van: van een bad of van een
douche? "Hier is volgens mij nog maar weinig on-
derzoek naar gedaan", zegt Ronald Houwing, der-
matoloog bij het Deventer ziekenhuis. "Als je in bad
ligt, zal je huid op alle plaatsen licht verweken, dus
ook daar waar het water van de douche alleen kort
langs stroomt. In bad neemt de opperhuid dus veel
meer vocht op dan onder de douche. Daarom word
je in bad op het eerste gezicht schoner."
Toch wil Houwing daar nog iets aan toevoegen: “Het
is de vraag of het wel zinvol is om zo schoon te
worden. De huid wordt door de vochtopname veel

meer aangetast. Hij wordt er droger en kwetsbaar-
der van. Veel te lang contact met water doet de huid
meer kwaad dan goed. Als je veel baddert of vaak
lang onder de douche staat, verliest de huid zijn 
bescherming. Zo wordt je huid juist sneller vies en
raakt deze eerder besmet met bacteriën en schim-
mels. Mijn advies is daarom toch: douchen, niet te
lang en niet te heet, met weinig zeep. Zo blijft de
huid in goede conditie en langer schoon.”
 
Bron: Quest
Ben Gelaudemans
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Wilt u uw verkeerskennis opfrissen?
Bent u een ervaren automobilist en inwoner van de
gemeente RMO Noord-Limburg (Regionaal Mobili-
teitsoverleg Noord-Limburg), dan organiseert Veilig
Verkeer Nederland voor u een aantal 3-daagse
opfriscursussen (per dag 2 uur) over de veranderde
verkeersregels. Onder het genot van een kopje
koffie of thee wordt u door een gecertificeerde rij-
instructeur bijgepraat over alle verkeersregels die
in de loop der jaren veranderd zijn. Ook is er de
mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om
zich aan te melden voor een individuele praktijkrit
in de eigen auto (geheel vrijblijvend). Verdere in-
formatie hierover ontvangt u tijdens de cursus.
 

De cursussen zijn op:
Cursus 1: Woensdag 12, 19 en 26 juni 2019
tijdstip: 13.30 - 15.30 uur in Gennep
Cursus 2: Donderdag 13, 20 en 27 juni 2019
tijdstip: 13.30 - 15.30 uur in Panningen

Cursus 3: Woensdag 11, 18 en 25 september
tijdstip: 13.30 – 15.30 uur in Venlo
Cursus 4: Donderdag 12, 19 en 26 september 2019
tijdstip: 13.30 - 15.30 uur in Bergen
Cursus 5: Woensdag 6, 13 en 20 november 2019
tijdstip: 13.30 – 15.30 uur in Venray
 
De eigen bijdrage voor de gehele cursus bedraagt
€ 8,00.
 
Is dit iets voor u?
U kunt zich tot twee weken voor aanvang van de
cursus inschrijven via de onderstaande link van
Veilig Verkeer Nederland of tijdens kantooruren
bellen met 088-5248850: vvn.nl/opfrisnoordlimburg
 
De populariteit van de cursus is de afgelopen jaren
flink toegenomen. Schrijft u zich daarom op tijd in
want vol=vol!
 
U ontvangt een week voor aanvang van de
cursus een bevestiging met de locatiegege-
vens.

Uitvinding van de ambulance
Ambulance was aanvan-
kelijk de benaming voor
een verplaatsbaar veld-
hospitaal. Zij verschenen
voor het eerst op de Na-
poleonische slagvelden in

Frankrijk. In 1792 introduceerde de Franse leger-
chirurg Dominique-Jean Larrey de ‘Ambulance vo-
lante’ (de vliegende ambulance). Deze vliegende
ambulance moest het leger volgen. In het verleng-
de van de snelle bereden artillerie wilde hij in staat
zijn gewonden snel van het slagveld te halen en op

te lappen. De eerste ambulance werd getrokken
door paarden. Er was plaats voor twee brancards,
ramen voor ventilatie en bergruimte voor medicij-
nen en medische uitrusting. Het achterste deel van
de wagen kon als operatietafel dienen. Larrey en
zijn team hielden tijdens reddingswerkzaamheden
geen rekening met de status van een officier of
soldaat. Soldaten met lichte verwondingen en een
grotere overlevingskans werden eerst geholpen.
 
Bron: Gerarduskalender 2018, Internet   
 

Um euver nao te dinke…
Wandele is ut zelfde as um slechte gedachten oet
diene kop te loupe en dan kieke wat d’r euver blief.
 
Eine glimlach is ut meist gemekkelijke maar ok ut
good koupste en fijnste kadoo.
 
Ut is baeter um allein te loupe dan met de massa
euver te loupe en dan de verkierde kant op te gaon.
 
Foute doon pien as ze dich rake maar doon dich zelf
waardere, dan kanste moeie dinge realiseren.
 
Vriendschap is, efkes kieke, ein waord, efkes winke,
elkaar zoeë kenne, dat is pas ein geschenk.
 
Maak dien laeve vol met ervaringe, neet met dinge.

Maar vertel leever leuke verhaole.
 
Stress euver waste toch neet kins verandere, haet
echt genne zin. Gaon wieër en blief gruieje.
 
Ederein wil de waereld verandere, maar nemus
denkt dao aan um zich zelf te verandere.
 
Ut laeve is net eine echo, duiste wat gaeve dan
kumpt ut terug. Waste in andere zuus, besteit in
dich zelf.
 
Ik wil ein gewoeën laeve en ok zonder zurg. Ik heb
weinig nuedig. Ik wil gewoeën echt gelukkig zien.
 
Frans Theeuwen
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Weet je nog van toen?

Eigenlijk is de titel van deze rubriek niet echt van
toepassing op het onderwerp in deze Nieuwsbrief.
De redactie verwacht immers niet dat er lezers zijn,
die bij het zien van de foto spontaan gaan roepen
‘Goh ja, dat kan ik me nog goed herinneren’. Dat
hoeft ook niet, want deze plaat is van 1926, om
precies te zijn gemaakt op zondag 4 april van dat
jaar. De foto is beschikbaar gesteld door Jan en
Leida van de Venne. We hebben voor deze opname
gekozen omdat er enkele bekende Veldense families
op staan. Sommigen zullen een of meer mensen
ervan nog hebben gekend; velen zullen er ongetwij-
feld van hebben gehoord. Bovendien valt er van alles
over te zeggen.
 
Plaats van handeling is boerderij Wilshof. De ver-
siering laat zien dat er iets belangrijks te vieren is.
Veldenaar Herman Rieter heeft zijn eerste H. Mis
opgedragen in zijn geboortedorp. Volgens het ver-
slag in het kerkarchief werd de neomist ‘door Fan-
fare en Schutterij afgehaald’ en werd hij tijdens zijn
eerste H. Mis geassisteerd door Jac. Jansen, pastoor
Joosten en kapelaan Vervoort. Herman Rieter is op
dat moment 24 jaar; geboren op 22 maart 1902.
Zijn wieg staat in Hasselt in boerderij Márteshof, in

die tijd de thuisbasis van de familie Rieter. Twee
weken voor zijn geboorte overlijdt zijn vader, 34
jaar oud. Zijn moeder, Maria van Lipzig (Scholsen
Miek) is een zus van Scholsen Ties. Nog geen jaar
later, begin 1903, hertrouwt Maria met Sjang Engels
(van boerderij Vreezen, Vilgert 1). Ze gaan wonen
op Wilshof. Deze boerderij wordt tot dat moment
gedreven door de echtelieden Joh. Groetelaars en
Johanna van Lipzig (Scholsen Han, zus van Miek en
Ties). Zij trekken op hun beurt naar Arcen. Sjang
Engels en Maria van Lipzig krijgen samen nog drie
dochters: Maria, Anna en Roos. Dochter Anna trouwt
in 1932 met Piet van de Venne en zij nemen de
boerderij na het overlijden van vader Sjang in 1933
over. Inmiddels is het bedrijf in handen van de derde
generatie Van de Venne.
 
In het kort de levensloop van Herman Rieter. Hij
begint in 1926 als kapelaan in Arcen, daarna gaat
hij in dezelfde functie aan de slag in achtereenvol-
gens Roggel en Neer. In 1941 wordt hij benoemd
tot pastoor in Castenray, waar -net als in veel
Noord-Limburgse dorpen kort na de oorlog- de
herbouw van de verwoeste kerk centraal staat.
Vanaf 1953 is hij pastoor in Weert – Boshoven en
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vier jaar later gaat hij als pastoor naar Swolgen waar
hij tot zijn emeritaat in 1967 werkzaam blijft. Het
zal hem goed bevallen zijn in Boshoven, want na
zijn emeritaat gaat hij daar wonen. Mogelijk heeft
hierbij een rol gespeeld dat hij de bouwpastoor was
van de kerk in Boshoven. Hij maakt zich verdien-
stelijk als geestelijk verzorger in zieken- en bejaar-
denhuizen. Daarnaast heeft hij ook nog tijd voor zijn
hobby’s, zoals fotograferen. Als 80-jarige overlijdt
hij in Weert op 21 mei 1982.
 
Dan naar de foto. Een aantal feestgangers lijkt zo
weggeplukt uit het feestgedruis. Hoewel we niet alle
namen hebben kunnen achterhalen, kan mede met
behulp van de naamsvermeldingen die eerder door
Twan Verbeek bij de foto zijn opgetekend, wel een
redelijke samenstelling van de feestgangers worden
opgesteld. Bijzonder is dat de hele familie Scholsen
op de foto staat, behalve broer Thei die in 1914
overleed.
 
Afgezien van de drie meisjes (links, rechts en mid-
den voor) waarvan we de namen niet weten, begin-

nen we op de eerste rij vooraan: Jac Jansen (Conen),
destijds kapelaan aan de Venlose Martinuskerk,
Sjang Groetelaars en zijn vrouw Han van Lipzig,
Sjang Engels (stief)vader, priester Herman Rieter,
zijn moeder Maria Engels-van Lipzig, Piet Engels
(Vreezen Piet) en zijn vrouw Nel Engels-van Lipzig
en tot slot een jonge priester, waarschijnlijk een
studiegenoot van Herman.
 
Op de tweede rij van links naar rechts: Hendrika
van Lipzig (Scholsen Drika), Jac Hegger (Mártes
Boer) en zijn vrouw Maria Hegger-Rieter (tante van
Herman). Dan de drie zussen Engels: Roos, Anna
en Marie, een onbekende vrouw, Antoon Jansen en
zijn vrouw To Jansen-van Lipzig (Scholsen To; zij
woonden in Belfeld) en Frans van den Hombergh
(alden bekker). Derde rij: als eerste Sef Jansen,
zoon van voornoemd echtpaar, dan vierde van links
Scholsen Ties en als laatste rechts: Nel van den
Hombergh-Groetelaars (vrouw van Frans van den
Hombergh en dochter van Groetelaars-van Lipzig).

Normen en waarden
Hieronder 'n 15-tal voor-
beelden van normen en
waarden. Het merendeel
zal door velen als vol-
strekt logisch en vanzelf-
sprekend ervaren wor-
den. Ervaart u onder-
staande voorbeelden in

deze tijd ook als logisch en vanzelfsprekend?
 
Maakt u het ook wel eens anders mee? Oordeel zelf.
 
Norm: Als je in- en uit de lift stapt, groet je netjes
de anderen in de lift.
Waarde: Vriendelijkheid, Beleefdheid
 
Norm: Als iemand achter je in de rij bij de kassa
maar één artikel wil afrekenen, terwijl jij een hele
kar vol hebt, vraag je of die persoon even voor wil.
Waarde: Vriendelijkheid
 
Norm: Als de kassière je te veel geld teruggeeft,
dan zeg je dat en geef je dat weer terug.
Waarde: Eerlijkheid
 
Norm: In een rij wacht je netjes tot je aan de beurt
bent.
Waarde: Geduld, Respect
 
Norm: Iemand uitlachen is niet leuk.
Waarde: Respect voor anderen
 
Norm: Als iemand geld opneemt bij de pinautomaat,
houd je afstand.
Waarde: Respect voor privacy
 
 

Norm: Je houdt de deur open voor degene achter je.
Waarde: Beleefdheid, Behulpzaamheid
 
Norm: Als je iets ergens van vindt, mag je dat ge-
woon zeggen.
Waarde: Vrijheid van meningsuiting
 
Norm: Je houdt hierbij echter wel rekening met de
gevoelens van anderen.
Waarde: Respect voor anderen, Mededogen
 
Norm: Je laat de ander netjes uitspreken tijdens een
gesprek.
Waarde: Respect
 
Norm: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook
een ander niet.
Waarde: Gelijkwaardigheid, Religie
 
Norm: Als iemand onrecht wordt aangedaan, dan
zeg je daar wat van.
Waarde: Rechtvaardigheid
 
Norm: Als iemand je wat vertelt in vertrouwen, dan
houd je dat voor je.
Waarde: Integriteit
 
Norm: Als een oudere valt, help je hem of haar
overeind.
Waarde: Behulpzaamheid
 
Norm: Je gooit geen afval uit je auto.
Waarde: Respect voor het milieu
 
Bron: Website Normen en waarden  
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Uit de bestuursvergadering van 3 april 2019
Frans Vousten heeft in de afge-
lopen maand twee nieuwe
leden ingeschreven.
 
In de praktijk blijkt dat bij veel
mensen niet bekend is wat de
KBO is en welke activiteiten
onze vereniging organiseert.

Het blijft belangrijk om dit van tijd tot tijd onder de
aandacht van het publiek te brengen. Onderzocht
wordt op welke manier dit het beste kan.
 
Als aspirant-bestuurslid gaat Hay Lucassen voor de
tijd van een jaar de verslaglegging van de bestuurs-
vergaderingen verzorgen; nu voor de eerste maal.
 
Evaluatie Algemene Ledenvergadering 6 maart: het
geheel was goed verzorgd. De gestelde vragen zijn
beantwoord.
 
Evaluatie Themamiddag Testament en Levenstes-
tament op 26 maart jl.: tijdens de presentatie is een
prima uitleg gegeven. Een geslaagd programma met
75 aanwezigen.
 
KBO-reis dinsdag 7 mei a.s.: informatie over het
programma met opgaveformulier is afzonderlijk bij
de leden bezorgd.
 
 

Op 25 juni a.s. kan -zoals al bekend- met de Muse-
um Plus Bus een dagtocht naar het Noordbrabants
Museum en het Design Museum in Den Bosch
worden gemaakt. Het opgaveformulier is bijge-
voegd.
 
Voor de kerstmiddag (dinsdag 17 december a.s.) is
na langdurig zoeken het muzikale duo Margriet
Schlössels en Ger Maessen vastgelegd. De meeste
artiesten zijn ruimschoots voor de kerstperiode al
volgeboekt. Daarom wordt op korte termijn al ge-
start met de voorbereiding van de kerstmiddag
2020, waarvan de datum wordt bepaald op dinsdag
15 december 2020.
 
Op 8 april nemen Cor, Marie-José en Chrit deel aan
de vergadering van de KBO Limburg in Helden.
 
Voor de bezetting van de posten tijdens de Wandel-
vierdaagse van 11 t/m 15 juni a.s. worden vrijwil-
ligers gevraagd. Leden die dit willen doen, kunnen
contact opnemen met Nardje of Annie. Zelf bena-
deren zij de mensen die dit vorig jaar hebben ge-
daan.
 
Voor de actie/afsprakenlijst van deze vergadering
zie www.kbovelden.nl, subgroep ‘verslagen verga-
deringen’.                      
                                                               HL     
                                                                          

Bevrijdingsconcert
KBO Venlo-Blerick organiseert in samenwerking met
Seniorenvereniging Hout-Blerick op 19 mei a.s. een
bevrijdingsconcert met medewerking van het Reü-
nie-Orkest Limburgse Jagers.
 
Leden van KBO Velden zijn ook welkom.
Er zijn voldoende zitplaatsen aanwezig.
 
Locatie: Activiteitencentrum Zalzershaof,
Zalzerskampweg 64,
5926 PL Hout-Blerick
 
Aanvang 15.00 uur.
Entree: €12,00 incl. koffie en gebak.
 
Wilt u dit concert bijwonen, dan kunt u kaarten
bestellen via: kbovenlo-blerick@hotmail.com
of telefonisch: 077-3522787.
 

"Wat geweldig dat niemand
ook maar één moment hoeft
te wachten met het verbete-
ren van de wereld."
Uit: Het Achterhuis (Anne Frank)
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Lentegevoel
Uit een winterslaap ontwaakt
Door de zon weer geraakt
Nu lang genoeg gewacht
Op de natuur haar pracht
Met ontluikende kleuren
En verfrissende geuren
 
Bijen die zacht voorbij zoemen
Bij prachtig bloeiende bloemen
Een struik die zich opricht
De dag kent weer langer licht
 
Vogeltjes al vroeg aan het fluiten
Mensen, komt weer naar buiten
Met blijde ogen en een lieve lach
Een lekkere temperatuur overdag
 
Oude mensen zittend op een bankje
Jongelui aan het zomerdrankje
Uitnodigende plekjes op ‘t terras
Of languit liggen in het gras
 
Buiten eten komt in beeld
Terwijl het lentebriesje streelt
De avonden weer oh zo zwoel
Leve dat heerlijke lentegevoel
 
 
Bron: Website ‘Voor positiviteit’

Coördinatie fietsen 
De jaarlijkse fietstocht
van de KBO Velden wordt
in juli gehouden. Een vast
groepje van de KBO Vel-
den fietst niet alleen mee
met de jaarlijkse fiets-
tocht, maar ook de 1e en
de 3e dinsdag van de
maand -bij redelijk weer-
een eigen gekozen fiets-
route. Vertrokken wordt

er om 13.30 uur bij de kerk. Deze activiteit wordt
al vele jaren gehouden en bevalt prima. Al die jaren
heeft Sjaak Vermazeren (al dan niet samen met
Sraar Lommen) deze activiteit gecoördineerd. De
diverse deelnemers waarderen dit bijzonder. Sjaak
heeft kort geleden het bestuur kenbaar gemaakt te
willen stoppen met coördineren en het vaststellen

van de routes. De deelnemers maar zeker ook het
bestuur vinden dit  heel jammer. Namens bestuur
en deelnemers wil ik Sjaak -maar natuurlijk ook
Sraar- van harte bedanken voor het extra werk dat
zij voor het groepje fietsers vele jaren hebben ge-
daan. Het zou heel  mooi zou zijn als 1 of 2 personen
van de KBO deze coördinatie 1 of 2 keer per maand
over willen nemen. Betreffende man of vrouw heeft
niet alleen zelf een leuke middag, maar zo wordt
ook in de toekomst gezorgd voor een leuke middag
voor het vaste fietsgroepje.
 
Zijn er 1 of 2 personen die eens willen proberen om
deze activiteit op te pakken, geef dan even een
berichtje aan: Sjaak Vermazeren 077-4721755 of
Ger van Rensch (bestuur) 077-4721797
 
GvR

Gelukkig zijn
Elke dag opnieuw proberen
of je rijk bent of berooid.
Gelukkig zijn, dat moet je leren
er zijn er zat, die leren het nooit.

Waarom
Daarom hebben wij
die handen en die armen
om als het koud wordt rond het hart
elkaar te verwarmen.

gedichtjes van Toon Hermans, ingezonden door Marie-José Peters
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Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@ziggo.nl
Cor van der Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl

Voor overige contactpersonen: zie Jaarprogramma.

Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 29 mei 2019   
 

Om zijn liefde voor haar te bewijzen, beklom hij de hoogste
berg, zwom over de diepste oceaan en stak de grootste
woestijn over. Maar ze ging bij hem weg- hij was nooit thuis.

Contactpersonen
 
 


