47e jaargang nr. 19, week 39 (29 sept.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Komende tijd JOC
 Griepvaccinatie Huisartsenpraktijk Vessem
 Duofietsen groot succes
De volgende uitgave (nr. 20) verschijnt
in week 41 (13 oktober)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 4 okt. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 5 okt. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES 29 en 30 SEPTEMBER

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur Bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

Zondag 9.30 uur
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Jan Rijnen
Martha v. Gerwen - v. Hout
Frans v. Gerwen
Harrie Das (namens K.B.O. Wintelre)
Frans en Anna v. Loon - Vervoort en de schoonzonen: Bert,
Leo en Piet
Herman Wilting
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur Bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

In de oktobermaand nodigen we u allen uit voor het bidden
van het rozenhoedje op donderdagmorgen om 8.15 uur in
het parochiecentrum.
De siergroep zal in de oktobermaand extra aandacht
schenken aan de versiering bij het Maria-altaar.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagochtend 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

BEDANKT
Wij willen de Bluumkesbuurt bedanken voor de mooi
versierde bogen.
De pastoor voor de H. Mis, de verzorging van de gezangen
door het gemengd koor en de siergroep voor de prachtige
versiering.
Ook dank aan alle mensen die middels een kaartje of
zomaar onderweg ons gefeliciteerd hebben.

MISINTENTIES 6 en 7 oktober
Zondag 9.30 uur
Petronella Bartels
Jan v.d. Ven (1e jgt)
Jan v. Gerwen
Giel v. Mol
Tinus v. Mol (jgt)
Nelly v. Hoof - v. Hoof (namens K.B.O. Wintelre)
Wil Kerkhofs (namens K.B.O. Wintelre)
Fons v.d. Sande (verjaardag)
Vader en moeder v. d. Bosch, Peter, Nettie, Jan en Ad
Sjef en Bets Coppelmans
Net v. Ham - Das (jgt)
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MEDEDELINGEN

Natuurlijk alle verenigingen en gasten die in de H. Mis en
‘s avonds aanwezig waren ook bedankt.
Beheerders van ons gemeenschapshuis, hun helpers en de
cateraars dank voor de goede zorgen.
De Zȕrg dė ge d’r bė band en Dj Henk waren er voor de
sfeervolle muziek en de fanfare voor de serenade.
Bedankt voor de mooie dag en het mooie feest.
Ell en Jan Heuveling en kinderen.
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod
voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):

De Antennegroep heeft een belangrijke signalerings-functie op
het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.
CP: Sjaan Dieker T. 2052551
Dagbesteding in Kempkeshof op dinsdag van 10.00 – 14.00
uur. Nadruk ligt op contact, gezelligheid en lunch.
CP: Wim ten Boske T. 2055133 en Elly Leermakers T. 2053823
Op donderdag van 14.00 – 16.00 uur. Nadruk ligt op
handvaardigheid. CP: Sjan van der Heijden T. 2052007
De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van
mensen met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van
mantelzorgers.
CP: Elly Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132

GEZELLIG
Op zaterdag 29 september organiseert het Wintelrese gilde
van olv. en de H.Willibrordus voor de 2e keer een
oergezellig oktoberfest bij onze gilde locatie aan het Piet
van Molpad!!!! Voor degenen die nog nooit zo'n event
meegemaakt hebben is dit een echte "must"!!!
Je kunt er zoals zoveel dingen in Wintersel pas over
meepraten als je er bent geweest dus laat die kans niet aan
uw neus voorbijgaan.
Apresski "gemutlichkeit, volop eten en drinken en tiroler
muziek.!!! .Dresscode "tiroler" mag wel maar moet niet,
U bent van harte welkom in "unsere bierzelt" bij de
Neerhoeve!
Het gilde

De Klussendienst deel uitmakend van de KBO. Is vooral gericht
op klussen in en rond het huis. CP: Adrie Franken T. 2055205
De Vervoersdienst deel uitmakend van de KBO. Is gericht op
het vervoer van dorpsgenoten die hierin zelf niet kunnen voorzien
naar ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen, etc. Graag een dag
van tevoren contact opnemen.
CP: Cees van de Sande T. 2051829, Wim ten Boske T. 2055133

Huisartsenpraktijk Vessem
Dr. v Bommel
Dr. van de Wouw

Griepvaccinaties 2018

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij
Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor
opgegeven hebben.
CP: Ad Hoeks T. 2051760
Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer
2000 boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur
en woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
CP: Anny van Asten T. 2051454.
Vrijwilligers die interesse hebben in bovengenoemde activiteiten
kunnen zich melden bij de contactpersonen.
Zoekt u vrijwilligerswerk buiten Wintelre of zoekt u hulp via een
vrijwilliger van buiten Wintelre, u kunt zich dan wenden tot
www.eerselvoorelkaar.
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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De uitnodigingen voor de vaccinatie kunt u uiterlijk 13
oktober verwachten
Wilt u bij verhindering contact opnemen?
U kunt dan een afspraak maken voor een ander tijdstip.
Tel: 0497-591486
E-mail: assistente@huisartsenpraktijkvessem.nl
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TONPRATEN 2019
Het mag dan nog wel even duren eer het zover is, maar de
voorbereidingen zijn reeds begonnen voor de traditionele
tonpratersavonden.
U kunt alvast noteren dat deze oergezellige Wenterselse
kletsavonden gaan plaats vinden op 15 & 16 Februari 2019.
Wie U in de ton of op het podium gaat aantreffen is voor nu
nog een vraagteken, wel zijn vertrouwde artiesten bezig
met ideeën en heeft ook een nieuw gezicht zich gemeld bij
de commissie Tonpraten, kortom; de vooruitzichten zijn
positief!
Mocht U ook de stap eens willen nemen naar de grootste
ton van de Kempen maar twijfelt U nog of heeft U tekstueel
hulp nodig?
Voor al deze vragen kunt U contact opnemen met Tommie
Groenen (06-13687295) en hopelijk wordt U/jullie een
nieuwe aanwinst op onze Jaarlijkse tonpratersavonden!
Wij hopen graag van U te horen…
K.O.K. Wintelre
Commissie Tonpraten

Oktober is wereldmissiemaand.
Zondag 14 oktober om 9.30uur is de eerste
kindergezinsviering van dit schooljaar. Het thema is:
wereldmissie dag voor de kinderen. Dit jaar staat Ethiopië
centraal. Op school hebben de kinderen zakjes mee naar
huis gekregen voor een bijdrage voor de kinderen in
Ethiopië. Deze zakjes worden in de kindergezinsdienst op
14 oktober door vertegenwoordigers van de klassen
aangeboden. Er zijn weer veel kinderen die mee willen
helpen in deze viering. Kom dus allemaal kijken en
luisteren.
Verdere informatie en mooie verhalen over Ethiopië kun je
vinden op www.missiokids.nl

LEDEN VAN DE VvW

PALING VOOR DE LIEFHEBBERS
Zaterdag 6 oktober kom ik de paling voor de liefhebbers
weer thuis afleveren.
Bestellingen voor 3 oktober doorgeven.

Dinsdag 9 oktober: Moederdagviering
Aanvang 19.30 uur in de Rosdoek.
We beginnen met een gebedsdienst in MFA de Rosdoek.
Daarna worden we door de buurt van Toos lekker verwend
met een High Tea.
Ook worden onze 3 jubilarissen in het zonnetje gezet.
Dinsdag 30 oktober: Uitwisseling met Vessem
We vertrekken om 19.45 uur bij de kerk met auto’s naar
Vessem.
De Vrouwenvereniging Samen vrouw Vessem gaat deze
avond verder voor ons verzorgen, het thema is Halloween.

App of bel 06-23332442.
Prijs: € 18 per pond.
Marc Walravens.
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KINDERGEZINSVIERING:
WERELDMISSIE DAG VOOR DE KINDEREN

Het bestuur.
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SUBSIDIE, STICHTING WELZIJNSFONDS
EERSEL
Verenigingen en stichtingen kunnen jaarlijks een verzoek
indienen bij Stichting Welzijnsfonds Eersel voor een
financiële ondersteuning. Hierbij wordt opgemerkt dat de
sluitingsdatum altijd vastligt op 31 december.
Wat is de Stichting Welzijnsfonds Eersel?
Deze stichting heeft als doel het bevorderen en het in stand
houden van sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen
in de dorpen Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en
Wintelre door middel van het verstrekken van een financiële
bijdrage.
In de loop van de jaren zijn hiervoor al duizenden euro’s
uitgekeerd. De financiële bijdrage zal per aanvraag
maximaal € 1000,- bedragen.
Een belangrijk uitgangspunt bij de toekenning van een
financiële bijdrage is, dat het een bijzondere voorziening of
activiteit moet zijn die voor de betreffende vereniging of
stichting een extra financiële last betekent en die zonder
een bijdrage uit het Welzijnsfonds niet of nauwelijks te
organiseren is. In feite gaat het dus om een bijdrage voor
het stimuleren van een nieuwe ontwikkeling op sociaalcultureel terrein in de gemeente Eersel. Belangrijk is ook
het aantal inwoners dat met deze nieuwe activiteit wordt
bereikt. Voor de normaal gebruikelijke uitgaven en
activiteiten van een stichting of een vereniging worden geen
bijdragen verstrekt.
De aanvraag voor een financiële bijdrage kan alleen worden
ingediend door het bestuur van een vereniging of een
stichting. Van bijzonder belang is ook een begroting van de
activiteit of voorziening, waar de bijdrage voor gevraagd
wordt bij te voegen.
’t Blaaike nr. 19 29 sept. 2018
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De commissie maakt de afweging aan de hand van de
volgende criteria.
Criteria:
1. Het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten en in
stand houden ervan in het werkgebied van de gemeente
Eersel.
2. Aanvraag dient ingediend te worden voor 1 januari van
het jaar waarin de activiteit gepland is.
3. Een begroting (inkomsten en uitgaven, eigen bijdrage,
eigen middelen, e.d.) dient overgelegd te worden.
4. Nieuwe activiteiten die uniek en onderscheidend zijn,
hebben de voorkeur.
5. De activiteit moet veel inwoners of een specifieke
doelgroep te bereiken.
6. Jubilea van goedlopende organisaties zijn een reden tot
een bijdrage.
7. Het in standhouden van een goedlopende voorziening die
anders zou verdwijnen, is een reden tot het toekennen van
een bijdrage.
Niet in aanmerking komen: Aanvragen voor normaal
gebruikelijke uitgaven waarvoor geld gereserveerd had
moeten worden.
De aanvraag voor een bijdrage uit het Welzijnsfonds kan
dus jaarlijks worden ingediend tot en met 31 december.
Een aanvraag voor 2019 moet dus uiterlijk 31
december 2018 ingediend zijn.
U kunt de aanvraag schriftelijk indienen bij het secretariaat
van de Stichting Welzijnsfond, p/a. De heer Wil van Herk,
Laaghuizerweg 5, 5521 LB Eersel, tel. 0497 516402. . Email: w.van.herk1@hetnet.nl of Steunpunt Vrijwilligerswerk
Eersel, Postbus 12, 5520 AA Eersel, tel. 0497 531304.
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KOMENDE TIJD JOC
Allereerst willen wij als JOC zijnde iedereen ONTZETTEND
bedanken voor het mooie bedrag van € 606,50 wat wij
hebben opgehaald bij de statiegeld actie bij COOP Wintelre!
Hier zullen wij uiteraard weer leuke dingen mee kunnen
doen en bijdragen aan evenementen voor jong en oud in
Wintelre.
Nadat de jongeren aan de beurt zijn geweest op onze
knallende seizoensopening met Diaz en Bruno, is het nu de
beurt aan alle oud-leden, oud-leiding en iedereen die van
een gezellig feestje houdt. Op 3 november zullen wij onder
aanvoering van een fantastische feestband, JOC-tijden laten
herleven als vanouds, met plaatjes van nu en Lijpe Harrie
en kusjesdansen van toen.
Kortom, een avond voor jong en oud die je niet wil missen!
Als afsluiting nog een kleine huishoudelijke mededeling.
De JOC stopt met het beheren van de dubbeltjespot in de
Rosdoek na jaren van trouwe dienst. Naar alle
waarschijnlijkheid wordt de dubbeltjespot gewoon
voortgezet door het beheer van de Rosdoek, maar willen wij
via deze weg in ieder geval iedereen bedanken die
jarenlang trouw zijn of haar laatste dubbeltjes aan ons
heeft toevertrouwd.
We hebben het altijd met veel plezier gedaan en zijn dan
ook blij dat dit gewoon intact gaat blijven.
Nogmaals bedankt voor jullie bijdrage aan de statiegeld
actie en graag tot ziens op 3 november!
Groetjes,
JOC de Fakkel
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Aanbieding: Luxe rundvlees- pakketten
“Ook voor op de BBQ of Smoker !! “
Dinsdag 09 oktober 2018 te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 12,50 per kg. (incl. 6% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 13,50 per kg. (incl. 6% btw.)
(vooraf reserveren!)

samen komen wij steeds dichterbij
WINTELRE geeft gul aan KWF-kankerbestrijding

Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en
worden verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden
worden vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe
Rundvee-vleesras. Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per
onderdeel verpakt, duidelijk gecodeerd en bevat de
volgende onderdelen:
Biefstuk, Kogelbiefstuk
Stooflappen
Riblappen
Soepvlees (onder voorbehoud)
Hachee

Entrecote
Sukadelappen
Braad- en baklappen
Schenkel
Rundergehakt

Kortom, exclusief kwaliteitsvlees uit de eigen regio,
grootgebracht binnen een natuurlijke en stressvrije
omgeving. Bij het afhalen van het vleespakket wordt het
exacte pakketgewicht bepaald en krijgt u een factuur mee,
geen contant geld, wel zo makkelijk én veilig!
(H)Eerlijk vlees, voor een eerlijke prijs!
Voor bestellingen en overige informatie:
“Vleesboerderij KempenLust”
P/a. Fam. van de Ven – Klaasen, Eerselseweg 15-A, Knegsel
Telefoon: 0497 – 515 996 / 06 – 13 75 80 99 (op
werkdagen na 17.00 uur)
E-mail: info@kempenlust.nl
!!! Bezoek ook onze nieuwe Website: www.kempenlust.nl !!!
Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit

Braad- en baklappen
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk !!!
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KWF
KANKER
BESTRIJDING

Dankzij de geweldige inzet van ons collectantenteam is de
landelijke collecte van KWF-kankerbestrijding weer
geslaagd. Het geldstort-apparaat op de Rabobank in het
citycentrum in Veldhoven telde € 1.834,94.
(Vorig jaar € 1.793,69).
Naast dit mooie bedrag is Wintelre ook vrijgevig bij andere
acties van KWF. Zo hebben in 2017 donateurs in Wintelre
€3.537,00 en loterij-spelers €1.947,00 geschonken aan
KWF-kankerbestrijding.
Heel erg bedankt hiervoor.
Met onze bijdrage laten we zien, dat we solidair zijn met
iedereen, dichtbij of verder weg, die elke dag met
onzekerheid moeten strijden tegen deze verschrikkelijke
ziekte die kanker heet.
Heel hartelijk dank!
Sjef Hems,
Coördinator KWF- kankerbestrijding afdeling Wintelre.

COLLECTE BRANDWONDEN STICHTING
In de week van 7 t/m 13 oktober wordt de collecte van de
Brandwonden Stichting weer gehouden.
Wij rekenen op uw steun!!!
Coördinator
Riek Wouters
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OPROEP VAN HET BESTUUR VAN
STICHTING KEMPKESHOF

WORD LID VAN DE VVW!

Regelmatig krijgen wij als bestuur van Stichting
Kempkeshof de vraag of wij de toewijzing van
wooneenheden door Woningstichting De Zaligheden kunnen
beïnvloeden.
Officieel kunnen wij dit niet, maar wij proberen wel om
inwoners van Wintelre die graag op Kempkeshof willen
wonen met voorrang door de Woningstichting te laten
behandelen. Bij elke plek die binnen Kempkeshof vrij komt
benadrukken wij dat door bij de Woningstichting te wijzen
op de plaatselijke gebondenheid van onze inwoners, hun
familieleden, hun vrienden, het lidmaatschap van
verenigingen, etc.
Wij hebben de indruk dat deze beïnvloeding, gezien de
resultaten, regelmatig aanslaat.
Daarom is het van belang dat inwoners van Wintelre die
graag op Kempkeshof willen wonen dit kenbaar maken aan
het bestuur. Vandaar deze oproep.
Namens het bestuur van Stichting Kempkeshof,
Jan Kruit, voorzitter, T. 2052132
Ineke Neggers, secretaris, T 2052280.

De Vrouwenvereniging Wintelre, beter bekend als ‘De VvW’,
bestaat inmiddels alweer ruim 80 jaar. Met 75 leden uit
Wintelre en daarbuiten zijn we nog altijd een bruisende
vereniging! Toch zijn wij ook altijd weer op zoek naar
nieuwe aanwas. Want ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’.
Daarom doen we hierbij een oproep aan alle vrouwen uit
Wintelre en daarbuiten om ook lid te worden van De VvW.
Wat kun je dan verwachten? De VvW organiseert voor haar
leden diverse gezellige avonden, waaronder een
kerstviering en Moederdagviering. Ook zijn er door het jaar
heen diverse activiteiten waar je aan deel kunt nemen,
zoals bloemschikken, knutselworkshops en een kookavond.
Daarnaast staan ook een modeshow, bezoek aan de studio
van Lya de Haas en fietstocht op ons jaarprogramma.
Alle activiteiten worden door onze leden goed bezocht en
zijn stuk voor stuk erg gezellig. Heb je interesse om ook lid
te worden? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar:
kleinebouwmeester@hotmail.com. Eerst een keertje kennis
komen maken, kan natuurlijk ook!
Neem dan telefonisch contact op met Mieke Quirijnen

HAPPEN EN STAPPERS VRAGEN RECEPT

0402052819 of stuur een mailtje naar:
kleinebouwmeester@hotmail.com.

Pilav (4 pers.)
1 pnd nasivlees
2 eetl. ketjap
4 uien
2 eetl. azijn
½ fl. tomatenketchup
1 gr. bl perziken (zonder

Hopelijk tot snel!

½ pnd champignons
kl. bl. tomatenpuree
1 teentje knoflook
tl. suiker
1 tl. sambal
sap)
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Groetjes,
Het bestuur van Vrouwenvereniging Wintelre.
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STICHTING DUOFIETS

REPAIR CAFE

Het gaat goed met Stichting Duofiets!
Met een enthousiaste groep vrijwilligers verzorgen we
2 keer in de week een gezellige fietstocht op de duofiets.
Misschien heeft u ons wel eens zien fietsen op
dinsdagmiddag of woensdagochtend. Inmiddels hebben we
dit jaar meer dan 30 fietstochten verzorgd.
We fietsen steeds met 2 vrijwilligers en 2 gasten.
We hebben op dit moment 16 gasten die we proberen
1 keer in de maand mee uit fietsen te nemen.

Een aantal vrijwilligers gaan de schouders zetten onder de
opzet van een reparatie-café. Eind oktober zal de eerste
reparatie-café dag plaats vinden. Vervolgens zal tijdens een
proefperiode van een half jaar, elke maand één halve dag
het reparatie-café open zijn.

Denkt u nu: ‘Ik zou ook wel vrijwilliger willen worden, of ik
wil ook wel als gast mee’, laat het dan weten aan
Stichting Duofiets. Bij een groter aantal vrijwilligers en
gasten kunnen we volgend jaar misschien wel 3x in de week
gaan fietsen.
Stichting Duofiets kan natuurlijk ook sponsors gebruiken.
Dit gaat het laatste kwartaal van 2018 o.a. gebeuren met
de flessenactie van de COOP.
Door het inleveren van het lege flessen bonnetje steunt
ook u Stichting Duofiets.

In een reparatie-café kan men gratis, met begeleiding van
deskundigen, reparaties uitvoeren aan o.a. huishoudelijke
apparaten, audio-installaties, speelgoed, hulpmiddelen,
gebruiksvoorwerpen, meubels, enz…enz. Ook voor het
herstellen van kleding en woningtextiel kan men er terecht.
Onder het genot van een kop koffie of thee en een gezellig
praatje worden de meegebrachte spullen dan vakkundig
hersteld.
In het volgende Blaaike zal meer informatie komen van het
reparatie-café. Voor nadere informatie kan met terecht bij
Adrie Franken, Korenbloemlaan 11, tel 040-2055205 of via
mailadres franken.zelf@gmail.com

Alvast bedankt.
Namens Stichting Duo fiets;
Annemiek van Hersel
Engelenburg 10 Wintelre
Harrie van Son

Zondag 30 september
Sportpark de Meren
D.E.E.S 1 – Riethoven 1
Aanvang 14.30u

040 2826058

Vessem
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Agenda
14
21
23
26
28

OKTOBER

Cocktail- Bierproeverij Hoeve
de Nachtegaal
Fancy Fair (Gilde)
Vergadering Dorpsraad
Brabaret avond bij D’n Babbel
Herfstwandeling

Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Eerste Communie
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Dickens festijn

21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
bestaan)

2020

OUD PAPIER HIER…

NOVEMBER

3
16
17
18
21

Nostalgisch Avondje J.O.C. de Fakkel
Jaren 60 -70 muziekavond KBO
Hul Nest Jansen en Vintage D’n Babbel
Intocht van Sinterklaas
Vergadering Dorpsraad

14
20
29

Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad
Pubquiz D´n Babbel vanaf 19.00

13 Oktober
10 November
8 December

Papier brengen van 9.00 tot 11.00 uur
Papier ophalen
Papier brengen van 9.00 tot 11.00 uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

DECEMBER

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
28 september
30 november

2019
26 jan
3, 9, 10 februari
15 - 16 februari
2 t/m 5 maart

23 maart
5 april
19 mei
22 juni
25 t/m 28 juni
7 en 8 december

Prinsenbal Huifnarren
Uitvoering Kindertoneel de Vriendenkring
Tonpraten
Carnaval
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26 oktober
21 december

Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof
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AFVALKALENDER
2 okt.

PMD GFT-afval

16 okt.

PMD GFT-en Restafval

30 okt.

PMD GFT-afval
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