’T GOEI VROUWKE 2019
Sjaan van Lierop

Jaarlijks benoemen de CV’s de Kletsmeiers, de Leute en de
Lichtstadnarren een Lampegatse tot ’t Goei Vrouwke. Daarmee
spreken zij dank uit voor haar vele en belangrijke verdiensten
voor het Lampegatse Carnaval in het bijzonder en Eindhoven in
het algemeen.
Iedereen die bij de CV de Lichtstadnarren op bezoek komt
maakt steevast kennis met Sjaantje. Vroeger vierden Sjaan
en haar man Jan carnaval bij de Blauwbuiken en al gauw
ontstond de traditie om na afloop van het bal daar koffie te
gaan drinken. In 1995 werden zij lid van de Lichtstadnarren
en werd het koffiedrinken uitgebreid met boterhammen en
frikadellen. Iedereen was welkom, Lichtstadnar of niet. Sjaan
hielp daar waar nodig was: klusjes voor de clubkas, goede raad,
logeeradres, Sjaan – de clubmoeder – regelde het. Om Sjaan
kon je niet heen; je moest en zou minimaal een lotje bij haar
kopen (en dat 22 jaar lang). Door een gebroken knie en rug doet
Sjaantje het nu rustiger aan, maar zij is nog steeds trouw en
duidelijk aanwezig.

D’N BESTE MENSCH 2019

Ons Lempke ga nie uit nie
Zijn blij dat ge d’r bent
Di meugde echt nie misse
Vur gin honderduizend cent
Ut goa ook echt van eigens
Lampegatters op en top
We zingen met zun allen
Hil de tent staat op zon kop
Salaai da is de leus hier
Salaai da zeggen wij
Geertje Gasser en de valse Kraaien zijn der bij

Anders aardig slaagt. Charles is ook federatief actief geweest in
de commissies Rommelpot, Carnavaleske Raadsvergadering,
carnavalsmis en bestuurlijk in de SFECV (voorzitter) en de
PKC. Hij organiseerde in de beginjaren van de eeuw bovendien
het Regenboogfestival op de Stratumsedijk. Niet onvermeld
mag blijven zijn ruim 55-jarig vrijwilligerswerk in de R.K. kerk
(vanaf 1974 in stadsdeel Gestel), als acoliet, lector, koster,
collectant, lid kerkbestuur, redacteur parochieblad tot voorganger
bij woorddiensten. Hij had nog wat vrije tijd over en is nu ook
voorzitter van de KBO in Gestel.

12.21 Aankomst Statie
Sleuteloverdracht
12.51Aanvang optocht
17.15 Proclamatie op de Mert
17.30 Club 111/ Prijsuitreiking
optocht / HUB
21.00 Markt
21.25 KICKZ!
22.00 De Geinrapers
22.30 Lichtstadnarren
23.00 Kletsmeiers
23.30 PSV

DE GOUDEN ROMMELPOTTER
2019 Gilbert Hockers
Jaarlijks wordt door de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval
de onderscheiding ‘ Gouden Rommelpotter’ toegekend aan
een Lampegats persoon, groepering of Kapel die door grote
inzet en carnavaleske uitvoering heeft bijgedragen aan de
muzikale ondersteuning van het Lampegats Carnaval en
zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Lampegatse
Carnavalsmuziek.

Met de benoeming tot D’n Beste Mensch spreekt de Stichting
Federatie Eindhovens Carnaval elk jaar dank uit voor de vele
en belangrijke verdiensten van deze Lampegatter voor het
Lampegatse Carnaval in het bijzonder en Eindhoven in het
algemeen.

Voor het jaar 2019 is deze onderscheiding toegekend aan
Gilbert Hockers. Gilbert was jarenlang lid van kapel ‘De
Tweedracht’ en is oprichter en voorzitter van de KEF (Kapellen
Eindhovense Federatie). Tevens was hij mede-organisator van
‘Dweilen met de kraan open’, een kapellenfestival dat 11 jaar
lang op zondagmiddag op het Stratumseind plaatsvond en is hij
organisator van kapellen festival ‘Ut spoort nie’.

Charles van de Langerijt richtte in 1999 de vereniging Effe Anders
op, om volledige acceptatie van de homoseksuele medemens
binnen het Lampegat te bewerkstelligen. Van deze vereniging
werd hij voorzitter en is dat nog steeds. Uit onder meer de roze
boerenbruiloft in 2011 blijkt wel dat het doel van Charles en Effe

Huldiging en uitreiking van de onderscheidingen Beste
Mensch, Goei vrouwke en Gouden Rommelpotter zijn op
carnavalsdinsdag 5 maart 2019 na afloop van
het Bier Elfuurke in de grote tent
op de Stadse Mert.

Charles van de Langerijt

ZATERDAG 2 MAART

COLOFON
NIEUWSBRIEF

REFREIN
Salaai da zeggen wij in Lampegat
Salaai da klinkt al dur den hille stad

Salaai wa’s het toch een heerlijke fist
Salaai ge zult witte da we zijn gewist

10.30 Diverse basisscholen
13.50 KCV Wilhelmina
14.30 Salon op ‘t plein
15.00 3-Uurkes Vurraf
20.20 Eckartdal
21.15 Kolderstralen
22.00 Scheerkwasten
23.00 KICKZ!
23.40 Toeters stemmen

ZONDAG 3 MAART

11.00 Carnavalsdienst Catharinakerk
12.30 Brunch op de Mert
14.00 Ouverture
14.30 Scheerkwasten
15.30 Markiezing op de Mert
16.30 Tempel
17.30 Effe Anders
21.00 Markt
21.30 Tent Stadhuisplein
22.00 Deurzetters
22.30 KICKZ!
23.00 Aagse Knuppels
23.30 Leute

MAANDAG 4 MAART

12.00 Gagelbosch
13.10 Wildeman op de Mert
13.33 EVV – PSV 1e helft
PAUZE Uitreiking D’n Opkikker
14.15 EVV – PSV 2e helft
15.00 Strijps Kreiefist
16.45 Prijsuitreiking MMM op de Mert
17.15 Ut spoort nie

18.00 Pulle Vulle
21.00 Markt
21.30 Pieter Eijfhuis
22.00 Tongelrepers
22.30 Lampjesbal
23.00 CV Niehaals
23.30 CV Wilhelmina

DINSDAG 5 MAART

10.49 Bierelfuurke op de Markt
12.45 Onderscheiden Beste Mensch /
Goei Vrouwke
Gouden Rommelpotter
13.15 Bruidspaar ophalen, D’n Hertog
14.30 Boerenbruiloft op de Markt
16.00 Kapellenfestival, D’n Hertog
21.15 Zotte Zwanen
22.15 Bolhoedjes
22.45 Markt
23.11 Teruggave sleutel
00.00 Einde carnaval
Wijzigingen voorbehouden!

DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN UITGAVE VAN STICHTING FEDERATIE EINDHOVENS CARNAVAL.
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Marie-José Dekkers
Micha van Deurzen
Ine Marijke Schurink
Ron Meurkens
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MAART '19

SALAAI, DA ZEGGEN WIJ IN LAMPEGAT

Ut fist ga wir beginne
Dir is geen houwe an
Ge kunt er nie um hinne
5 dagen uit oew pan
En al kumde nie van hierre
Ge magt wel bij ons zijn
Alleen is geen Alaaf hier
Want Salaai da moet het zijn
Salaai da is de leus hier
Salaai da zeggen wij
Geertje Gasser en de valse Kraaien zijn der bij

VRIJDAG 1 MAART

NIEUWSBRIEF

Winnaar Lampegats Liedjesfist 2019 zijn Geertje Gasser en de Valse Kraaien.
En om te oefenen hier de tekst!

WAAR IS STADSPRINS
ROGÉRIO?

LAMPEGATS CARNAVAL

LAMPEGATS
CARNAVALSLIED
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Voorzitter, Coördinatie / pers
Bestuurslid SFEC
Secretaris SFEC
Redactie
Social media
Vormgeving
Lampegatter / advertenties
Website / historische kennis
Adressen administratie /
merchandise / verenigingen

Ine Marijke Schurink, impd.nl

LAMPEGAT BEDANKT ALLE SPONSOREN VOOR HUN BIJDRAGE
Het openbare carnaval in Lampegat wordt mede meugelijk gemaakt door:
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ROGÉRIO

STADSPRINS
Club 111: Lampegatse Optocht, Mis in de Catharinakerk, Malle Maandag Middag, Strijps Kreijefist, Lampegats Liedjesfist,
Markiezing, Elluf Elluf, nieuwe Prinsenwagen Mille Fleurs: KICKZ!, jubileum Glossy, SFEC 55 jubileumjaar, lustrum Dolle
3’s en the Tony’s, Mis in de catharinakerk, tent Wilhelminaplein, muziekmix Stadshofkapel de Eendracht.
En sponsoren:

De Neie is zijne Dorstlustige Hoogheid Stadsprins van het Lampegat
Rogério, met hofdames Mimi en Joyce en adjudanten Maarten en David.
In deze speciale carnavalseditie laten we je kennismaken met Stadsprins
Rogério en zijn gevolg en lees je waar zij wanneer vertoeven tijdens
carnaval. Natuurlijk komen ook de Markies en de Markiezin en hun
Jeugdgezelschap voorbij, evenals d’n Beste Mensch en ‘t Goei Vrouwke
van 2019. Veel lees- en carnavalsplezier!

ROGIER VAN STIPHOUT HEERST
DIT CARNAVALSJAAR
OVER ONS LAMPEGAT ALS
STADSPRINS ROGÉRIO.

PROGRAMMA

BINNENSTAD

MAANDAG 25 FEBRUARI

Vrijgezellenavond Boerenbruidspaar

Aanvang 19.00 uur. Kroegentocht door ’t centrum van het
Lampegat. bij café the Prince (boeren) en miss Paddle (boerinnen)

ZONDAG 3 MAART

Lampegatse Carnavalsdienst “Schijn ‘n ledje op
mij!” Sint Catharina kerk
11.00 uur, deuren open 10.11 uur, voorganger Pastoor Wilmink

Carnavaleske modeshow en bewonderborrel

Stropdas kroegentocht, Stratumseind

DONDERDAG 28 FEBRUARI

Brunch op de Mert

Aanvang 20.00 uur. Stadspaviljoen Alberdingk Thijmlaan 1 Ehv.

Pekske Pronken

Aanvang 20.11 uur, Pullman Eindhoven, Salon Carnavalesque
entree gratis.

VRIJDAG 1 MAART

Salon op het (Wilhelmina)Plein

Vanaf 14.31 uur, Opening van de Salon op het Wilhelminaplein met
de Stadsprins Rogério en groot gevolg!

Drie uurkes vurraf, Omroep Brabant

Aanvang 11.11 uur, Met een stropdas van €25,00 bij 15 cafés een
drankje scoren. Bestel je stropdas, stropdaskroegentocht.nl

Van 12.00 tot 14.00 uur. Kapellen en een bezoek van de stadsprins

Salon op het (Wilhelmina)Plein

Vanaf 13.11 uur Herrie in de Keuken en Die Männer

Confettival! Stadhuisplein

Van 14.00 - 23.00 uur. Met o.a. Het Feestteam, DJ Paul Elstak,
Mashup Jack en Fiesto, www.confettival.nl

Lampegats Markiezing, De Mert

Vanaf 15.00 uur, Pullman Eindhoven, Salon Carnavalesque

Aanvang 14.00 uur Wie worden de nieuwe lampegatse markies,
markiezin en hun gevolg? Met Konfetti en de LAWINE BOYS

Fraoje Vrijdag op De Mert

KICKZ! Effenaar

Feesten met diverse artiesten

KICKZ! Effenaar

Vanaf 20.00 uur. Het alcoholvrije feest voor de Lampegatse jeugd
van 12 t/m 17 jaar. Met oa.The Partysquad en Jeroen Post

Ik hou van Holland Lampegats Gemengd
Mannenkoor in Salon op ‘t Wilhelminaplein

Aanvang 20.30 uur, entree gratis. www.ikhouvanlampegat.nl

Efkes oe toeter stemme
De Dommelaers in het Stadspaviljoen

Aanvang 20.30 uur Met veel Eindhovense kapellen. Entree € 5

ZATERDAG 2 MAART

D'n VurTocht, Stationsplein

Vanaf 20.00 uur. Met oa. Lievelings DJ’s van je zusje

Zaolige zondag, De Mert

Feesten met o.a. John de Bever, Snollebollekes en De Alpenzusjes

MAANDAG 4 MAART

Carnavaleske voetbalwedstrijd PSV-EVV, uitreiking
D'n Opkikker, De Mert
Aanvang 11.33 uur

Salon op het (Wilhelmina)Plein

Vanaf 14.00 uur oa Joël Borrelli en Smartlappen karaoke

Lampegatse Statie aankomst, Station Lampegat

Strijps Kreiefist, Trudoplein Strijp

Vanaf 11.30 uur verzamelen, 12.51 vertrek kinderoptocht.
15.00 uur Groots kinderfeest met oa.Clown Jopie en Tante Angelique

Lampegatse Optocht, Fuutlaan

Vertrek vanaf 12.51 uur Route: zie lampegatdegekste.nl/agenda

PITSTOP Feestje op de Wal

Van 12.00 - 17.00 uur. Met oa. Django Wagner en springkussen

Confettival! Stadhuisplein

Van 14.00 - 23.00 uur. Met o.a. Jody Bernal, www.confettival.nl

Zotte Zótterdag, De Mert

Na de Optocht Proclamatie Stadsprins Rogério en aansluitend
feesten met diverse artiesten

Salon op het (Wilhelmina)Plein

Vanaf 17.11 uur, Ouderwets gezellig carnaval vieren met o.a.
DJ Joep van Sambeek, Eightyeight en Dolle3s

KICKZ! Effenaar

Vanaf 20.00 uur. Met oa. Puinhoop Kollektiv en Jeroen Post

ZIJNE DORSTLUSTIGE HOOGHEID ROGÉRIO
heet in het dagelijks leven Rogier van Stiphout (‘Vier keer elf”, dus 44).
Hij is geboren in Nijmegen: “Maar ik woon vanaf mijn eerste in AalstWaalre.” Rogier is interventieradioloog in het Laurentius Ziekenhuis
in Roermond: “Ik doe ingrepen met behulp van beeldvorming,
dus opereren met zo min mogelijk snijden, dus via bloedvaten en
katheters.” Hij is getrouwd met Julie van Stiphout-Sassen en
samen hebben ze twee dochters: Liselotte (2) en Fransje (4,5).
Het verzoek om stadsprins te worden kwam als een verrassing:
“Ik kwam net terug van een cursus toen Bernard van de
Prinskeuzecommissie belde. Ik moest er even over nadenken. Ik
vind het een hele eer, en ik ga er met hart en ziel in, samen met
deze mensen.”

SMAK

Zijn aanloop naar het Federatiebal begon ongelukkig. Op
skivakantie met zijn gezin maakte Rogier op eerste kerstdag een
klapper want hij brak zijn schouder:

“IK DACHT ERGENS TE KUNNEN SKIËN
MAAR DE PISTE WAS DAAR NIET AFGEZET.”
“Ik ski al veertig jaar, nog nooit iets gehad. Het gebeurde deels
buiten mijn schuld – ik dacht ergens te kunnen skiën maar de piste
was daar niet afgezet. Maar ik kan al met één hand
mijn veters strikken.”

Aanvang 14.00 uur Kapellencaroussel

Ut spoort nie, Stationsplein

Lampegatse Kinderoptocht, Effenaar

WAT STEEKT ER
ONDER DIE STEEK?

Pulle Vulle, Pullman Eindhoven

Vanaf 11.00 uur Carnavaleske optocht voorpret met o.a. Karin
Bloemen, Gustaf Otto, Mark Cornelis, Novi en DJ Bompa.

Aanvang 12.51 uur aankomst op spoor 3 van Stadsprins Rogério
met groot gevolg en de Markies en Markiezin met hun jeugdgevolg

STADSPRINS ROGÉRIO EN ZIJN GEVOLG

Aanvang 14.11 uur, kapellenfestival

Van 13:00 uur tot 16:30 uur, kindercarnavalsfeest

Malle Maandag Middag, De Mert

Aanvang 14.30 uur. met Boney M, Stef Ekkel en de Partyfriex

WATT LEDJE

Mayke Muller tekende met Leanne van Deurzen weer voor de
pakken: “Het thema ‘Watt ledje’ vraagt natuurlijk om lampjes in de
pakken en daar heeft zij ervaring mee. Wij hebben gekozen voor
Braziliaanse extravaganza. Verschillende kleuren pakken, wel
strak van snit en statig met exotische elementen. Mayke heeft het
diagonale dessin gezien tijdens de Dutch Design Week en kreeg
van kunstenares Ulrike Jurklies kosteloos de print; zij was zo trots
dat de stadsprins die wilde gebruiken.”
Waarom Braziliaans? “Als ik aan carnaval denk, zie ik Rio voor
me, en de Nederlandse Antillen waar heel anders carnaval wordt
gevierd. Daarom zit ook -rio in mijn naam.”
Hij stelde zelf zijn gezelschap samen: “David en ik zaten bij elkaar
op school – heel vruuger - en hij had ooit verkering met mijn zus.
Maarten en ik zaten bij elkaar in het hockeyteam bij EMHC en
waren studiegenoten in Amsterdam bij Medische Biologie en
Tandheelkunde. Mimi ken ik van de golfclub en Joyce van Rotary
Eindhoven-Zuid en ik wist dat ze ook in een carnavalsclubje zat.”
Rogier kijkt uit naar de carnavalsmis in de SintCatharinakerk en vooral het bezoek
aan de school van zijn
dochter: “Ik heb
zelfs in haar
vriendenboekje
gezet dat
papa later
prins wordt,
hahaha!”

Lampjesbal, Café Thomas Stratumseind
Vanaf 18.00 uur

DINSDAG 5 MAART

Bierelfuurke, De Mert

Aanvang 11.00 uur besloten, na 12.15 uur open toegang
Huldiging van oa. de beste mensch en het goei vrouwke

Boerenbrunch, Stationsplein, café D’n Hertog

Aanvang 11.00 uur Omstreeks 13.15 uur boerenoptocht richting de
Mert. Ca. 14.15 uur boerenbruiloft op de Mert

Op dolle toeren, Café Publiek op De Mert

Aanvang 14.11 uur, Lampegatse liedjes van nu en van weleer.

Dolle Dinsdag, De Mert

Feesten met diversen artiesten en 23.00 uur Sluitingsceremonie
Carnaval 2018. 23.15 uur Doven Letste Lempke.

HOFDAME MIMI

Verstappen (“Geen familie
van”) is 23, vrijgezel en komt
oorspronkelijk uit Helmond:
“Ik woon al bijna drie jaar
in Eindhoven”. Ze studeert
communicatie aan Fontys in
Eindhoven. “Mijn vader doet
de horeca bij golfclub De
Tongelreep. Zo ken ik Rogier;
hij golft daar fervent.” Eind
januari vertrok ze naar Lissabon
voor haar minor-studie: “Maar
ik kom speciaal terug; ik ben
carnavalsvierder in hart en
lever, hahaha!”

HOFDAME JOYCE

van Beek (47) is getrouwd met
Edgar. Hij heeft de kinderen
Ted (25), Scott (22) en Isabeau
(19) en samen hebben ze zoon
Tommie (10). Ze is geboren
en getogen in Eindhoven: “In
Waalre opgegroeid en buiten
de stad gestudeerd”. Ze werkt
in het familie-vastgoedbedrijf
Hoogland. Het carnavalsclubje
zal het zonder haar moeten
doen: “Ik zal de kervelsoep
missen. Als er een feestje is,
sta ik vooraan.”

ADJUDANT MAARTEN

Falke (“Niet van de sokken”)
is ook vier keer elf, dus 44,
getrouwd met advocaat Joyce
(niet de hofdame) en vader
van Julian (9) en Sophia (7).
Maarten is zelfstandig tandarts
bij de Cum Laude kliniek. Hij
is geboren in Amstelveen:
“Maar uit Eindhovense ouders.
Na een paar jaar verhuisden
we terug naar Eindhoven.” Hij
viert steevast carnaval met De
Lichtekooi: “Maar niet in mijn
tandartspakje”.

ADJUDANT DAVID

Wehmeijer (41) is getrouwd
met Jojanneke en samen
hebben ze drie kinderen:
Pim (12), Mees (10) en Sara
(8). Deze ras-Eindhovenaar
is districtscoördinator bij
Woonbedrijf. “Maarten en ik
zitten al twee keer elf jaar bij
carnavalsclubje De Lichtekooi
en willen Rogier daar het elfde
en erelid van maken, kan ik wel
verklappen. We gaan elk jaar
met een vast thema fanatiek
carnavallen.”

PRINSELIJK JEUGDGEZELSCHAP
LAMPEGATSCARNAVAL 2019
De 12-jarige Roel Beks zwaait dit jaar de Markiezenscepter over Lampegat, met Markiezin Madelief Janssen (11) aan zijn zijde. Lot
Janssens gaat als heraut voorop in de polonaise, Mallisha Dijkstra trekt het narrenpak aan en Guus-Pieter Brogtrop host als lakei met
het jeugdgezelschap mee. Dansmariekes Diede Waasdorp en Roxan Swinkels maken het zevental compleet.
“Het lijkt me leuk om carnaval te mogen beleven zoals de
stadsprins”, zegt Madelief. Zij woont in Aalst-Waalre, maar
viert carnaval in Lampegat. Haar oom was ooit adjudant van
Piccolo Rosso. Ze is blij met haar rol. Samen met de Markies
en het gevolg gaat ze helemaal voor het jeugdcarnaval van het
Lampegat.
“We zullen zorgen dat we hossen, springen, dansen en lachen,
carnaval is heel gezellig en leuk.” Daar is Markies Roel het
mee eens. Zijn zus was eerder Lakei in het gezelschap en zijn
broer Nar. Roel komt uit de Schrijversbuurt in Gestel en zit in de
brugklas van het Van Maerlantlyceum. Hij is heel goed in keepen
bij hockey en hard meezingen met carnavalsliedjes. Eindelijk mag
Roel zich verheugen op een plaats boven op de Markiezenwagen.

DRIE KEER IS SCHEEPSRECHT

Maar liefst drie keer streed Lakei Guus-Pieter (11) tijdens de
Markiezing voor een plek in het jeugdgezelschap. Zijn droom is
uitgekomen. “Ik hoopte echt dat ik iets mocht worden.” GuusPieter viert samen met zijn ouders en twee zussen altijd carnaval
en hij is, net zoals Madelief en Roel, dol op carnavalsmuziek. Hij
heeft er zin in om samen gek te doen op het podium.
Dat geldt ook voor de 12-jarige Lot, die de rol van Heraut op zich
heeft genomen. Lot is geboren in Stratum maar woont sinds
twee jaar in Zwolle. Ze vindt het leuk om daar te wonen, maar ze
mist Eindhoven nog steeds. Ieder jaar vieren ze met het gezin
en vrienden carnaval in Lampegat. “Dan ben ik weer terug in
Eindhoven”. Lot is naast carnavalvieren, gek op hockey,
gitaarspelen, zeilen en strips maken met haar vriendin.

LEKKER GEK

Het splinternieuwe pak zit Mallisha (13) als gegoten. Ooit was ze
figurant bij de serie Spangas maar deze carnaval kruipt ze in de
rol van Nar. “Die hoort lekker gek te doen, te dansen en er samen
met de rest een feestje van te maken.” Ze houdt van zingen,
dansen en acteren. Thuis speelt ze op het keyboard en de ukelele.
Mallisha zit op VMBO De Rooi Pannen en houdt erg veel van
carnaval.
“Samen met iedereen veel plezier maken en de hele dag dansen
en hossen.” Dat is volgens dansmarieke Diede (11) uit de
Schrijversbuurt carnaval in Lampegat. Met haar familie gaat ze
altijd op vrijdag naar het Wilhelminaplein, op zaterdag naar de
optocht en op zondag naar de Markt. Diede heeft het meeste
zin in de vrijdag als ze met de stadsprins verzorgingshuizen
en scholen bezoeken. “Hopelijk gaan we ook naar onze
eigen school, De Trinoom.” De 9-jarige Roxan uit Jagershoef
is samen met Diede dansmarieke. “Ik wilde heel graag
deze rol hebben, ik was dus super blij dat ik
het was geworden.” Ze speelt dwarsfluit
en zwemt bij Aegir. Zij zit op BS De
Bijenkorf, met carnaval ‘het Zoemerspaleis’
genaamd. Ze hebben daar een schoolRaad van Elf en een Prins, Prinses en Nar.
“Twee jaar geleden was ik uitgekozen voor
de Raad van Elf en vond dat super leuk.”
Roxan heeft overal zin in en hoopt dat de
stadsprins dit jaar ook haar school bezoekt!

