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Gegevens KBO afdeling Nuland. 
 

Secretariaat :  e-mail kbonuland@gmail.com  

Bankrek. nr. :  NL20 RABO 01375.13.976 t.n.v. KBO afd. Nuland 
 

Bestuur:  

Voorzitter/ :  Ans van den Bosch, Heiweg 13, 5391 EA 

(t/m febr 2023)   Tel. 073-5322481, e-mail avdbosch@home.nl 

Secretariaat :  e-mail kbonuland@gmail.com    

     Tielekeshoeven 151, 5242 KH Rosmalen 

Penningm/ :  Nico van der Doelen, Hoogstraat 8, 5391 BZ 

Ledenadmin.      Tel. 073-5321096, e-mail Nicoria@ziggo.nl 
 

Bestuurslid/  :  Joke van Pinxteren, Heeseind 21 C, 5392 PD 

Vice-voorzitter  Tel. 06-28345795, e-mail mrs-jvp@hotmail.com 
 

Bestuurslid/ :  Margreet Kappen, Duyn en Daelseweg 6, 5391 EE,  

Notuliste    Tel. 073-5324136, e-mail tiboonkappen@planet.nl  
 

Bestuurslid   :Wim Nouwens, Tielekeshoeven 151, 5242 KH Rosmalen  

      Tel. 06-11017760, e-mail w.nouwens@gmail.com 
 

Bestuurslid   :Betsy v. Bakel, Duijn en Daelseweg 28A, 5391 EG 

     Tel. 06-53474224, e-mail fam.bvbakel@gmail.com 
 

Bestuurslid   :Wouter Boon, Dorpstraat 18, 5391 AW 

     Tel. 073-5325147, e-mail wouterwmboon@gmail.com 
 

Geestelijk adv. :  Pastor G. Verbakel, Kerkstraat 30, 5391 AA,  

    Tel. 073-5321215, e-mail pastorie.nuland@hetnet.nl  

 

Ouderen-    Mia van Rooij, tel. 073-5323077 

Adviseurs           Herman Roelofs, tel. 073-5322565 

     Wim Nouwens, tel. 06-11017760 

              

Belasting-    Jos van Lokven, tel. 06-53777566 

invulhulp       Wim Nouwens, tel. 06-11017760 

 

Redactie Nieuwsboekje en Nieuwsbrief: Joke van Pinxteren 

Webmaster: Joke van Pinxteren 

 

mailto:kbonuland@gmail.com
mailto:avdbosch@home.nl
mailto:kbonuland@gmail.com
file://///ABFile01/joke/Jokes%20documenten/documenten%20algemeen/KBO%20NULAND/2020/KBO-NIEUWSBRIEVEN/Nicoria@ziggo.nl
mailto:mrs-jvp@hotmail.com
mailto:tiboonkappen@planet.nl
mailto:fam.bvbakel@gmail.com
mailto:wouterwmboon@gmail.com
mailto:pastorie.nuland@hetnet.nl
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Van de redactie. 
 

U heeft het afgelopen jaar elke maand bij de ONS een 

nieuwsbrief ontvangen. Deze maand ontvangt u ook een 
nieuwsboekje bij de ONS. Samen gaan we er van alles aan 

proberen te doen om er een mooi en gezellig 2023 van te 
maken.  

Als u dit boekje bewaart heeft u de gegevens van het bestuur 
en de KBO altijd paraat. 
 

Zodra er activiteiten zijn van onze vereniging dan worden 
deze vermeld in onze nieuwsbrief die u maandelijks krijgt.  

 
Website KBO Nuland. 
 

Voor algemene informatie bekijk de website  

www.kbo-nuland.nl 
Om op de besloten pagina te komen (alleen toegankelijk voor 

leden) Klik op inloggen rechts bovenaan. Vul uw 

gebruikersnaam in (=lidnummer) en een wachtwoord. Ook 
kunt u kijken op de website van KBO-Brabant, daar vindt u 

ook allerlei interessante informatie. 
 

 
 

Wij zouden het leuk vinden als u 

een keer een stukje, gedicht of 
verhaal voor ons nieuwsboekje of 

nieuwsbrief schrijft. Bv. als u mee 
geweest bent met een fietstochtje 

of een ander uitje/reisje.  Ook al 

bent u daar misschien niet zo goed in, geen probleem wij 
maken er iets van.  

U kunt uw teksten inleveren bij Joke van Pinxteren, Heeseind 

21 c, 5392 PD, Tel. 06-28345795, of mailen naar 

kbonuland@gmail.com of mrs-jvp@hotmail.com 

 

mailto:kbonuland@gmail.com
mailto:mrs-jvp@hotmail.com
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Activiteiten 2022. 

  
Aangezien Corona nog steeds niet stabiel was, konden 

we pas beginnen eind maart. 
 

Kienen op 30 maart in mei, sept en in november natuurlijk 
de surprise kien ! Deze middagen werden druk bezocht. 

 
Onze jaarlijkse ledenvergadering op 6 april met muziek van 

Ryan van Langen. Zij bracht de sfeer er goed in. 
 

1 april Fietsen. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege 

sneeuw. Verder elke 1e vrijdag van de maand een leuke 
fietstocht gehad onder leiding van Hans van Druenen en 

Tineke Heijmans, waarvoor dank natuurlijk voor het 
uitzetten van de routes. 

 
Cor Swanenberg, een echte Brabander in hart en nieren, 

uit  Rosmalen op 29 april en ook Wim Daniels, op 20 mei, 
die ons kostelijk vermaakten. 

 
De reisjes die we maakten waren allemaal in combinatie 

met KBO Vinkel en KBO Heesch.  
Dagbus reisjes naar de Floriade op 8 juni :15 personen uit 

Nuland,  
 

Rotterdam, 14 juli  Hiervoor hadden 29 mensen uit Nuland 

zich opgegeven. 
 

De Smokkelroute op 17 augustus: uit Nuland deden 21 
personen hieraan mee. En de Ladies Day op 10 oktober:  

11 personen uit Nuland gingen gezellig met de bus naar 
Zuid-Holland. 
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4-daagse busreis naar Duitsland, in samenwerking met   

KBO Heesch, waar nu nog steeds met veel enthousiasme 
over wordt gepraat. 

 
   Jaarmarktbrunch gehouden op zaterdag 11 juni.  

 
Op 14 juni was er een gezellige middag met de                       

volksdansgroep. 
 

De afsluitingsmiddag van ons seizoen 2021/2022 was op  
29 juni. Deze middag werd druk bezocht. We hadden een        

leuke quiz in elkaar gezet. En natuurlijk met medewerking   

van onze mystery gast : Andre van Lijssel ! 
 

Seniorendag St. Jozefoord op 24 juli. Hier worden altijd 
mensen uit Nuland, Vinkel en Geffen voor gevraagd of ze 

willen deelnemen. 
 

7 september was onze openingsbijeenkomst, met 
medewerking van ons eigen Nulands C-mans koor. Zij 

brachten leuke meezingers ten gehore. 
 

Op 12 oktober hadden we een thema middag die in het 
teken stond van ontmoeten en gezelligheid.  

Gezellig was het !  
We hadden oudhollandse spelen ingehuurd bij het Gilde en 

hebben ons daarmee goed vermaakt.  

 
Verder hebben we 2x een beugelmiddag georganiseerd, 

aangezien deze druk werden bezocht komt hier 
waarschijnlijk nog wel een keer een kans voor u om mee te 

doen aan zo’n middag. 
 

De vrijwilligers van onze KBO hebben we op 25 november 
ook in het zonnetje gezet.  
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Onze kerstviering werd druk bezocht (150 mensen hadden 

zich hiervoor opgegeven) Het was gezellig en de kinderen 
van groep 7 Basisschool Nuland hadden een mooi 

toneelstukje opgevoerd. Het eten was goed verzorgd door 
het personeel van de Meent. Verder werden we in 

kerstsfeer gebracht door het Nulands Gemengd Koor.  
 

En als laatste dit jaar hebben we natuurlijk de show gehad 
van Holiday On Ice op 22 dec. We begonnen met een 

lekker stamppottendiner bij Den Driehoek in Vinkel. 
Daarna met de bus naar de Brabanthallen, waar we 

hebben genoten van een Super-Nova mooie ijsshow. 

 
Ook hebben we dit jaar verschillende puzzels in de 

nieuwsbrief geplaatst waaraan een leuk prijsje was 
verbonden. Deze worden altijd veelvuldig opgelost en 

ingestuurd.  
 

Paastukjes en kerststukjes werden ook gemaakt o.l.v. onze 
werkgroep bloemstukjes maken, waarvoor dank.  

 
We zijn ook begonnen met een pendeldienst op te starten 

voor mensen die zichzelf niet meer kunnen verplaatsen 
naar bv. Martinushuis of St. Jozefoord, of elders in Nuland.  

 
Ook hebben we in samenwerking met bovenstaande 

instanties ervoor gezorgd dat er op die locaties op 

donderdagmiddag gratis koffie/thee kan worden 
gedronken. 
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Jubilarissen 2022. 

  25 jaar lid van onze KBO-vereniging waren in 2022: 
 

• Gon Glaudemans-van Nistelrooij 
• Tien Voets-van der Leest  

• Anny van der Linden 
• Alie Zandee-Hovingh 

• Lou Zandee  

Zij ontvingen bloemen en de oorkonde. 

 
 

Overleden, 13 KBO-leden 2022. 
  

Mien van Bergen-de Vries  01-02-2022 

Maricus van Oort   22-02-2022 
Bert van der Dussen   05-04-2022 

Cor van Nistelrooij     05-04-2022 
Henk Wagemans     17-04-2022 

Ploni Scharloo-Nobel     11-06-2022 
Martien van Nistelrooij    13-07-2022 

Toon Smits    11-08-2022 
Martien van Gaalen   20-08-2022 

Peter Boeijen    22-09-2022 
Jo Gloudemans    17-10-2022 

Theo van Roosmalen     18-10-2022 
Paula van Druenen-Heijmans 30-11-2022 

 
Dat zij mogen rusten in vrede 
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VGZ-CZ ziektekostenverzekering. 

Weet u…..dat u de contributie die u heeft betaald aan de 
KBO, terug kunt vragen bij VGZ en CZ, als u onder het 

collectief van KBO-Brabant én aanvullend verzekerd bent. 
Op KBO Brabant website https://www.kbo-

brabant.nl/nieuws/korting-bij-zorgverzekeringen/ 
kunt u alle gegevens vinden. 

 
 

 
Belastingaangifte over 2022. 

Het is weer zover.  

De belastingopgave van verschillende 
instanties, zoals bv. SVB, 

pensioenfonds, levensverzekeringen etc. vallen weer in de 
brievenbus. Kortom tijd voor de belastingaangifte. Zoals 

reeds vele jaren kunt u nu ook weer de hulp inroepen van 
de belasting-invulhulp. Als u hier gebruik van maakt is het 

handig om alvast alle informatie klaar te hebben wanneer 
de belastinginvuller komt.  

Des te eerder kan hij aan de gang en kan uw aangifte 
verzonden worden. Zorg ervoor dat u de volgende stukken 

klaar hebt liggen: 
• De jaaropgave van de SVB, Pensioenfondsen en 

lijfrenteverzekeraars over 2022; 
• Bij een eigen woning, de WOZ-beschikking van de 

gemeente en de jaaropgave van de 

hypotheekverstrekker over 2022; 
• Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag; 

• De jaaropgave van de bank; 
• Rekeningen van specifieke zorgkosten; 

• Bewijsstukken van gedane giften; 
• De brief van de belastingdienst met machtigingscode                                   

 

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/korting-bij-zorgverzekeringen/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/korting-bij-zorgverzekeringen/
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Belasting-invulhulp. 

De vrijwillige belasting-invulhulp helpt senioren bij de 
aanvraag of wijziging van een eventuele huur- of 

zorgtoeslag en bij de belastingaangifte. Jaarlijks worden 

deze vrijwilligers op de hoogte gebracht van de nieuwe 
belastingregels. KBO-Brabant coördineert deze cursussen. 

Als lid van KBO-Brabant kunt u een belasting-invulhulp 
inschakelen als u voldoet aan een leeftijds- en 

inkomensgrens: minimaal de AOW-leeftijd met een 
jaarinkomen van maximaal € 35.000,- voor een 

alleenstaande en € 55.000,- voor 
gehuwden/samenwonenden.  

De invulhulp ondersteunt alleen bij het doen van 
eenvoudige aangiften inkomstenbelasting: een aangifte 

van AOW- en pensioeninkomen, eigen woning, 
aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en 

eventueel bezittingen in box 3. 
Belasting-invulhulp KBO-Nuland:  

Jos van Lokven, tel. 06-53777566   

Wim Nouwens, tel. 06-11017760 
 

Melding van mutaties. 
Om ons ledenbestand goed in stand te houden met de 

juiste gegevens stellen wij het zeer op prijs indien u 
veranderingen door verhuizing, overlijden, e-

mailadressen etc. tijdig wilt doorgeven aan de 
ledenadministratie: Nico van der Doelen, tel. 073-

5321096 / 06 53102076 of email naar nicoria@ziggo.nl 
 

Lid worden kan al vanaf 50 jaar.  
Hebt u iemand in uw omgeving: familie, vrienden of 

kennissen die over de streep getrokken moeten worden om 
ook lid te worden, geef hen dan dat duwtje in de rug.  

   Zeker jonge ouderen kunnen de gemiddelde leeftijd van 
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onze vereniging positief beïnvloeden. Aanmelden kan bij 

Nico van der Doelen, tel. 073-5321096 / 06 53102076 of 
email naar nicoria@ziggo.nl Ook staat er een 

inschrijfformulier op onze website www.kbo-nuland.nl 
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en 

wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. De contributie 
à € 25,- wordt in de maand januari geïnd.  

  

NIEUWE LEDEN ZIJN WELKOM 
 

We vinden het prettig dat er regelmatig nieuwe leden bij 
komen. Dat is goed voor de vereniging maar ook goed voor 

de leden. Voor onze nieuwe leden: Leuk dat jullie lid zijn 
geworden van onze vereniging. Hier zijn wij als vereniging 

zeer blij mee.  
Wij hopen dan ook dat u zich snel thuis zult voelen en veel 

plezier zult beleven bij onze activiteiten. 
 

Beëindiging lidmaatschap. 
Uw lidmaatschap kunt u beëindigen door dit schriftelijk te 

melden bij onze ledenadministratie, Nico van der Doelen, 
Hoogstraat 8 te Nuland, of email naar nicoria@ziggo.nl  

Restitutie van contributie bij beëindiging van het 
lidmaatschap van het lopende jaar vindt niet plaats. Als u 

uw lidmaatschap wilt beëindigen met ingang van een nieuw 

jaar dan moet de afmelding uiterlijk 1 december 
voorafgaand hieraan bij de ledenadministratie binnen zijn. 

Bij overlijden wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd 
als dit aan ons doorgegeven is. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog informatie 
willen dan kunt u dit krijgen bij Nico van der Doelen.  

 
 

 

http://www.kbo-nuland.nl/
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Vooruitblik. 

 

Jaarvergadering woensdag 15 februari. 

Op woensdag 15 februari om 14.00 uur wordt in De 
Meent  onze Algemene 

Leden-vergadering 

gehouden.  
Naast de vaste agenda 

met daarin de jaar-
verslagen en bestuurs-

verkiezingen worden er 

ook 5 jubilarissen ge-
huldigd. De uitnodiging 

met agenda voor deze Algemene Leden-vergadering, 
evenals het verslag van de jaarvergadering van 2022 

zijn als aparte bijlage bij de ONS van januari gevoegd. 

Het zou maar een saaie bedoening zijn als we alleen 
maar vergaderen, daarom hebben wij voor u  

“A-Meezing” uit Heesch uitgenodigd, die voor de nodige 
entertainment zorgt. 

We hopen op een goede opkomst voor deze 

vergadering. 
 

Seniorencarnaval heet voortaan Waoterrijks 
Vlaggetjesdag, zaterdag, 18 februari aanvang 

12.11 uur. 

 
ANKEROVERDRACHT. Iedereen is hierbij van harte 

uitgenodigd, ook onze KBO-leden.  
De officiële overdracht van de macht van het 

wereldlijk gezag door Burgemeester Mikkers naar 

Prins Jared. Elk jaar weer een memorabel moment dat 
vanaf nu voor alle Waoterrijkers toegankelijk is.  
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13:30 uur WAOTERRIJKS 

INSCHEEPBAL.  
De Waoterijkse matrozen, 

scheepsknechtjes, officieren en 

natuurlijk passagiers schepen in en 
kiezen het ruime sop voor een 

ouderwets gezellige 
carnavalsmiddag voor alle 

leeftijden met veel muziek en entertainment 

van ROBBIE LEE, tonprater FREDDY VAN DER 
ELZEN, diverse ander optredens en natuurlijk onze 

eigen scheepskapel de Waoterbloazers.   
Dans een foxtrotje met onze Prins, loop de polonaise, 

hos over het dek of geniet op een stoel van het uitzicht 

en entertainment. We lichten de ankers, lossen de 
trossen en steken van wal, carnaval is begonnen. De 

bemanning, de Oud-Prinsen en Adjudanten van ’t 
Waoterrijk, maken het allemaal voor u mogelijk en 

feesten graag met u mee.   

  
Kom gezellig naar de Meent en vergeet even uw 

zorgen door plezier te maken met de anderen.  
 

 

Kienen, woensdag 8 maart. 
 

Op deze dag kunt u weer kienen. 
Inmiddels een gezellige, vertrouwde 

activiteit in de Meent. Er wordt  
gespeeld met een schuifplankje dat 

eenvoudig in gebruik is. 
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Fietsen: 1e Vrijdagmiddag van de        

maand.(zomertijd) 
   Het wordt straks weer lente en hopelijk mooi weer. Onze          

fietstochtjes willen we ook weer opstarten, zodra de 

zomertijd weer in gaat. We starten bij de Kiosk op het 
plein voor de Meent om 13.30 uur en willen uiterlijk om 

16.30 uur weer  terug zijn. Fietst u mee?? Opgeven hoeft 
niet, wel op tijd bij de Kiosk. 

 

Paasstukjes maken: Dinsdagmiddag 4 april om 
13.30 uur in de Meent. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij Nellie Hommeles. 
Paasstukje maken voor € 12,50. Dit is incl. een kopje 

koffie met iets lekkers in de pauze. Opgeven t/m vrijdag 

24 maart bij Nellie Hommeles, Ambachtstraat 4 te 
Nuland.  

Per email: hommeles4@home.nl of per tel. 073-5323265. 
 

Tieners van Toen. 12 april,14 en 15 april.                                        

Toneelvereniging Tieners van Toen is druk aan het 
repeteren voor de uitvoeringen van hun nieuwe blijspel 

“Krachtvoer op de sportvloer”. Het verhaal speelt zich af 
in een sportschool waar een aantal senioren gaan 

proberen hun conditie te verbeteren. Althans dat is de 

bedoeling maar niet iedereen heeft daar evenveel zin in. 
Er wordt tussen het sporten door ook nog getracht een 

man/vrouw koppeling te regelen maar dat verloopt niet 
volgens plan. Vreemde dingen gebeuren er met een 

sporttoestel wat steeds maar stuk gaat.  Voorstellingen: 
op woensdag 12 april, aanvang 14.00 uur. Vrijdag 14 en 

zaterdag 15 april aanvang 19.30 uur. Entreeprijs € 9,00 

incl. kopje koffie/thee. 
 

mailto:hommeles4@home.nl
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Theateravond met Wim Daniëls, vrijdag, 19 mei 

om 20.00 uur in de Meent. 
Zin in een avondje theater? We hebben Wim Daniëls nog 

een keertje voor u vastgelegd. Zet deze datum alvast in 

uw agenda! Wim Daniëls is een Nederlandse schrijver en 
taalkundige. Hij staat in het theater met theatercolleges 

en cabaret-programma's. In januari-maart 2021 en in 
mei-juni 2022 presenteerde Wim Daniëls samen met 

Huub Stapel de tv-serie Het Dorp over dorpen in 

Nederland. De serie, uitgezonden door Omroep Max op 
NPO1, is deels gebaseerd op zijn boek Het dorp. In de 

zomer van 2021 en 2022 presenteerde Wim Daniëls de 
tv-serie Nederland op film, over amateurfilms van vroeger 

(Omroep Max, NPO2). 
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Vaste wekelijkse activiteiten 2022. 
Doet u ook weer mee met onze activiteiten?  

Durf de stap te maken, dan kunt ook u genieten van samen 

bezig zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden! 
 

 
Maandag   Tijd   Locatie  

 

Yoga sept. – mei 09.00   De Meent   
  

Dinsdag  
 

Biljarten   13.30  De Meent  

 
Woensdag  

 
Gym u fit   08.45  De Meent   

Gym u fit   09.30  De Meent   

  
Donderdag  

 
Schilderen  09.30   De Meent 

Wandelen   10.00   Kiosk plein 

Biljarten   13.30  De Meent  
Koersbal   14.00  De Meent    

 
Vrijdag 

Jeu de boules    14.00  Gilde-terrein 
(alleen zomertijd) 
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Gedeelte programma 2023 KBO Nuland.  
 

Woensdag 15 februari   Jaarvergadering leden 14.00 uur 

Zaterdag 18 februari   Seniorencarnaval   12.11 uur 
Woensdag    8 maart   Kienen    14.00 uur 

Dinsdag       4 april   Paasstukjes maken  13.30 uur 
Woensdag   5 april   Thema middag   14.00 uur  

Vrijdag   7 april   Filmavond “Teenbeat” 19.30 uur 
Woensdag   12 april   Toneel TvT   14.00 uur 

Vrijdag 14 april        Toneel TvT   19.30 uur 
Zaterdag 15 april   Toneel TvT   19.30 uur 

Woensdag 17 mei   Kienen    14.00 uur 
Vrijdag  19 mei   Wim Daniels   20.00 uur 

Zaterdag    10 juni   Jaarmarkt brunch  12.00 uur 

Woensdag  28 juni   Afsluiting seizoen  14.00 uur 
 

Alleen kun je niets, je moet het samen doen. 

 

Vrijwilliger. 

Onze vrijwilligers willen wij hierbij bedanken voor hun 
inzet het afgelopen jaar. Hopelijk kunnen wij het 

komende jaar ook weer op hun rekenen. 

De wereld zal ten onder gaan, 
als mensen zoals jij verdwijnen, 

mensen die altijd achter anderen blijven staan, 
en zich niet verstoppen achter de gordijnen. 

 

Iemand die meeleeft met een ander, 
die altijd klaar staat voor iedereen, 

iemand die zichzelf weg kan cijferen, 
door een vrijwilliger zijn velen niet alleen. 
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Met dank aan onze sponsoren. 

 

Albert Hein Nuland en Wihabo verlichten onze 
kosten regelmatig door het schenken van een bijdrage. 
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Ingezonden brief. 

 
Er leefde eens heel lang geleden,  

een boertje, werkzaam en tevreden. 

Aan weelde was hij niet gewend. 
Een spiegel had hij nooit gekend. 

 
En eens toen hij aan het spitten was,  

vond hij een stuk spiegelglas. 

Hij nam het in zijn ver eelde hand. 
’t Zat onder ’t vuil en onder ’t zand. 

 
Hij veegde het aan z’n broekspijp af 

En keek er in, en stond paf. 

Mijn vader zei hij, sapperloot.  
Die is al vele jaren dood! 

 
Mijn vader, och die goeie man,  

Hij is het en hij kijkt mij an. 

Hoofdschuddend stak hij ’t in zijn zak, 
En bekeek het thuis op zijn gemak. 

 
En hij begon te overleggen,  

wat zijn vrouw ervan zou zeggen. 

Ze was wat bazig, zijn Katrien,  
en zou er wel om lachen misschien. 

 
En omdat hij daar zo bang voor was,  

verborg hij ’t onder zijn matras. 
Maar telkens ging hij er weer heen.  

“mijn vader”, zei hij dan tevree. 
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Dat wekte argwaan bij zijn vrouw,  
Die het hare ervan weten wou. 

En zodra hij weer de deur uit was,  

zocht en vond zij ’t spiegelglas. 
 

Wat moet hij daarmee, peinsde zij,  
er moet iets niet in orde zijn. 

Zij wantrouwde zoo haar goede Hein,  

dat ze het omkeerde en keek.  
Doch ze raakte toen geheel van streek. 

 
Daar hedd’t nou, ik dacht het wel,  

Er is een andere vrouw in het spel. 

Mijn man, hij heeft geen hart in het lijf. 
Waarom houdt hij van zo’n lelijk wijf? 


