


De Bijblijver, 17 augustus 2015 1 

 

De Bijblijver 
 
 
 
 
ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv.valto.nl 
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl 
 
 
 
 

17 augustus 2015 43e jaargang nr. 1 
 

 
 
 
 
't Is weer voorbij die mooie zomer 
 
Natuurlijk is hij nog niet helemaal voorbij, maar de korfballoze periode is toch echt aan zijn einde gekomen. 
De selectieteams 1, 2 en 3, de A en ook de B zijn al weer even bezig en komende week begint ook de rest 
van de vereniging weer. De zomerstop is dan wel over, laten we hopen dat het mooie weer nog even blijft! 
 
Ik ben benieuwd wat jullie allemaal hebben gedaan in deze periode. Heb je een relax-vakantie gehad, was je 
actief in de bergen, heb je cultuur gesnoven in een Europese hoofdstad, of ben je met vrienden/vriendinnen 
los gegaan in één van de Spaanse badplaatsen? 
 
Zelf ben ik met het gezin in de Ardennen gaan kamperen. Een prachtig stukje België, waar we nog niet 
eerder waren geweest en waar je naast mooie natuur, ook het nodige aan cultuur hebt. Een aanrader dus en 
zeker met de grotendeels zonnige dagen die wij hebben gehad. Vooraf nog wel even een paar 
hardlooptrainingen van Arco meegepikt. Wat een bijzonder leuk initiatief en ook dat raad ik iedereen aan. 
Een behoorlijke groep VALTO leden heeft de conditie op peil gehouden door hier en daar een interval, een 
stukje mul strandzand, afgewisseld met glooiend duinlandschap. 
 
Vakantie of niet, korfbal blijft je toch altijd bezighouden. Dus ga je eens kijken bij de eerste trainingen en 
oefenduels van de selectieteams. Erg leuk om te zien was dat ik niet de enige ben die zo denkt. Het leek wel 
een doorsnee trainingsavond. En dat kwam niet alleen door de grote groep van VALTO 1, 2 en 3 die samen 
de nieuwe seniorenselectie vormen, maar ook de groep hardlopers die spontaan een potje speelde en meer 
dan een handvol mensen die kwamen kijken. Er gezellig en fijn om te zien dat er toch een hoop leden weer 
staan de trappelen. 
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En als er dan een NK beachkorfbal wordt gespeeld, moet ik daar ook even gaan kijken. Afgelopen winter 
was ik al eens bij een informatieavond en nu zag ik dat ruim 100 teams actief waren in en om het The Hague 
Beach Stadium in strijd om het Nederlands Kampioenschap. Hoewel het weer niet echt zomers meer was, 
was de sfeer er zeker niet minder om. 
 
Een hele gave entourage en een korfbalspel dat echt leuk is om naar te kijken. Het werd dit jaar met 4 tegen 
4 gespeeld en er zijn een stuk minder regels dan het korfbal zoals wij het allemaal kennen. Zo mag je 
verdedigd schieten, is er ook iets meer fysiek contact en fluit de scheidsrechter alleen voor een overtreding 
of bal buiten de lijnen, maar mag zonder fluitsignaal weer door. Het spel is hierdoor erg toegankelijk en veel 
sneller. Dan is het ook niet vreemd dat er maar 15 minuten per wedstrijd wordt gespeeld. 
 
Op korte termijn komen en foto’s en videobeelden op beachkorfbal.nl van dit NK. Ik raad je aan om daar 
zeker even naar te kijken. Het is een korfbalvorm die steeds populairder wordt. Het lijkt me ook leuk als wij 
eens meedoen aan een wedstrijd of toernooi. Uiteraard als het past en als er animo voor is. Maar dat laatste 
lijkt me geen probleem. Het mooie is, volgend jaar is er weer een zomer. Ik heb er nu al zin in, want voor je 't 
weet is heel die zomer, al weer lang voorbij ... 
 
Tenslotte wil ik vanaf deze plek alle leden en andere lezers een bijzonder gezellig en sportief seizoen 
wensen! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
We zijn weer gestart 
De selecties van VALTO 1, 2, 3, A1, B1 en C1 zijn al gestart en nu 
mogen we allemaal weer! Heerlijk de (kunst)weide in! Dat wordt 
genieten. Zaterdagen 22 (oefenen) en 29 (competitie) zijn gelijk al 
gezellige dagen. Maar eerst trainen. De vakantiepondjes er weer 
snel af…. Allemaal succes. 
 
 
Starten met trainen 
Fit&Fun heeft zijn eerste training op maandag 31 augustus. De Kangoeroes beginnen op 22 augustus om 
10.00 uur. Alle andere korfballers beginnen deze week. Kijk nog een keer naar het trainingsschema op 
http://ckv-valto.nl/wp-content/uploads/Trainingstijden-seizoen-1516.pdf. Daar vind je alle trainingstijden. 
 
 
In welk team zit ik? 
We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar weet je nog niet in welk team je zit? 
Kijk dan op http://ckv-valto.nl/indeling-senioren-en-a/ voor de indeling van Senioren en A junioren of op 
http://ckv-valto.nl/indeling-jeugd-seizoen-2015-2016/ voor de jeugd.  
 
 
Toernooien om te oefenen 
Voor veel teams zijn er toernooien en meerkampen om te oefenen. Maar wees gerust, uiteindelijk kan 
iedereen een keer oefenen: 

- 20-8 Westland Derby’s voor VALTO 1,2,3 
- 22-8: Excelsior toernooi voor B2,3, C, D, E, F 
- 22-8: Hoofdklasse toernooi voor B1 bij Achilles 
- 22-8: Meerkamp bij Maassluis voor VALTO 1 en 2 
- 22-8: Westland Derby’s voor A1 en A2. 

  



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U  |  IN DE AVONDUREN  
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens 
de showroom van Multi Keuken & Bad!
Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in  
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen  
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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Trainen en coachen – meldt je nu aan! 
We zijn bijna rond met de bemensing van alle teams. We zoeken we nog een enkele enthousiaste trainers 
en coaches. We weten natuurlijk dat alle mensen dus ook de mensen bij VALTO het druk hebben. Daarom is 
het dit jaar gelukt om ervoor te zorgen dat je altijd trainen geeft op de avond dat je zelf traint. Daarmee kost 
je dat maar beperkte tijd. En natuurlijk mag je ook met een 2-tal of 3-tal inschrijven om trainen te geven. 
Meldt je snel aan bij Johan (cooAenB@ckv-valto.nl).  
 
 
Trainer KT-3 
Komend seizoen hebben we vanuit VALTO 4 plekken geregeld voor een training KT-3 (Korfbaltrainer 3). Er 
zijn al 3 plekken ingevuld door Rianne, Petra en Frank. Erg blij met jullie aanmelding. Een zeer leerzame 
training voor wie het trainen geven leuk vindt en zich verder wil bekwamen. De cursus wordt gegeven in het 
Westland. Nog 1 plek beschikbaar dus. Meld je aan! 
 
 
 
Fit blijven tijdens de zomervakantie –Arco bedankt! 
Een flinke groep VALTO’ers heeft deze zomer looptraining van Arco Poot mogen ervaren. Het was wederom 
een succes. Bedankt Arco! 
 
 
 
Top trainers VALTO 6/7/8 
Week vd maand Trainer 
1 Johan 
2 Arnold 
3 Tbd 
4 Tbd 
5 Bart 

 
 
 
Start nieuwe seizoen 
Zet de volgende data vast in je agenda. 
 
Datum  
17-8 Start trainingen alle teams 
22-8 Oefenwedstrijden 

Jeugdtoernooi Excelsior 
Hoofdklasse toernooi B1 bij Achilles 
Meerkamp voor VALTO 1 en 2 bij Maassluis 

29-8 Eerste competitieweekend 
 
 
 
Bezoeken oefenwedstrijd Nederlands team bij Fortuna in Delft 
Op dinsdag 1 september speelt het Nederlands team een oefenwedstrijd in de Fortunahal. Je kunt daar om 
half 8 kijken naar een boeiende wedstrijd. Kosten 1 euro voor jeugd en 2 euro voor senioren. Als je als team 
gaat, geeft je dan op bij ondergetekenden via bart@vanmuyen.nl. Graag uiterlijk 27 augustus aanmelden. 
 
Oranje	  speelt	  oefenwedstrijd	  in	  Delft	  op	  1	  september   
In	  de	  voorbereiding	  naar	  het	  WK	  Korfbal	  (dat	  eind	  oktober/begin	  november	  in	  België	  wordt	  gespeeld)	  speelt	  het	  nationale	  
korfbalteam	  een	  aantal	  oefenwedstrijden.	  De	  reeks	  start	  op	  1	  september	  met	  een	  wedstrijd	  in	  Delft	  tegen	  Fortuna/My	  Collections	  
aangevuld	  met	  spelers	  en	  speelsters	  van	  andere	  Delftse	  verenigingen.   
De	  wedstrijd	  wordt	  gespeeld	  in	  de	  Fortunahal	  en	  begint	  om	  19.30	  uur	  een	  unieke	  kans	  om	  de	  beste	  korfballers	  en	  korfbalsters	  aan	  
het	  werk	  te	  zien.   
We	  nodigen	  daarom	  van	  harte	  de	  jeugd,	  andere	  leden	  en	  belangstellenden	  van	  de	  verenigingen	  uit	  dit	  evenement	  bij	  te	  wonen.	  
Voor	  jeugdleden	  tot	  16	  jaar	  geldt	  een	  gereduceerd	  tarief	  van	  €	  1,-‐	  	  (voor	  anderen	  €	  2,-‐).	  	  
Na	  afloop	  van	  de	  wedstrijd	  vindt	  er	  een	  foto-‐	  en	  handtekeningensessie	  plaats	  met	  deze	  sterspelers.	  
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Oefenwedstrijden nieuwe seizoen 
Hieronder de resterende oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen. 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  
17-‐aug	   Maandag	   20:30	   VALTO	  A1	   Excelsior	  A1	   De	  Zweth/1	   VALTO	  

	         18-‐aug	   Dinsdag	   19:30	   KCC	  B1	   VALTO	  B1	   Capelle	   KCC	  
18-‐aug	   Dinsdag	   19:10	   Deetos	  A2	   VALTO	  A1	   Dordrecht	   Deetos	  

	         19-‐aug	   Woensdag	   20:00	   VALTO	  A1	   KCC	  A2	   De	  Zweth/1	   VALTO	  
19-‐aug	   Woensdag	   20:45	   Sporting	  Delta	  1	   VALTO	  1	   Dordrecht	   SD	  
19-‐aug	   Woensdag	   19:30	   Sporting	  Delta	  2	   VALTO	  2	   Dordrecht	   SD	  

	         20-‐aug	   Donderdag	   18:20	   VALTO2	   ODO	  2	   De	  Zweth/1	   VALTO	  
20-‐aug	   Donderdag	   19:40	   VALTO	  3	   Dijkvogels	  3	   De	  Zweth/1	   VALTO	  
20-‐aug	   Donderdag	   21:00	   VALTO	  1	   ONDO	  1	   De	  Zweth/1	   VALTO	  

	         22-‐aug	   Zaterdag	   tbd	   VALTO	  1	   Meerkamp	  bij	  Maassluis	   Maassluis	   Maassluis	  
22-‐aug	   Zaterdag	   tbd	   VALTO	  2	   Meerkamp	  bij	  Maassluis	   Maassluis	   Maassluis	  
22-‐aug	   Zaterdag	   10-‐15	   VALTO	  A1,	  A2	   Westland	  Derby's	   De	  Zweth/1/2	   VALTO	  
22-‐aug	   Zaterdag	   15:30	   VALTO	  3	   CKC	  Maasssluis	  3	   De	  Zweth/1	   VALTO	  
22-‐aug	   Zaterdag	   16:00	   DES	  6	   VALTO	  6	   Biesland	   DES	  
22-‐aug	   Zaterdag	   17:30	   DES	  7	   VALTO	  7	   Biesland	   DES	  
22-‐aug	   Zaterdag	   13:30	   Vriendenschaar(H)	  6	   VALTO	  8	   Hardinxveld	   Vriendenschaar	  
22-‐aug	   Zaterdag	   10-‐16	   VALTO	  B1	   Vierkamp	  bij	  Achilles	   Toernooi,	  3	  wedstrijden	  
22-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   VALTO	  B2,C,D,E,F	   Toernooi	  	  bij	  Excelsior	   Toernooi,	  3	  wedstrijden	  

	         24-‐aug	   Maandag	   19:30	   VALTO	  3	   Achilles	  3	   De	  Zweth/2	   VALTO	  
24-‐aug	   Maandag	   19:30	   Veo	  A1	   VALTO	  A1	   Voorburg	   Veo	  

	         25-‐aug	   Dinsdag	   19:30	   Alo	  B1	   VALTO	  B1	   Den	  Haag	   Alo	  

	         26-‐aug	   Woensdag	   19:30	   VALTO	  4	   KCC/Delta	  Logistiek	  6	   De	  Zweth/1	   VALTO	  
26-‐aug	   Woensdag	   20:45	   VALTO	  5	   KCC/Delta	  Logistiek	  7	   De	  Zweth/1	   VALTO	  

 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
Schrijvers + webredacteur gezocht! 
Er gebeuren zoveel leuke en mooie dingen bij VALTO die we graag willen delen.  Niet alleen met onze 
leden, maar ook met niet-leden. Waarom? Om te laten zien dat VALTO zo’n gave vereniging is en dat we 
met elkaar zoveel mooie dingen bereiken! 
  
We willen bijvoorbeeld wat vaker een persbericht naar de lokale media sturen als er een nieuwe sponsor is, 
als we een gaaf evenement organiseren of als er een belangrijke wedstrijd op het programma staat.  We zijn 
op zoek naar een aantal mensen die ons daarbij willen helpen: 
  
·         Schrijvers die een aantal keer per seizoen een persbericht willen schrijven 
·         Eindredacteur die alle persberichten wil controleren op juiste spelling en tone of voice 
·         Webredacteur die elke week nieuwsberichten op de website wil plaatsen 
Heb je nog niet zoveel ervaring met schrijven? Geen punt, alle persberichten worden nagelezen door een 
eindredacteur. Nog geen ervaring met het bijhouden van een website? Ook niet erg, ik geef je graag een 
spoedcursus J. 
Wil jij graag af en toe een persbericht schrijven of de website up to date houden? Laat het me dan weten! 
  
Groetjes, Rosanne 
vzkap@ckv-valto.nl 
0614378115 
  
  



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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Stukje van de Sponsor/ kledingcommissie.  
Bij aanvang van het nieuwe seizoen zijn we erin geslaagd een aantal teams in het nieuw te steken. De D2 
wordt gesponsord door Vreugdenhil Transport en VG Orchids en E1 en E2 worden gesponsord door Ad 
van Kester, Lansbergen Orchideen en KPS-Sales. Shirtjes en tassen van Kinderdagverblijf ’t Strijpje 
gaan weer terug naar de F1 en F2. 
Omdat de senioren selectie is uitgebreid van twee naar drie teams en de shirtjes niet allemaal er meer even 
fraai uitzagen, hebben we in overleg met de hoofdsponsor (Martin Stolze) nieuwe shirtjes en inloopshirtjes, 
maar ook aanvullende tassen en pakken kunnen bestellen. De shirtjes, tassen en pakken van VALTO 3 
gaan naar VALTO 4 (gesponsord door HaZe Accountantcy).  
We zijn alle sponsors er erkentelijk voor hun steun, dit keer met deze nieuwe kleding. 
Vanaf donderdag staan de shirtjestassen weer klaar in het tassenrek van de Villa. Teams kunnen deze 
donderdagavond na de training alvast meenemen of zaterdagochtend voor de wedstrijd (vroege vertrekkers 
kunnen beter donderdagavond even langskomen). 
Voor het gebruik hebben we de volgende richtlijnen opgesteld. We willen een ieder vragen hier kennis van te 
nemen en na te leven. Een verzorgde uitstraling en financiele steun aan de vereniging zijn belangen voor 
ons allemaal. Het zou jammer en omslachtig zijn wanneer we naar een borgsysteem moeten overstappen 
om het juiste gebruik af te dwingen. 

Vriendelijke groeten, 
Michiel 

Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 

Zaterdag 22 augustus 2015 Oefenprogramma 
5 oktober 2015 Algemene Najaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
21 november 2015 Schuurfeest 
1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
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Barbezetting komende twee weken 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema voor 
het najaar kunnen jullie vinden op de site. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur
beginnen.

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren de
sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren
even een berichtje om wat af te spreken hierover.

• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit moet
voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen met de
mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de volgende dag!!

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl

Alvast bedankt voor jullie hulp. 
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966 

Datum Dag Tijds 
duur 

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

17 aug Ma 19.45-23.00 Anja vd Eijk 

19 aug Wo 19.15-22.30 Mariëlle R. 

20 aug Do 17.30-20.30 Mieke v Geest 

20 aug Do 20.30-23.30 Arie Dijkstra 

22 aug Za 9.45-12.00 Helma Stolze Sandra Kortekaas door bar 

22 aug Za 12.00-15.00 Linda Stolk Ingeborg v Velth. door bar 

22 aug Za 15.00-18.00 Arie Dijkstra Henk Molenaar door bar 

24 aug Ma 18.45-22.00 Petra Dijkstra 

26 aug Wo 18.45-23.00 Arie Dijkstra 

27 aug Do 19.00-23.30 Pim vd Beukel 

29 aug Za 8.15-12.00 Wilma Prins Miranda vd Mout Aniko Ridder door Bar 

29 aug Za 12.00-15.00 Anja vd Eijk Anne Marie B. Chantal v K. 

29 aug Za 15.00-18.00 Janine Krapels Claudia vd Voorn Simone B. 

29 aug Za 17.30-20.30 Ellen de Ruiter Gonny vd Haagen Chantal Stolze Anna v Staald. Jolanda Koole 
Karin Valstar 

VALTO BIDONS 
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen, de eerste trainingen van de selectieteams hebben 
ondertussen ook alweer plaatsgevonden en over week starten alle teams weer. 
Ook in het nieuwe seizoen is het weer erg belangrijk dat er door alle spelers goed gedronken wordt, 
zowel tijdens wedstrijden als bij de training. Zeker met het mooie weer dat we nu hebben, is drinken 
noodzakelijk.  
Dit wordt vaak onderschat.  
Het drinken van water is voor een sporter namelijk erg belangrijk. We willen als club graag dat spelers 
tijdens de training en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, genoeg drinken! 
Afgelopen seizoen is door iedereen hier gehoor aan gegeven, onze complimenten aan de 
ouders, trainers en coaches!! 
Er zijn nu in de club zo´n 100 echte VALTO bidons in omloop en dit is ook goed te zien als je het veld 
op en de sporthal in loopt! Zeker bij de jongsten wordt er goed gebruik van gemaakt! 
Nog een tip voor iedereen. Zorg ervoor dat de bidon (en het water drinken!) naast je schoenen, 
broekje/rokje, etc. behoort tot je standaard korfbaluitrusting. En vergeet hem niet te legen na het 
sporten, en spoel hem even om voordat je hem weer vult! 
De bidons zijn uiteraard nog te koop (€ 2,50).  
Op de zaterdagen staan ze in de Villa, maar je kunt mij ook altijd even aanschieten of je stuurt even 
een mailtje / berichtje per app. 

Groet,Johan van der Meer, 06-53154889 
cooAenB@ckv-valto.nl 



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587




