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Eindelijk zult u zeggen, ell u heeft gehjk de vertraging van dit nummer is
groot, veel te groot. Maar zelfs voor een gepensioneerde heeft een dag
slechts 24 u. en als hij darr door ornstandigheden 25 u. per dag opgeslorpt
rvordt door zijn privé leven. ja. dan komen er vertragingen die alsmaar
groter worden.
Maar voor het volgend nummer is het beloofd. het zal op tijd zun .
Waaront huidig numnler loopt over 4 maanden en niet over drie? Wel heel
eenvoudig. onrdat het volgende dan tot en met December loopt en 'zo
gehjk loopt met de kalender.

Verder komen we dichter bU de Gouwdag van 24 oktober en zal het
volgend nununer u daarover volledig kurrnen inlichten.
In verband met deze Gouwdag zou ik dringend willen vragen aan die
Heernkundige kringen. die dit blad eveneens ont!'angen, en die nog niet
geantrvoord hebben aan onze uitnodiging om deel te nemen aan deze
Gouu'dag. ons zo dringend rnogelijk hun antwoord te laten geworden.
rvaarvoor dank bij voorbaat.
Dan een spijtig nicuws, Andre Eeckels, heeft gevraagd hem vrU te stellen
van de functie van Secretaris. Iedereen die André kent weet. dat hU dez,e
functie steeds met stiptheid heeft uitgevoerd en daarom rvillen hem van
harte dankerl. voor het werk hij. dat hU voor onz.e afdeling geleverd heeft.

in soms

r,vel zeer

moeilijke en ondankbare omstandigheden.

WU hopen zo t lug mogelfik een opvolger te vinden met dezelfde inzet als

fuidré Eeckels.

Engelbert Roels

Voorzitter

KOMENDE
ACTTYITEITEN.

Dinsdag 17 augustus 1999

','ï',ïqJ3fr :ï'rï,13ï'
in het Centrum voor Familielarnde
Merksem, Van Heybeeckstraat

te

3.

GENEALOGISCHE VORIVÍINGSAVONI)
ondersteuning en begeleiding

RAADPLEGING INTERNET
o.l.v. Richard Deruyter
FONDS REGIS
raadpleglng o.l.v. Mevr. Dora De Wilde-Kenivé

EUREI(A
o.l.v. Eric Moury
Dinsdag 21 september 1999
20 u.

in het Centrum voor Familiekunde
Merksem, Van Heybeeckstraat

te

3

Voordracht
Disitalc Beeldvorming en Genealogie.
door de Heer F'reddy Schallenbelg, verantwoordelijke
Centrum Fotografie

RUCA-Antwerpen.
zie verder in dit blad.

7nndag24 October 1999
GOTIWDAG 1999
meer details in ons volgend nummer.
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AZETTE VAN DETROIT''
door Dora De Wilde - Kenive

oOo

In de archieven van het Docurnentatiecentrutn van de Maamse Vereniging
voor Farniliekunde. Van Heybeeckstraat, 3 te 2170 fuitwerpen-Merksem.
wordt de*GAZETTE VAN DETROIT" over de periode 1965-1984
bewaard; welisrvaar met een paar leemten.
Gezien de vele vrageu naar gegcvens over emigratie. werd deze
waardevolle bron ontsloten. door het repertoriëren van méér dan
32OOO

NAMEN IN 3 BOEKDELEN.

De meest verre inlichtingen gaan terug tot de helft van de l9e eeurv. nl.. de
geboorten, hulelijken en overlijdens genoteerd in de parochieregisters van
de Belgische Kcrk in Detroit.
Boeiend zijn de biografieën. de verhalen van wel en !vee. r,an de
verwezenlijkingen na soms jaren hard labeur. de Maamse kerrnissen. de
vele verenigingen. Kort gezegd: het uitdragen van de Vlaalnsc aard. de
werklust. de cultuur van hier te lande.
PRACTISCH.
Beperkte oplage - 1200 pag. A4-fornraat - 3 boekdelen. verzonden in een
stevige Postdoos.

VOORINTEKENING
is noodz.akelijk. Kan tot

3l

augustus 1999.

BELGIE

-1680 Fr. als u de 3 boekdelen zelf
aftaalt, in V.V.F. Merksem.
-1680 Fr. + 285 Fr. Port: 1965 Fr. te
storten op rekening 414-ll7 l22l-79

NEDERLAND

-93 NLG + 30 NLG port =

123 NLG

storten op Girorekening Postbank
827.3 13 (enkel in gulden).

tuidere

EEG-LANDEN

:

-1680 Fr. + 545 Fr. Port 2225 Fr. te
storten op p.c.r. 000-092738242 of met
internationale postwissel (enkcl in Belgische

Fr.)

Alle rekeningen staan op naam van : V.V.F. ,B-2170 MERKSEMANITWERPEN.
Steeds vermelden : "GAZETTE VAII DETROIT".
Voor gelnteresseerden : De "GAZETTE VAII DE'IROIT" verschUnt om de
14 dagen.

kan bU de verantwoordelijke voor Maanderen: Ludwig
VANDENBUSSCI{E, Melkerijstraat, lA 8-8600 LEKE. Tel. 05 l/503709.
1.500 Fr. te storten op rekening 000-0242216-07.

Abonneren

TE NOTEREN IN U\ry AGENDA

24 OCTOBER 1999
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OVER DE FAMILIENAMEN.
door Hugo Lambrechts-AugustU ns
oOo

Bron : "Morfeemgeschiedcnis en -geografie der Nederlandse
toenanlen." door Jozef Van Loon. Uitgaven Familia et
Patria. l98l
.

In lret kort lvillen we cnkele punten bcspreken uit deze studie. die elke
gerrealoog zou moeten gelezen hebben. Voor de uitgebreide bibliografie en
de talrUke referenties die dhr. Van Loon aanhaalt bU de namen loont het al
de moeite dit lverk te raadplegen. BU sommige farnilienarnen kan het nuttig
zrjn te r,veten tot welk structuurgebied die naam behoort orn in dat gebied
verder te zoeken.
Brj patroniernen en metroniemen onderscheiden

rve binnen het Nederlandse
taalgebied drie grote zones :
I - In het Vlaamse overheersen de juxtapositieve namen als Rombout,

Hu.vgehaert, Ri ttgoe t, e.a.
2- Voor het Zeeuws, het Hollands. het Gelders zijn de sone-formaties en de

daaruit ontstane afslijtingen op -se(n) het best bekend: Adriaense(n),
Geri tse (n), Janse

(n

),e.

A.

Door migratie kon een sone-naarndrager volkotnen geÍsoleerd
terechtkomen in een streek waar -sone op d.lt ogenblik rriet meer
naarnkundig gebruikelijk rvas. Zo werd de naam direct erfeldk.
Wuustwezel (genitief-gebied) 1483 -92 : dielysen jan noutssoens
diel jan noutsens.

3- Tussen dez.e tu,ee zolles in ligt een smalle strook met een andersoortig
type, d.lt van de genitiefpatronienlen zoals ,4 erts, (jeerts, etrz. Het bestrijkt
de provincies Brabant. Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg en het
oosten vall Ncderland (Friesland. Drente. Overijsel en Groningen).
In de Noordantrverpse Poldergemeenten kondert patronyntische toenanren
op -sen reeds rnassaal erfclijk rvorden tegen het eind van de l7e eeuw.

Berendrecht 1584: elisabeth michiels
1602: lynken corneliss, heylken willemss
deckere

We noteren volgende gevallen van voornamenidentiteit tussen vader en
zoon:
Wilmarsdonk 1479 -82: claes claessone
I 489-9 2: aerden aertssoene
1486-89: bertelen bertelsB
Lillo

Gevallen waarin de zoon de voornaam van zrjn vader krijgt, zoals de
constructie Jan Janssen. waren echter hoogst ongebruikelijk. In zulke
gevallen droeg de zoon een andere, niet-patronymische toenaam.
Wilntarsdonk 1462: claese boemaetr,, zljn zoon claesken
L44l: willem willems zone die men heet willern
Lillo
vrancke.
Berendrecht 1602: jan jansB, alias bruyn - jan de bruyn.

In de provincie fu,rtwerpen blijkt de naam Janssen vaak uit te breiden met
een niet-organische -s, wat ook geldt voor andere namen op -sen:
Adri aenssens, Chri sti aenssens, Aertssens, Corne li.§se/rs.
De eerste en voornaamste stoot om genitiefratroniemen erfelUk te maken.
werd gegeven door de nieuwe gebruiken in de naamgeving. Naast het
naamgevingspatroon grootvader-kleinzoon. dat in het noorden algemeen
zou blijven, ontwikkelde zich in het zuiden en eerst in de hogere standen de
gewoonte van de vader-zoon-vernoeming.

Hoogstraten 1454: jan jan hellens sone
Wuustwezel 1485: willem jan aerts en peeter jan aerts

De

toenamen

van vrouwen werden in de Lage Landen

doorgaans

gemotiveerd d.m.v. de genitief. Het lovam niet zelden voor dat de kinderen
i.p.v. de toenaam van hun vader die van hun moeder ov€rnamen.
Brecht 1459: henric van Bavele, alias Leys,
de vader heette Leys, de moeder van Bavel

We zren dat de vrouw soms de toenaam van haar man oyerneemt.

Wuustwezel 1483: heylwigh jan revns. vroutv van jan reyns

Soms droeg de vrouw de gegenitiveerde voornaam van haar man.

- nelleken smits. \rrourry
van augus§u de smit.
Een mooi voorbeeld van deze situatie vinden w'e in de heerhjkheid Ekeren
Berendrecht 1602: rrelleke augus§'ns

1630). Cornelia Claess Adriaensdochtere. rveduwe van +Niclaes
Cornelissen. ntolenaar in zijn leven = Cornelia Adriaenssen = Cornelia van
Olmen Adriaensdochter. Haar vader vï'as Adriaen van Olmen (Brees gata 2l
jrg, 4de trim. 1998. blzn. 20-25: De molenaars Lambrechts op Katerheide).

Vaak worden genitiefratroniemen voorafge gaan door bepalirlgen als dictus
gheheten, diemen heet e.a.

Oistenvijk l4 l8-20:

ghijsbrecht gheheyten vrancken,
natuerlic zoen lvilneer vrancken van ghestel.

Het spreidingsgebied van de namen op -issen blUft niet beperkt tot het
noorden valr de provincie Antrverpen, maar strel«Í zich ook meer uit over

het oostelijk gedeelte van Limburg: I)ili s.sen, Cornelissen,

ltlelissen,

Paulissen.

Drieledige persoonsnamen als Jan l[/outers sBackerssone of Jan
lllillem.ssone vanden Dijcke rvaren in alle Middelnederlandse dialecten in
gebruik om eventuele dubbelzinnigheden over de identiteit van de
naamdrager te vermdden of orndat de voornaam van de vader tot een
eenheid van de toenaam vergroeid was.
Hoogstraten 1612: Geert Adriaen Roelen Bertrams. zoon van
Adriaen Jan Roelen Bertrams.

Metroniemen of toenamen naar vrou\r'en komen in diverse vormell voor:
I - afgeleid yan oorspronkelijke appelativa (doorgaans in de genitief;

Arendonk 1440: aerden der netsteren
2- afgeleid van voomamen
a- juxtapositieve metroniemen: Huysen tru.vt
b- in cornbinatie met -man of -soen: lularitnan, il,Ieiresonne
c- als gegenitiveerde vrou$'emroornamen: At ottts, F'ijen,
iíarien, Sannen

Toenamen met de inleidende "den" zijn bewaard gebleven in West- en
Oost-Vlaanderen, Brabant. fuitwerpen en Noord-Brabant.
OistenvUk 1529: anthonis die molder, wilneer wouters di
molder, aerts die meyer, wouter die decker
In kelando Hollan4 Utrecht en Gelderland heeft men het lidwoordloze
t),pe bU de twee- en meerlettergrepige persoonsnamen: bakker, molenaar,
nraar is het lidwoord er wel bU eenlettergrepige: de jong, de ridder, de
bruin.
WeliswaaÍ zijn in het Vlaams en het Brabants de meeste persoonsaanduidingen in de l5e eeuw erfelijk geworden.

,r"ffi;ï#ll;.*"uter

de cloerunaecker

: rvouter janssens,

De provincies fuitwerpen en Brabant vertonen een z-eeÍ gevarieerd beeld
m.b.t. de genitivering. Naar het westen toe nemen de genitiveringen
stelselmatig af. De nog volgbare gtens wordt gevorÍnd door de Schelde en
de Dender.

De genitivering van lidwoordnamen
l- Ambtnamen
1425-26: scorters arnouts scorters soen lryas =
gheert de costere
Rijkworsel 1465-87: ghysbrecht smeets diemen heet speecx
nichasus vander sant alias smeets
2- Beroepsnamen
Kapellen 1404-07: janne spapen, aerde custers
1481: jan raymakers = jan vander hofstadt diemen

Lier

Gierle

Geel
Arendonk

heet de raymaker.
de visscher witt. zoen jan
tfisschers
1422-42: floereys visscers = floereys de(n)
visscher
L469: merten die raymaker = merten lodens alias
raymakers
1440: merten die laet, jan die laet, thonys slaets
aert die laet = cloesterman (laet van de abdij
1435:

jan tfisschers = jan

Postel?)
Aaneenge groe i de naa mco mbi nat ie s zijn bijvoo rbee I d :

Rijkevorsel 1465-E7: jan aert visschers x marie

aerts

-> peter aerh/isschers en henric vander
achterhout diemen heyt aertvisschers =
henric de visscher

Zoals bij de oudere fuitwerps-Kempisch tlpe van dutËelnamigheid
(Claessutinnen e.d.) is het weinig waarschijnltjk dat de Noordbrabantse
dubbele toenamen van bij hun ontstaan (ca. 1500-1550) reeds aanleiding tot
genitiefnamen zouden hebben gegeven.

Hoogstraten (Buitenbank) 1544-45: jan henric sloekers - jan de
loeker
mathijs jan keysers thys de keyser
bastiaen peeter smits - sebastiaen peeter de smit

:

In de regel konden lidwoordnamen in het westen van de provincies
fuitwerpen en Brabant niet meer gegenitiveerd worden'. De Backer, De
Pooter, De ltíulder.

Er zljn echter tal van uitzonderingen: Schilders (Oelegem, Kontich),
Schrijvers (Oostmalle), Sprangers (Beerse), Slagrnolders (Bertem).
Hoppenbrouwers ( Grobbendonk), Meulemakers (Hal le), Keersmakers
(Boechout), e.a.
Soms kunnen we de overgang van nominatief naar genitief volgen.
1510-1520
jan zebrechts
laurereys

Westmalle

1475-1480
zebrecht
henric wilmaer

willem wilmers

Dutrel 1497-L524,L^_^L 1538-1548
wouter asselberch adriaen asselberchs
nog enkele voorbeelden : vloeberg - vloebergs
- spruyts

spruyt

stroobant - stroobants

In de l7e eeutv blukt -en zich ook te hebben doorgezetbij frelcruente
voornamen.
Hoogstraten 1680:
Cornelis Adriaen Roelen - Cornelis Adriaen Roelandt
Bertrams
Oirschot ca. 1559: Catharina Crommen, uit het geslacht
De Crom.

In onze tijd zouden we dit verschijnsel kunnen interpreteren als 'I-eo
Tindemans' komende van 'Leo van de Tindemansen'.

Door de oven loed van familienamen is het niet mogelijk een naamindex op
de behandelde studie samen te stellen.
Deze studie is te consulteren in het VVF Centrum te Merksem onder het
nummer W.30.018.
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het WILHELMINAKLOOSTER

HUIBERGEN.

ooo
Artikel verschenen in het nr 4 van de Antwerpse Genealoog.

De auteur . de heer Marc Vanacker, wees ons op verschillende fouten in het

hierboven vermeld artikel.

De

zetduivel heeft inderdaad lelijk

huisgehouden en daarom met alle mogelijke verontschuldigingen , vindt u
hierna de verteteringen :

I"

par.

Z"Wr.

Zeven eeuwen geleden
diaken

4"par.

.

in 1278, vraagt de Heer van Breda

20.09.1777 , priester. HU was de opvolger.....

1748. Hij tred in de Sociëteit van Jezus 29 april 1766. Enige...

l. I 2.1780, subdiaken; 10.03. 1781, diakenl 27.05.1781,
priester. Uit het kasboek.....

3

S"par.

....

het wijdingsregister : 21.12.1781, tonsuur, 22.12.1781.
subdiaken....
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DE COLLECTIE *GENEALOGIEËN".

door Dora De Wilde-Kennivé.
ooo
Er staat in oÍv,e bibliotheek méer ter beschikking van orae leden, dan u lvel
zou denken.

Ik sprak u

reeds over

:

- Het FONDS REGIS
- De collectie PRECIOSA.
Vandaag een woorde over

otrz.e

collectie "GENEALOGIEËN" (Code G).

De meeste van deze G zijn door onze leden in de loop der jaren binnen
gebracht, met de bedoeling er ook anderen te laten van genieten.

Dit is lovensrvaardig.
Heden zljn er ll75 dossiers G. waaruit hierbij een greep voor de streek
fuitwerpen (A tot en met E) :

ALLAERT
BACKX
BALS
BAUWERAERTS
BELLENS
BERGEN
BERNABE

l0 generaties

G 857

l3

8

t7

l09l

I

566-9 l I

5

t4

4

901

7

176

BISCOP

8

BOELS

5

1088
32

BOSSAERS

5

320

BRANIS

)

l l9

BREMS
BROOMANS
BRUEGEL

1

901

4

30

ll

to47

ll

BRUSSELEERS
BULS
CAERS

CAMPAERT
CELEN
CELLEMANS

7 generaties

G.883

5

32

8

37 - t077

4

943
896
46

4
4

4
6
7
4

874

CORLUY
COVENTS

5

584

5

1073

D'I{EU
DAEMEN

7

146

5

784

DAEMS
DE BACKER
DE BIE
DE BOECK
DE BRAEKELEER
DE BUCK
DE CROM
DE CI-ITPER
DE DECKER
DE GRAEF
DE GREEF
DE JONGH
DE LAET

7
7

I 136
584 - 998

l3

66 - 822
734

CHRISTIAENSSENS
CLAESSENS

CLEMENT
COOTMAI.IS

1004

t097
564

5
()

850

320
572 - 771

6
9
5

883

l3

79

6
4

87
s66 - 883 -

5

1045

9ll

9

566-463-584

DE MEULDER
DE PRETER
DE ROOVER

4

883-9ll -928
9ll

4

285

4

l0 17

DE SWERT

4

DE WINTER

4

87
729

DENS

I

285

t2

DERBOVEN
DIELEWYNS
DIERCKXSENS
DILLES
DRUYTS
EECKELS
EELEN
ELSERMANS

7 genealogieën
7

G

119

883

6

557-558-1042

4

992

4

896

l6

904

6

I166

5

772

Het loont de moeten de index eens in te kijken van de genealogieen met
minstens 4 generaties. Deze index staat in dnrkvoÍïn in het rek-leeszaal en
ook op "Ariadne" en "Eureka". Misschien is reeds uw genealogie of een
deel eryan, door anderen opgezocht. Ik maak van de gelegenheid gebruik
orrze leden. en niet-leden, t€ danken voor deze ll75 dossiers waardevolle
gegevens.

(Duà

§dqríft
"6

WU plannen voor eind Januari, begrn Februari 2000 een cursus "Lezen OLld
Schrift", dit echter voor zover er voldoende gcinteresseerden zijn.

Daarom vragen wij aan allen. die belangstelling hebben voor deze cursus.
zich nu reeds op te geven, bU Engelbert Roels of Richard Deruyter.
Later zult u dan venvittigd rvorden van de juiste data

EOED OIfl

WECEEN

!

\r
STADSARCH IEF ANTIV ERPEN.

Nieuwe toegangen in de leeszaal. (t)
Archieven van bedrijven. verenigingen, handelaars en vrije beroepen,
15de-20ste eeutv. Inventaris van het fonds Bijzondere Afdeling(LZ 45)

Archiefbestanden van bedrijven, verenigingen. handelaars en vrije beroepen gevestigd te fuitwerpen worden ondergebracht in het fonds BUzondere Afdeling. De inventaris van dit archieffonds werd de afgelopen
maanden grondig bewerkt en aangernrld met recente aanwinsten. Documentatie en archieven die niet op Antwerpen of op andere archiefr'ormers

betrekking hebben, \ryerden verplaatst. Archieven van bedrijven.
verenigingen en handelaars vindt men ook elders dan in de Bijzondere
Afdeling (zie hiervoor het woord vooraf van de nieuu'e inventaris, p. 5).
vooral wanneer het om grote of omvangrijke archiefbestanden gaat.
De insolvente boedelskamer, l5dc eeuw - ca. 1830. Inventaris L.Z.

10.

De rverkzaamheden van de afgelopen ntaanden aan het fonds Insolvente
Boedelskamers hebben geleid tot een aantal nieuwe toegangen en
bewerkingen van inventarissen. Hert is spijtig genoeg nog steeds geen
definitieve inventaris maar de geboden inventarissen bieden een goed
overzicht en de gewijzigde nummeringen die in het verleden hebben
plaatsgevonden zijn erin vem'erkt. De huidige inventaris geeft in ieder
geval een overz.icht van de verschillende ingrepen in dit belangrijk
archieffonds. Een concordantielijst tussen de oude en de nieulve
nummering is eveneens beschikbaar (LZ 43) en tevens zijn reeds herw'erkÍe
detailinventarissen op een aantal inboedels ter beschikking van de
bezoekers

:

l4

- Insolvente boedel Jacques de Lannoy-Cornelia De Brier. detailinventarissen
op de briefuisseling, 16l l-1725 (LZ 6l)

Insolvente boedel Borrekens. Detailinventaris op de brief isseling,
ts76-r7r3 (LZ 7e)
- Insolvente boedel Musson-De Wael. Detailinventaris op de briefivisseling,
rse2-1733 (LZ 80)
- Insolvente boedel Musson-De Wael. Detailinventaris op de rekeningen,
r622-r6e6 (LZ 30)
- Insolvente boedel De Bruyne. Detailinventaris op de briefiuisseling.

(LZ 82).
Insolvente boedel Forchondt. Detailinventaris
t632-t7rt (LZ 84).

1556- t706

-

op de

briefuisseling,

- Rita DE BIE-DE LAET, medewerkster V.V.F.-Nationaal, werkt aan
het invoeren van het omvangrijke FONDS DE BIE.

- Cois HAVERALS, medewerker V.V.F.- Nationaal, voert in P.C. het jaair
1896 in, van het FONDS REGIS.
- Marcel DE WILDE, medewerker - V.V.F. Nationaal en Dora DE
WILDE -KENNIVE werken aan het jaar 1895 van het FONDS
REGIS. Index over deze periode l89l-1895 is voorzien tegen 4de
trimester van 1999. De index wordt veruoÍgd door Eric MOURY,
verantwoordelijke "Eureka" voor afd. fuitwerpen.

- Zijn er soms lieÍhebbers om een FONDS in

te voeren in P.C.? Contact
opnemen met Dora De Wilde-Kennivé. Tel. 031449.12.50.

(*) Bronnen : Nieuwbrief van het Stadsarchief fuitwerpen.
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DINSDAG 21 SEPTEMBER 1999
VOORDRACHT.

DTGITAT tr. BEEIIDVOnMING EN
GENDALOGIE.
SPREKER: de HeeT F.REDDY SCHALLENBERG,
verantwoordelij ke Centnrm F'otografie RucA-Antt'erpen.
6
Voor velc Leden betekenden de jaren 90 een aanvang rnet de PC venl'erking.
Roots, Brother's Keeper. Hazadata. Pro-Gen enz. zijn ondertussen een
begrip geworden.
Het jaar 2000 kondigt zich aan met softrvare mogelijkheden die heel wat
meer te bieden heeft. De scanner is in.
Foto's en documenten in voeren is meestal een makkie. Toch kan het soms

heel wat beter. Daarom deze voordracht. Wat is belangrijk bU het
verwerken van foto's en op lvelke verhoudingen dient u te letten. Algemene
richtlijnen en een dito handleiding voor de digitale doe-het-zelver. Niet te
missen voor computerfanaten en genealogische vorsers.
\ryAAR? Centrum Yoor Familiekunde,
Van Heybeeckstraat 3 te Merksem

:

UUR? : 20 u.

INKOM ?: GRATIS

!
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VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE

AFDELING ANT\ilERPEN V.Z\ry.
oOo

Voorzitter

:

Engelbert Roels
Speeltuinlaan 15,
2640 Mortsel

Tel: 031449.67 .52
E-mail : Engelbert(@s§net.be

Penningmeester:

Richard Deruyter
Vogelkersstraat 4.
2

180 Ekeren

Tel:

Beheerder

:

031664.31.41

Jef Hendrickx
Onrmeganclcstraat 4,

2Ol8 fuitwerpen

Tel:

031233.93.91
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