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Woord van de voorzitter
Het is een understatement als ik hier zeg dat we in een onzekere tijd zitten in de oldtimerwereld. Iedereen onder jullie zal ondertussen wel weten waarvoor de afkorting “LEZ- zone “ staat. (Lage Emissie
Zone). Maar dit weten is op dit moment eigenlijk niet meer voldoende. Wie, buiten de leden die in de
stad of provincie Antwerpen wonen , weet er het fijne van? Kan hij een antwoord geven op de vragen zoals : mag ik met mijn oldtimer van 34 jaar zonder O-plaat de LEZ zone binnenrijden? Zo ja, hoeveel kost
me dat dan en waar krijg ik de toelating hiervoor?
De infoverstrekking hierover door het stadsbestuur gaat er van uit dat iedereen zich op een geïnformatiseerde wijze de nodige info verschaft alvorens zich in deze beruchte zone te begeven. Hierbij wordt
echter geen rekening gehouden met oudere mensen die niet zo vertrouwd zijn met informatica toepassingen en zij zullen dan waarschijnlijk alleen bij het binnenrijden van deze van “schone stofvrije zone “
gewaarschuwd worden door een niet erg duidelijk verkeersbord en borden met pijlen waar je naar toe
moet om niet in de zone te belanden. Ook voor buitenlanders is het geen sinecure om deze regelgeving
na te leven. Indien je echter op een of andere manier in de fout gaat, dan kost het je onmiddellijk een pak
geld. Om het een beetje cynisch uit te drukken, je kan goedkoper 2 maal geflitst worden voor 5 km te
snel rijden door een zone 50 dan 1 maal de LEZ zone binnenrijden zonder toelating.
Het stadsbestuur van Antwerpen meent dat “milieumisdrijven” door autobestuurders minstens 2 maal
zwaarder moeten beboet worden dan snelheidsovertredingen. Men kent daar immers zijn prioriteiten:
milieu is belangrijker dan verkeersveiligheid.
Over de invoer en het nut hiervan heb ik op de beurs van Antwerpen wel honderd meningen gehoord.
Ze komen allemaal op hetzelfde neer. Het is een “kafka “ regel en het heeft ook geen enkele zin. Er zijn
ook geen studies geweest van wat het effect van de invoering gaat zijn op de luchtkwaliteit. Gegevens
van steden in andere landen spreken van geen of slechts een geringe verbetering. Als het verkeer in het
algemeen slechts verantwoordelijk is voor 25 % van de totale uitstoot dan moet men mij eens komen
vertellen voor hoeveel procent van de uitstoot de auto’s verantwoordelijk zijn die nu geweerd worden
door de invoer van een LEZ zone.
En dan durf ik ook denken dat de uitstoot van onze oldtimers , die slechts een klein percentage uitmaken van de geweerde auto’s, niet in procenten van de totale uitstoot kan uitgedrukt worden. Waarom
dan geen uitzondering voor ons?
Laten we echter deze situatie niet aan ons hart laten komen, en vooral genieten van de vele evenementen die op de kalender van 2017 prijken!
Om met een positieve noot te eindigen kan ik jullie aanraden op de website en ook hier wat verder in
deze info 1 onze kalender voor 2017 te raadplegen. Je zal er info terugvinden over onze talrijke ritten en
andere organisaties. Schrijf tijdig en talrijk in zodat onze organisatoren de nodige waardering voor hun
geleverde werk krijgen.

Stichtend lid van
Jean Verbakel, Voorzitter VVKvzw
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te koop
TE KOOP gezocht
Wie heeft of weet wielen voor Willys jeep om op
treinspoor te rijden.
Dit zijn niet de ‘splitvelgen’ maar echte treinwielen
gemaakt voor Willys
Kontakt 0496 555 620 of Jorissen.willy@hotmail.com

TE KOOP gezocht
voor NSU 1200TT: achterzetel en bumpers.
Kontakt: 0499/20.73.38 of urbainthijs@gmail.com

D R U K K E R I J

Walgoedstraat 1 • 9140 Temse
Tel. 03 760 10 10
Fax 03 760 10 11
e-mail: info@drukkerijvd.be
www.drukkerijvd.be
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etentje mechelen

27 nov.

2016

Etentje Mechelen
Op zondag 27 november was het zover!

Het jaarlijks etentje
van VVK Mechelen,
dat dit jaar doorging in het nieuwe clublokaal
“Hof van Laar” te Zemst Laar.
De grote feestzaal was prachtig en gezellig
versierd door Vanessa en haar team, dat ook
de verzorging op zich nam voor zowel de “appero”, hapjes, voorgerecht, hoofdschotel en
het dessert.
De meer dan 40 ingeschreven leden werden
(al zeg ik het zelf) van A tot Z in de watten gelegd door de hierboven vernoemde mensen.
De power point voorstelling over de “champagnestreek” en de andere VVK evenementen, werden door de aanwezigen goed gesmaakt.
Afgaand op de reacties, denk ik te mogen
stellen dat het weer een geslaagde organisatie was van VVK Mechelen.
De datum en zaal voor 2017 is al vastgelegd!
Met speciale dank aan Vanessa van het “Hof
van Laar”.

Tot 2017!

Tekst: Jean Trappeniers
Foto’s: Niels Pelgrims
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Kerstfeest Lommel

10 dec.

2016

Kerstfeest Lommel
Het kerstfeest van Lommel was
zeer gezellig en zeer lekker, de locatie was ook zeer goed. En op
het einde kregen we ook nog wat
lekkers mee naar huis. Een dikke
pluim voor de organisatie.

Tekst en foto’s: Rina Gielen

4

Clubblad.indd 4

27/03/17 08:35

Algemene Ledenvergadering

15 jan.

2017

Algemene Ledenvergadering
Op 15 januari was het weer zo ver,
onze algemene ledenvergadering.
Het lijkt maar heel even geleden
dat Jean Verbakel, als voorzitter,
zijn eerste algemene ledenvergadering voorzat.

Er was een goede opkomst, de ontvangst door de mensen van clublokaal Mechelen was zeer hartelijk. Onze
voorzitter heeft de agenda van de vergadering vlot kunnen afwerken, met geen opmerkingen over de kalender
van 2016. Op financieel vlak was 2016 een zwaar jaar
met een grote investering voor de nieuwe website.

Voor 2017 staan er geen grote investeringen op het programma, alleen een groot aantal activiteiten in alle regio’s!

Zeer positief is dat we 2 nieuwe bestuursleden mogen
verwelkomen: Monika Simoens voor regio West Vlaanderen en Martin Larminier voor regio Beringen. We wensen
beide veel succes in hun nieuwe functie!

Tekst: Lieve Convents
Foto’s: Rina Gielen en Monika Simoens

Monika Simoens, Regio West – Vlaanderen

Martin Larminier, Regio Beringen
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Laatste Keer door Antwerpen

12 jan.

2017

Laatste Keer door Antwerpen
– LEZ

Zoals voor iedereen al duidelijk
was, is de invoering van de lage
emissiezone ( LEZ ) in Antwerpen
niet bepaald een geschenk voor
de oldtimerliefhebbers en zeker niet voor de inwoners van
Antwerpen.
Als een vorm van stil protest en vooral om nog eenmaal
met onze oldtimer van onze mooie stad te genieten, werd
deze rit ingericht in samenwerking met Cars en Coffee in
Kapellen.
Zondagmorgen droog weer maar berekoud. In Kapellen
was het s morgens om 8 uur min 7.
De opkomst was geweldig, vele hadden op voorhand ingeschreven maar op deze zonnige dag zijn er nog vele
niet ingeschreven deelnemers opgedoken, geen leden
van VVK, die weten uiteraard nog het belang van op
voorhand inschrijven niet. Ongeveer 300 wagens stonden
startklaar om door de diverse wijken van Antwerpen te
flaneren.

Via het nieuwe havenhuis en het MAS langs de Schelde
naar de gedempte zuiderdokken waar de plaatselijke TV
zender ATV alles stond te filmen.
Via de Waterpoort en het Museum van Schone kunsten
werd het bruisende Zuid verlaten om via de modewijk
over de Groenplaats het centrum binnen te rijden. Via de (
oude ) nationale bank over de Mechelsesteenweg richting
brouwerij De Koninck, een van de meest gekende Antwerpse brouwerijen. Verder via Berchem Station naar de
statige Zurenborgwijk met de beroemde Cogels Osylei
met de statige meesterwoningen.
Vandaar naast de spoorweg richting Antwerpen Centraal
waar onderweg links af de joodse wijk werd binnengereden om dan via het stadspark richting Antwerpen Noord
(het beruchte St Jansplein) en het bekende Park Spoor
Noord terug naar Kapellen te rijden waar op het eindpunt
nog kon nagepraat worden bij een lekkere kop koffie.
Deze rit is zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan. Er
werd op het ATV nieuws voldoende tijd besteed en op
maandag stond er een en ander in de geschreven pers,
maar spijtig genoeg geen reactie van de bevoegde schepen van het Antwerpse stadsbestuur.
Dank aan alle medewerkers van dit mooie evenement.

Tekst: Walter De Vries
Foto’s: Jean-Pierre Geers
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Bezoek Louwman museum

25 feb.

2017

Bezoek Louwman museum –
Den Haag Nederland
Zaterdag 25 februari busreis naar
het Louwman museum in Den
Haag.

Om 6 uur opgestaan, want om 7u15 werden we verwacht
aan de opstapplaats, daar was het al druk, iedereen was
op tijd en we konden vertrekken.
We hadden een super de luxe reisbus met een bovenverdieping ,en zeer veel plaats tussen de zetels. De reis van
2,5 uur viel goed mee ,om10 uur konden we het museum
bezoeken.
Iedereen was zeer tevreden en onder de indruk van de
geweldige collectie auto s.
Alle soorten en bouwjaren waren aanwezig, vooral veel
vooroorlogs, Het gebouw was ook indrukwekkend. ‘s
Middags konden we lekker eten op een oud dorpsplein
met daar rond
oude winkels .
Rond 17 uur konden we tevreden naar huis ,iedereen was
het er over eens dat dit een van de mooiste museums is
van de wereld.
Om 19u30 konden we weer afstappen, na een zeer geslaagde dag.

Tekst: Theo Rutten
Foto’s: Rina Gielen
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Wintertijd is beurstijd

We sloten 2016 af met de beurs te Kortrijk. We hadden
van de organisator een ruime stand ter beschikking gekregen op een gunstige plaats in de hal. Wij presenteerden er een Mercedes 300 SE W126 van 1986 aan het publiek en mochten ons verheugen op een talrijk bezoek
van onze leden aan de klubstand.

Na Roeselare verplaatsten we onze klubstand naar Gent
voor “Flanders Collection Car. Hier presenteerden we een
Golf GTI cabrio van de eerste serie op onze klubstand.
Hier verwonderde het ons hoeveel interesse er was van
het publiek voor deze kleine cabrio.
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Daarna zijn we 2017 begonnen met “Auto retro Brugge”
dat dit jaar plaatsvond in Roeselare wegens de afbraak
van het beursgebouw in het Brugse centrum. Traditioneel
houdt onze West-Vlaamse afdeling hier zijn nieuwjaarsreceptie en ook dit jaar was dit een groot succes. Alleen
over de ons ter beschikking gestelde oppervlakte waren
we erg ontevreden. Op deze nieuwe locatie had men ons
meer ruimte beloofd en hadden we dus ook voor een
grotere auto gezorgd. Dit zorgde ervoor dat de ruimte
voor het organiseren van de receptie wel wat klein was
uitgevallen. Daarom laten we voor volgend jaar hopen op
een betere communicatie met de organisator.

Tot slot hadden we begin maart het “Antwerp Classic Salon”.Op de klubstand mochten we volgens het thema van
de beurs een Ferrari 308 GTS presenteren. Het was een
zeer mooie beurs met een massale opkomt, prachtige
auto’s en soms ludieke klubstanden.

We gaan het beursseizoen afsluiten in Genk, maar hierover meer in een volgende Info.
Hierbij ook nog een woord van dank aan de leden die hun
auto ter beschikking stelden voor de presentatie op onze
klubstand.
Tekst en foto’s: Jean Verbakel
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Oldtimers in Servië
Oldtimers in Servië
Of moeten we zeggen: de dagelijkse voertuigen?
Zoals sommigen al weten, heeft ondergetekende familie
wonen in Servië. Bij ons laatste bezoek van september
2016, heb ik volgende oldtimers gezien zowel op het voor
ons nog weinig bekende autokerkhof, als op de weg als
dagelijks voertuig. Zoals op volgende foto zichtbaar is, is
er voor sommige oldtimers onder ons nog een zeer goede en lange toekomst weggelegd in Servië.

Andere beter bedeelde mensen hebben wel een Oldtimer als hobby
De getoonde Opel is hier een voorbeeld van.

Verder heb ik er ook een bedrijfje gevonden dat vooral
VW’s heropbouwt naar nieuw staat. De gekende Kever
heet daar “Bubba”. De afgedekte T 1 busjes, moeten ook
nog terug nieuw door het leven gaan in de toekomst. Als
je dan ziet waarvan ze vertrekken, kan ik enkel zeggen
dat er specialisten zitten in Servië.

Ik hoor u nu al denken dat het zeer voordelig moet zijn
om daar een wagen te laten herstellen. Spijtig genoeg
niet echt! Waarom niet? Deze mensen werken veel voor
bedrijven in Duitsland en kennen ondertussen ook wel de
prijzen die ze betaald kunnen krijgen. In ieder geval doet
het eens deugd om nog zoveel voor ons afgeschreven
wagens te zien rijden of op autokerkhoven te zien staan
zoals deze Willy’s Jeepster.
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Clubblad.indd 10

27/03/17 08:35

of deze Fiat, Mercedes Heckflosse en “Bubba”.

De voor ons bekende Fiat heet in Servië zowel Zastava
als Lada .

Dus lieve vrienden, laat ze maar doen met hun “LEZ”-zone in de grootsteden; er is nog toekomst voor onze aardse schatten !!
Tekst en foto’s: Jean Trappeniers
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Voor u gelezen

Voor u gelezen: Onderhoudskosten Citroën 2 CV
Eind jaren ‘30, wanneer Citroën net onder de controle van
Michelin staat, heeft de autofabrikant een
geniaal idee. Citroën wil een TPV (Très Petite Voiture) ontwikkelen die de lagere sociale klasse mobiel moet maken. Het lastenboek valt samen te vatten als
‘ vier plaatsen onder een paraplu’. Concreet hield dat in
dat in de wagen vier personen moesten kunnen zitten,
het vermogen mocht
niet groter zijn dan 2 fiscale pk’s en hij moest 50 kg aan
bagage kunnen vervoeren.

De tweede wereldoorlog zorgt ervoor dat het project in
de ijskast wordt gestopt, maar niet voor lang. In 1948 stelt
Citroën op het salon van Parijs de 2CV officieel voor. De
vraag naar de wagen is
zo groot dat een exemplaar kopen een heuse kruisweg is.
De klanten werden uitgekozen en de wachtlijsten lopen
op tot 5 jaar.

aangezien de wagen dat allemaal niet had. Dat wil niet
zeggen dat hij geen nood heeft aan een
regelmatig onderhoud. Het goede nieuws is dat iedereen
die gereedschap kan vasthouden ook in
staat is om aan de 2CV te kunnen sleutelen.

De motorconstructie is al behoorlijk op leeftijd, dus dat
houdt in dat de olie regelmatig moet vervangen worden:
elke 5000km of een keer per jaar. Geen paniek: 2,3liter
olie en een filter van 3euro volstaan. De bougies moet je
elke 15000km vervangen, maar het zijn slechts 2 stuks
en ze
kosten 2,5 euro per exemplaar. Vergeet ook niet elke
20000km de versnellingsbak van nieuwe olie
te voorzien.

Een grote meccano, daar lijkt de 2CV soms nog het meest
op. Met een schroevendraaier en een
steeksleutel kun je aan de hele wagen werken. Wat de
panne ook mogen zijn, je zal er niet gauw een

In de beginjaren was de 2CV uitgerust met een tweecilinder van 375cc die 9pk ontwikkelde. De laatste versies van
602cc konden over 29pk beschikken.

financiele kater aan overhouden: 90euro voor een koppeling, 80euro voor een uitlaat, 12euro voor remblokken,
170euro voor een motorkap en zelfs 1500euro voor een
volledig gereviseerde motor .

Hij mag dan wel goedkoop zijn in het gebruik, dat geldt
daarvoor niet perse voor de aankoop ervan.

Alle onderdelen zijn eenvoudig te vinden, zeker voor de
meest recente modellen.

De prijzen voor een ‘eend’ zijn de laatste jaren gestaag
gestegen, al komt de Citroën regelmatig terug in de advertenties. Dat kan ook moeilijk anders gezien er van dit
model tussen 1948 en 1990

‘Dit is geen wagen, maar een manier van leven: deze slogan van de 2CV slaat de nagel op de kop.

een slordige 5 miljoen exemplaren werden gebouwd. Onder de 4500euro zul je er echter moeilijk

Achter het stuur van een 2CV leef je anders, ver van de
files op de autosnelwegen of voor de

eentje in goede staat vinden. Voor zo’n exemplaar tel je al
snel 6000euro neer. En voor een 2CV die gerestaureerd is
naar nieuwstaat moet je al 15000euro betalen. De eerste
modellen, tot 1962 ongeveer, richten zich naar de pure
liefhebbers, voor wie de traagheid geen probleem vormt.

paranoia voor een mobiele flitspost. Met deze Citroën
herontdek je je omgeving en dat kan je met
z’n vieren doen. Het is een perfect medicijn tegen de dagelijkse stress.
Betrouwbaar, economisch meer dan verantwoord en
eenvoudig om te hebben en te houden.

Vanuit economisch standpunt is de 2CV een topper. De
extreme karigheid van zijn uitrusting is

Alleen de aankoopprijs van deze legende kan even prikken...

immers de beste garantie op betrouwbaarheid. Je hoeft
je geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat je elektrisch bediende raam hapert, of de stuurbekrachtiging
het zou laten afweten

Bron: Het Belang van Limburg
Voor u gelezen door Theo Konings
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shop

Kledij
Ook de leden van de meest dynamische club van het land
kunnen zich op rondritten of op beurzen gemakkelijk laten “Herkennen” tussen de menigte door het dragen van

de nieuwe (sinds medio 2015) clubkledij die zij via de club
kunnen aanschaffen. Ze kunnen besteld worden via het
secretariaat of op de babbelavonden.

Deze bestaan zowel in heren als vrouwenmodellen :

Voor de mannen gaan de maten van alle kledij van Small
tot 5XL, voor de vrouwen gaat het van Small tot 2XL, een
3XL is ook mogelijk op aanvraag en de prijs is bij deze
ook duurder.
Hoe bestellen? Via uw regioverantwoordelijke. Graag
volgende vermelden: naam en voornaam, lidnummer,
type kledij, man of vrouw en leveringsadres.

De prijzen voor
de kledij man of
vrouw zijn :
Softshell vesten:
60 Euro en Fleece
40 Euro
Polo met korte m
ouw: 25 Euro
Hemd met lange
mouw: 35 Euro
Bij iedere bestel
ling wordt 7.5 Eu
ro verzendingskosten aangerek
end.

De VVK carbadge
Na een tijdje niet meer op voorraad
te zijn geweest kunnen deze opnieuw
door onze leden bestelt worden om op
hun wagen/(s) te plaatsen.
Kostprijs : 25 €
Te verkrijgen via uw regioverantwoordelijke op de babbelavonden. Bij verzending dienen wij 5 € kosten aan te
rekenen.
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Kalender 2017 White Star Division
3 tot 5 februari
18 februari
11 maart
24 maart
1 april
april
5-6-7 mei
12 tot 14 mei
28 mei
2 tot 5 juni
23 tot 25 juni
21 juli tot 24 juli
4 tot 6 augustus
		
15 augustus
		
20 augustus
		
27 augustus
1 tot 3 september
8 tot 10 september
8 tot 10 september
15 tot 17 september

winterrally BMVT te Houffalize
souper Liberty Wheels Historical Association in Obourg
souper Collimateur in Ellezelles
schietsessie te Zottegem
kaas- en wijnavond WSD
rondritje met clubleden op een zondagnamiddag bij goed weer
bevrijdingsweekend te Brielle (Nederland)-organisatie Band of Brothers
kamp Railway to liberty II te Eeklo - organisatie Codus
Hippodroom Waregem - dag in Amerikaanse sfeer
treffen Patton Drivers te Ulbeek
kamp Dodge Company te Jurbise
familieuitstap naar Houffalize
camp Airfield Liberation-opendeur vliegveld Overboelare-Helmut
en Mario Provez
rondritje en barbecue aangeboden aan onze leden en gezinsleden
in vervanging van nieuwjaarsdiner
onthulling monument crash B17 te Zegelsem
met voertuigen en drillteam
rondrit Collimateur
Tanks in Town te Mons - begeleiding tanks op 3 september
Polderroute - kamp in De Haan - organisatie Yeomanry
kamp Breendonk 44 - organisatie HMV Belgium
Dour Liberty Camp - organisatie Liberty Wheels Historical Association

		 Agenda zal nog aangevuld worden in de loop van het jaar
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KALENDER VVK 2017
Hieronder vindt u alle evenementen die de verschillende regio’s voor u in petto
hebben in 2017: het gaat van ritten, kwisnamiddag, avondritten, sommige zelfs
verkleed als u wilt, weekend weg, buitenlandse reis, enz…. Hopelijk vindt u uw
gading en mogen we u regelmatig begroeten. Voor meer informatie kan u de
website consulteren of de postbode in het oog houden.

1 april
6 april
15 april
17 april
22-23 april
30 april
6 mei
21 mei
28 mei
4 juni
10-24 juni
11 juni
11 juni
15 juni
18 juni
1 juli
2 juli
14 juli
16 juli
20 juli
23 juli
5 augustus
13 augustus
20 augustus
27 augustus
3 september
17 september
1 oktober
28 oktober
17-19 november
26 november
9 december
16-17 december

bowling Lommel
busreis Essen
KB Run (Lommel)
Paasuitstap (Beringen)
lenterit (Lommel)
Op de grens tussen West en Oost (West Vlaanderen)
aardbeirit (Herman Bourdiaudhy)
De Muur (Mechelen)
Maasroute (Lommel)
9e Pinksteroldtimerrit (Urbain Lambrichts)
Buitenlandse reis: Donauwalzer (West Vlaanderen)
Pallieterclassic (Antwerpen)
Noord Limburgse Oldtimerrit (Lommel)
avondrit Mechelen
Eurospar (Beringen)
avondrit en BBQ (Aarschot)
Ardennenrit (Beringen)
Avondrit: Kuieren op zijn West Vlaams (West Vlaanderen)
’t Zeetje (Antwerpen)
avondrit Mechelen
Kempenrit (Aarschot)
Classic Days am Schloss (Beringen)
Beverlo (Beringen)
Canadian Memorial Tour (West Vlaanderen)
zomerrit (Lommel)
Sterren veroveren de Polders (West Vlaanderen)
Herfstrit (Mechelen)
De Vlaamse Ardennen (West Vlaanderen)
Avondrit: Halloween (Mechelen)
beurs Brussel
eindejaarsdiner Mechelen
eindejaar diner Lommel
beurs Kortrijk
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BABBELAVONDEN

Onze babbelavonden vangen telkens aan om 20 uur en worden gehouden in onze regionale clublokalen. Hou voor alle
zekerheid de data en info in het oog die hieronder staat. Soms kan er al eens een datumwissel of een annulatie plaats
vinden. Voor sommige afdelingen zijn er enkel babbelavonden op uitnodiging. Hiervoor ontvang je meer info per e-mail
of post.

Aarschot
Clublokaal: Café de Witpen,
Gemeentestraat 63, 3210 Linden
Babbelavond elke 1e zaterdag van de maand om 19u

Antwerpen
Clublokaal: Café Belle Vue
Reetsesteenweg 75 - 2630 Aartselaar
Babbelavond elke 1ste woensdag van de maand

Asse
Clublokaal: Geen vast clublokaal
Babbelavond enkel op uitnodiging

Beringen
Clublokaal: Taverne Modern
Koolmijnlaan 210 - 3582 Beringen
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand
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Lommel
Vakantiedomein De Lage Kempen
Kiefhoekstraat 19 – 3941 Hechtel-Eksel
Babbelavond elke vierde vrijdag van de maand

Mechelen
Clublokaal: Het Hof van Laar
Humbeeksebaan 177 – 1980 Zemst
NIEUW!!
Babbelavond elke DERDE donderdag van de maand

Oost-Vlaanderen
Clublokaal: Geen vast clublokaal
Babbelavond enkel op uitnodiging

West-Vlaanderen
Clublokaal: De Vierboete
Halvemaanstraat 2A – 8620 Nieuwpoort
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand
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