
                                                    

‘t BEIAARDJE – ledentijdschrift van vtbKultuur afdeling MEISE – VWO  Sint-Elooitrotters en VTB 
YOGA Meise.  Voor inlichtingen: Tel/Fax: 02-269.49.22 – E-post: vtbKultuur-meise@hotmail.com  en/of 
www.vtbkultuur.be/meise   

 

’’’   ttt   BBBEEEIIIAAAAAARRRDDDJJJEEE
Tijdschrift van vtbKultuur Meise- 
 Driemaandelijks– nr. 2/2016 
V.U.:Frans Heyvaert, Sint-Elooiweg 22, 1860 Meise 
Tel/Fax: 02-269.49.22 -  
E-post: meise@vtbkultuur.be 
PB B-2/2507 
AFGIFTEKANTOOR: 1860 MEISE            
                                     P 702043 

 
 
 

Van vtbKultuur MEISE  
 

PROGRAMMA van, 
vtbKultuur Meise 

 
-zondag 5 juni 2016 

NIEUWENROODS wandelpad o.l.v. Joris 
Hanssens. Vertrek 14 u Sint-Martinuskerk 
Meise of 14u15 aan de parking van de 
Mispelaar (Paddegatstraat 53, Nieuwenrode) 
 
-vrijdag 10 t.e.m. 13 juni 2016 
4-daagse reis naar Chaptelat , Limoges en 
Solignac (Fr). Bijwonen van de 2-jaarlijkse 
Algemene Vergadering van EURELOY o.l.v. 
Frans Heyvaert, voorzitter van Eureloy. 
 
-zondag 26 juni 2016 

Daguitstap naar Laneffe (Waulsort). 
Bijwonen van de Sint-Elooiviering met o.m. de 
soldatenmars van Sint-Elooi (3 pelotons in 
uniform: Grenadiers, Zoeaven en 
Pompiers/Sapeurs) 
 

 
-zondag 3 juli 2016 

Sint-Elooiviering in TIELRODE. 9u ontvangst, 
10u30 paardenommeganc, 11u30: misviering. 
Vertrek: Sint-Elooiweg 22 om 8u30 met EW 
 
-zondag 10 juli 2016 
VLAANDEREN FEEST vanaf 12u30 rondom 
het Gemeentelijk Administratief Centrum.  
 
-donderdag 28 juli 2016 

Optreden van de buitenlandse groepen die 
optreden tijdens de Pikkelingfeesten te 
Baardegem 
in het GC Hof ten Hemelrijk te Opwijk om 19 
u. 
 
-zondag 31 juli 2016 

Oogstfeesten “de Pikkeling” op de “Hoeve 
Zwanennest” te Baardegem (Aalst) 
 
-woensdag 14 september  2016 

Eerste vtbKultuur reportage van het seizoen 
2016-17: ZUID-WEST ENGELAND van Guido 
en Mia Vervoort - . MUZE 20 u 
 

 
Fam., Mw. ,Mr. 
…………………………………………….… 
 
………………………………………………..……………
… 
 
 
………………..                …………………….................. 
 
 
………..…        
……………………………………………… 
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-zaterdag 17 september 2016 

Jaarlijkse daguitstap met de bus (i.p.v. in 
december) naar de slagvelden van de SOMME 
waar juist 100 jaar geleden zware veldslagen 
werden uitgevochten. 
Voor het voorlopige programma: zie verder in 
dit Beiaardje. 
 
-dinsdag 20 september 2016 

Start van een nieuw yogajaar in de sportschuur 
of misschien in de sportzaal “Ter Wildert”. 
We beginnen voorlopig met 2 lestijden: van 18-
19 u en van 19-20 u. 
INLICHTINGEN bij: 
Frans en Joske Heyvaert – Tel/+Fax:02-269 49 
22 
 

 
 

 

Lid worden van vtbKultuur 
en onze partner VAB:  
• vtbKultuur-pas (nieuw!)  
Korting op alle vtbKultuur activiteiten?  
Een heel jaar lang… voor maar € 10,00  
Abonnement op ‘’t Beiaardje inbegrepen!  
 
• vtbKultuur-lidmaatschap  
Gratis UIT-Magazine  
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen € 31,00  

 
 

• VAB-lidmaatschap “basisformule Pech-
Plus”  
Gratis pechverhelping ter plaatse bij pech of 
ongeval met de wagen in de hele Benelux  
Gratis sleep zonder kilometerbeperking  
Gratis VAB-tankkaart, gratis VAB-Magazine  
vtbKultuur lidmaatschap inbegrepen € 117,00  
Opties: Bijkomend voertuig € 90,00  
Vervangwagen € 54.00 
 
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”  
Alle voordelen van de Pech Plus formule  
Gratis vervangwagen bij onverwachte 
immobiliteit  
(tot Max. 5 dagen) € 171,00  
Als tweede wagen € 144,00  
 
• VAB-pakketten:  
Reisbijstandspakket vanaf € 82,00  
Annulatiepakket vanaf € 136,00  
Bijstandspakket vanaf € 204,00  
Vakantiepakket vanaf € 190,00  
 
INLICHTINGEN en onmiddellijke 
INSCHRIJVINGEN bij uw voorzitter 
Frans Heyvaert 
Tel/Fax: 02-269 49 22 
E-post: fransheyvaert@vtbkultuur.be  

 
VAB Autorijschool 

mailto:fransheyvaert@vtbkultuur.be
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vtbKultuur Meise heeft 2 
onderafdelingen: 
 

1-VTB-YOGA Meise – iedere 
dinsdagavond van 18-19 u en 
19-20 u in de yogazaal van de 
SPORTSCHUUR, Dries 2O te 
WOLVERTEM.(niet tijdens de 
vakanties) 
Voorzitter: Mw. Joske De Ridder. 
Tel. 02-269.49.22 
 
 
2-de VWO Sint-
Elooitrotters Meise die op 
de eerste zondag van de 
maand een geleide 
wandeling organiseren 
Voorzitter: Achiel Bettesone. Tel. 02-269.75.22 
 

 

NIEUWE LESSENREEKS 
 

 

VTB-YOGA MEISE 

Gaat verder met zijn 46ste 
yoga jaar in de 

SPORTSCHUUR of “ter 
Wildert” te Wolvertem 

 

Voorzitter: Mw. Joske De Ridder  
Sint-Elooiweg 22 
1860 Meise 
Tel/Fax: 02-269.49.22 
Ep: joskedr@hotmail.com  
Yogalerares: Hilda Verbeeck 
 

 
Op dinsdag 20 september 2016 start een 
nieuwe reeks van 15 lessen “Hatha Yoga” 
in de SPORTSCHUUR (of in “Ter Wildert”, 
Dries 20 te WOLVERTEM met als 
yogalerares Mw. Hilda Verbeeck uit Kapelle 
op den Bos. INLICHTINGEN. Mail naar: 
vtbyogameise@hotmail.com of bel: 02-
269.49.22 
INSCHRIJVINGEN: vanaf 17 u 30 op 20/9 
27/9 en 4/10/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

mailto:joskedr@hotmail.com
mailto:vtbyogameise@hotmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=VTB YOGA Meise&source=images&cd=&cad=rja&docid=mCnlDSCH6Gy0zM&tbnid=MZBqORMjC3RC_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.demorgen.be/wca_digi/agenda_detail/102/574006/Nieuwe-yoga-cursus-te-Meise-van-VTB-YOGA.html&ei=RqEUUuubE-OU0AW2_IHYCw&bvm=bv.50952593,d.d2k&psig=AFQjCNHdvweuJm-GFn4rUogLbCpCTVAtpg&ust=1377167786886122
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vtbKultuur MEISE i.s.m. het 
GC de MUZE van Meise 
telkens om 20 u brengt 
volgende vtbKultuur 
reportages 
 

PROGRAMMA 2016-2017 
 
-woensdag 14 september 2016 

ZUID-WEST ENGELAND van Guido en Mia 
Vervoort - . MUZE 20 u 
 
-woensdag 30 november 2016  

LAOS-CAMBODJA van Edgard Jespers in de 
MUZE 20 u 
 
-woensdag 1 februari 2017 

TANZANIA –van Dirk Rossel in de MUZE 20 u 
 
-woensdag 8 maart 2017 

SLOVENIË van Mieke en J-P Demarsin in de 
MUZE – 20 u 
 
-woensdag 27 april 2017 

CHILI-ARGENTINIË van Edgard Jespers – 
Muze 20 u 
 

   
 

 

  REIZEN 

Alle Inlichtingen i.v.m. reizen bij de reisleider 
Tel/Fax: 02-269.49.22 of 
fransheyvaert22@hotmail.com en/of 
fransheyvaert@vtbkultuur.be 
NIEUWE REISBROCHURES van VTB-
REIZEN EUROPA en WERELD e.a. zijn 
voorradig…. 
bij Frans Heyvaert. Tel/Fax: 02-2694922 
 

 
 

REISLEIDINGEN Frans Heyvaert 
2016 

 

Vertrekdatum Aantal 
 
dagen 

Land 

08-10-2016 17 d MYANMAR 
gegarandeerd 

 

 

mailto:fransheyvaert22@hotmail.com
http://www.google.be/imgres?q=vab+reisbijstand&hl=nl&biw=1600&bih=805&gbv=2&tbm=isch&tbnid=W5MmkrYqonpoUM:&imgrefurl=http://www.brandhome.com/clientcases.asp?nid=198&cat=3&docid=DNSt0RQ8L7GbiM&imgurl=http://www.brandhome.com/files//siteupdate-VAB-JAC.jpg&w=480&h=270&ei=BhZ_T4bDOoXH0QWK6c2JBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1093&vpy=166&dur=1439&hovh=168&hovw=300&tx=176&ty=97&sig=110182697926719623192&page=1&tbnh=114&tbnw=202&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:0,i:75
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VWO – Sint-Elooitotters Meise 
Voorzitter: Achiel Bettesone 
Secretaris; Frans Heyvaert 
DEELNAME:  
-leden VWO : 0,50 EUR 
-Niet-leden: 1,50 EUR (incl. verzekering 
Iedereen krijgt een wandelbeschrijving met 
wandelplannetje 
LIDMAATSCHAP VWO: 
-het eerste lid betaalt 12.50 EUR – incl. 
verzekering en 6 x het tijdschrift “De 
Wandelvogel”. 
-het tweede en volgende uit eenzelfde gezin 
betalen 7.50 EUR voor de verzekering maar 
ontvangen geen Wandelvogel. 
(Mutualiteiten betalen het terug!) 
VERTREK: Sint-Martinuskerk MEISE telkens 
om 14u stipt met eigen wagens of op de 
vertrekplaats.(zie programma) 
 
Wenst u eens een wandeling te leiden? 
Contacteer Frans Heyvaert 
Wordt nu lid van de Sint-Elooitrotters van 
Meise….. 
 
INLICHTINGEN en INSCHRIJVINGEN bij: 
-Achiel Bettesone, voorzitter – Tel: 02-26975.22 
-Frans Heyvaert, secretaris – Tel/+Fax: 02-
269.49.22 
 
E-post: sintelooitrottersmeise@hotmail.com 
en/of fransheyvaert22@hotmail.com  

 
 
WANDELPROGRAMMA 

05-
06-
16 

Nieuwroods 
wandelpad 
o.l.v.Joris Hanssens 

Kerk MEISE 
14u – De 
Mispelaer om 
14u15 

04-
09-
16 

wandeling  Kerk MEISE 
14u –  

02-
10-
16 

Wandeling Kerk MEISE 
14u –  

06-
11-
16 

Wandeling Eric 
Boereboom 
Mollem kerk 

Kerk MEISE 
14 u 
 14:30: kerk 
Mollem 

11-
12-
16 

Wandeling Kerk MEISE 
14u 

 
 

 
 

PIKKELING OOGSTFEESTEN in 

Baardegem (Aalst) op zondag 31 juli 2016 

De buitenlandse groepen die deze zomer 

zullen aanwezig zijn tijdens ons Internationaal 

Folkloristisch Oogstfeest Pikkeling 2016 zijn 

gekend. Hierbij een overzicht: 

mailto:sintelooitrottersmeise@hotmail.com
mailto:fransheyvaert22@hotmail.com
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Comania de danza la Marrupena Argentinië 
 

Edinburgh New Scotland Country Dancers 
 

Bangladesh Dhaka Academy of fine Arts 
 

Hajduk Stanko Serbia 

 

ALGEMENE INFO 

Een pikkeling is een afgepikte garve die op 

het stoppelveld te drogen ligt. Op het feest, 

de Faluintjes, (Aalsterse deelgemeenten 

Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel) 

wordt sinds 1970 jaarlijks het landbouwleven 

van vroeger opgeroepen. Vooral de oogst 

komt ruim aan bod. Het is een mooie 

verzameling van al dan niet teloorgegane 

elementen van de landbouw. Allerlei 

activiteiten worden in de historische hoeven 

van de streek voorgesteld.  

Ook de maag wordt niet vergeten. 

Ovenkoeken, pensen, graanjenever en 

andere specialiteiten zijn tijdens de pikfeesten 

een ware aanrader. Daarnaast zijn er 

wandelingen, wipschieting, vinkenzetting, een 

bloementapijt en tentoonstellingen. Op het 

einde wordt het feest met een groot vuur 

beëindigd. Het feest gaat elk jaar op een 

andere locatie in één van de Aalsterse 

deelgemeentes door. De exacte locatie waar 

het jaarlijkse oogstfeest doorgaat staat 

telkens ver van tevoren vermeld op de 

website van het organiserend comité. 

 

 

HOEVE BAARDEGEM 

Hoeve Zwanennest familie Van Den Bossche 

Baardegem   De oorspronkelijke hoeve 

dateert waarschijnlijk van het begin van de 

12de eeuw. Ze ontstond hetzij als versterkte 

http://www.de-pikkeling.be/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/pikkeling-parent/hoeves-parent/hoeve-baardegem/
http://www.de-pikkeling.be/pikkelingblog/files/2016/03/Argentinie.jpg
http://www.de-pikkeling.be/pikkelingblog/files/2016/03/schotland.jpg
http://www.de-pikkeling.be/pikkelingblog/files/2016/03/Bangladesh.jpg
http://www.de-pikkeling.be/pikkelingblog/files/2016/03/Servi%C3%AB.jpg
http://www.de-pikkeling.be/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/pikkeling-parent/hoeves-parent/hoeve-baardegem/
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hoeve ter verdediging van de hertogelijke 

rechten in het grensgebied van Brabant, hetzij 

als vestiging van de Berthouts uit Grimbergen. 

Maar dit kan niet met zekerheid bevestigd 

worden. 

 

  

 

Later werd deze hoeve als winhof gebruikt.  

Vanaf het 2de kwart van de 16de eeuw kunnen 

we de bewoners met zekerheid benoemen. 

Leenman  Caerlen van Immerzeel en diens 

achterleenman Frederic van Cuyct  die in zijn 

verklaring van 1536 duidelijk  thoff te 

zwanenneste vermeldt. 

familie Willems ging de boerderij in 1965 over 

naar de familie Boel. In 2008 werd de boerderij 

verkocht aan de familie Van den Boss 

In 

1622 werd het hof eigendom van Adrianus 

van Zinnicq. De hoeve bleef  in het bezit van 

de familie tot 1911 en werd dan verkocht aan 

de familie Willems. Van de che. 

Hoeve Zwanennest is geen actieve 

landbouwhoeve meer. De hoeve is 

omgebouwd tot een particuliere hoeve waar 

nog verscheidene beesten zoals schapen, 

eenden, honden en paarden  een rustig leven 

kunnen leiden. 
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Voor al onze vtbKultuur 
reportages: 

 
 
PRACTISCH: 
Waar? De Muze, Brusselsesteenweg 69, 
1860 Meise 
I.s.m. GC de MUZE – 20:00 
Deelname: €6 / 7- aan de kassa 
Voorinschrijving (min 1 week vooraf) 
€ 5/ 6 door betaling van de som op  
BE09 4239 1088 0157 van vtbKultuur Meise 
 

 
 

Met vtbKultuur en de MUZE 
 

Woensdag 14 september 2016 – GC De Muze 

van Meise – 20 u 

vtbKultuur reportage over Zuid-West Engeland 

door Guido en Mia Vervoort 
 

ZUID WEST ENGELAND 

een prachtige tuin vol historie en legenden  

 

Welkom in het wilde westen van Engeland ! 

 Een tocht doorheen de graafschappen Devon, 

Somerset, Wiltshire, Dorset en het hertogdom 

Cornwall.  

 

 
Ruige klifkusten met een wilde branding, 

dramatische rotspartijen, maar ook lieflijk 

glooiende heuvellandschappen, prachtige 

holle wegen en uitgestrekte groene 

vergezichten.  Vanuit de prehistorie duiken de 

raadselachtige staande stenen op van 

Stonehenge en Avebury.  De Kelten en 

Romeinen lieten er hun sporen na, met o.a. 

het bewaarde Romeinse badhuis van Bath.  

Vanuit de middeleeuwen leven geschiedenis, 

verhalen en legenden onontwarbaar voort 

met de legendarische Keltische Koning Arthur 

die vocht tegen de Saksen en de Angelen 

waarnaar dit land genoemd werd.  

 

In latere tijden verrezen de statige landhuizen 

van de adel waar we zien hoe “upstairs en 

downstairs” met elkaar samenleefden.  Aan 

de kust verscholen liggen nog enkele 

pittoreske vissershaventjes en dorpjes als uit 

een sprookje.  Het zachte klimaat van 

Cornwall liet toe om verschillende prachtige 

subtropische tuinen aan te leggen.  

Stoomtreinen en door paarden getrokken 

jaagpadboten houden het verleden levendig.  

Dit alles en nog veel meer vormde Zuid West 

Engeland tot wat het nu is: een prachtige tuin 

vol historie en legenden 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=de Muze van Meise&source=images&cd=&cad=rja&docid=KbmNgCoQgKwPhM&tbnid=tigvVQ8cp88wrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://groenmeise.be/cultuur_update_gazet_april_2012&ei=VJUUUtLVIerB0QW4lYGIAg&bvm=bv.50952593,d.d2k&psig=AFQjCNH8vB-I_03ErF0DfqNb31MKasSXqw&ust=1377167008490580
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LEDENDAG van vtbKultuur van de provincie 
Vlaams-Brabant 
ZATERDAG 1 OKTOBER 2016  
LAND VAN VILLERS  

Traditiegetrouw zetten we – voor onze jaarlijkse 
ledendag – onze verkenning van steden en 
regio’s van het vroegere hertogdom Brabant 
verder. Dit keer wordt het de abdijruïne van 
Villers-La-Ville en het Land van Villers.  
 

 
Ons verkenningsprogramma (van 10.00 tot 
12.30 en van 14.30 tot 17.00 uur)  
De abdij van Villers is uitzonderlijk Waals 
erfgoed en staat ervoor bekend een van de 
meest volledige in Europa te zijn, niet omdat ze 
zo goed bewaard is gebleven, maar omdat men 
er resten aantreft van alle gebouwen nodig voor 
het kloosterleven.  
De abdij werd gesticht in 1146 en haar 
majestueuze ruïnes vormen een van de meest 
indrukwekkende getuigen van het leven van de 
cisterciënzermonniken.  
Monniken en lekenbroeders legden dit 
verzonken en moerassig gebied droog met een 
ingenieus hydraulisch systeem, waarin 
ondergrondse kanalen, molens en vijvers een 
rol speelden. Het grote klooster was het 
centrum van de abdij; er rond bevonden zich de 
gebouwen voor gebed en bezinning, maar ook 
voor het verrichten van handarbeid. In 1794 
werd de abdij geplunderd en twee jaar later 
trokken de monniken weg.  
De rondrit laat ons kennis maken met de 
geheimen van het Land van Villers en de 
Brabantse Ardennen. Tussen veld en bos 
spreidt zich een prachtige streek waarlandbouw 

en bos groene landschappen vormen. We 
komen langs bezienswaardigheden van het 
landelijke erfgoed van de regio en ontdekken 
verhalen legendes die de lokale geschiedenis 
ontrafelen.  
 

 
Het onthaal, de lunch en de afsluiter 
gebeuren in het Van Der Valkhotel in Nijvel  
09.00 – 09.45 uur: ochtendkoffie/thee of 
fruitsap met cake  
12.30 – 14.30 uur : driegangenmenu :  
Ardense ham op een bedje van sla  
Kalkoengebraad met archiducsaus, warme 
groenten en frieten  
Chocolade-dome  
1 glas wijn of 1 pils of 1 frisdrank bij de 
maaltijd  
17.15 – 18.00 uur : afsluitend drankje 
(L’Authentique’ van Villers–la-Ville) met een 
hapje (kaas, hesp, salami)  
 
INLICHTINGEN en/of INSCHRIJVINGEN 
 Bij Frans HEYVAERT, voorzitter 
Tel/Fax: 02-269 49 22 
 
Door storting van het bedrag op rek.nr.  
BE09 4239 1088 0157 van vtbKultuur 
Meise voor 15 september 2016. 
Op tijd inschrijven want onze afdeling heeft 
maar een beperkt aantal plaatsen! 
 
PRIJSKAARTJE 
Voor het hele pakket (busvervoer, fooi voor 
de chauffeur, onthaal met koffie/thee of 
fruitsap en cake, lunch, afsluiter, 
dagprogramma met toegangen en gidsen) 
betalen leden € 60,00, niet-leden € 65,00.  



 
 

10 
 

DAGUITSTAP met de bus 
naar de Vallei van de Somme 
Zaterdag 17 september 2016 
 
VOORLOPIG PROGRAMMA 

-Vertrek met de bus op de parking van het 
zwembad (Nieuwelaan 100) om 8:00 stipt 
richting Péronne 
-Péronne: bezoek aan  “Historial de la Grande  
Guerre” 

-na Péronne volgen wij 
het “Circuit du Souvenir 
de la bataille de la 
Somme”. 
 
 
-wij rijden langs en 
stoppen hier en daar op 
onze weg o.m. langs 
Pozières, Thiepval met 
zijn groot Memorial, de 
Ulster Tower, de 
“Lochnagar crater “, de 
loopgraven van 
Beaumont-Hamel, en 

de mijn krater van la Boiselle om  te eindigen in 
Albert om daar het museum te bezoeken dat 
ondergebracht is in een ondergrondse 
schuilkelder 
-ofwel lunchen wij 
onderweg ofwel ergens ’s 
avonds op de terugweg; 
-PRIJS: moet nog 
bepaald worden 
-INLICHTINGEN: bij 
Frans Heyvaert, reisleider 
voor deze uitstap. 
-ik hoop tegen begin 
augustus alles rond te 
hebben en ga dan naar 
onze webstek kijken nl.:        Monument van Thiepval   

www.vtbKultuur.be/Meise/activiteiten . 
Ik zal van dan af het programma verspreiden 
via mijn mailadressen in mijn bezit. Heb je geen 
nieuws rond 15 augustus: bel mij dan: Tel/Fax: 
02-269 49 22 

Zet je tanden in cultuur! 
Word vrijwilliger 
Heb jij zin om je tanden in cultuur te zetten 
samen met andere vrijwilligers?  
Bij vtbKultuur ben je aan het goede adres.  
We zijn op zoek naar vrijwillige 
 medewerkers die mee culturele activiteiten 
 organiseren: wandelingen, lezingen, 
bezoeken, een quiz ,trips, uitstappen, · 
evenementen, …  
Bijt jij je liever vast in de administratieve kant 
van de zaak, heb je kaas gegeten van web- 
sites of wil je gewoon af en toe een tandje 
 (of een handje) bijsteken?  
WELKOM! 
 

MET 

 

beleef je meer !!! 
 

 
vtbKultuur is een Vlaamse toonaangevende 
vereniging met een eigentijdse kijk op cultuur. 
We vinden dat cultuur een ware beleving 
moet zijn. We zorgen in en buiten Vlaanderen 
voor een bruisend cultuurleven dat 
toegankelijk is voor iedereen. vtbKultuur-
activiteiten zijn prettig, open en actief en je 
beleeft ze met anderen in groep of samen 
met je familie. Je vindt ongetwijfeld iets op 
jouw maat in ons gevarieerd aanbod. 
vtbKultuur  Meise is een van de actiefste 
afdelingen met een zeer ruim aanbod van 
activiteiten. 

http://www.vtbkultuur.be/Meise/activiteiten

