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Organisatie 
 

DES Klusjesdag 
 

Bij DES hebben we al een aantal jaren een hele mooie nieuwe kantine. Er 

zijn echter wel een aantal kleine en iets grotere dingetjes die gedaan moeten 

worden. Zo kan het tassenrek wel een likje verf gebruiken, moeten er wat 

fotopanelen opgehangen worden en moet een afvoer gerepareerd worden 

om lekkage tegen te gaan.  

 

Omdat we allemaal een mooie en nette kantine willen gebruiken organiseren 

we een DES klusjesdag. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 13 november. 

Aangezien vele handen licht werk maken doen we een beroep op jullie en de 

E in DES.  

 

Wil je helpen? Meld je aan via desklusjesdag@gmail.com of stuur een app-

berichtje naar 06-42626862. Elk uurtje dat je kunt helpen wordt gewaardeerd en we gaan er een superleuke en 

gezellige dag van maken! 

 

Zie jij iets bij DES waarvan je denkt “ja, dat zou eigenlijk wel gefixt moeten worden”? Dat kan op verschillende 

manieren: 

• Per e-mail: desklusjesdag@gmail.com 

• Per Whatsapp: 06-42626862 

• Zet het op de klusjeslijst achter de bar 

 

 

We rekenen op veel hulp! 
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Rennen, springen, scoren en nog veel meer! 

Woensdag 20 oktober gaan we met heel veel kinderen weer 

gezellig allerlei spelletjes doen in de Hoornbloem. Heb jij daar 

wel zin in? Kom dan ook! En neem je broertje, zus, vriend of 

vriendin ook mee. 

 

We gaan veel (bal) spelletjes doen en iedereen laten zien hoe 

leuk Korfbal is en hoe gezellig onze club DES is. De spelletjes 

zijn voor iedereen van 2 – 12 jaar. 

 

Wanneer: Woensdag 20 oktober 2021  

 van 10:00 tot 12:00 

Waar: de Hoornbloem in Den Hoorn 

Voor wie: iedereen van 2 tot 12 jaar 

Kosten: Gratis 

Aanmelding: Korfballen@ckvdes.nl 

 

                  Tot dan!! 
Heb je nog een vraag, mail dan de ledenwerf via 

ledenwerf@ckvdes.nl 

 

Groet de ledenwerf, 

Mirjam, Leonie, Suzan, Megan, Rosalie, Iris, Yolanda 

 

Kinderkookcafé vrijdag 29 oktober 
Het is weer zo ver! Terug van weggeweest is het kinderkookcafé! Ben jij erbij? 

Vrijdag 29 oktober zijn alle F, E, D en C’tjes welkom om te komen koken bij DES en daarna gezamenlijk te eten. 

Neem jij gezellig je vrienden mee? Dan maken we er een groot feest van! En wel in een heel speciaal thema, 

namelijk Halloween. Dus trek je mooiste outfit aan.  

Jullie zijn vanaf half 6 welkom in de kantine en mogen tussen 19:15 & 19:45 uur worden opgehaald. Het kost € 

2,00 p.p. als je gezellig komt mee eten. Let op: voor de 13 jarige zullen we naar de Corona Check app vragen, 

dus zorg dat je je QR code (of testresultaat) bij je hebt!  

Opgeven kan tot maandag 25 oktober via de mail (jac@ckvdes.nl) en geef hierbij ook aan hoeveel 

vriendjes/vriendinnetjes je meeneemt en eventuele allergieën zijn waarvan wij moeten weten.  

 

 

Vriendjes en vriendinnetjes training 
Volgende week is het weer vriendjes en vriendinnetjes training en kan je dus iemand mee nemen. Zodat ook jouw 

vriend of vriendin merkt dat korfbal een ontzettend leuke sport is en DES een hele gezellige club! 

Wie vraag jij mee om maandag of donderdag mee te doen? 

Je kan natuurlijk ook iemand meevragen om zaterdag mee te doen met de kangoeroe-training of de Peuterpret.  

 

F, E, D, C trainen maandag en donderdag om 18:00 tot 19:00u 

B traint op maandag van 18:30 – 19:30 en op donderdag van 18:00 - 19:00  

De A traint maandag van 19:00 – 20:00 en donderdag van 18:30 - 19:30. 

Kangoeroes en Peuterpret zijn zaterdag van 10:00u tot 11:00u welkom. 

 

Wie nodig jij uit? 

 

We hopen veel nieuwe kinderen te zien! 

Kom je “Binnen” spelen? 

mailto:Korfballen@ckvdes.nl
mailto:ledenwerf@ckvdes.nl
mailto:jac@ckvdes.nl


 

Verenigingsponsors in het zonnetje 
 

Afgelopen zaterdag hebben we onze ‘verenigingsponsors’ uitgenodigd om hen in het zonnetje te zetten, en samen 

naar de volgende winstpartij van het 1e team tegen Vriendenschaar te kijken. Het bleek dat we meer controle 

hadden over het weer (het zonnetje was zeer prominent aanwezig) dan over de uitslag van het 1e team. Dat was 

een spannende wedstrijd, met een verdiend gelijkspel! 

 

Aanwezig waren Erica en Jos (van Kapsalon Mienis), Martin (van PLUS Martin Panis) en Eduard (van Klima-

Comp). Ceremonieel hebben zij nogmaals hun commitment bevestigd. Helaas was Chris (van Prolocation) niet 

aanwezig, maar werden de honeurs (deels) door Yolanda waargenomen.  
 

We hebben hen aan de hand van een kleine versnapering bedankt voor 

hun vertrouwen. Zoals jullie inmiddels weten is het mede dankzij hen dat 

het mogelijk is gemaakt om de nieuwe kleding voor de senioren (Kapsalon 

Mienis & Klima-Comp) en Jeugd (PLUS Martin Panis & Prolocation) 

mogelijk te maken. Natuurlijk hadden we ook gehoopt hen en jullie de 

nieuwe kleding te kunnen showen, maar zoals in de vorige DESser al 

gemeld: deze is nog onderweg.  

PS  

Blijf aub de sponsorpunten bij de PLUS scoren!  

Dit levert de club heel veel op! 



 

 

Grote clubactie 2021 

Het is weer zover! Het is weer tijd voor de grote clubactie! 

Vanaf 18 september 2021 mogen er loten verkocht worden. 

Dit kan tot 6 november. 
 

 

Op 9 december 2021 is de trekking van de Grote Clubactie 2021. De trekkingsuitslag wordt gepubliceerd op de 

website van de grote clubactie. 

Waarom is de grote clubactie zo belangrijk voor DES?  

Dat is eigenlijk heel simpel. We kunnen het geld heel goed gebruiken! De grote clubactie biedt ons op een redelijk 

makkelijke manier de kans om een hoop geld te verdienen. Maar liefst 80% (dat is €2,40 per lot) gaat naar DES.  

  

Doel 

Vorig jaar is er een bedrag van 1488 euro verdiend. Dit 

jaar is het doel minstens 1500 euro op te halen. We zijn 

goed van start gegaan.  

 

Motivatie! 

Het winnende DESteam zal na de sluiting van de verkoop 

getrakteerd worden op iets lekkers! 

 

Ook vanuit de Grote Clubactie zelf worden er een hoop 

prijzen verdeeld onder goede verkopers. Ieder lid dat 

meer dan 20 loten verkoopt valt al in de prijzen. 

Daarnaast kan je bij 40 loten of meer meedoen aan d 

landelijke verkoopwedstrijd. Je kunt dan een Nintendo 

Switch of een nieuwe fiets winnen.  

Meer info kan je vinden op deze link 

Nieuw dit jaar is dat je bij 20 loten je aan kan melden voor 

de keukenkampioentjes. Je kan dan ingeloot worden om 

een wedstijd van de keuken kampioen divisie te 

bezoeken. Inschrijfformulier: klik hier 

 

 

Handige site’s 

Uitleg video van het online verkopen: klik hier 
Uitleg video verkoop aan de deur: klik hier 
Voorbeeld teksten online verkoop: klik hier 

Update! 

• We gaan lekker! Op naar ons doel en 
daar voorbij? 

• DES E1 gaat nog steeds aan kop bij 
de teamstrijd.  

• Lukas uit de D is de afgelopen week 
goed bezig geweest! 

• Max is de beste verkoper bij de Fjes.  
• Bij de B gaat Jesse als een speer. 

• En bij de C ligt Jorrit aan kop. 
• De verkoop van papieren loten wordt 
pas aan het einde verwerkt. Dit kan voor 
een eindsprint zorgen bij de teamstrijd!  
• Lukas, Fenna, Jasmijn, Jens en Thijs 
hebben al 20 loten verkocht. Zij kunnen 

via de 20-loten-actie gratis of met korting 
een leuk dagje uit.  

 

 
 

Door Eendracht Sterk! 

 

https://clubactie.nl/home
https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/
https://www.clubactie.nl/keukenkampioentjes/
https://youtu.be/pq3tUEAEasg
https://youtu.be/KdYEYwebMlw
https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/tips-tricks/voorbeeldteksten/


 

Verkopen gaat nu nog makkelijker met je eigen digitale lotenmeter! 

 
 

 



 

Superloten 

Speciaal voor de sponsoren en bedrijven heeft de Grote Clubactie Superloten. Een Superlot heeft een waarde 

van 150 euro. Hiervan gaat 80% naar de vereniging. Eigenlijk staat een Superlot gelijk aan 50 reguliere loten.  

Voor de Superlot-koper zijn er aan aantal voordelen: de koper ontvangt 50 loten en heeft daarmee grotere 

winkans op een prijs, de koper kan loten ook weggeven aan personeel, relaties of klanten en de koper krijgt extra 

publiciteit via de website, sociale media en het clubblad van Korfbalvereniging DES. Behalve dat het Superlot DES 

120 euro oplevert, maken we met de vereniging ook kans op het Grote Clubfeest ter waarde van 5.000 euro.  

 

Mocht je enthousiast zijn geworden en één of meerdere Superloten willen aanschaffen dat kan via deze link: JA, 

IK WIL EEN SUPERLOT. Voor meer over de Superloten neem dan contact op met Jitske Sosef. Email: 

jitske@ckvdes.nl 

 

Online loten kopen 

Wil je DES graag sponsoren maar kom jij de verkopers nooit tegen of überhaupt niet veel bij DES? Geen 

probleem. Je kunt ook online een lot kopen. Dat kan via deze link: JA, IK KOOP EEN LOT 

 

 

Wij wensen jullie heel veel succes bij de verkoop. We hopen dat er ook dit jaar  

weer een heel mooi geldbedrag binnengehaald wordt! 

 

Mochten er nog vragen zijn horen we het graag. Email: jitske@ckvdes.nl  

 

Groeten,  

Peter Loozen en Jitske Sosef 

Coördinatoren Grote Clubactie 

 

 
 

 

Rabo clubsupport 
 

Ook dit jaar heeft de Rabobank weer een actie waarmee verenigingen geld kunnen ophalen voor hun club. 

Iedereen die lid is van de Rabobank kan tot 25 oktober zijn stem uitbrengen op zijn of haar favoriete verenging. 

We hopen dat iedereen zijn stem uitbrengt. En ook andere vraagt om op DES te stemmen. Want stemmen is 

gratis, maar het levert de club weer een leuk bedrag op! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/ckv-door-eendracht-sterk/210070
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Schoonmaakrooster trainingsavonden 

 

F1 F2 B1 

week 

41 

week 

42 

week 

43 

11-okt 18-okt 25-okt 

18-okt 25-okt 1-nov 

 

Schoonmaakrooster zaterdagen 

 

Voor de maanden september t/m oktober zijn de volgende teams ingedeeld om op zaterdag na afloop van de 

wedstrijd(dag) de kantine weer op te ruimen en de vloer te vegen/dweilen.  

DES A1 DES 4 DES 3 

16-okt 23-okt 30-okt 

 

Noteer de datum alvast in jullie agenda. Als er vragen zijn, of jullie missen iets, laat het weten.  

Neeltje 

 

 

Wedstrijdzaken 

Voorstellen STC 2021/2022 
 

Wij zijn al wel regelmatig langs het veld te zien en zijn bij de teams langs geweest, maar nu iedereen bij ons ook 

terug is van vakantie eindelijk een moment voor een groepsfoto. Hierbij willen wij nog een keer duidelijk 

voorstellen en vertellen wie je voor welk team kan benaderen! 

 

Van links naar rechts:  

Coördinator 5/6: Robbert van Bussel  

Voorzitter: Dieuwertje van Velzen 

Coördinator A junioren: Tom de Zutter 

Coördinator 1/2: Milou van Staaveren- Horneman 

Zoals jullie kunnen zien missen wij nog een coördinator voor DES 3 

en 4, mocht je interesse hebben of iemand weten dan horen wij dit 

graag. 

 

De spelers en trainers van DES 3 en 4 kunnen voorlopig met vragen 

bij 1 van ons terecht! 

 

Groeten van de STC 

 

Zaaltrainingen 
 

Op dit moment zijn we nog druk bezig met het afronden van het veld programma. De spelers van de breedtesport 

zijn al bijna met de laatste wedstrijden bezig en de wedstrijdsport speelt nog t/m 30 oktober. Dan wordt het 

natuurlijk weer tijd voor de zaal!  



 

We zijn als JTC en STC nog druk bezig met het in elkaar zetten van het trainingsrooster voor de zaal. Deze volgt 

zo snel mogelijk! Wel kunnen we alvast aangeven dat we in de zaal net zoals voorgaande jaren op dinsdag en 

donderdag gaan trainen.  

De trainingen zullen beginnen vanaf de week van 8 november. Voor de selectie en de A1 kan dit nog verschillen 

omdat zij redelijk snel met de HKD starten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden! 

Groeten vanuit de STC en JTC 

 

Kampioenschap DES 6 
 

Omdat DES 6 een halve competitie speelt is het eerste kampioenschap in de senioren al een feit! Door de eerste 

wedstrijd niet handig uit te spelen en uiteindelijk gelijk te spelen werd de rest van de wedstrijden gewonnen! 

Hierdoor is DES 6 al kampioen maar willen wij dit graag zaterdag 16 oktober met zijn alle vieren! Dus kom kijken 

bij de laatste thuiswedstrijd van DES 6 om 11.35 tegen Nieuwerkerk en misschien is er nog wel een verassing na 

de wedstrijd voor de spelers;) 

 

 

DES C1 kampioen!  

Opeens was daar het bericht op zaterdag 2 oktober, DES C1 kan niet meer ingehaald worden en is na vier 

wedstrijden al kampioen! De afgelopen wedstrijden zijn dan ook met ruime cijfers gewonnen. Zo won de C1 de 

eerste veldwedstrijd tegen Olympia C2 al met 3-13! Er zijn keren geweest dat de C1 in de eerste helft achterstond, 

maar door teamwork, coaching door Mees, Jasper en Nienke en veel inzet veel doelpunten achter elkaar scoorde. 

Hierdoor wist de C1 de wedstrijd snel om te draaien en alsnog met een groot verschil te winnen. De C1 heeft nog 

één wedstrijd te spelen maar nu al en doelsaldo van +29. Petje af!  

 

Namens de hele JTC: DES C1 gefeliciteerd met jullie kampioenschap!  

 

Af gelopen zaterdag heeft de C1 het kampioensfeestje gevierd bij DES. 



 

 

De C1 was al kampioen, en kreeg afgelopen zaterdag taart      , verder kan de F1 a.s. zaterdag kampioen worden: 

heel veel succes en plezier gewenst alvast!  

A.s. zaterdag is voor de jeugd de laatste zaterdag van de competitie. Met dank aan veel invallers gaat het hopelijk 

lukken zaterdag voor alle teams een compleet team te krijgen. 

Voor jullie allemaal in ieder geval een hele fijne herfstvakantie gewenst, en succes zaterdag, 

Alvast bedankt      , 

 

Tot snel op het veld, 

 

Jeltje Goudriaan 

Wedstrijdsecretariaat jeugd 

(jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338, niet na 21:30 bellen s.v.p.). 

PS: Mochten er vragen zijn over de wedstrijden, aarzel dan niet en mail ze! 

 

Kampioenswedstrijd F1 

Aanstaande zaterdag speelt DES F1 hun kampioenswedstrijd! Zij zijn al kampioen, maar hebben nog 1 wedstrijd 
te gaan dus ze kunnen nóg meer doelpunten maken! 

Ze spelen om 9 uur in Barendracht bij Vitesse. Iedereen is van harte welkom om ze daar aan te moedigen. En 
vind je dat een beetje vroeg of ver weg? Zorg dan dat je bij DES bent als ze weer terug komen. Daar worden dit 
kampioenen-team gehuldigd! 

Veel succes en plezier voor DES F1! 

Groetjes van de JTC 

Teamverslagen 
Van het team waar een sterretje bij staat wordt een leuk verslag gevraagd voor de Desser. 
 

Uitslag 4 oktober 
 

DES A2 - OZC A1 6-17 

 

Uitslagen 9 oktober 
 

DES 1 - Vriendenschaar 1 16-16 

DES 2 - VEO 2 12-21 

Pernix 3 - DES 3 12-11 

TOP/Litta 5 - DES 4 12-18 

DES 5 - OZC 3 15-12 

WION 4 - DES 6 7-8 

DES A1 - ALO A1 6-5 

DES A2 - ODO A3 4-10 

Dunas B1 - DES B1 wedstrijd verplaatst 

ONDO (G) C6 - DES C1 4-7  

DES D1 - Nieuwerkerk D4 4-6  

ODO E2 - DES E1 7-2  

NIO F1 - DES F1 4-8  

DES F2 - Refleks F1 3-12 1-3 
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Wedstrijdprogramma donderdag 14 oktober  

Team Tegenstander T/U Aanw. Aanv. Veld Accomodatie Verslag Scheids Chauffeurs Bijzonderheden 

2 KZ Danaïden 2 T 19:30 20:30 KG Sportpark Biesland   Bond   Res: DES 1 

B1 Dunas B1 U 17:30 18:30 KG Stokroosveld     Feenstra, Dikmans, Bommelé 

Bles: Isa, Anniek;  

Afw: Jesse & Jarn;  

Res: Erik, Jorrit, Casper, Wende en Elles 

 

Wedstrijdprogramma zaterdag 16 oktober  

Team Tegenstander T/U Aanw. Aanv. Veld Accomodatie Verslag Scheids Chauffeurs Bijzonderheden 

1 Erasmus 1 T 14:30 15:30 KG Sportpark Biesland  Bond  Res: DES 2 

2 vrij         Afw: Vera 

3 KCR 3 U 11:30 13:00 KG Reyerpark KCR  Bond  Afw: Indy 

4 Velocitas 4 U 14:00 15:30 KG 
Sport- en recreatiepark De 

Bloemerd 
 Bond Renee, Lisa, Mark Afw: Riemer, Milou 

5 De Meervogels 6 T 11:55 12:55 KG Sportpark Biesland * 
Bond (Backup: 

Jelle B) 
 Afw: Anne, Suzan 

6 Nieuwerkerk 9 T 10:50 11:35 KG Sportpark Biesland  Marco G  
Afw: Dieuwertje, Eveline 

Res: Eva, Sara, Megilsja, Nila 

A1 ONDO (G) A2 T 15:00 16:00 
KG 

DKC 
Sportpark Biesland  

Bond (Backup: 

Jordy) 
 Res: Che 

A2 OZC A1 U 12:00 13:15 KG Sportcomplex De Enk   de Jager, van Meurs, Hoffland Res: Demi, Rosa 

B1 Twist B1 T 13:15 14:15 KG Sportpark Biesland  Krijn  

Bles: Isa, Anniek; 

Res: Casper, Wende & Vera; 

Mats & Jarn zie C1 

C1 Nexus C1 U 10:00 11:00 KG Sportpark Thurlede   Zuidgeest, Knoeff, vd Ende 

Bles: Jimme & Fenna; 

Afw: Erik, Lieke & Elles; 

Res: Mats & Jarn; 

Wende, Vera & Casper zie B1 

D1 KCC/CK Kozijnen D1 T 09:50 10:35 KG Sportpark Biesland  Jarno  

Afw: Lukas; 

LET OP: wedstrijd wordt mogelijk verplaatst 

naar 9:00 

E1 Korbis E2 T 11:30 12:00 KG Sportpark Biesland  Jelle vd R  Jip zie F2 

F1 Vitesse (Ba) F1 U 07:45 09:00 KG Sportpark De Bongerd *  Hellegers, Dai 
Bles: Lisa; 

Afw: Asuman; 

F2 Valto F1 U 09:00 10:00 KG Sportpark De Zwet   de Jongh, Tetenburg 
Afw: Emma; 

Res: Jip 



 

Colofon 
Website: www.ckvdes.nl  
Veld: Biesland Bieslandsepad 10 2616 LL Delft 015-2140317  
Zaal: de Hoornbloem Koningin Julianaplein 1 2635 HD Den Hoorn 015-2574138  
Postadres: Postbus 6061 2600 JA Delft  
E-mailadres gewijzigd? Mail naar ledenadministratie@ckvdes.nl  
Kopij inleveren: vóór zondag 14:00, via redactie@ckvdes.nl. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.  
 
Wedstrijdsecretariaat  
Na woensdag 20:00 geldt voor iedereen: Alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per telefoon!  
Senioren en Junioren: Uiterlijk woensdag voor 20.00 via senioren@ckvdes.nl of per telefoon bij Kirsten (06-38744642).  
Aspiranten en pupillen: Uiterlijk woensdag voor 20:00 bij Jeltje Goudriaan, via jeugd@ckvdes.nl of per telefoon: 015-2134338.  
 
Bestuur       bestuur@ckvdes.nl  
Voorzitter   Arco Valkenburg    voorzitter@ckvdes.nl  
Penningmeester   Rowan Meulenberg   penningmeester@ckvdes.nl  
Secretaris   Kirsten van der Vaart   secretaris@ckvdes.nl  
 
Vertrouwenspersonen Ilse Poot en Sanne Ardesch   vertrouwenspersoon@ckvdes.nl  
Ledenadministratie  Eduard Meulenberg   ledenadministratie@ckvdes.nl  
 
Ledenwerfcommissie  Suzanne Böhmers    ledenwerf@ckvdes.nl  
Schoolkorfbal   Rosalie Baarslag    schoolkorfbal@ckvdes.nl  
 
DES-Toernooi   Maaike van Velzen    organisatie@destoernooi.nl  
 
Technische Zaken  Sjoerd van Velzen    atc@ckvdes.nl  
Opleidingen   Bram Loozen   opleidingen@ckvdes.nl  
Scheidsrechters   Riemer Smid, Bram Loozen   scheidsrechter@ckvdes.nl  
Oefenwedstrijden   Marieke van Eik & Marscha van Dort  oefenwedstrijden@ckvdes.nl  
 
Senioren       stc@ckvdes.nl  
Voorzitter   Yolanda Karper 
DES 1 en 2  Coen Kunz  
DES 3 en 4  Milou Horneman 
DES 5, 6 en 7   Robbert van Bussel 
DES A1, A2 en A3   Renske van Esveld  
Jeugd        jtc@ckvdes.nl  
DES B & C   Mark Vlaanderen  & Simanca Deurloo 
DES D, E, F en Kangoeroes  Irene de Bruin & Ilse Poot 
 
Communicatie       communicatie@ckvdes.nl  
Redactie    EvertJan Berkel    redactie@ckvdes.nl  
Sociale Media   Lara van der Reijken  
Website   Marijn de Schipper & Gertjan Nolten  
Sponsoring   Martin van de Voorde   sponsoring@ckvdes.nl  
Sponsorkleding   Mirjam en Marcia    kleding@ckvdes.nl  
 
Activiteiten   Wouter Loozen    activiteiten@ckvdes.nl  
Schutterstoernooi   Simanca Deurloo   schutterstoernooi@ckvdes.nl  
Tennis    Frits Tetenburg    tennis@ckvdes.nl  
Jeugdactiviteiten   Lara van der Reijken  jac@ckvdes.nl  
Jeugdkamp   Sjoerd van Velzen    jeugdkamp@ckvdes.nl  
 
Accommodatiebeheer  Ella Knoeff   accommodatiebeheer@ckvdes.nl 
Barbezetting   Wiebe Bode    bar@ckvdes.nl  
Materiaalbeheer   Thijs Papenhuijzen    materiaalbeheer@ckvdes.nl  
Onderhoud   Vacant  
Schoonmaak   Neeltje van den Ende  
Stichting sportpark Biesland  Erik Kraay  

 

Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl 
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