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Geïnteresseerd in het product, 
ga er rechtstreeks naartoe door 
op volgende knoppen te klikken.

Voorwoord
Het is zover! De voorjaarszon is gearriveerd en ein-de-
lijk kunnen we weer genieten van de buitenlucht zon-
der te bevriezen of kletsnat te worden. Yes, yes, yes!

Buiten ontspannen betekent natuurlijk ook lekker eten 
en tja...dan kom je al snel uit op die ultieme zomerse 
klassieker; barbecue! Altijd gezellig, altijd lekker, altijd 
feest.

Bovendien staat het barbecuen allang niet meer syno-
niem voor het aanrukken van waanzinnige hoeveelhe-
den vlees. Sterker; een plantaardig bbq-feestmaal op 
tafel toveren is een makkie. Niet alleen dankzij de vele 
heerlijke ‘vleesvervangers’ die je bij ons kan verkrijgen, 
maar zeker ook door wat creatiever met allerlei groen-
ten (en fruit) om te springen.

In dit magazine strooien we alvast met toffe recepten, 
handige BBQ-tips en een fiks aantal producten die je 
met een gerust (bewust?) geweten op de rooster kan 
leggen. Check ook zeker onze kant-en-klare BBQ-pak-
ketten, inclusief 3 artisanaal vervaardige sauzen! Lek-
ker en gemakkelijk.

Geniet ervan en zonnige groetjes,

Stijn en Elke - Het V-Team

Bestel hier >>

Zo werkt het!

http://shop.veganistischkoken.be
http://shop.veganistischkoken.be
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Time to
TRAVEL

http://shop.veganistischkoken.be/vegan-bbq

Wil ook jij lekker en bewust   
kunnen barbecuen?

Dat kan met het  
Vegan BBQ-pakket!

>>
BESTEL HIER

JOUW 
BBQ-PAKKET

http://shop.veganistischkoken.be/vegan-barbecue-pakket
http://shop.veganistischkoken.be/vegan-bbq


Creamy sheese
Het perfecte vegan alternatief voor Boursin! Heerlijk plantaar-
dige roomkaas met verse kruiden en de bijzondere smaak van 
knoflook. Opgelet: 1 doosje Creamy Cheese - Knoflook en krui-
den gaat maar 1 dag mee...omdat het dan op is ;)

Wil ook jij lekker en bewust   
kunnen barbecuen?

Dat kan met het  
Vegan BBQ-pakket!

Ingrediënten 

 – 8 aardappelen in de schil -  schoongeboend
 – 200 gram Bute Island Creamy Sheese  

knoflook & kruiden 
 – 1 rode ui - fijngesnipperd
 – beetje olijfolie
 – peper en zeezout

Bereiding
1. Neem een pot water en kook daarin de ongeschilde 

aardappelen gaar in ongeveer 10 minuten. Giet af en 
laat uitlekken. Prik met een mes een paar gaatjes in 
elke aardappel.

2. Neem een groot vel aluminiumfolie en druppel er 
wat olijfolie op. Bestrooi de aardappelen met peper 
en wat zeezout en pak ze in. Rooster ze gedurende 5 
tot 10 minuten op de bbq.

3. Meng de ui onder de roomkaas. 
4. Haal de aardappelen van de barbecue, open de pak-

jes en maak een inkeping in elke aardappel. Vul ze 
op met de roomkaas. Serveer de aardappelen direct.

Aardappelen met  
Creamy Sheese

Bestel hier >>
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http://shop.veganistischkoken.be/zoeken?s=sheese


SeitansatÉs

maya seitan fritti spicy

gele paprika

l

l
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Maya seitan fritti

Ingrediënten (voor 6 p)

 – 1 pakje seitan fritty - 1 nacht op voorhand gemarineerd  
(marinaderecepten vanaf p.10)

 – 6 satéstokjes - geweekt in wat water
 – 1 gele of rode paprika (en/of kerstomaatjes voor de variatie)
 – 2 (kleine) rode uien

Bereiding
1. Snij de paprika’s in blokjes van dezelfde grootte als de frit-

ties. Snij beide rode uien in vier stukken.
2. Spiets achtereenvolgens een stukje paprika, rode ui en sei-

tan op de satéstokjes. Vlak voor je ze op de bbq legt bestrijk 
je ze best nog eens met een beetje van de marinade.

3. En natuurlijk...steek de bbq ruim op voorhand aan! Vervol-
gens nog even geduld en je kan beginnen smullen!

rode ui
l

Bestel hier >>
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tofusatÉs

Tofu

auberginel
Ingrediënten 

 – 250 gram tofu natuur 
 – 2 aubergines 
 – kerstomaten 
 – olijfolie 
 – marinade naar keuze  

(marinaderecepten 
vanaf p.10) 

 – 10 satéstokjes 

Bereiding
1. Snij de tofu en aubergine in blokjes van gelijke afme-

tingen. Doe ze samen met de marinade in een kom en 
doe het deksel er op. Plaats in de koelkast gedurende  
1 nacht (schud regelmatig eens met de kom om de ma-
rinade te verspreiden). 

2. Haal de tofu en aubergine uit de marinade en laat kort 
uitlekken. 

3. Rijg achtereenvolgens een kerstomaat, een stukje au-
bergine en een stukje tofu aan een satéstokje en herhaal 
dit nog een keer. Werk alle satés op die manier af.

4. Rooster de saté’s op de barbecue tot ze mooi bruin zijn.

Tip: bestrijk de saté’s tijdens het roosteren af en toe met 
wat marinade. Zo voorkom je dat ze te droog worden en het 
zorgt voor extra smaak. 

Laat de tofu minstens  
een nacht marineren - Tip: hoe 
kleiner de stukjes tofu, hoe 
sterker de smaak zal zijn.

Bestel hier >>
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http://shop.veganistischkoken.be/tofu/tofu-natuur-hobbit


Tofu

kerstomaat

aubergine

l

l

jouw gerecht liever niet tussen 
het vlees op de bbq?  
gebruik dan een aparte 

grill(pan)!
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mARInAdERECEPTEn

 – 1 rode ui - gesnipperd 
 – 2 teentjes look 
 – 3 el ketjap manis (zoete sojasaus) 
 – 2 el tamari (sterke sojasaus) 
 – 1/2 tl sambal 
 – 2 cm verse gember - geraspt 
 – 1 el citroensap 
 – 1 tl korianderpoeder 
 – 1 tl agavesiroop 

Marinade met zoete  
en zoute sojasaus

Laat de tofu, seitan of groenten één 
nacht trekken voor het beste resultaat.

Een goede marinade is onmisbaar bij de barbecue. Je kan ontzettend veel 
kruiden, oliën en andere smaakmakers combineren en zo elk gerecht een 
uniek karakter meegeven. Hier heb je alvast vijf smakelijke combinaties. Be-
reiden is simpel; gewoon alle ingrediënten mengen en klaar is kees!

5
1
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http://shop.veganistischkoken.be/zoetmiddel/agavesiroop-bezegaard
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mARInAdERECEPTEn
 – 100 ml vegan rode wijn 
 – 1/2 rode ui - gesnipperd 
 – 1 el citroensap 
 – 6 blaadjes oregano 
 – 2 blaadjes laurier 
 – 2 takjes tijm 
 – 2 takjes rozemarijn 
 – 3 el olijfolie 
 – peper en zout 

Rode wijn en  
kruiden marinade

Marinade 
Tijm/mosterd/agave/sinaas
 – 100 ml sinaasappelsap 
 – 2 el agavesiroop 
 – 1 tl mosterd 
 – 1 el citroensap 
 – 6 takjes verse tijm - alleen de blaadjes 
 – peper en zout 

Tip: in plaats van tijm kan je ook dragon of 
dille gebruiken. 

2

3
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 – 1 el barbecuekruiden 
 – 4 el olijfolie 
 – 1 rode ui - gesnipperd 
 – 1 teentje look - geperst 
 – 1/2 tl sambal 
 – 1 el citroensap 
 – peper

 – 3 dadels - in kleine stukjes gesneden 
 – 1/2 witte ui - gesnipperd 
 – 1 tl agavesiroop 
 – 3 el zonnebloemolie 
 – peper en zout 
 – 1/2 el citroensap 

pittige marinade zoete marinade

BBQ tips
 – Voeg extra aroma aan je barbecue-gerechten toe door 

(barbecue)kruiden over de gloeiende kolen te strooien.
 – Tofu, seitan en groenten kan je voor het bereiden in een 

zelfgemaakte marinade laten trekken. Smaakexplosies 
gegarandeerd!

 – Week satéstokjes 10 minuten voor gebruik in warm wa-
ter. Het voorkomt dat ze op het rooster verbranden.

 – Vet het rooster in zodat het voedsel niet blijft plakken.
 – Houd de dranken koel in emmers koud water. Laat je 

gasten zichzelf bedienen, dan hoef je niet de hele tijd 
voor ober te spelen :)

 – Te veel werk zo’n bbq? Laat iedere gast 1 gerechtje ma-
ken en meebrengen.

 – Ook het dessert kan op de bbq, probeer het eens met 
banaan (zie p.24-25), ananas, ...




4 5

12

http://shop.veganistischkoken.be/zoetmiddel/agavesiroop-bezegaard
http://shop.veganistischkoken.be/kruiden-smaakmakers/barbecue-grill


Gewokte groenten 
met gember en rijst

Ingrediënten (voor 4 p)
 – 200 gr basmatirijst
 – 4 lente-uitjes
 – 2 rode paprika’s 
 – 100 gr doperwten
 – 120 gr mais
 – 30 gr gember
 – 1 teentje look 

Bereiding
1. Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat deze afkoelen.
2. Schil de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. Snijd ze in kleine blokjes. Snijd de lente-uitjes in 

dunne ringen. Schil de gember en knoflook en hak ze fijn.
3. Verhit olie in een wok (of grote pan) en roerbak de gember, look en paprika 2 minuten op hoog vuur. 

Voeg de lente-uitjes en maïs toe, roerbak deze 1 minuut mee. Voeg de rijst toe en roerbak nog 4 
minuten op middelmatig vuur. 

4. Draai het vuur uit en voeg de erwten aan het mengsel toe. Meng alles een laatste maal goed door 
elkaar en laat afkoelen.

Een heerlijke  

rijstsalade!

zoete marinade
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De barbecue grill kruiden spreken voor zich. Geef al je grillge-
rechten (tofu, seitan en groenten) meteen de perfecte kruiding 
en/of gebruik ze als smaakmaker in een marinade. Om duimen en 
vingers bij af te likken!

De biologische balsamico-azijn van Lima wordt 
gedurende 5 jaar (het gebruikelijke is 3 jaar) ge-
rijpt in eikenhouten vaten. Door de natuurlijke fer-
mentatie en de langdurige rijping verkrijgt het zijn 
fraaie kleur en bijzonder rijke zuurzoete smaak. 

Wetenswaardigheid: deze balsamico heeft geen 
houdbaarheidsdatum! Je kan het makkelijk 20 tot 
30 jaar bewaren zonder kwaliteitsverlies. Sterker: 
de smaak zal zelfs evolueren.

Lima Balsamico Aceto is als smaakmaker geschikt 
voor allerlei voorgerechten, hoofdgerechten, sa-
lades, marinades, vinaigrettes en bij fruit.

BBQ kruiden

LIMA Balsamico Aceto

Bestel hier >>

Bestel hier >>

Heb je geen barbecue toestel of simpelweg geen 
zin in gedoe met aanmaakblokjes en dergelijke? 
Dankzij Liquid Smoke hoef je voor dat typische 
rooksmaakje niet langer een vuurtje te stoken! Een 
scheutje Liquid Smoke in je barbecuesauzen en 
marinades zorgt meteen voor de perfecte rokerige 
noot en dat ultieme barbecue-gevoel!

Vloeibare rook

Bestel hier >>
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Bestel hier >> water met een smaakje

Water met stukjes aarbei, 
citroen, munt en ijsblokjes

Altijd leuk om bij warm weer te genieten van 
een heerlijk koel drankje! De gebruikelijke 
frisdranken kan je echter makkelijk vervangen 
door gezonder kraanwater. Maar dan natuur-
lijk wel kraanwater met een ‘touch’ ;)

Op zich oogt een karaf leidingwater niet erg 
feestelijk, maar dat is snel verholpen door er 
vers fruit en/of en kruiden als munt of basili-
cum (minstens 2 uur op voorhand laten trek-
ken) aan toe te voegen. Zeker de kinderen zul-
len niet van zulke kleurrijke lekkernijen kunnen 
afblijven. Zoetebekken kunnen hun drankje 
nog aanlengen met wat agave- of rijstsiroop.

Mogelijke smaaktoevoegingen: 
citroen, aardbei, komkommer, limoen, sinaas-
appel, zwarte bessen, ananas, mango, laven-
del, enz. Wees niet bang om eventueel ge-
waagde combinaties uit te proberen. 
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Kan het nog makkelijker? Met dit royaal en zorgvuldig samengestelde pakket voor 4-6 personen 
haal je in één klap alles in huis voor een geslaagd barbecue-feest. Het enige waar je zelf nog voor 
moet zorgen zijn een paar heerlijke bijgerechtjes, voldoende drank en een toffe sfeer ;)

Behalve 3 overheerlijke soorten vleesvervangers bevat dit pakket ook 3 verschillende artisanaal 
bereide koude sauzen. Om duimen en vingers  
bij af te likken!

Bekijk de inhoud van je bbq-pakket  
op de pagina hiernaast.

bbq pakket
voor 4-6

16
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Virginia Steak - 
Wheaty 
Deze pittig gekruide 
steak van topmerk 
Wheaty zou je haast 
doen vergeten dat je 
een plantaardige maal-
tijd aan het eten bent. 
Voor de liefhebber het 
pronkstuk van ons bbq-
pakket. 2 pakjes van 2 
stuks.

BBQ-kruiden
De barbecue grill krui-
den spreken voor zich. 
Geef al je gerechten 
(tofu, seitan en groen-
ten) meteen die typische 
bbq-smaak of gebruik ze 
als smaakmaker in een 
marinade. Om duimen 
en vingers bij af te lik-
ken!

3 Sauzen: cocktail, tartaar, BBQ-saus 
Geen barbecue zonder heerlijke sausjes! Speciaal 
voor dit bbq-pakket bereiden we eigenhandig 3 
smakelijke koude sauzen (cocktail, tartaar en een 
pittige bbq-saus). Alles op basis van biologische 
ingrediënten en uiteraard 100% plantaardig. Om-
dat we geen bewaarmiddelen gebruiken, zijn ze 
slechts kort houdbaar maar hey...het duurt niet 
lang voor ze tot op de bodem uitgelepeld zijn ;)

Tip: nog worstjes, fritties of Virginia steak over? 
Geen probleem; je bewaart ze moeiteloos in de 
diepvries tot de volgende barbecue ;)

Fritti - maya seitan 
Smakelijke, zachte stuk-
jes seitan van topmerk 
Maya. Perfect voor het 
maken van de ultieme 
vegan saté! Sowieso 
smaken deze fritti’s top, 
maar met een goede 
marinade worden ze 
echt de ster van je bbq-
festijn!
1 pakje = goed voor ± 6  
satés.

Veggie barbecue 
worst - Taifun
2 pakjes (8 stuks) heerlij-
ke gerookte tofu worst-
jes. Super van smaak en 
textuur! BBQ tip: Borstel 
de worstjes in met een 
beetje olie. Draai ze re-
gelmatig om zodat je 
de korst krijgt die je wilt. 
De-li-ci-ous!!!

Opgelet! De inhoud kan variëren naargelang de beschikbaarheid van een product.  
Een ontbrekend artikel wordt dan vervangen door een evenwaardig alternatief.
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Kleur op je bord!
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Komkommer  
en dille salade
Één van onze favoriete zomerse salades is deze combinatie van komkommer, rode ui en 
dille. Zeer fris, lekker voedzaam, belachelijk snel gemaakt én passend bij quasi elk ge-
recht dat je op tafel wil zetten. 

Ingrediënten voor 4 personen
 – 2 grote komkommers 
 – 1 grote rode ui of 2 kleinere 
 – 1 tl gedroogde dille 
 – 1 teentje knoflook 
 – 3 el olijfolie 
 – peper en (een beetje) zeezout 

Bereiding
1. Pel en halveer de ui en snij vervolgens in dunne schijfjes. 
2. Reinig de komkommers, snij ze over de lengte in vieren en verwijder de zaadlijsten. Snij in blokjes 

van 1 cm. 
3. Doe beide ingrediënten in een kom. Pers het teentje knoflook uit en voeg de dille en olie toe. 
4. Meng alles goed door elkaar en kruid af naar smaak met peper en wat zeezout. 

Werk de salade  
eventueel nog extra af 

met een paar  
jonge erwtenscheuten. 

erwtenscheuten 
kweken  >>
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De 100% plantaardige versie van de welgeken-
de klassieke chipolata!
Zoals vrijwel elk Wheaty/Topas product fabel-
achtig vol van smaak en perfect van structuur. 
De illusie is compleet...en verantwoord! Een 
perfecte smaakmaker op de bbq.

Chipolata

Heerlijk gekruide worstjes met een pittige toets van chili en 
cayennepeper!
Het beste resultaat krijg je als je ze vooraf even blancheert 
(enkele minuten onderdompelen in kokend water) en ze 
vervolgens kort laat grillen. Zo blijven ze lekker sappig met 
toch een knapperig korstje.

Bestel hier >>

De klassiekers onder de schaal- en schelpdieren zijn nu 
verkrijgbaar in een vegan variant!
Deze scampi’s en reuzengamba’s smaken heerlijk, heb-
ben een vrijwel identieke ‘bite’ en zien er ook nog eens 
ongelooflijk ‘echt’ uit. Een heuse scampi brochette is 
binnen handbereik en in combinatie met kruidenboter 
(zie pagina hiernaast) zijn ze simpelweg hemels!

veggi scampi en gamba

Bestel hier >>

somreros pikant

Bestel hier >>
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Kruidenboter smaakt overal bij en is makkelijk zelf te maken. Vanzelfsprekend 
ook in een plantaardige versie! Wij kennen hier vooral de Italiaanse variant (met 
bieslook en peterselie) maar experimenteer gerust met andere kruiden zoals munt, 
tijm, rozemarijn, marjolein, basilicum, lavendel, extra look, enz.

Bestrijk een stukje stokbrood met deze lekkernij of lepel een beetje op je versge-
grilde aardappel of groenten.

Ingrediënten 
 – 1 pakje sojaboter
 – Verse tuinkruiden (peterselie, bieslook)
 – 1 teentje knoflook - geperst
 – 1 tl citroensap
 – peper en (eventueel) zeezout

Bereiding
1. Breng de sojaboter op kamertemperatuur. Snipper de peterselie en bieslook fijn en meng 

die - samen met de knoflook en citroensap - onder de boter. Kruid af naar smaak met peper 
en zeezout. 

2. Schep de kruidenboter op een vel plastic folie en draai er een ‘worst’ van. Leg minstens 1 
uur in de koelkast om op te stijven. 

Kruidenboter
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  homemade ketchup
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Ketchup
Ingrediënten
 – 1 kilo verse biotomaten – ontpit en ontveld
 – 1/2 rode paprika
 – 1 ui – gesnipperd
 – 1 stengel selder
 – 2 teentjes look
 – 70 gram tomatenpuree
 – 60 ml water
 – 60 ml agavesiroop
 – 60 ml wittewijnazijn
 – 2 el zeezout
 – 1/8 tl mosterdzaadjes
 – 1/8 tl selderijzout (optioneel)
 – 1 scheutje olijfoliet 

Bereiding
1. Stoof de ui, paprika, look, tomaten, selderstengel 

en mosterdzaadjes op een zacht vuurtje geduren-
de 60 minuten. 

2. Verwijder de selderstengel (bewaren voor een 
soepje!) en laat de substantie een beetje afkoe-
len. Mix de massa met de handmixer of in een 
keukenmachine en haal nadien nog even door de 
roerzeef. 

3. Voeg de overige ingrediënten en kruiden toe, roer 
goed om en laat opnieuw 60 minuten sudderen 
op laag vuur. Als de ketchup te dun is kan je deze 
nog aandikken naar smaak met wat maizena of 
vloeiende bloem. 

Dit recept komt uit het boek Vegan Sauzen.

Zowat de bekendste en populairste to-
matensaus ter wereld! Bedenk even hoe 
cool het zou zijn als je je eigen huisge-
maakte ketchup op tafel kon zetten. dit 
recept is alvast een geslaagd begin maar 
je kan achteraf nog volop aan de slag 
gaan met je eigen variant. Bovendien is 
deze ketchup absoluut ‘mit erlesenen ge-
würzen’ ;-)

Let op: het recept is zeker niet moeilijk, 
maar het duurt wel even voor de ketchup 
klaar is. Je hoeft er gelukkig niet de hele 
tijd bij te staan. Oef!

Bestel hier >>

E-book met 30 verschillende koude en 
warme plantaardige sauzen voor bij al-
lerlei gerechten. Ontdek hoe je zelf and-
alouse en tartaar, de lekkerste dipsauzen 
en een heerlijke bruine (!) saus kan ma-
ken. Zelfs de vissaus zonder vis wordt niet 
vergeten!

vegan sauzen



.

30% 
korting  

met code

SM93VL 23

http://www.veganistischkoken.be/vegansaus
http://shop.veganistischkoken.be/zoetmiddel/agavesiroop-bezegaard


De lekkerste  
gebakken bananen ooit -  
op de bbq!
Als je de moeite neemt om de barbecue in de hens te zetten, dan moet 
daar ook maximaal van geprofiteerd worden! Zelfs als het vuur op z’n 
laatste krachten loopt. met andere woorden; ook het dessert zal op de 
bbq worden klaargemaakt! :)

Natuurlijk; je hebt al gegeten en dat laatste beetje nasmeulende kolen is natuurlijk 
niet voldoende om nog al te gekke gerechten te gaan verzinnen. Nee, we hebben 
iets nodig dat makkelijk te bereiden, snel gaar én super lekker is...bananen.

Oh ja, je zal zien dat het vruchtvlees zo van de schil gaat. Het is dus ook nog eens 
makkelijk te eten. Leg de bananen wel op een stuk aluminiumfolie, anders bakken 
ze te hard aan.

Ingrediënten voor 4 personen

 – 4 bananen 
 – 100 gram pure Wiloco chocolade - grof gehakt
 – versgesnipperde munt
 – scheutje rum of cognac (optioneel)

Bereiding
1. Maak een inkeping over de lengte van de ongeschilde banaan.
2. Vul de inkeping op met stukjes chocolade.
3. Strooi hierover de munt en giet er optioneel een beetje rum of cognac over.
4. Een 10-tal minuten garen op de barbecue et voila...je hebt een heerlijk  

dessert. 
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http://shop.veganistischkoken.be/vegan-chocolade/wiloco-reep-zwart
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Wat is er lekkerder dan gebakken banaan op de BBQ?

Het e-book Plantaardig IJsplezier bevat 30 heerlijke ijs- en 
sorbetrecepten op basis van plantaardige Ingrediënten 

Gebakken banaan op de BBQ 
met zelfgemaakt vegan ijs!

Bestel hier >>

Speciaal voor de lezers van dit 
magazine geven wij je een ex-
tra korting van maar liefst 25% 
bij aankoop van het e-book 
Plantaardig IJsplezier.

Klik op 
Ik heb een kortingscode
en vul de code in: BWD4JW

25% 
korting  

met code

BWD4JW
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http://www.veganistischkoken.be/vegan-ijs


Bestel hier >>

marshmallows op de rooster

Dandies vegan 

marshmallows :)

De Marshmallows van Dandies bevatten geen 
gelatine of eender welk ingrediënt van dierlijke 
oorsprong. Ze zijn lekker zacht en zoet en smelten 
quasi op je tong. Net als de klassieke marshmal-
lows hebben ze een lichte vanillesmaak.
 
Je kan deze zoete lekkernij rechtstreeks uit het 
zakje eten maar ook roosteren boven de barbecue 
met behulp van een satéstokje. Een eenvoudig en 
snel dessertje voor jong én oud!
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http://shop.veganistischkoken.be/vegan-snoepgoed/vegan-marshmallows


Nationale 
Veggie BBQ-dag

Op zaterdag 4 juli 2015 gaat de vijfde editie van de Nationale 
Veggie BBQ-dag door. En dit jaar wilt EVA vzw we nog veel meer 

mensen achter de vegetarische barbecue krijgen!

Blokkeer 4 juli in je agenda, nodig al je vrienden, familieleden, 
buren of collega’s uit bij je thuis of trek naar het dichtstbijzijnde 

park en organiseer een waar plantaardige grillfestijn. Met lekkere 
burgers, de beste veggieworstjes, seitanbrochettes en veel 

heerlijke gegrilde groenten. Een feest voor je smaakpapillen.

www.evavzw.be/bbq  
www.facebook.com/evavzw

 zaterdag 4 juli
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