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Verschijnt als dorpskrant
van Ravenswoud en is een
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Plaatselijk Belang.
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U kunt “De Wyken” voor redactionele zaken bereiken via:

redactie-dewyken@ravenswoud.nl
Voor vragen over facturen (advertenties, abonnementen etc.):

admin-dewyken@ravenswoud.nl

Wilt u graag een foto uit ‘De Wyken’ voor eigen gebruik? Dat kan,
voor zover het eigen foto’s van de redactie betreft (ook vorige nrs.).
Mail de redactie: u krijgt ze dan kosteloos digitaal, in kleur en in
hoge (afdruk)resolutie toegestuurd.


Verschijnt 6 maal per jaar,
afhankelijk van de vakanties
meestal in de maanden:
– februari/maart
– april/mei
– juli
– augustus/september
– oktober
– december
“De Wyken” wordt gratis
huis aan huis verspreid in
Ravenswoud. Daarbuiten is
een abonnement à € 12,00
per jaar mogelijk.
Digitale toezending is gratis.
Redactie:
Marga Collé
Gini Drenth
Wietske Beuker
Eric van Beek
Redactieadres:
Eric van Beek
Meester Lokstraat 17a
8427 RC Ravenswoud
redactiedewyken@ravenswoud.nl

Bezorging
Femke Schaefer &
Angelique Kuipers
Kopij voor het volgende
nummer graag inleveren
vóór 4 december a.s.
(verschijnt ca. 16 december)
Vermeerdering: HEVO Smilde
De redactie is niet verantwoordelijk
voor stukken gepubliceerd onder
eigen naam.
Mede mogelijk gemaakt door
Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland
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Belangrijke data


Verschijningrooster van “De Wyken”:

De planning voor de komende nummers ziet er op dit moment als volgt uit:
Kopij inleveren:

Verschijningsdatum ca.:

maandag ........... 4 december ................... weekend 16 december
maandag ........... 5 februari 2018 ............. weekend 17 februari
Het volledige rooster voor volgend jaar komt in het a.s. decembernummer.
Indien noodzakelijk vanwege de actualiteit kán de kopij na overleg met de redactie ook iets
later worden ingeleverd, maar als het kan hebben we het juist liever iets eerder!


Oud papier & karton (container aan de weg vanaf 07:30u)

donderdag ...... 23 november
donderdag ...... 21 december
Het schema voor 2018 is nog niet beschikbaar.
De opbrengst van het oud papier uit Ravenswoud komt nog altijd ten goede aan het Jeugdfonds
Ravenswoud: een spaarpot t.b.v. voorzieningen voor onze jeugd.


“Wijs in De Wijken”
Gezellige bijeenkomst op de laatste vrijdag van elke maand vanaf 17:00u met een hapje, een

drankje en een passend, al dan niet actueel thema zoals hierna (onder voorbehoud) vermeld.
vrijdag............. 24 november: Naar een Activiteitencommissie (bestuur dorpsvereniging)
vrijdag............. 29 december: Eindejaarsspecial – Verhalen rondom Licht (Margaret van Beek-den Hoed)
vrijdag............. 26 januari:
Plaatselijk Belang – Historie en functie (Roland Briefjes)
De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aangeboden, maar hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage in de oude “Koffiepot” zeer op prijs gesteld.


Klaverjassen in het Dorpshuis

Elke tweede vrijdag van de maand wordt er geklaverjast in de onderlinge competitie;
deelnamekosten €3,– p.p. per avond.
vrijdag............. 10 november, 19:30u
vrijdag............... 8 december, 19:30u
zondag ............ 17 december, 14:00u (kerstklaverjastoernooi)
vrijdag............. 12 januari,
19:30u
.

Van de redactie
Uw heeft het al gezien: het feestje ter gelegenheid van 65 jaar Ravenswoud in combinatie met 500 jaar
Ooststellingwerf zindert nog een beetje na. Voor deze gelegenheid is Dorpskrant ‘De Wyken’ daarom
ook in feesttooi, oftewel uitgevoerd in kleuren, zodat de foto’s beter tot hun recht komen.
Kijk maar op pagina 12 en verder.
Er zijn natuurlijk veel meer foto’s beschikbaar dan we in deze (toch al extra dikke)
krant kwijt konden zonder er een compleet boek van te maken. Ga daarvoor naar
www.ravenswoud.nl , menu-optie Foto’s .
Vrijwel alle foto’s zijn voorzien van een nummer in lichtblauwe cijfers. Wilt u een
of meer hiervan voor eigen gebruik hebben, mail de gewenste nummers dan naar
redactie-dewyken@ravenswoud.nl en u krijgt ze (in afdrukresolutie en zonder dat
nummer in beeld) kosteloos per mail toegestuurd.
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Najaars-ledenvergadering
Graag nodigt het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Ravenswoud de inwoners van
Ravenswoud uit om onze Algemene Najaarsvergadering bij te wonen.
Deze zal worden gehouden in Dorpshuis “De Wijken”, Veenwijksweg 5 te Ravenswoud op
donderdag 16 november 2017, aanvang 20:00 uur.
Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs; de (voorlopige) agenda vindt u hieronder.
Voor de goede orde wijzen wij erop dat tijdens de vergadering iedereen zich mag uitspreken
over hetgeen er aan de orde komt. Stemrecht hebben echter alleen de aanwezige leden van
Plaatselijk Belang.

Agenda
1. Opening & vaststelling agenda
2

Mededelingen & ingekomen stukken

3. Dorpsbeheer
4. Actuele zaken
– Situatie m.b.t. de plannen voor het sportveld
– Het Dorpshuis: de stand van zaken
– ... (verdere zaken die eventueel nog opkomen)
5. Wethouders en raadsleden
6. Rondvraag
7. Sluiting vergadering

Besturen, let op:
aanvragen voor bijdragen uit het gemeentelijk Wijken- en Dorpenbudget voor 2018
moeten op 01-12-2017 binnen zijn bij het secretariaat van Plaatselijk Belang!
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Sint-Nicolaas doet Ravenswoud weer aan!
Wij verwachten dat de Goedheiligman op
zaterdag 25 november rond 13:45u

zal arriveren bij de Dam in Ravenswoud, om van daar in optocht naar
het Dorpshuis te trekken. Daar gaan we met z’n allen Sint toezingen.
We maken er een groot feest van!!!
Kom je ook?
Geef je dan tijdig op, dan kunnen we de pakjespieten inlichten.

Zorg ervoor dat deze strook voor 11 november a.s. wordt ingeleverd bij:
– Tieneke Oldersma, Compagnonsweg 41, of
– Arianne Kortleve, Compagnonsweg 21.
Doorgeven van alle gevraagde gegevens kan ook (op tijd!) per e-mail naar activiteiten@ravenswoud.nl .
Het feest van Sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door:
Dorpshuis Ravenswoud, Werkgroep Sinterklaas Appelscha
en Poiesz Supermarkten.


naam

:

adres

:

telefoon

:

kind(eren) :

☐ lid

☐ geen lid Dorpsvereniging

e-mail :
naam

☐ jongen

☐ meisje

–

leeftijd:

jaar

naam

☐ jongen

☐ meisje

–

leeftijd:

jaar

naam

☐ jongen

☐ meisje

–

leeftijd:

jaar

Bijzonderheden die de Sint moet weten:
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De doorgeefpen
In 2010 streken wij, mijn vrouw Yvonne en ik, Roland Briefjes, neer op de
Compagnonsweg nr. 3, voor ons een zeer gewenst plekje. Ooststellingwerf
was al vertrouwd: ooit woonden wij een korte periode in Waskemeer, waar
mijn vrouw haar huisartsenopleiding in de regio volgde. Deze opleiding had
ik in Amsterdam al afgerond en in 1980 ruilden wij, met toen twee
dochters, het drukke stadsleven in voor het rustige Noorden, waar wij in in
Waskemeer een boerderij huurden. Door een groot toeval konden wij,
ondanks het feit dat er destijds 500 praktijkzoekende huisartsen waren, een
apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Kuinre overnemen. En nu
verhuisden we met drie dochters.
Naast apotheekwerk en reguliere huisartsenzorg behoorden verloskunde, spoedeisende hulp, consultatiebureau en keuringen tot onze taken en dit in een groot gebied (de patiënten woonden verspreid in
22 dorpjes). Door dubbele studieschuld, grote leningen en hypotheek (12% rente!) was er financieel
geen ruimte meer voor assistentie en de verplichting om 24-uurs zorg te leveren maakte het extra
zwaar.
Samenwerking met andere huisartsen en het in dienst nemen in 1983 van een assistente voor halve
dagen, bood enig soelaas.
In 1984 werd onze vierde dochter geboren.
De zorg voor een OC (asielzoekers) in Luttelgeest (1989) en de steeds maar toenemende eisen van de
overheid voor goede huisartsenzorg, deed de werkdruk meer opvoeren.
Toen ik 65 jaar werd, in 2014, stopte ik met mijn werkzaamheden. De praktijk telde toen 2400
patiënten, 3 apotheek- en 3 doktersassistentes, een collega-dokter en een praktijkondersteunster en
een opleidingsplek voor o.a. huisartsen; de zorg voor een OC was al eerder gestopt en een goed
geregelde dienstenstructuur had zijn intrede gedaan. Inmiddels zijn de eisen en verwachtingen van
overheid, zorgverzekeraars, beroepsgroep en patiënten-belangenverenigingen nog meer toegenomen.
In Ravenswoud zijn mijn vrouw en ik erg gelukkig en de komst van twee kleinkinderen heeft dit geluk
alleen maar doen toenemen.
De pen geef ik nu door aan Mariel Slotman.
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:

Hoolten Klinte
De vrijwilligers van de verschillende werkgroepen zijn weer actief op dinsdagmorgen tussen 09:30 en
11:30u. Mocht deze tijd u niet uitkomen, belt u dan even met (0516) 433 738 zodat we wellicht een
ander moment kunnen afspreken. Heeft u vragen, of materialen, foto’s etc. die u ons graag wil laten
zien of waar u informatie bij zoekt, kom dan gerust langs.

● Zaterdag 4 & zondag 5 november – 09:00 (12:00) tot 17:00u
Boeken en platenmarkt: Op beide dagen is er een ruime keus aan boeken zoals romans, jeugd-,

geschiedenis-, kook- en natuurboeken etc.. Daarnaast zijn er platen, cd’s, dvd’s en spelletjes. Dit alles
kunt u kopen voor een schappelijke prijs. Zaterdag van 09:00–17:00u en zondag van 12:00–17:00u.
Wilt u nog boeken, platen, cd’s, dvd’s etc. beschikbaar stellen voor de markt? Neem dan contact op
met Koert Vondeling (432 803), Geert Veen (432 251), of u kunt ze in in Ravenswoud bezorgen op
Meester Lokstraat 22. Zelf brengen kan ook op o.a. de dinsdagmorgen tussen 09:00 en 11:30 uur bij
de Hoolten Klinte.
●

Zaterdag 18 november – 14:00u

Parijs–Dakar: Voor deze middag hebben we Appelschaaster Anne Kies uitgenodigd om te komen

vertellen over zijn tochten tijdens de Dakar-races. Hier heeft hij diverse malen aan meegedaan, zowel
als coureur, chauffeur als monteur. Of de lezing wordt aangevuld met fotomaterialen/filmpjes is ten
tijde van het aanleveren van de kopij nog niet bekend. Zie hiervoor de plaatselijke media van november. De entree is €1,00 en voor niet-leden €3,00.
●

Zondag 10 december – vanaf 11:00u

De kerstmarkt is dit jaar alleen op de zondag. In de Hoolten Klinte is muziek van Folkert en Melanie,
met het Rad van Fortuin. Buiten zijn diverse kerstactiviteiten aangevuld met zang en sfeermuziek.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de plaatselijke kranten van begin december. Vrij entree.
Bovengenoemde activiteiten van de Historische Vereniging Appelscha e.o.
vinden plaats in of starten bij:
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha (tenzij anders vermeld!)



Kalender 2018
Sinds 1 september is onze jaarkalender 2018 te koop, samengesteld met foto’s uit ons fotoarchief. Het
thema is dit jaar “Scholen”. Met opnames uit het verleden van de diverse schoolgebouwen, met of
zonder leerlingen uit ons werkgebied.
Mocht u ons nog niet getroffen hebben en hebt u belangstelling voor een kalender, dan kunt u terecht
in de Hoolten Klinte op dinsdagochtend tussen 09:00 en 11:30u of tijdens activiteiten.
In Ravenswoud zijn ze te koop op Meester Lokstraat 22, zolang de voorraad strekt.
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Besturen: WIE doet WAT in Ravenswoud?
redactie-dewyken@ravenswoud.nl

Alle wijzigingen in onderstaande gegevens a.u.b. melden aan:

 Plaatselijk Belang Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Roland Briefjes
426 498
Eric van Beek
426 832
Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421
Jan-Marcel van Dijken
431 003
Marga Collé
426 858
Arian Heys
512 740

plbelang-voorz@ravenswoud.nl
plbelang-secr@ravenswoud.nl
plbelang-penn@ravenswoud.nl
webmaster@ravenswoud.nl

 Stichtingsbestuur Dorpshuis Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Inkoop
Onderhoud

Henk van Dijk
(06) 5425 2536
Gerdien van Huis
850 977
Rolf Bremerman
794 515
Freddy Dillingh
(06) 1323 7262
Roelf Blaauwwiekel
432 901

dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl
dorpshuis-secr@ravenswoud.nl
dorpshuis-penn@ravenswoud.nl
roelf-martina@kpnmail.nl

 Dorpshuis “De Wijken”

Informatie over reserveringen e.d.: e-mail naar
Wat is er wanneer te doen? Kijk op de website!
Telefoon alleen tijdens openingsuren:
Schoonmaak
Alie Jansen

–

dorpshuis@ravenswoud.nl
www.ravenswoud.nl, >”St.Dorpshuis”

432 869
433 727

 De Dorpsvereniging

Voorzitter
André de Vos
427 941
Secretaris
Arianne Kortleve
588 434
Penningmeester
Wiebe Kroeze
432 902
Lid
Mark van Huis
(06) 5439 4840
Lid
Tieneke Oldersma (06) 2069 6784
Algemeen mailadres Dorpsvereniging
–

andredevos@rocketmail.com
baskortleve@home.nl
wewe0205@hotmail.com
markvanhuis37@gmail.com
westie66@ziggo.nl
activiteiten@ravenswoud.nl

 Dorpskrant “De Wyken”

Marga Collé
Gini Drenth
Wietske Beuker
Eric van Beek

(admin.)
(eindredactie/lay-out)

426 858
431 844
426 765
426 832

admin-dewyken@ravenswoud.nl
g.timmerman.drenth@planet.nl
wietske-postma@live.nl
redactie-dewyken@ravenswoud.nl

512 740
432 901
431 437
432 196
430 292
431 003

arianenfemmie@ziggo.nl

 Diverse contactpersonen:

Stichting Cultureel
Erfgoed Ravenswoud
Biljartgroep K.O.T.
Biljartclub BCR
Klaverjassen
Koersbalgroep
Website Ravenswoud
Historisch Archief
Ravenswoud
Bridge
Natuurmonumenten

Arian Heys
Roelf Blaauwwiekel
Wietse van Buiten
Sieger de Vries
Ada Eikelhof
Jan-Marcel van Dijken

Janco en Jeltsje Mulder
433 249
Frans Stam
795 132
Martin Snip
(06) 5582 5172


roelf-martina@kpnmail.nl
meester.de.vries@hetnet.nl
d.eikelhof@xs4all.nl
webmaster@ravenswoud.nl
jancoenjeltsjemulder@hotmail.com
franscstam@gmail.com
m.snip@natuurmonumenten.nl
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Versiering met historie
De eerste prijs voor de mooist versierde tuin ging naar Wietse en Neeltje van Buiten. Hun tuin was op
twee fronten aangekleed, niet alleen met vele vlaggetjes maar ook met diverse elementen die iets
vertellen over de geschiedenis van het turfstekersdorp. Wietse’s toelichting op het bordje luidt:
Ravenswoud 65 Jaar
Heel Ravenswoud en de wijde omgeving tot de Drentse grens is afgegraven turfveld door
de turfgravers, alles handwerk. Met alleen een plagschoffel – stikker – turfschopje en
kruiwagen, van ’s morgens heel vroeg tot ’s avonds laat, zwaar werk.
De Lawei, met bovenin een mand, was de klok in het veen, op afstand te zien. De mand
hoog was werken voor het bruine goud, zo werd turf ook wel genoemd. Mand laag was
schaften óf einde werkdag.
(Zie ook het veenarbeidersbeeldje)
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Dorpsfeesten 2017: meer foto’s !

Hoe ging de ‘tuinenjury’ tewerk?

Na voorbereidende verkenningen klom de jury, bestaande uit Wim Kunst en Eric van Beek, zaterdagochtend 23 september op de fiets om gewapend met een namenlijst alle Ravenswoudse adressen langs
te gaan. Daarna werden de genoteerde bijzonderheden besproken en dat leidde tot toekenning van de
eerste prijs aan Wietse en Neeltje van Buiten (Compagonsweg 36), zoals hiernaast nader beschreven.
De tweede prijs ging naar fam. Hulzinga (2652, Compagnonsweg 29) en de derde prijs was voor dhr
Boelen (2764, Meester Lokstraat 49). Eervolle vermeldingen waren er voor fam. Van de Velde
(2651/pag. 14, Compagnonsweg 31) en fam. Swart/Nauta (2755, Bokslootsweg 1).
➔➔
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.
(ingezonden mededeling)

Actie tegen te lage aanvliegroutes Lelystad Airport
Op 11 november a.s. wordt op Lelystad Airport een manifestatie gehouden onder het motto
Laagvliegroutes NEE. Deze manifestatie wordt georganiseerd door alle actiegroepen in Nederland
samen met een aantal landelijke politieke partijen. Het doel is om het tegengeluid over de veel te lage
vliegroutes i.v.m. uitbreiding Lelystad Airport onder de publieke aandacht te brengen.
Ondanks vele bewijzen dat diverse zaken – o.a. in de Milieu Effect Rapportage (MER) over de
verantwoorde uitbreiding van dit vliegveld – niet deugen, wordt er bij deze acties nog steeds vanuit
gegaan dat ons medio of eind november een besluit van de staatssecretaris boven het hoofd hangt.
Dus de komende weken actievoeren en alert zijn, is het devies.
Er wordt gerekend op een grote opkomst op 11 november. Om dat te bevorderen geven we deze
informatie graag door aan onze lezers.
Het volgende is de bedoeling:
– de plannen voor de Laagvliegroutes worden letterlijk “afgeblazen” op de infomarkt die door
Lelystad Airport op 11 november is georganiseerd voor de stad Lelystad en provincie Flevoland;
– de bijeenkomst begint om 10:00 uur en duurt tot 12:00 uur;
– bij voldoende belangstelling rijdt er een bus naar Lelystad. De inzittenden/actievoerders boeken
een ticket inclusief toeter, masker, oordoppen en flyer voor een all-in prijs van €10 (bij een volle
bus). Deze vertrekt om 09:00u vanaf Het Polderhuus, Grindweg 81, 8485 JE Munnekeburen.
De organisatie kunt u per bereiken via dhr Leo Koot, leo.koot@home.nl . Daar kunt u zich ook
aanmelden voor de bus, maar dat moet eigenlijk wel meteen (d.w.z. voor 6 november). Natuurlijk
kunt u ook op eigen gelegenheid naar Lelystad reizen.
Voor meer informatie over de aanvliegroutes kunt u ook kijken in de internetconsultatie die door de
vorige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is ingesteld. Gebruik hiervoor de volgende link:
https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport . Deze consultatie sluit op 2 november, na deze datum
kunt u hem op de website terugvinden onder de “gesloten consultaties” en de gepubliceerde reacties
daarop (o.a. van Plaatselijk Belang Ravenswoud; red.) inzien. Ook kunt u op Facebook meer gegevens over
deze actie vinden onder ‘Laagvliegroutes NEE’.
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Creatief voor Kerst
Op woensdagavond 13 december vanaf 20:00u vindt in het Dorpshuis weer een Kerstworkshop plaats
o.l.v. Liana Prins, mede mogelijk gemaakt doordat de Dorpsvereniging deze workshop sponsort.
Er is keuze uit 3 vormen:

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Raamwerk op betongaas,
afm. 40x50 cm, geschikt
voor binnen en buiten
€ 25,00

Decoratieve kerstslinger op schorsblad,
hangend of liggend
€22,50

Kerststuk op langwerpige schaal,
met 2 decoratieve kerstboompjes
naar eigen smaak op te maken
€22,50

Opgeven vóór 26 november bij Rennie van der Velde, (0516) 432 452 of vandervelde@hetnet.nl .
.

Maak je sterk tegen MS
MS Collecteweek 20 t/m 25 november

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de
landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In
Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De
eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest
invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veel voorkomende klachten van MS zijn
moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt
wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS
Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Help MS-patiënten

Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie, groot of klein, is welkom! De
collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo.
Collectant gemist?

Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online om alsnog een donatie te doen. Het is ook mogelijk om
een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en
doneer eenmalig €2,00.
Samen staan we sterker tegen MS!

Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Meld je aan via de website www.mscollecte.nl of bel met
het Nationaal MS Fonds op (010) 591 98 39.

.
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Burgerzaken
Welkom in Ravenswoud!

Al sinds augustus 2015 wonen Rolf Smid en Ineke Valckx aan de Meester
Lokstraat 46. Vanwege werkzaamheden brengen zij nog een deel van hun tijd
elders in het land door.
Mw Dewi de Jong is met zoon Dion en dochter Maite medio april jl. vanuit
België komen wonen op het adres Compagnonsweg 15.
Sinds 15 juni jl. wonen Coos en Annelies Salomé op het adres
Compagnonsweg 10. Hiervoor woonden zij in Assen.
Ed Knaap en Elles Voskes uit Zoetermeer deden op 25 augustus jl. hun intree in het dorp aan de
Bokslootsweg 13.
Vanuit Smilde kwamen begin september jl. Rik Terbork en Sharon van Eekelen naar Ravenswoud.
Zij vestigden zich aan de Meester Lokstraat op nr. 28.
Begin oktober jl. zijn op het adres Compagnonsweg 17 komen wonen Jacolien Cleveringa uit Utrecht
en Widmar v.d. Meer uit Harkema-Opeinde.
Ravenswoud is blij met deze aanwas. Wij wensen allen een prettige tijd en veel woonplezier!


Helaas hebben we opnieuw een droevig bericht te melden: op 19 oktober jl. overleed de heer
Joost Lutgerink, Veenwijksweg 10.
Wij wensen zijn vrouw Marja, de kinderen en verdere familie heel veel sterkte in de komende tijd.
.

.
(advertentie)
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