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U kunt “De Wyken” voor redactionele zaken bereiken via:

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

adm.dewyken@gmail.com

Wilt u graag een foto uit ‘De Wyken’ voor uw album? Dat kan, voor
zover het eigen foto’s van de redactie betreft (ook uit 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
– april/mei
– juni
– augustus/september
– oktober/november
– 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
Eric van Beek (eindredactie)
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 9 december a.s.
(verschijnt ca. 21 december)
Vermeerdering: HEVO Smilde



De redactie is niet verantwoordelijk
voor stukken gepubliceerd onder
eigen naam en behoudt zich het recht
voor om bijdragen te weigeren, te
redigeren of in te korten.
Mede mogelijk gemaakt door
Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland
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Belangrijke data


Verschijningrooster 2019 van “De Wyken”
Kopij inleveren:

Verschijningsdatum ca.:

maandag ........... 9 december ................... weekend 21 december
Het schema voor 2020 vindt u in het volgende nummer.
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 ...... 24 oktober
donderdag ...... 21 november
donderdag ...... 19 december
De opbrengst van het oud papier uit Ravenswoud komt tot eind 2019 nog steeds 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 met een hapje, een drankje en soms
een passend (al dan niet actueel) thema. Voor de komende periode zijn nog geen thema’s bekend:
vrijdag............. 25 oktober 17:00–20:00u
vrijdag............. 29 november 17:00–20:00u
vrijdag............. 27 december 17:00–20:00u
De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aangeboden, maar hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage in de “Koffiepot” zeer op prijs gesteld.




Klaverjassen in het Dorpshuis – v.a. 19:30u

vrijdag............... 8 november
vrijdag............. 13 december

Van de Activiteitencommissie
Datum

za: 26 okt
vr: 01 nov
za: 02 nov

Zaal open Aanvang Wat is er te doen in het Dorpshuis?
20:00h Pubquiz (zie flyer op pag. 18)

19:30h
19:30h

20:00h Bingo (zie pag. 18)
Asser Mannenkoor en popkoor Daisy Bells
20:00h
(zie pagina 17; toegang €7,50)

Dorpsfeest met Q-music The Party

za: 09 nov

21:00h

za: 30 nov
za: 30 nov
wo: 11 dec

nader Sinterklaas komt - let op de brievenbus!
20:00h Bingo
20:00h Kerstworkshop o.l.v. Liana Prins (zie pag. 15)

19:30h

Toegang: €15 p.p. | voorverkoop (zie pag. 18): €12,50

.

Burgerzaken
Nieuw ingekomen

Op 25 september is aan de Meester Lokstraat 24 komen wonen
dhr Otte Luders, afkomstig uit Altena (bij Roden).
Aan de Meester Lokstraat 41 hebben zich begin oktober gevestigd
Kees Buitelaar en Nanne de Groen, afkomstig uit De Lier in het
Westland.
Wij hopen dat zij zich spoedig thuis zullen voelen in Ravenswoud.

Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:
redactie-dewyken@ravenswoud.nl .
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Najaars-ledenvergadering op donderdag 21 november om 20:00u
Graag nodigen wij u uit voor deze vergadering. Alle inwoners van Ravenswoud zijn welkom en
mogen zich laten horen; stemrecht is echter voorbehouden aan de leden.

Agenda
1. Opening & vaststelling agenda
2. Eventuele mededelingen & ingekomen stukken
3. a.
b.

Sportveld & bloemenweide: update
Dorpsbeheer – overig

4. Toelichting op het Inloopspreekuur van Natuurmonumenten (zie ook pag. 9)
5. Vertegenwoordigers Gemeentebestuur: evt. opmerkingen
Pauze

6

a.
b.
c.

Na het dorpsgesprek van 11 oktober 2018: werkgroepen
Website Ravenswoud.nl
... (eventueel toegevoegde agendapunten)

7.

Rondvraag

8. Sluiting vergadering


Sportveld
Zoals in de vorige dorpskrant al aangekondigd, staan de aanleg van het jeu-de-boulesperk en het inzaaien van het speel/doeveld
nog op de uitvoeringslijst. Voor het eerste is
de offerte ontvangen en de opdracht uitgegaan. Voor het inzaaien is – bij het schrijven
van deze tekst – het wachten nog op gunstige
omstandigheden. Ná het inzaaien worden er
een paar rood-witte linten geplaatst om u
eraan te herinneren het veld niet te betreden.
We rekenen op uw aller medewerking om in
het voorjaar een mooi bespeelbaar grasveld te hebben waarop een spetterend openingsfeest kan
worden georganiseerd. De Activiteitencommissie is hierover al aan het nadenken!
Ook de plannen voor de bloemenweide beginnen voorzichtig vorm te krijgen. We hopen u daarover
meer te kunnen vertellen op de ledenvergadering.
Meer PB-nieuws op pag. 7>
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(vervolg Plaatselijk Belang)

Wat hield ons verder zoal bezig?
Een greepje uit de actiepuntenlijst van het bestuur:
● Er is in ons dorp niet voldoende belangstelling gebleken om een reanimatie/AED-cursus in het
dorpshuis te organiseren. Vanzelfsprekend blijft de AED gewoon aan het dorpshuis hangen;
deze wordt onder verantwoordelijkheid van PB regelmatig gecontroleerd en onderhouden. Wie
dat apparaat ook echt wil kunnen gebruiken verwijzen we voor beginners- of herhalingscursussen
graag naar het mailadres hartveiligappelscha10@gmail.com (t.a.v. Bart Nijholt).
● Samen met de aangrenzende Dorps- en Plaatselijke Belangen (Appelscha, Appelscha-Boven en
Fochteloo) wordt er gewerkt aan het opzetten van een historische fiets- en wandelroute waarvoor
informatiepanelen geplaatst worden bij ongeveer 80 objecten, verspreid over de vier dorpen. De
bedoeling is om deze route in kortere of langere rondjes op te delen die niet alleen fietsend of
wandelend kunnen worden afgelegd maar ook toegankelijk zijn voor scootmobiel en rolstoel, al
dan niet begeleid. De infopanelen worden o.a. voorzien van een QR-code waarmee per smartphone aanvullende informatie leesbaar of hoorbaar kan worden gemaakt. Het is een ambitieus en
vrij omvangrijk project waarvoor bij diverse potentiële subsidiegevers wordt aangeklopt, waaronder Het Fonds (van de gemeente) en het Iepen Mienskipsfûns. Deze aanvragen zijn ingediend,
de rest wordt voorbereid. Het projectplan kunt u binnenkort vinden op www.ravenswoud.nl .
● De conditie van diverse grote bomen langs de Meester Lokstraat en de Compagnonsweg lijkt
achteruit te gaan. Mede aan de hand van een boom- en standplaatsbeoordelingsrapport uit 2010
is de huidige toestand bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Er is tevens gevraagd naar de
mogelijkheid om enkele bomen te planten in de westelijke bermstrook van het niet-bewoonde
deel van de Meester Lokstraat (richting Toogwijk, Appelscha). Vorig jaar tijdens de kennismaking
met het nieuwe College is dit ook aangekaart en toen werd de mogelijkheid geopperd om deze
brede berm aan te wijzen als herplantlocatie als er elders in de gemeente bomen weg moeten.
We houden de vinger aan de pols.
vBk

.

.

Een zonnige toekomst?
Doe mee met het collectieve zonnedak
voor Ravenswoud!
Hebt u geen geschikt dak voor zonnepanelen of is de aanschaf
van eigen zonnepanelen nog te duur, dan is deelname aan het
collectieve zonnedak de oplossing. Dan profiteert u ook van
de energiebelasting teruggave bij dit zogenaamde Postcoderoos (PCR) project.
De werkgroep Duurzame Energie Ravenswoud hield hierover
op 26 september een informatieavond in het dorpshuis. Het
was een geanimeerde en informatieve avond. U hebt ook een folder hierover ontvangen.
Voor deelname of nadere informatie kunt u kijken op de website van de energiecoöperatie
(www.eendracht-ooststellingwerf.nl ) of mailen naar info@eendracht-ooststellingwerf.nl .
De werkgroep Duurzaam Ravenswoud heeft op deze avond haar visie en de stand van zaken uitgelegd. We hebben nog een heleboel uit te werken. Een brede visie op duurzaamheid gaat niet alleen
over energie (verwarming en licht) maar ook over bijvoorbeeld lokale groenten, E-automobiliteit en
recycling van spullen in het dorp.
Wilt u ons hiermee helpen en versterken?

Neem dan contact op met Coos Salomé,
(0516) 853 672 of j.a.salome@home.nl .
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De doorgeefpen
Even voorstellen...
Wij zijn Auke Louwes (54) en Annemiek de Haan (48) en inmiddels
ongeveer 5 maanden woonachtig aan de Meester Lokstraat 4. Beide
hebben we 3 kinderen waarvan Nick (de jongste) een groot deel van de
tijd bij ons inwoont. Auke zijn roots liggen in het Westerkwartier en
die van Annemiek in Ooststellingwerf.
In onze gemeenschappelijke passie van muziekmaken kwamen we
elkaar een aantal jaren geleden tegen. We speelden toen samen in een
grote live coverband en hebben veel door Nederland gecrost, dit naast onze ‘gewone’ dagelijkse baan.
Deze passie delen we nog steeds maar dat heeft plaatsgemaakt voor een andere vorm. Daarbij worden
we niet meer geleefd door o.a. het commercieel belang van een band. Sinds anderhalf jaar musiceren
we namelijk in een driekoppige liveformatie die met name luistermuziek maakt waarbij we nu zelf ‘de
touwtjes in handen hebben’ (www.grootsinklein.com ).
Halverwege vorig jaar zijn we onze zoektocht gestart naar een
geschikte en mooie woning voor ons samen. Daarvoor hebben we
meerdere plekken bezocht maar zonder een direct ‘wauw’-gevoel,
totdat we onze huidige woning bezochten. Ten eerste werden we
‘gepakt’ door het prachtige uitzicht, de rust en daarna door de
woning zelf. Alles leek samen te komen en te kloppen, ook het
verhaal van de vorige bewoners die het met alle ziel en zaligheid
hebben gemaakt tot dat wat het nu is.
Wij hopen er nog lang met veel plezier en in goede gezondheid te
mogen wonen.
Aan wie de pen wordt overgedragen blijft nog even een verrassing.
.

.

Bijpraten met de boswachter: het Inloopspreekuur
Natuurmonumenten wil graag periodiek bijpraten met “de buren”. Daartoe gaan we een
inloopspreekuur organiseren, waar meerdere boswachters beschikbaar zijn om vanuit hun
specifieke kennis en aandachtsgebied in te gaan op uw vragen en opmerkingen. Denk
hierbij bv. aan ecologie, bosbeheer, maaiwerkzaamheden, etc..
Mede aan de hand van wat er naar voren is gebracht willen we kort na zo’n spreekuur
tijdens een wandelexcursie in de omgeving van Ravenswoud laten zien hoe en waarom
we doen wat we doen.
Wij nodigen u dan ook graag uit voor het eerste inloopspreekuur in de grote zaal van het
Dorpshuis, te houden op dinsdag 26 november 2019 van 18:00 tot 20:00u.
De bijbehorende wandelexcursie is gepland op zaterdag 7 december van 09:00 tot 12:00u,
start vanaf de parkeerplaats bij het Dorpshuis. Hoewel beide met elkaar te maken hebben,
is het natuurlijk ook mogelijk om aan één van de twee deel te nemen.
Het was de bedoeling om e.e.a. vroeg in het najaar te laten plaatsvinden, maar door
omstandigheden is dat dit jaar helaas niet gelukt. We streven ernaar om dit volgend jaar
medio september/oktober te organiseren.
Overigens zal er tijdens de najaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang op 21 november a.s. voor
wie dat wil even gelegenheid zijn om alvast onderwerpen of aandachtspunten aan te dragen. Dit helpt
ons bij de voorbereiding van het inloopspreekuur.
Graag tot ziens op 26 november en 7 december!
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:

● woensdag 20 november en 18 december – vanaf 13:30u
Elke derde woensdag van de maand zijn de deuren weer open voor een gezellige (spelletjes-)middag
onder het genot van een kopje koffie of thee. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen
rekening. Als u vervoer nodig heeft, neem dan tijdig contact op met Blijke Euverman, (0516) 431 526
of Reinder Mulder (0516) 431 208.
● zaterdag 3 (09:00u) en zondag 4 november (12:00u) – tot 17:00u
Boeken- en platenmarkt. Mocht u thuis nog boeken en of platen hebben en deze beschikbaar stellen
kunt u contact op nemen met o.a. Koert Vondeling tel. (0516) 432 803 of in Ravenswoud bezorgen
op Meester Lokstraat 22. Brengen kan ook op dinsdagen tussen 09:00 en 11:30u in de Hoolten Klinte.
●

Vrijdag 29 november – 14:00u

WybeMuzyk komt! Hij begeleidt zichzelf op de gitaar en heeft een uitgebreid repertoire van school-

liedjes tot grote hits uit de naoorlogse periode en populaire muziek uit de jaren ’50, ’60 en ’70. Maar
ook Fryske ferskes, Nederlandstalige luisterliedjes en uiteraard ook vrolijke meezingers.
Toegang €3,– voor leden en €5,– voor niet-leden.
● zaterdag 7 december (14:30–21:30u) & zondag 8 december (11:30–17:30u)
Martin van Nieuwenhoven komt ons een groot aantal opnames laten zien van diverse sportbeoefening in Appelscha, Fochteloo, Ravenswoud. Hierbij kunnen we hem ondersteunen met het doorgeven van namen van de spelers. Toegang: leden €1,00 en niet-leden €3,00.
Alle bovengenoemde activiteiten vinden plaats in
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha

Kalender 2020
Sinds 1 september is onze jaarkalender 2020 te koop,
samengesteld met foto’s uit ons fotoarchief.
Het thema is dit jaar “Transport”: opnames van
transport per paard en wagen, fiets, hondenkar,
schoolbus. U kunt hiervoor één van onze vrijwilligers aan de deur verwachten, maar mocht u ons
gemist hebben dan kunt u in Ravenswoud terecht op
Meester Lokstraat 22.
Tevens zijn ze te koop tijdens lezingen en op de
dinsdagmorgen in de Hoolten Klinte te Appelscha,
zolang de voorraad strekt. De kosten zijn €5,–.
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Besturen: WIE doet WAT in Ravenswoud?
Alle wijzigingen in onderstaande gegevens a.u.b. melden aan:

redactie-dewyken@ravenswoud.nl

 Plaatselijk Belang Ravenswoud

IBAN: NL14 RABO 030 352 4928

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Roland Briefjes
426 498
Eric van Beek
426 832
Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421
Marga Collé
426 858
Renée Hulzinga
433 020

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

 Stichting Dorpshuis Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Henk van Dijk
(06) 5425 2536
Gerdien van Huis
850 977
Rolf Bremerman
794 515

dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl
dorpshuis-secr@ravenswoud.nl
dorpshuis-penn@ravenswoud.nl

Beheer Inkoop
Beheer Onderhoud

Freddy Dillingh
(06) 1323 7262
Roelf Blaauwwiekel
432 901

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:
432 869
Schoonmaak
Alie Jansen
433 727
Activiteitencommissie
Wiebe Kroeze
432 902
Activiteitencommissie
Mark van Huis
(06) 5439 4840
Activiteitencommissie
André Berghout
(06) 2691 8554
Activiteitencommissie
Miranda Berghout (06) 5587 7347

dorpshuis@ravenswoud.nl
www.ravenswoud.nl, >Agenda

activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl

 Dorpskrant “De Wyken”

Marga Collé
Eric van Beek

(admin.)
(eindredactie/lay-out)

426 858
426 832

adm.dewyken@gmail.com
redactie-dewyken@ravenswoud.nl

 Diverse contactpersonen:

Politie: Wijkagent
Stichting Cultureel
Erfgoed Ravenswoud
Biljartgroep K.O.T.
Biljartclub BCR
Klaverjassen
Website Ravenswoud
Werkgroep Duurzaamheid
Historisch Archief
Ravenswoud
Bridge
Natuurmonumenten

Geert Bos

(06) 5205 7247

Arian Heys
Roelf Blaauwwiekel
Wietse van Buiten
Sieger de Vries
Secretariaat PB (a.i.)
Coos Salomé

512 740
432 901
431 437
432 196

arianenfemmie@ziggo.nl
roelf-martina@kpnmail.nl
meester.de.vries@hetnet.nl
webmaster@ravenswoud.nl

853 672

Janco en Jeltsje Mulder
433 249
Frans Stam
795 132
Martin Snip
(06) 5582 5172
Marjan Dunning (06) 5429 5320


geert.bos@politie.nl

j.a.salome@home.nl
jancoenjeltsjemulder@hotmail.com
franscstam@gmail.com
m.snip@natuurmonumenten.nl
m.dunning@natuurmonumenten.nl
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De website is opgefrist!
Zoals in het jaarverslag over 2018 al werd opgemerkt,
bleek het een lastig karwei om de vertrouwde groene
website van Ravenswoud (afb. rechts) volgens de
bestaande methodiek up-to-date te houden. We zijn dan
ook bijzonder blij dat Bart Beukers en Samantha van der
Sluis zich vele uren hebben ingespannen om een nieuwe
website te bouwen op basis van Wordpress. Daarmee is
het een stuk eenvoudiger geworden om nieuwsberichten
toe te voegen, foto’s te plaatsen, etc. U gaat dat merken!
De gelegenheid is meteen aangegrepen om het aanzien van de site op te frissen. De agenda van het
Dorpshuis is op de homepage geplaatst, zodat deze meteen in het oog springt zodra u de site opent.
De inhoud van de website zal in de komende periode geleidelijk verder worden aangevuld, maar u
zult begrijpen dat dit (vrijetijds-)“werk in uitvoering” is. Kijk regelmatig en laat u verrassen!
Hieronder ziet u een stuk van de vernieuwde homepage. Het is overigens mogelijk dat u de eerste
keer nog de oude groene homepage ziet. Deze komt dan uit het zgn. cachegeheugen van uw tablet of
computer. Eenmaal op ‘Vernieuwen’ klikken (het ronde pijltje, meestal als 3e icoontje van links in de
adresbalk van de browser) of F5 indrukken brengt u naar de vernieuwde site.

.

.

Noteert u alvast de Nieuwjaarsreceptie?

Deze vindt weer plaats in het Dorpshuis op de 2e zondag van het nieuwe jaar:
12 januari 2020.
Meer informatie in de volgende dorpskrant. Hou die middag vrij!
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Sinterklaas komt weer naar Ravenswoud!
Het is alweer even geleden dat Sinterklaas in Ravenswoud langs kwam,
Door het drukke schema van Sinterklaas kwam het er gewoon niet van.
Maar dit jaar willen Sinterklaas en zijn Pieten Ravenswoud niet overslaan,
En zal hij ditmaal onze huisjes niet stilletjes voorbijgaan.
Sinterklaas wil jullie op 30/11 graag ontmoeten en persoonlijk begroeten.
Kom daarom rustig en bedeesd naar ons leuke Sinterklaasfeest!
Alle kinderen en kleinkinderen van onze dorpsbewoners zien wij graag
van de partij,
Een kleinschalige setting en voor de kinderen geen lange rij.
Om even wat tegen Sinterklaas te zeggen of alleen het schudden van de hand,
Of een high five van Zwarte Piet, niemand blijft aan de kant.
Het feest wordt op 30 november gehouden.
In het dorpshuis van Ravenswoud, kun je dat onthouden?
Vooraf gaan we Sinterklaas en zijn Pieten binnenhalen op De Dam,
Dan gaan we met z’n allen zingen, daar kunnen wij wel wat van!
Daarna naar het Dorpshuis, de limonade en hapjes staan daar klaar.
En natuurlijk ook de cadeautjes, reken maar!
We gaan dansen en zingen, de Pieten doen het voor,
Daarna volgen wij met z’n allen in koor.
Dus kom met z’n allen, lieve kinderen,
Laat je door niets of niemand verhinderen.
Tot ziens dan maar! Tot gauw!
Sint en zijn Pieten verwachten jou...
P.S.: Het opgavestrookje komt begin november in uw brievenbus. Hierop wordt ook de geplande
aankomsttijd van Sinterklaas vermeld. Per kind vragen wij een vergoeding van €5,– voor ’t cadeautje.
De Activiteitencommissie

.

.

Kerstworkshop op 11 december
Op 11 december a.s. vanaf 20:00u is er weer een
Kerstworkshop in het dorpshuis onder leiding van Liana Prins.
Voorbeelden van de te maken kerststukjes zijn nog niet
beschikbaar, maar eerdere deelnemers krijgen hierover tijdig
nader bericht.
Opgave vóór 1 december a.s. bij Rennie van der Velde,
vandervelde@hetnet.nl of (0516) 432 452.
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Asser Mannenkoor en popkoor Daisy Bells
verzorgen unieke korenavond
in Ravenswoud
Twee werelden komen op zaterdag 2 november 2019 bij
elkaar in ons dorp.
Op die bijzondere avond treden het bijna honderdjarige Asser Mannenkoor en het swingende
vrouwenpopkoor Daisy Bells uit Harkstede op in Dorpshuis ‘De Wijken’.
Het mannenkoor staat onder leiding van Marco Warta en het popkoor staat onder leiding van Marijke
Harsevoort. Het zal een zeer afwisselende avond worden met in totaal meer dan zestig zangers en
zangeressen. Zij worden begeleid door pianist Jan de Roos en gitarist Hans Blaettler.
Werk van Sinéad O’Connor (In this heart) en Coldplay (Fix you) zullen onder andere worden afgewisseld met Speeltuin (het lied voor Warchild dat vooral bekend is geworden door Marco Borsato) en
Band of Brothers van de gelijknamige televisieserie. Vondeling van Ameland van Freek de Jonge en
Boudewijn de Groot komt voorbij, net als Make you feel my love (Adele). Maar ook klassiekere liederen als Morgenrot, Wolgalied en Plovi Plovi zullen te horen zijn. En nog veel meer.
Kortom, het wordt een avond die niet snel vergeten zal worden.
Het avondvullende programma begint om 20:00u en zal duren tot ongeveer 22:30u (inclusief pauze).
De zaal is open vanaf 19:30 uur. Kaarten kosten €7,50 per stuk en zijn te koop aan de kassa van het
Wim Kunst
Dorpshuis aan de Veenwijksweg 5.
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Dit moet u weten over de activiteiten in het Dorpshuis
Tekst
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