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Van het bestuur ……..
Inmiddels hebben we al heel wat mooie en zonnige dagen gehad. Bomen en planten zijn
weer tot leven gekomen. Eigenlijk is er nog maar weinig regen gevallen, maar hopelijk blijft
ons een grote droogte zoals vorig jaar bespaard.
In de lente- en zomerperiode staan in onze afdeling veel buitenactiviteiten gepland. Het is
allemaal te lezen in deze Groene Nieuwsberichten.
Als u dit leest staat ook de Groenmarkt weer voor de deur. De organisatie van zo’n grote
afdelingsactiviteit vergt een grote inzet, maar gelukkig hebben we de hulp van heel veel
actieve leden. We hopen op mooi weer en veel bezoekers.
Ook dit jaar zijn er in de provincie Friesland zes weekenden waarin tuineigenaren hun tuin
openstellen. De brochure met de open tuinen is te downloaden van onze website. Een
papieren versie is verkrijgbaar tijdens de Groenmarkt evenals bij bibliotheken en VVV’s.
In het kader van de Nationale Tuinweek zullen ook dit jaar weer drijvende tuintjes in de
Lindegracht worden geplaatst, zie de informatie in dit blad.
Op zaterdag 29 juni organiseert onze afdeling alleen voor haar leden een vaartocht langs
drie tuinen in Broek op Langedijk. Als u deze dagtocht mee wil maken, wacht dan niet te
lang met aanmelden.
Tijdens de jaarvergadering gaf Jan Aandewiel aan dat hij na acht jaar
penningmeesterschap het stokje graag wil overdragen. Naar een opvolger wordt gezocht.
In dezelfde vergadering konden we Dicky Nagelhout als nieuw algemeen bestuurslid
begroeten. Ze is voor ons geen onbekende en het bestuur is dan ook blij dat ze weer aan
de bestuurstafel aanschuift. Hartelijk welkom.
Onze afdeling telt veel actieve leden die hun steentje willen bijdragen aan het welslagen
van de vele activiteiten. Het bestuur wil hen ook dit jaar bedanken voor hun inzet en hen
uitnodigen voor een gezellige bijeenkomst. De uitnodiging komt later, maar noteert u
alvast de datum: zaterdag 31 augustus in de namiddag.
De jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst met nieuwe leden zal op zaterdag 5 oktober
plaatsvinden. Zij krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.
Ik wens u een fijne zomer toe met veel tuinplezier.
Jannie Koster- van Leeuwen, tijdelijk voorzitter
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Komende activiteiten
Zaterdag 18 mei
Vrijdag 14 juni
Week 8-16 juni
Vrijdag 21 juni
Zaterdag 29 juni
Vrijdag 19 juli
Vrijdag 24 augustus
5 en 6 september

Groenmarkt
Tewaterlating drijvende tuintjes
Nationale Tuinweek
Excursie naar Kruidentuin, Bakkeveen
Ledenexcursie naar Broek op Langedijk
Excursie naar Cruydt-Hoeck, Nijeberkoop
Excursie naar Lancaster Garden, Emmeloord
Tweedaagse tuinenreis Twente

weekenden met open tuinen in Friesland: 25-26 mei, 15-16 juni, 29-30 juni, 27-28 juli, 1011 augustus, 31 augustus en 1 september.

Tuintjes in de Lindegracht
Datum : vrijdagmiddag 14 juni
Op vrijdagmiddag 14 juni, in de Nationale tuinweek, gaan de tuintjes weer drijven in de
Lindegracht. Er worden ongeveer 36 tuintjes gemaakt door onder andere een aantal
leden, de school voor praktijkonderwijs De Compagnie, het Nordwincollege, de
Tjongerschool in Mildam, enkele cliënten van Talant, de medewerkers van Brownies en
Downies, een tuinclub, Jansma’s Hof en de gemeente Heerenveen. Het thema dit jaar is
Symfonie van kleuren, dus we zijn erg benieuwd hoe de Lindegracht gaat kleuren! De
tuintjes blijven er liggen tot eind september.
Die middag 14 juni om 15.00 uur komt wethouder Hans Broekhuizen de drijvende tuintjes
officieel openen. Iedereen is welkom om bij dit altijd feestelijke en kleurrijke gebeuren te
komen kijken.
Dicky
Nagelhout

Het verwijderen van de tuintjes vorig jaar
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Tuinplezier voor en door tuinliefhebbers
Fryslân iepenet syn tunen 2019
Ruim 30 tuinen zijn deze zomer weer te bezichtigen, verdeeld over een zestal weekenden.
Vrij toegankelijk voor publiek. Open van 10.00 tot 17.00 uur
Een overzicht van de Open Tuinen is te vinden in de brochure of op onze website.
( www.heerenveen.groei.nl )
Hieronder staan de Open Tuinen vermeld met openingsdata van de afdeling Heerenveen
e.o.
De Oevertuin

Steenwijkerweg 121

8397 LC DE BLESSE

Tuin van fam. de Ruiter

Hegedyk 6

8401 BJ GORREDIJK

Meandertún

Riperwei 56

8406 AK TIJNJE

Bokkehûske

Leidijk 22

8411 ZM JUBBEGA

mooie water-, vogel- en natuurtuin, 7000 m2, rolstoelvriendelijk
open 27-28 juli

liefhebberstuin met waterpartijen, borders en gezellige zithoekjes
open 25-26 mei, 15-16 juni, 29-30 juni, 27-28 juli, 10-11 aug, 31 aug/1 sep
grote landelijke tuin met kleurrijke borders binnen ronde vormen
open 29-30 juni, 27-28 juli

6400 m2 cottagetuin, grote vijver, groente/kruidentuin, kas, boomgaard
open 30 juni-1 juli, 1-2 sep

Tuin van Kees en Grietje Kuiper Schoterlandseweg 35

8413 NL OUDEHORNE

Welbehagen

8415 AB BONTEBOK

een Fuchsiatuin, maar er is meer moois te bewonderen
open 27 en 28 juli
Eerste Compagnonsweg 47

afwisselende liefhebberstuin, ecologisch bewerkt, plantjes te koop
open 25-26 mei, 15-16 juni

Andries en Griet Broersma

Prins Bernhardweg 53

8453 XD ORANJEWOUD

Tuin van fam. Liemburg

Marijkemuoiwei 12

8453 JH ORANJEWOUD

Tuin van Klaas Groen

Aengwirderweg 392

8457 CC GERSLOOT

tuin met landelijke uitstraling en meerdere zithoekjes
open 10-11 augustus

Tuin (1400 m2) met diverse terrassen nabij bossen
Open zondag 16 juni

liefhebberstuin met borders op kleur, uitzicht op weiland, kuipplanten
open 25-26 mei, 15-16 juni
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Tuin De Holthof

Hoofdweg 205

8474 CG OLDEHOLTPADE

siertuin met verschillende segmenten die harmonieus in elkaar overlopen
open 27-28 juli, 30 aug en 1 sep

Permatuin Roeach

t.o. Uilke Boonstralaan 5

8501 DX JOURE

biologische groenten, fruit en kruiden (Volkstuincomplex Nutstuin)
open zondag 16 juni en zondag 1 september

Tuin De Goede Hoop

Vegelinswei 17

8501 ZC JOURE

Avalon Natuurlijk Genieten

Trekkersweg 2

8505 RN DELFSTRAHUIZEN

ecologische tuin met veel kruiden; theeschenkerij, winkeltje
open 25-26 mei, 15-16 juni, 27-28 juli, 30 aug en 1 sept

landelijk gelegen tuin van 0,5 ha met o.a. cottagetuin, moestuin, kassen, boomgaard en
stiltetuin.
open zaterdag 15 juni en zondag 30 juni

Tuin van Thecla van der Ham

Buorren 5

8642 WG LYTSEWIERRUM

tuin met borders, moestuin, kas en heemweide in prachtig dorpje
open op zondag 16 juni, 28 juli en 1 sept
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Excursie naar Bakkeveen
Kruidentuin van Mieke Willebrands
Datum: Vrijdagmiddag 21 juni
Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw streek Mieke Willebrands met
echtgenoot Bob neer in Bakkeveen. “We waren twee idealistische hippies en we wilden op

een stuk schone grond biologische kruiden telen, dat bestond toen nog niet.”

De brandnetels maakten plaats voor bedden met inheemse kruiden.
Mieke wijdde zich geheel aan het kweken en verwerken van inheemse genees- en
keukenkruiden binnen haar bedrijf Midgard kruidenkwekerij en –drogerij. Daarnaast gaf zij
over dit onderwerp vele lezingen, kruidenwandelingen en kookworkshops.
Mieke neemt ons mee op een wandeling langs alles wat er groeit en bloeit in haar tuin.
Daarna is er een gezellig samenzijn waarbij we verschillende soorten thee gaan proeven.
Als docent brengt zij haar zeer onderbouwde kennis op enthousiaste en inspirerende wijze
over.
Datum:
Tijd:
Adres:
Kosten:

vrijdagmiddag 21 juni
13.30 uur
Mjûmsterwei 41, 9243 SK Bakkeveen
€ 7,50 p.p. inclusief theeproeverij en rondleiding

U kunt zich tot maandag 16 juni opgeven voor deze excursie bij Johanna Feenstra,
johanna.feenstra@hotmail.com, tel. 06 22 822 444
Graag ook uw telefoonnummer en woonplaats vermelden zodat we, zodra de
deelnemerslijst bekend is, kunnen bepalen hoe we het beste kunnen samen rijden.
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Leden excursie: Tuinvaart langs tuinen in Broek op Langedijk
Datum: zaterdag 29 juni
Prachtige rondvaart door het mooie natuurgebied Het Duizendeilandenrijk in Broek op
Langedijk. Tijdens de vaart bezoeken we de volgende drie tuinen:
* Tuin en tuinkunst Langedijk. Voormalig kooi-eiland nu omgetoverd tot een klein
paradijs.
* Romantische tuin. Schilderachtige tuin met vele doorkijkjes op een groot eiland.
* De Dijktuin. Gelegen op een oude polderdijk met aan de ene kant hoog water en aan
de andere kant laag water.
De lunch is in Museum Broeker Veiling, Museumweg 2, Broek op Langedijk.
•
•
•
•
•
•

8.30 uur

10.00
10.30
12.15
13.15
16.30

uur
uur
uur
uur
uur

Vertrek vanaf de Abe Lenstra boulevard, 8448 JA Heerenveen.
Bij de hoofdingang van het voetbalstadion staat een touringcar
van Paulusma Reizen voor ons klaar.
Kopje koffie/thee
Vaartocht naar de eerste tuin
West-Friese koffietafel in Museum Broeker Veiling
Vaartocht naar de tweede en de derde tuin
Vertrek naar Heerenveen, verwachte aankomsttijd 18.00 uur.

Kosten
De kosten bedragen € 50,- p.p.
Deelname uitsluitend voor leden van Groei & Bloei afd. Heerenveen en omstreken.
Aanmelden
Aanmelden voor deze tuinvaart vóór 1 juni 2019 bij Jannie Koster – van Leeuwen,
e-mailadres: jkvl@ziggo.nl
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Excursie naar de CRUYDT-HOECK in Nijeberkoop
Datum: vrijdagmiddag 19 juli
De Cruydt-Hoeck is in 1978 opgezet door Rob Leopold en Dick van den Burg. In 2007
hebben Jasper Helmantel en Jojanneke Bijkerk het bedrijf overgenomen en hebben het
sindsdien ontwikkeld tot een plek waar een groot sortiment wilde plantenzaden van
inheemse herkomst en sinds twee jaar ook wilde planten gekweekt worden.
De Cruydt-Hoeck heeft als droom meer biodiversiteit te maken met bloemrijke vegetaties
voor plant, dier en mens. De Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse
wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Bovendien adviseren
zij over de toepassing hiervan in particuliere tuinen en in het openbaar groen.
Datum: vrijdag 19 juli
Tijd: 14.00
Plaats: Abbendijk 6, Nijeberkoop
Kosten: € 10,00 inclusief koffie/thee, rondleiding en film
U kunt zich voor deze excursie opgeven tot 12 juli bij Hiltje Dekker per mail:
hiltje.dekker@home.nl. Graag ook telefoonnummer vermelden en woonplaats zodat we –
als de deelnemerslijst bekend is – kunnen bepalen hoe we het beste kunnen samenrijden.

Excursie naar Emmeloord
Lancaster Garden
Datum: zaterdagmiddag 24 augustus
Landschapstuin met rechte lijnen en strak gesnoeide hagen. Maar binnen deze begrenzing
een weelderige en losse beplanting die van mei tot ver in de herfst in bloei staat. Rond de
boerderij kleurrijke borders, een glooiend gazon en een strakke vijvertuin. Diverse zitjes
en uitzicht op het weidse polderlandschap.
Datum:
Tijd:
Adres:
Kosten:

zaterdagmiddag 24 augustus
14.00 uur
Lindeweg 6, 8305 AM Emmeloord
€ 5,00 inclusief koffie/thee met iets lekkers en een rondleiding.

Graag uiterlijk 17 augustus opgeven bij Maaike Bijker via e-mail: maaikebijker@kpnmail.nl
onder vermelding van uw naam, (mail)adres en telefoonnummer. Heeft u vervoer nodig of
zou u anderen mee willen laten rijden, dan dit ook graag vermelden. De reiskostenregeling
is € 0,25 per kilometer (incl. bestuurder).
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Tuinenreis op 5 en 6 september 2019 naar Twente en Duitsland
Donderdag
We bezoeken eerst de Vechtestal Garten in Laar (Duitsland). Dit is een echte bloementuin
met veel borders, een schaduwtuin met Hosta’s en Heuchera’s en een recent aangelegd
bed met geurende rozen. De tuin ligt aan de Vecht en is 6500m2 groot.
Daarna bekijken we de Vijvertuinen van Ada Hofman in Loozen. Op 2,25 ha zijn 30 tuinen
ontworpen met 50 vijvers rond 3 grote natuurvijvers. We zullen in deze tuin ook de lunch
gebruiken.
’s Middags rijden we naar de tuin van Gisela en Gerrit-Jan Boll in Hoogstede (Duitsland).
Deze 5000m2 grote liefhebberstuin ligt aan de rand van ‘t bos en heeft borders,
hostabedden en siergrassen.
Aan het eind van de middag bezoeken we het Arboretum Poort Bulten in de Lutte. Dit
bomenpark is ruim 100 jaar geleden aangelegd door Springer en bevat meer dan 2500
bomen en struiken uit alle werelddelen, verdeeld ver 1000 soorten. Later is er nog een
poelen-landschap aangelegd met o.a. margrietenvelden en orchideeën.
We overnachten waarschijnlijk in het geriefelijke en verzorgde hotel Het Ros van Twente
in de Lutte, dat omringd wordt door een mooie tuin en fijne terrassen.
Vrijdag
Op vrijdagmorgen rijden we eerst naar de tuin van Ton en Ria Bruns in Denekamp. De
eigenaresse van deze 4500 m2 grote tuin is tuinontwerpster. Zij heeft tuinkamers bedacht,
een vijver, terrassen met potten met eenjarigen en verrassende doorkijkjes naar het
Twentse landschap.
Daarna volgt Het Plantzoentje in Albergen. Deze tuin ligt bij een boerderij, die nog in
bedrijf is. We zien pergola’s met ramblers, een dubbele border, een mannentuin en een
bloemenwei/grassentuin.
Na de lunch besteden we de hele middag op het landgoed Twickel, met prachtige
kasteeltuinen, een orangerie, landschapspark met grote vijver en een rotstuin. Naast de
historische moestuin ligt kwekerij De Border met mooie voorbeeldborders, een grote
collectie rozen en een enorm sortiment vaste planten.
De reis zal weer onder leiding staan van Jannie Koster en Thecla van der Ham.
De kosten van deze reis bedragen: € 245,- p.p. bij overnachting in een
tweepersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag van € 20,-. De reis is
inclusief vervoer met een luxe touringcar, entreegelden in de tuinen, lunches, hotel met
diner, overnachting en ontbijt, slotdiner en fooi voor de chauffeur. Alleen de drankjes in
het hotel en bij de diners zijn voor eigen rekening.
Deelname staat open voor leden van alle afdelingen van Groei & Bloei. Een reisgenote of
reisgenoot hoeft geen lid te zijn.
Opgave is mogelijk via e-mail bij thecla.vd.ham@hetnet.nl tot uiterlijk 25 juni 2019.
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Workshops en cursussen
De werkgroep ‘’workshops en cursussen’’ gaat over een paar maanden weer aan de slag
om het programma voor het jaar 2020 samen te stellen. Dit is een lastige klus omdat
verschillende onderwerpen al wel regelmatig aan de beurt zijn geweest. Daarom willen
we graag input van onze leden, niet alleen van degenen die al langer lid zijn van Groei &
Bloei, maar ook van onze nieuwe(re) leden.
Aan u allen de vraag: aan wat voor workshop, cursus, instructiebijeenkomst of……. hebt u
behoefte of zou u willen deelnemen of bijdragen. Niets is (te) gek om te vragen of te
suggereren, we willen juist graag weten wat we voor onze leden kunnen betekenen. Dus
graag vragen, tips en suggesties mailen naar dickynagelhout@ziggo.nl of bellen naar 0637739678. Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Dicky Nagelhout

Even voorstellen…….
Sinds maart jl. ben ik voor de
tweede keer in mijn Friese leven in
het bestuur van Groei & Bloei
Heerenveen
en
omstreken
gekomen. De eerste keer was zeker
tien of vijftien jaar geleden, dat
weet ik niet meer zo precies. Wat ik
wel weet is dat ik het de eerste
keer erg leuk heb gevonden en dat
hoop ik nu natuurlijk ook weer zo te
ervaren.
In 1979 ben ik met mijn vriendin
Joke Brittijn vanuit Rotterdam in
Heerenveen komen wonen, later, in
1996
verhuisden
we
naar
Sintjohannesga. Hier met een
lekker ruime tuin waar onze twee
bejaarde teckels naar hartenlust in
graven naar muizen, e.d. Het
‘’groendoen’’ ging me in de loop van de jaren steeds beter af en nu denk ik zo
langzamerhand dat we een aardige tuin hebben. Zelfs moeten we gaan denken hoe we
het tuinieren wat gemakkelijker en leeftijdsbewust kunnen gaan doen, wie had dat ooit
gedacht. Maar het blijft ontzettend leuk om in de tuin te werken, te zien hoe anderen er
mee omgaan en te leren van anderen.
Voor Groei & Bloei Heerenveen en Omstreken ben ik al wel actief met de tuintjes in de
Lindegracht, de digitale Nieuwsbrief en de werkgroep voor de workshops.
Graag tot ziens op de ledenavonden of bij onze andere activiteiten!
Dicky Nagelhout
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Herinnert u zich nog de serie verhalen waarmee Dominus Bergsma en Agnes Monkelbaan
ons in de Groene Nieuwsberichten meenamen met hun Belevenissen tussen huis en heg ?
Hierbij nog een laatste aflevering uit deze serie, met dank aan de schrijvers.
Met de natuur mee tuinieren.
Soms, in een moment van verstandverbijstering denken we wel eens, dat we met de
natuur mee tuinieren. Goed bezig zijn dus. De praktijk wijst anders uit.
Slakken zijn niet welkom in onze rijk gevulde borders. Ravottende mollen onder het gazon
worden niet op prijs gesteld. Van reigers bij de vijver krijgen we een hartverzakking. Als
we de plantenlijst van onze tuin bekijken en we komen namen tegen die eindigen op:
Japonica, Intermedia, Canadensis, Siberica, Cinenses, Koreana en Argentea, dan weten
we: deze planten horen hier van nature niet thuis. Ook hebben we planten in de tuin
staan die zijn verkregen uit weefselkweek. Stakkers zijn het zonder roots.
Dat stelletje ongeregeld staat bij ons in zure veengrond ongelukkig te zijn. Ze hangen
verveeld over betonijzerconstructies, bengelen hulpeloos aan tonkinstokken of voelen zich
gevangen in een korset van schapengaas. Wij doen er dan ook alles aan om al die
nationaliteiten voor zover mogelijk tevreden te stellen en ploeteren/lijden wat af in ons
zelfgecreëerde paradijsje.
Maar om nu te zeggen: met de natuur mee… Eigenlijk werkt de natuur ons in veel
gevallen tegen. Te droog, te koud, te warm en als de weermannen ons fikse buien met
windstoten, hagel en onweer beloven, worden we ook nog eens zeer onrustig.
In de nazomer van vorig jaar hebben we een zesdaagse huttentrektocht ondernomen door
de Franse Hoog Alpen. We liepen dwars door het schitterende Nationaal Park des Écrins
waar de Steenarend de populaties Murmeltiere en Gemsen gezond houdt.
We hebben ons beklemd gevoeld in de vijandige omgeving van de bronnen van rivier de
Romanche.
(De Romanche is een 78 kilometer lange rivier in zuidoost-Frankrijk. Hij ontspringt in het
Pelvouxmassief in de buurt van de Barre des Écrins en La Meije, de twee hoogste bergen
in de omgeving. De Romanche stroomt door de Vallée de la Romanche en mondt uit in de
Drac bij Champ-sur-Drac ten zuiden van Grenoble.)
Nietig waren we tussen de puinhellingen en het gletsjermeer van Arsine.
Omdat de natuur in Nationaal Park des Écrins al decennia lang niet meer door menselijk
handelen wordt verstoord, is de alpenflora in het gebied in evenwicht met al die
verschillende biotopen welke wij daar tegenkwamen. (vochtig, zonnig, schaduwrijk en
droog. Plantencombinaties om van te watertanden zo mooi. Alles op de juiste plek en in
de wijde omgeving geen tuinman/vrouw te ontdekken.
Wat je noemt: met de natuur mee tuinieren.
Dominicus Bergsma & Agnes Monkelbaan.
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Bestuur Groei & Bloei
afd. Heerenveen en Omstreken
Voorzitter (tijdelijk): Jannie Koster - van Leeuwen
Kromme Warren 26, 8539 RX Echtenerbrug
0514-542333; mail: jkvl@ziggo.nl
Secretaris: Jitty Hoekstra
Anjelierstraat 20, 8441EK Heerenveen
mail: info@heerenveen.groei.nl
Penningmeester: Jan Aandewiel
Hogeveensweg 2, 8415 AE Bontebok
0513-631687 / 06-20548122; mail: aandewiel.jan@gmail.com
IBAN-rek. NL97 INGB 0001 1814 80 t.n.v. KMTP Heerenveen
Lid Algemeen: Ineke van Oort
Eerste Compagnonsweg 43, 8415 AB Bontebok
0513-541703; mail: igvanoort@gmail.com
coördinatie Open tuinen
Lid Algemeen: Ieke Schreuder
Stellingenweg 15, 8421 DA Oldeberkoop
0516-451287; mail: postma.schreuder@planet.nl
coördinatie Groene Nieuwsberichten
Lid Algemeen: Dicky Nagelhout
Hoge Dijk 38, 8464 NS Sintjohannesga.
0513-551317; mail: dickynagelhout@ziggo.nl
Overig
Ledenadministratie: Willy Dommerholt
1e Compagnonsweg 74, 8415 AD Bontebok
0513-542610; mail: wildv@upcmail.nl
Redactie Groene Nieuwsberichten:

Ieke Schreuder, Dicky Nagelhout; Aaltje Blom (lay-out)
mail: postma.schreuder@planet.nl

Webmasters: Aaltje Blom, Dicky Nagelhout
mail: blomkes@wxs.nl
website: www.heerenveen.groei.nl
Redactie Digitale Nieuwsbrief:

Dicky Nagelhout, Aaltje Blom

mail: dickynagelhout@ziggo.nl
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