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Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

In dit nummer o.a. No. 1682 - 9 januari 2019 

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2019 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

5Tweede Nieuwjaarsduik Witmarsum
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Scouting Makkum start zaterdag 
19 januari weer met Welpen groep

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

MAKKUM
Trasmolen 19

Vraagprijs
€ 235.000,- k.k.

makelaars  en taxateurs

Ben jij tussen de 7 en 11 jaar? Vind je het 
leuk om iedere week iets spannends te doen 
en grappige dingen te leren, samen met an-
dere kinderen van jouw leeftijd? Kom dan bij 
de welpen en speel mee in de jungle!

Scouting staat voor uitdaging!
Scouting biedt leuke en spannende activi-
teiten waarmee meiden en jongens worden 
uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.
De kinderen van 7 tot en met 11 jaar spelen 
in de jungle. Samen met de figuren uit Jun-
gleboek beleven ze de spannendste avontu-
ren. Bij het spelen aan de hand van een the-
ma gebruiken de welpen hun fantasie en dit 

draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. 
Dit alles gebeurt onder leiding van deskun-
dige vrijwilligers
Kom gerust 3x gratis kijken wat we doen! 
Vanaf zaterdag 19 januari a.s. van 9.30 tot 
11.30 uur (m.u.v. schoolvakanties) zijn de 
welpen weer in ons scoutinggebouw aan de 
Gedempte Putten 24 in Makkum.
Graag zouden wij wel van te voren willen we-
ten wie wij kunnen verwachten. Aanmelden 
is echter niet verplicht.
Interesse of vragen? Kom gerust lekker 
langs of neem contact met ons op. 
Welpenleidsters:
Sharon Koster 06-51429143
Sonja Walinga 06-20924034
Luka Dol 06-36515609

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

funsportmakkum.nl

surf
kite
snow
fashion

Boulevard Strand Makkum   |   Tel.: +31 (0)515-231085

Jeans nodig?

Zondag van de Eenheid
Oecumenische dienst in de ‘Van Donia kerk’ 
te Makkum. Zondag 13 januari 2019. Aan-
vang 9.30 uur. Het thema van deze speciale 
dienst is: ‘Zoek het recht en niets dan het 
recht’. Voorgangers: Pastor Nelleke ten Wol-
de, ds. Anneke Cluistra en Oudste Lieuwe 
Durksz. Voor de kinderen is er kinderne-
vendienst. Na afloop wordt u/jij uitgenodigd 
voor een kopje koffie /limonade. Tot ziens op 
13 januari.
Oecumenisch Overleg Makkum e.o.
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl 
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends of feestdagen een dokter nodig bel dan 0900-1127112, 
dat is het nummer van de Dokters-wacht, adres Antonius 
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
 o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis 
en wonen met zorg. 
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST 
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE 
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum 
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht. 
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de 
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen.

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken 

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.begrafenisverenigingmakkum.nl 

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en 
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorza-
ken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop 
en wordt erkend door alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen 
naar 0514 521574 of 0515 541967. Zie ook www.podologiedouma.nl.

Wist u dat wij ook uw catering kunnen
verzorgen? Of bedrijfsborrel, vergadering, 

zakendiner of andere speciale evenementen?
info@itposthus.nl of 0515-231153.
Op zoek naar een leuk cadeau?

Wat dacht u van een dinerbon van It Posthûs? 
Al verkrijgbaar vanaf € 10,00.

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

De Vereniging van Bedrijven
en

Ondernemers Vereniging

wenst u een voorspoedig nieuwjaar!

Alle ondernemers zijn van harte uitgenodigd
voor de nieuwjaarsreceptie

op woensdag 9 januari vanaf 20.00 uur
in Strandhotel De Vigilante



pag. 3 - MAKKUMER BELBOEI - 9 januari 2019

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 7,00
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,50 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,75 
1 kg speklappen ...................................... € 6,00 
1 kg shoarmavlees .................................. € 6,00 
1 kg verse worst ...................................... € 5,25 
1 kg fricandeau ........................................ € 7,75 
1 kg schnitzel ...........................................€ 8,25 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,75 
1 kg krabbetjes ................. € 4,50 / 3 kg € 12,75 
5 stuks droge worst ................................. € 4,75 
1 kg rundvlees ......................................... € 6,75 
1 kg bieflappen ................. € 7,50 / 3 kg € 21,00 
1 kg ossenstaart ...................................... € 5,25 
1 kg biefstuk ............................................€ 8,25 
1 kg kipfilet...............................................€ 7,50 
hamburgers  5 stuks ..................... € 4,75 
boomstammetjes  5 stuks ..................... € 4,75 
kipschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
zigeunerschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
kip cordonblue  5 stuks ..................... € 4,75 
slavink  5 stuks ..................... € 4,75 
1 kg gehakt ....................... € 4,75 / 5 kg € 22,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen 
1 kg verse worst       
2 kg bieflappen 
3 kg gehakt  

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

Kerkdiensten
Makkum

Zondag 13-01 09.30 uur, Dionakerk,
Oecumenische viering.

Zondag 20-01 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 
Pastoor A. Bultsma.

Witmarsum
Zondag 13-01 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 20-01 09.30 uur Pastor N. ten Wolde, 

Oecumenische viering

Makkum
13 januari 9.30 uur Van Doniakerk

Week van gebed, Oecumenische dienst
20 januari 9.30 uur K.C. Het Anker

Friese dienst, dhr. H. Giliam

samen
€ 45,00

KOOKWORKSHOP IN DE KEUKEN VAN AVONDRUST
Op vrijdag 11 januari wordt er onder leiding van chef kok Djurre Veensma een workshop biologisch 
koken gegeven. Djurre gebruikt zoveel mogelijk streekproducten: “Ik noem mijzelf ook wel streek-
chef, omdat ik een voorliefde heb voor streekproducten. Streekproducten zijn vaak verrassend 
goed van smaak en ik vind het prettig om te weten waar de producten waarmee ik werk vandaan 
komen. Het is voor mij de uitdaging om op een eenvoudige manier iets lekkers te maken met pure 
ingrediënten dat er ook nog eens mooi uitziet.”
LET OP: wie meedoet met de workshop op deze bijzondere plek, gaat GRATIS naar de lezing over 
duurzaamheid en voeding op 31 januari
Aanmelden kan via  www.cultureelpodiummakkum.nl of info@cultureelpodiummakkum.nl 
Voor meer informatie over Djurre: www.djurrekookt.nl 

Kennismaken met… de klarinet
Elders in de provincie is het al een tijdje een groot succes: muziekles voor volwas-
senen die een instrument willen leren bespelen. “Zou er in Makkum ook behoefte 
bestaan aan muzieklessen voor volwassen starters?”, vroeg men zich bij muziek-
vereniging Hallelujah af. Men heeft besloten de proef op de som te nemen. Donder-
dag 17 januari biedt men dertigplussers de mogelijkheid om kennis te maken met 
de klarinet.

De  muziekles wordt gegeven door Nynke Jaarsma en vindt plaats in de Sint Marti-
nusschool in Makkum. De kennismaking is geheel vrijblijvend en muziekvereniging 
Hallelujah zorgt dat er klarinetten aanwezig zijn. U hoeft geen muziekdiploma’s of 
ervaring te hebben: een portie enthousiasme is het enige wat u nodig heeft om mee 
te doen.

Bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig geworden? Kom dan langs op donderdag 17 
januari om 17.00 uur in de Sint Martinusschool.
Om te kunnen zorgen dat er voldoende klarinetten klaar staan moet u zich wel even 
opgeven. Dit kan door middel van een mailtje naar nynkejaarsma1968@gmail.com.

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
Actie kerkenwerk. Heeft u nog bruikbare 

spullen voor de rommelmarkt, bel dan met 
0517-532420 en het wordt de 1e zaterdag 

van de maand bij u opgehaald.
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport,
Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren

Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.

Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of

tel. 06- 46157152 

ALGEMEEN

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het versprei-
dingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal: Al het materiaal (zakelijke adverten-
ties, familie-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden mede-
delingen, redactionele artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag 
uiterlijk vrijdagochtend, voorafgaand aan de verschijning voor 
11.00 uur op: belboei@makkum.nl. Aanleveradres indien geen 
e-mail voorhanden: Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 
MAKKUM, tel: 06-15064763.

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:

Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee, Sjoukje Steinhovden
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 19 januari 
11.00 uur Trimloop
14.00 uur SDS 1-Makkum 1
12:30 uur IJVC 2-Makkum 3

Op zaterdag 19 januari a.s. wordt de 33e Open 
Makkumer Wintertrimloop gehouden.

Start voor alle categorieën vanaf 11.00 uur.
Inschrijving voor alle categorieën

vanaf 09.30 uur. Kantine VV Makkum.

Zoekt u een ruimte voor een
vergadering of bijeenkomst?
Kerkelijk Centrum Het Anker Makkum 

www.pkn-makkum.nl/index.php/zaalhuur

tel. 0515-232264 (tussen 17.30 en 19.30 uur) Familie volleybal toernooi
Op 20 januari 2019 wordt het Familie volleybal 
toernooi gehouden. Haal de sportieve fami-
lie gezellig bijelkaar. U kunt zich opgeven bij;  
bijlsmamakkum@home.nl

Op zaterdag 22 december was nog nét een 
gaatje in de agenda’s van de Ladies 35+ ge-
vonden voor een echt kersttoernooi in Kims-
werd. Na drie rondes is er met alle deelnemers 
een zelfgemaakt kerstdiner gegeten. Na het 
heerlijke eten gingen de dames weer in de 
benen voor nog twee partijen. Er is gespeeld 
met steeds wisselende maten en tegenstan-
ders. Zoals het hoort, was het weer ontzettend 
spannend wie er deze keer met de prachtige 
krans, gemaakt door Feikje van der Duim, naar 
huis mocht. De terechte winnaar in Kimswerd 
was Minke Jansen uit Sexbierum. Ze speel-
de goed en het lijkt of ze wat rustiger in haar 
spel is geworden. De tweede prijs ging naar 
de debutant: Doete de Groot uit Raerd. Doete 

werd iedere partij beter. Selma Bierma uit St. 
Jacobiparochie pakte de derde prijs.  Selma 
heeft kaatsgenen en een goed balgevoel. De 
poedelprijs was deze keer voor Gerrie Tals-
ma uit Achlum. Gerrie nam deze prijs, zoals 
we dat van haar kennen, met een glimlach 
en voorzien van het nodige commentaar in 
ontvangst. Het was weer een zeer geslaagde 
muurkaatsmiddag in Kimswerd. Het volgende 
toernooi Ladies 35+ in Kimswerd is op zondag 
3 februari 2019 om 13.00 uur.
Uitslag:
1e prijs: Minke Jansen (Sexbierum)
2e prijs: Doete de Groot (Raerd)
3e prijs: Selma Bierma (St. Jacobiparochie)
poedel: Gerrie Talsma (Achlum)

Minke Jansen wint kerstoernooi
Wallball Ladies 35+ Kimswerd
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Op 1 januari organiseerde de IJsvereniging Witmarsum opnieuw een nieuwjaarsduik op de ijsbaan in Witmarsum. Voor de deelnemers was er een 
kort parcours uitgezet over de ijsbaan. En om iedereen goed nat te maken stond de vrijwillige brandweer langs de kant met de brandslang. Dit keer 
waren er 15 deelnemers die de uitdaging aangingen. Daarbij aangemoedigd door een groot aantal toeschouwers. Voor de deelnemers waren er 
prijzen: toegangskaarten voor de ijshal in Leeuwarden. Winnaars bij de schooljeugd waren Froukje en Teun Westgeest uit Witmarsum. De winnaars 
bij de volwassenen waren Mirjam Brandsma uit Marsum en Bert Helder uit Nieuwehorne.

Tweede Nieuwjaarsduik Witmarsum

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718
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Sjirk Wijbenga

Het Nieuwjaarsconcert van de muziekver-
eniging Hallelujah Makkum, dat traditioneel 
plaats vindt in het eerste weekend van het 
nieuwe jaar, trok 5 januari jl. ruim 200 belang-
stellenden. 
Hallelujah, opgericht op 1 okt. 1894, maakt 
zich dit jaar op voor het 125 jarig jubileum. 
Vernieuwing van de concertkleding vormt 
een onderdeel van het jubileumfeest en het 
publiek kreeg afgelopen zaterdag alvast een 
voorproefje. Het Nieuwjaarsconcert o.l.v. Nyn-
ke Jaarsma werd voor de 42ste keer georga-
niseerd en het is Hallelujah weer gelukt er een 

verrassend muzikaal feestje van te maken. Het 
harmonieorkest opende het concert met een 
vijftal composities, ingeleid door de dirigent. 
Het jeugdorkest “De Notenkrakers”, eveneens 
o.l.v. Nynke Jaarsma, vervolgde het program-
ma met een swingend optreden. Het publiek 
klapte volop mee. 
Na de pauze zorgde de drumband gezamenlijk 
met  Zea & Kosten Koper voor een muzikaal 
spektakel. Zea is de bandnaam van Arnold 
de Boer (oud Hallelujaan en zoon van Feddy).  
Arnold, een entertainer pur sang, bracht met 
deze unieke combinatie het publiek ziender-
ogen in vervoering. Het harmonieorkest nam 
het laatste blok voor haar rekening en  startte 

met een verrassende flashmop. Een flashmop 
zit altijd in een onverwachte hoek. Op de me-
lodie van het Makkumer Volkslied kwam het 
orkest uit alle hoeken van de hal. Aansluitend 
kreeg het publiek te maken met een wereld-
primeur. Dirigent Nynke Jaarsma schreef spe-
ciaal voor Hallelujah de mars “Fortuna”. In de 
mars zit het thema verweven van het Makku-
mer volkslied (auteur: Gerrit van der Linde). 
De naam Fortuna is gelinkt aan het Makkumer  
“Fortuin uit zee“. 
Het slotnummer van de avond was weggelegd 
voor Ineke Dijkstra. Met begeleiding van het 
harmonieorkest zong zij “Sombody to Love” 
van de rockband Queen.

Nieuwjaarsconcert Hallelujah, verrassend muzikaal feestje

Harmonieorkest.

Het jeugdorkest “de Notenkrakers”.
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur

 
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container 
verhuur.

Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Voor binnen- en buitenschilderwerk

KVI schilderwerken
06-1389 9853

Aan: Leden van de VVB de OVM, recreatie- en
alle andere ondernemers van Makkum e.o.

 
Op woensdag 23 januari 2019 organiseert René v.d. Bles samen met het VVV Waterland Friesland om 
20:00 uur in De Prins een informatieavond over de nieuw ontstane vereniging “VVV Waterland van 
Friesland”, zie onderstaand. Hierin zal verteld worden wie zij zijn, en wat ze voor jullie/voor ons in 
Makkum en de weide omgeving kunnen betekenen. Een indrukwekkende presentatie door Floriaan 
Zwart (Directeur VVV Waterland van Friesland), ondersteund door mevrouw S. Hoekstra van Stich-
ting Regio Marketing Zuid West Friesland.
 
We gaan de bezoekers aan Waterland van Friesland boeien met verhalen en beelden van het Nati-
onaal Landschap Zuidwest Friesland, de IJsselmeerkust en verhalen van onze musea, ondernemers 
en inwoners.
Deze verhalen en beelden gaan we verzamelen en uitgeven in 4 verschillende uitgaves. Dit met als 
doel om zowel toeristen als inwoners te verleiden het verhaal van water en land te beleven. Eenmaal 
verleid, worden de toeristen en recreanten gastvrij onthaald bij de VVV’s en toeristische informatie-
punten en gaan ze geïnspireerd en voorzien van de gewenste informatie op pad.
 
Uiteraard is dit alleen mogelijk wanneer wij als bedrijven actief in de recreatiesector hierin gezamen-
lijk optrekken. Het is in een ieders belang dat wij gezamenlijk veel bezoekers ontvangen wat bijdraagt 
aan een economische bijdrage voor alle partijen. 
 
U kunt door middel van een advertentie, advertorial of branded content bijdragen aan 1 of meerdere 
van onze uitgaves
 

Stap in die trein en mis de boot niet!
Komt allen naar de informatieavond op 23 januari 2019




