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Beste dorpsgenoten,
Het is al weer het laatste kwart van 2020, een jaar heel anders dan alle andere.
Eén ding veranderd echter niet, het is herfst en de bladeren vallen. Zo ook dit blad,
voor de laatste keer dit jaar. Het word steeds moeilijker om de Fûke te vullen.
Om het bestaansrecht van de dorpskrant te behouden is uw input meer dan nodig
en daarom doen we nogmaals een beroep op u en onze verenigingen om copy in te
leveren, al is er in de huidige situatie voor de meesten niet zo veel te melden.
Onlangs heeft u een brief ontvangen met een vragenlijst van de gemeente
Noardeast-Fryslân aangaande de leefbaarheid in Wierum. We vragen een ieder
om deze in te vullen en in te leveren, ook als u denkt “ik heb niets te klagen”.
Het zou mooi zijn wanneer er een representatief beeld uit voort komt. Zo is er ook
het project “de sociale bouwmarkt” door het invullen van de enquête maak je per
dorp ook nog eens kans op mooie geldprijzen!
Recentelijk is er overleg met de gemeente geweest over de komende jaarwisseling.
Men is van mening dat dit in Wierum toch wat rustiger zou moeten kunnen
verlopen. De door de gemeente opgestelde regels zullen moeten worden na
geleefd en daar komen de corona regels nog eens over heen. Vanaf deze plaats een
dringende oproep aan een ieder om een beetje rekening met elkaar te houden in
wat een feestelijke tijd van het jaar zou moeten zijn.
Binnenkort zal de nieuwe site van Wierum in de lucht gaan. Eén en ander is nu in het
stadium van controle op de inhoud en dan zal de site voor iedereen toegankelijk zijn.
Het adres blijft www.dorpwierum.nl zou u na willen gaan of de gegevens van uw
bedrijf of vereniging nog kloppen?
We wensen u veel leesplezier met deze nieuwe Fûke.
Namens Dorpsbelang,
P.F.

Dorpsbelang Wierum
Aan alle verenigingen en ondernemers in Wierum.
Beste dorpsgenoten,
Binnenkort zal de volledig vernieuwde site van ons dorp in de lucht gaan.
Graag zouden we deze zo veel als mogelijk up to date aan u presenteren.
Veel van uw informatie hebben we reeds opgenomen op de nieuwe site maar
we kunnen ons voorstellen dat u van deze gelegenheid gebruik wilt maken
om wat aanpassingen te doen. Het is net als altijd weer mogelijk om een link
naar uw eventuele site of facebook pagina te plaatsen, voor onze inwoners
en leden zijn hier geen kosten aan verbonden.
Het is misschien een idee om binnen uw vereniging iemand aan te wijzen die
er zorg voor draagt dat de informatie op de site actueel blijft.
U kunt uw reactie of bijdrage mailen naar dorpsbelangwierum@hotmail.com
wij danken u bij voorbaat voor de genomen moeite.
Het adres van de dorpssite blijft zoals altijd: www.dorpwierum.nl

WWW.DORPWIERUM.NL
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Ha goeie,
Eind mei 2020 zijn wij met ons gezin in Wierum op de Iniastrjitte 14 komen
wonen. Graag stellen wij ons via deze Fûke aan jullie voor. Ons gezin bestaat
uit Splinter (15 jaar), Levi (3 jaar), Salomé (2 maanden) en wij zelf Ben en
Baukje Jansma. Wij genieten erg van het wonen in Wierum. Mensen uit onze
naaste omgeving begrijpen niet altijd waarom wij van Dokkum naar Wierum
zijn verhuisd want zegt men “in Wierum hast dochs neat te siekjen?”
Ons antwoord daarop: “Wij kunnen in Wierum genoeg vinden om er met
veel plezier te wonen, namelijk; rust en ruimte, prachtige zonsopkomsten en
zonsondergangen, schatzoeken aan de kust, zeelucht, met je kop in de wind
kunnen lopen, gastvrije wierumers en heerlijk eten bij De Kalkman”.
Met het wonen in Wierum zijn wij ons hart gevolgd en is onze wens om op
loopafstand van de zee te wonen, uitgekomen. Wij horen graag van jullie wat
wij verder in Wierum moeten ontdekken om hier met nog meer plezier te
wonen.
Oan’t sjen!
Ben & Baukje

Nijs fan peutergroep It Boartersplak Ternaard

Nei de simmerfakânsje binne we allegear wer fris fan start gien. Mei de nodige
oanpassingen kinne de bern wêr nei It Boartersplak.
Wy binne begûn mei it tema ‘Wolkom’.
De juffen hiene de boel wat feroare dus de
bern moasten al even goed sjen wer alles
no stie!
Wy ha hantsjes ferve op it rút mei in moai
ferske derby.
Ek probearje wy self de jas oan te krijen,
ek derfoar ha wy in moai opsisferske.

Gebarencursus
Door de corona hebben wij de cursus Baby- en kindgebaren niet met z’n allen als
leidsters kunnen afronden. We hebben hiervoor een vervangende opdracht op de
speelzaal kunnen doen. Het liedje:
Nynke hat in appel mei,
Jantsje hat in par,
Sytse hat in sinaasappel
Ite mar
Hebben we hiervoor gebruikt. Om de beurt met de dobbelsteen gooien kijken wat
voor fruit je hebt gegooid en het gebaar erbij proberen te maken. Ook de ouders
vonden dit heel leuk om terug te kijken op onze besloten appgroep.

Hjerst
Yn de hjerst is der fan alles te
sjen. Wy binne mei de pjutten
op in paad west om fan alles te
sykjen.
Paddestuollen, bledsjes, in
spinnenweb mei in minispin,
appeltsjes en helikopterkes...
allegear moais!! Mei yn de pûde
en besjen op skoalle.

Omdat it net altyd waar is om bûten te boartsjen ha wy natuurlik ús binnendoar ek
prima fermakke. Mei de nije kleikaarten koene wy fan alles meitsje; poatsjes fan de
spin, stippen( rûntsjes) op de paddenstoel en stikels op de stikelbaarch.

No ha wy hjerstfakânsje … is ek wol even lekker … dernei begjinne wy mei it tema
’knuffels’.
Tot ziens!
Groetnis,
Annette, Nynke, Fokje, Hanny, Letty

Adres

: It Boartersplak
Heryweystrjitte 49
9145 SK TERNAARD
Email
: voorschoolTernaard@hotmail.com
Tel. peuterspeelzaal : 06 - 13 575 794
Openingstijden
: di, wo, do, vr 8:00/8.30 - 11.45/12.00 uur
Liedsters
: Nynke Schoorstra en Annette Koopmans
Website
: www.stichtingkinderopvangfriesland

NIEUWS VAN ‘T KOMPAS!
Op CBS ’t Kompas zijn we de afgelopen
periode druk bezig geweest met het
thema “Dieren”.
We hoopten natuurlijk ook weer leuke
uitjes te kunnen maken maar helaas
moeten we dat nog even uitstellen (i.v.m. de regelgeving rond het Corona-virus)
De laatste twee weken voor de herfstvakantie hebben we aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. Het thema hiervan was: En toen?
We hebben gewerkt en geleerd over
vroeger. Op vrijdag 9 oktober mochten
de ouders even een kijkje op onze school
nemen om te bewonderen wat we a llemaal
hebben gedaan rond dit thema. Het was
erg fijn om zoveel ouders weer even te
kunnen zien op onze school.

Nieuws uit groep 1/2/3
Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema dieren/dinosaurussen.
Zo hebben we een dierenartsenpraktijk in de huishoek waar gewonde dieren
worden behandeld. We hebben onder andere een aap geverfd, een zebra getekend,
een krokodil van doosjes/wc rolletjes gemaakt en een dino van klei. We doen ook
veel dierenspelletjes en dierenpuzzels en we kunnen al een plattegrond van een
dierentuin maken. Door de filmpjes van Freek Vonk en
Huisje Boompje Beestje leren we ook veel nieuwe weetjes.
Als afsluiting van dit thema is er nog iemand van de
reptielenshop bij ons op school geweest met ‘echte’ dieren
zoals slangen,
schildpadden en
spinnen.
Een p
 rachtige
en ook wel
spannende
belevenis!

Nieuws uit groep 4/5/6 ‘De Sterren’
Wist u dat:
- Groep 5 en 6 de afgelopen periode hebben gewerkt aan het thema ‘Dieren’?
Ze hebben van alles geleerd over verschillende dieren, bijvoorbeeld: vogels,
oogdieren, reptielen, amfibieën en vissen.
- Het eerste thema van groep 4 (‘Waar ben ik?’) ging over de buurt, dorpen en steden, verkeer, Nederland en de wereld?
- We een leuke opening van de Kinderboekenweek hebben gehad?
- Vrijdag voor de vakantie alle ouders mochten komen kijken in de klas naar de
dingen die we hebben gemaakt over de Kinderboekenweek?
- Er soms buiten op het schoolplein gerekend wordt?
- Wij met mooi weer met de hele school op de dijk gegeten hebben?
- We weer leuke muzieklessen hebben gehad?

Nieuws uit groep 7/8
Juf Janine is in de zomervakantie g eopereerd. Zij heeft wel even een paar maanden
nodig om hiervan te h
 erstellen.
Vanaf de zomervakantie tot de herfst
vakantie heeft meester Dictus voor de
groep gestaan. Na de herfstvakantie
gaat juf Janine langzaamaan weer opbouwen en staat meester Michiel voor
de groep.
We hopen natuurlijk dat het herstel
voorspoedig zal verlopen en dat juf
Janine op korte termijn haar werkzaamheden weer volledig op kan pakken.

Vrijdag 9 oktober heeft de groep
afscheid genomen van meester Dictus.
Ze hebben gezellig met elkaar thee
gedronken en meester Dictus heeft
een mooi aandenken gekregen van de
groep.
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Kijk voor ons actuele aanbod occasions op: www.autobedrijfstellema.nl
Naast de aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto kunt u bij
ons terecht voor onderhoud en/of reparatie van uw auto. Ook als
wij niet de leverancier zijn van uw auto bent u van harte welkom.
Onze monteurs hebben de beschikking over alle speciale gereedschappen en controle- en diagnose apparatuur welke nodig zijn
uw auto in goede conditie te houden. Onze werkplaats is onlangs
gemoderniseerd om u nog beter van dienst te zijn.
Rondweg West 160
9101 BG Dokkum

T (0519) 29 23 03
E info@autobedrijfstellema.nl

Bankieren
waar, wanneer

en hoe u
dat wilt

Rabobank Noordoost Friesland altijd dichtbij
Uw bankzaken regelt u waar, wanneer en hoe u maar wilt.
Via 'direct zelf regelen' op onze website, via Rabo Internetbankieren
of via mobiel bankieren.

Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur op (0511) 42 63 80
Een aandeel in elkaar

Workshop ukelele en of gitaar in Wierum
Door: Anno van der Werf en Wander van Duin
“Geen gevoel voor muziek?” Nooit een instrument bespeeld? Maar altijd eens
willen proberen? Maak nu kennis met de gitaar of de ukelele en leer in 3 avonden
mooie nummers! We gaan met een leuke groep op een mooie plaats ontspannen
muziek maken. De workshop duurt 2 x 45 minuten per avond.
Even voorstellen:
Wander van Duin is de naam, ik geef in
januari 2021 workshops ukelele.
In 3 avonden leer je leuke liedjes op dit
hippe instrument!
Ik ben Arno van der Werf, ik ga in
februari 2021 workshops gitaar geven.
Leer in 3 avonden mooie nummers,
leer akkoorden, begeleiden, de Blues!
De workshops worden gegeven in
de Museumkerk, Haadstrjitte 17 in
Wierum. Instrumenten zijn aanwezig. De kosten zijn € 55,00 voor 3
avonden (incl. koffie/thee en gebruik
instrumenten).
Reserveer snel want het beloven
hele leuke avonden te worden.
WORKSHOP UKELELE
3 avonden € 55,00 (incl koffie/thee)
Museumkerk, Haadstrjitte 17, Wierum
Do 14, 21 en 28 januari 2021
Aanvang 19.30 uur

WORKSHOP GITAAR
Leer in 3 avonden mooie nummers
akkoorden, begeleiden, de Blues!
Museumkerk, Haadstrjitte 17, Wierum
Do 4, 11 en 18 februari 2021            
Aanvang 19.30 uur

Meer informatie en reserveren:
Wander van Duin
wandervanduin@gmail.com
06 14 127 762

Meer informatie en reserveren:             
Anno van der Werf
annovanderwerf@hotmail.com
06 21 665 040

NB: opgeven kan ook via: dorpsbelangwierum@hotmail.com

Skip fûgel lân
‘Substitute’, The Who
Iepensnien lei my it lichem ûnder
de kust syn skomflokjende hoarizon,
in Fundgrube fan rotsoai en ramsj
wie ik. De mage pûle út fan alles
wat ûnfergonklik ivichheid yn hie:
just plastic, sa’t ik fan sturt oant kop
en fan wjok oant wjok al opset wie
eardat ik út eigen fearren opgean koe.
’t Wie ûnder de slach fan de toer dy’t
by Wierum oer de kegen klapte dat
ik út myn dreamen wekker skeat,
kjel by de flokjende snie, kerls mei
gjin oare siel as dy fan domme oalje,
en dêr’t hagel, driftkjendewei, wyt
it boulân gisele, wist ik: We’re all
born with a plastic spoon in our mouth.
©Eeltsje Hettinga, Dichter fan Fryslân

Gedicht: ‘Skip fûgel lân’ van Dichter fan Fryslân 2017 - 2019
Boeken fan Fryslân - 19 maart 2019
Dichter fan Fryslân (2017-2019), Eeltsje Hettinga, heeft een nieuw gedicht
geschreven: 'Skip fûgel lân'. Het gaat over de ramp met de MSC Zoe en de gevolgen
daarvan voor het Waddengebied.

Fotografie: Yvonne Mulder

Boppe de Waadeilannen rint ien fan de drokste skipsfeartrûtes fan Europa.
Begjin jannewaris gie it mis doe’t it Panameeske frachtskip MSC Zoe 345 konteners
mei gefaarlike stoffen en plestik rotsoai ferlear. In ekologyske ramp.
Mei de gas- en sâltwinning de safolste oanslach op it Waadgebiet dat sûnt 2009
‘Unesco Werelderfgoed’ is.

De Waddenvereniging skreau ferline wike oer alle troep yn see: ‘Microplastic
en piepschuimkorrels en andere rotzooi van de MSC Zoe zullen langdurig in het
zeemilieu verblijven met gevolgen voor het zeeleven en uiteindelijk ook de mens.”
Nei in kuier oan de kust by Wierum skreau Fryslândichter Eeltsje Hettinga, it gedicht
‘Skip fûgel lân’.
Bron: Afûk

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Langgrousterwei 47-a | 9137 DK Oosternijkerk

Voor meer informatie:

kozijnen

0519 - 24 12 96

deuren
dakgoten

Openingstijden showroom:

schuifpuien

Wo . 1 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0
zat. 09.00 - 12.00
of op afspraak

gevelbekleding
dakkapellen

CBS It Harspit Ternaard

WeItzijn
het schooljaar
CBS
Harspit
Ternaard weer goed begonnen. Op dit moment zitten er 125 kinderen

op school. En gelukkig zitten ze, met de nodige maatregelen, ook echt op school...
dat vinden we toch veel leuker dan het thuiswerken en op afstand onderwijs
verzorgen.
We hopen
datgoed
dit zo
kan blijven.
We
zijn het schooljaar
weer
begonnen.
Op dit moment zitten er 125 kinderen op school. En

gelukkig zitten ze, met de nodige maatregelen, ook echt op school….dat vinden we toch veel leuker
Voor
herfstvakantie
de landelijke
alleblijven.
groepen
dan
hetdethuiswerken
en opwas
afstand
onderwijs kinderboekenweek
verzorgen. We hopen en
datisditerzoinkan

veel gelezen. De tijd van Pake en Beppe stond centraal in de verhalen… Zo zijn ook

Voor
de herfstvakantie
de landelijke
kinderboekenweek
is er
in alle
groepen veel gelezen. De
de oude
W.G. van derwas
Hulst
boekjes en
de gedichtjes inende
oude
poëziealbums
tijd van Pake en Beppe stond centraal in de verhalen… Zo zijn ook de oude W.G. van der Hulst
gelezen. We kwamen er achter dat de gesproken en geschreven taal vroeger heel
boekjes en de gedichtjes in de oude poëziealbums gelezen. We kwamen er achter dat de gesproken
anders was dan tegenwoordig.
en geschreven taal vroeger heel anders was dan tegenwoordig.

Na
komen
de nieuwe
instrumenten
voor devoor
muzieklessen
en beginnen
Nade
deherfstvakantie
herfstvakantie
komen
de nieuwe
instrumenten
de muzieklessen
en bijna de
schaatslessen
voorde
deschaatslessen
bovenbouw in voor
Leeuwarden.
Daarnaastinstarten
we ook met
de
beginnen bijna
de bovenbouw
Leeuwarden.
Daarnaast
voorbereidingen
en voor
het kerstfeest.
Een gezellige en
tijd.het kerstfeest.
starten we ookvoor
methet
de Sinterklaasfeest
voorbereidingen
het Sinterklaasfeest

Een gezellige tijd.

Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 jaar dan bent u van harte welkom op school. Ik informeer u
graag en laat u graag de school zien.
Wordt
uwom
zoon/dochter
jaar dan
bent u van harte welkom op
Het
is goed
van te voren dit
eenschooljaar
afspraak te4maken:
harspit@arlanta.nl

school. Ik informeer u graag en laat u graag de school zien. Het is goed om van te
voren een afspraak te maken: harspit@arlanta.nl
Vriendelijke groet,

Vriendelijke groet,

Marianne Sollie

Marianne Sollie

CBS
CBSItItHarspit
HarspitTernaard
Ternaard

Project ‘De Sociale Bouwmarkt’
Beste dorpsbelang,

ee en
Doe m ns op
ka
maak
,-

€1000

Mijn naam is Erwin Broos en ik ben werkzaam als beleidsadviseur Sociaal Domein
voor de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.
Een poosje geleden zijn wij als gemeenten begonnen met het project ‘De Sociale
Bouwmarkt’. Samen met onze inwoners willen wij komen tot een nieuwe vorm
binnen het Sociale Domein. Een vorm waar inwoners met een hulpvraag zelf direct
een oplossing kunnen vinden en regelen.
Hiervoor hebben we natuurlijk onze inwoners nodig. We zijn de afgelopen tijd de
dorpen ingetrokken en hebben al met veel inwoners gesproken. Daarnaast hebben
we een online vragenlijst, die al door meer dan 750 inwoners is ingevuld. Maar we
willen meer!
We willen graag dat zo veel mogelijk inwoners hun stem hebben laten horen,
zodat we samen met onze inwoners aan de best passende oplossing gaan bouwen.
En daarom hebben we er een prijs aan verbonden: Het dorp dat (naar rato) de
meeste vragenlijsten invult wint een cheque van €1000,- te besteden aan de
leefbaarheid in het dorp. In de bijlage vind je een flyer met meer informatie.
De huidige top 3 is:
Raard
Brantgum
Waaxens
Willen jullie ons helpen door zoveel mogelijk dorpsgenoten te vragen om de
vragenlijst in te vullen? Zo kunnen we samen bouwen aan een oplossing die nog
beter bij jullie dorp past en maken jullie kans op 1000 of 500 euro.
De enquête is te vinden op: https://nl.surveymonkey.com/r/deSocialeBouwmarkt
Meer informatie over De Sociale Bouwmarkt kun je vinden op:
http://projecten.desocialebouwmarkt.nl
Wie weet kunnen wij jullie in de week van 5 december een mooie cheque uitreiken!
Vriendelijke groet,
Erwin Broos

Doe mee,
en maak
kans op:

€ 1.000,=
Vul de enquête in en maak
kans op duizend euro om te
besteden aan de leefbaarheid
van jouw dorp of stad!
https://nl.surveymonkey.com/r/deSocialeBouwmarkt

KORT KENNISMAKEN MET ONS PROJECT
Met ons project ‘De Sociale Bouwmarkt’ werken we toe naar een omgeving
waar inwoners met een hulpvraag zelf direct een oplossing kunnen vinden en
regelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als inwoners van NoardeastFryslân en Dantumadiel op een fijne manier kunnen ‘doe-het-zelven’?
Denk en doe je ook mee? Het dorp of de stad waar (naar rato) de meeste
enquêtes worden ingevuld ontvangt een hoofdprijs van € 1.000,00!
Daarnaast hebben we nog een eerste prijs van € 500,00 klaarliggen.

Het snelle en logische antwoord op je hulpvraag!

Wint jouw dorp die €1000,=?
Dan kunnen jullie direct aan de slag!
Wat dacht je bijvoorbeeld van:
• Walk of fame (stoeptegels met namen
van belangrijke plaatsgenoten)
• Opknappen van een speeltuin
• Aanleggen van een moestuin
• Aankoop van een openbaar kunstwerk
• Sfeerverlichting in het dorp of in de stad
• Investering in het dorps- of buurthuis
De waardebon kan alleen worden
gebruikt voor de leefbaarheid van je dorp
of stad. In de week van 5 december
maken we de winnaar bekend. Met de
winnaar maken we meteen een afspraak
voor de overhandiging - uiteraard
‘coronaproof’ - van de waardebon.
Over de uitslag van deze winactie kan
niet worden gecorrespondeerd.
Trommel je plaatsgenoten op en zet
er samen even de schouders onder.
Wil je onze hulp inschakelen om je
plaatsgenoten in de actiestand te krijgen?
Dat mag ook! Wie weet overhandigen
we dan binnenkort die waardebon
wel aan jullie. Succes!

Vul de
enquête
nu in

EEN PAAR SPELREGELS:
• De actieperiode loopt tot
9 november 2020.
• Plaatsgenoten enthousiast maken
om ook mee te doen? Dat mag!
• Plaatsgenoten die de enquête invullen
zijn tenminste 18 jaar oud.
• Vragenlijsten die tenminste voor 75%
zijn ingevuld tellen mee.
• We tellen individueel ingevulde
vragenlijsten

Erwin Broos,
Beleidsadviseur Sociaal Domein
bij Gemeente Noardeast-Fryslân
https://nl.surveymonkey.com/r/deSocialeBouwmarkt

Voor meer informatie kijk op:
projecten.desocialebouwmarkt.nl

Vragen? Neem contact op met Erwin, via
e.broos@noardeast-fryslan.nl

06 334 004 33

Tormentil  (Potentilla)
Tormentil is een overblijvend plantje
dat veel voorkomt in de duinen, op
zandgronden, heide en moerassen.
Het plantje is 10-30 cm hoog met
vertakte stengels. De bloemen zijn
geel en bestaan uit 4 kroonbladeren.
Het heeft een oranje vlek aan de voet.
De bloei is van ca mei tot september.
Het is een plant uit de rozenfamilie.
Geneeskrachtige werking:
Aftreksel van de wortelstok wordt
gebruikt bij bloedende wonden,
brandwonden, snijwonden, huiduitslag,
winterhanden en -voeten.
1 eetlepel van de wortelstok met 250 ml water 15 minuten koken op laag
vuur; dan zeven.
Dit kan ook gebruikt worden als gorgeldrank bij keelpijn; en om gebarsten
lippen ermee in te smeren.
Thee: bloemen en blad gedroogd en gemalen; 1 overvolle theelepel
overgieten met 250 ml kokend water en 10 min laten trekken, daarna zeven
en 2 of 3 koppen per dag drinken.
Tormentil heeft een samentrekkende werking. Het zorgt ervoor dat bv bij het
verwijderen van amandelen de wonden sneller dichttrekken. Daarvoor enige
dagen van tevoren korrels innemen. (Vraag de drogist om advies).
Tormentil is te koop o.a. als thee, als tinctuur; als tabletten en als stukjes
wortelstok.
Het gebruik van tormentil vermijden bij te lage bloeddruk.
Meer info te raadplegen op internet. Voor het gebruik van tabletten en
korrels advies vragen aan drogist of apotheker.

Kop
6 - HEIT
in zwarte
UIT DUITSCHLAND
balk
Als ik terug denk aan de tijd dat ik nog een heele kleine jongen was dan weet ik nog
iets van toen ik 3 jaar oud was. We woonden in een huis met een groote v oorkamer,
waar een tafel met een geruit zeil er op tussen 2 ramen stond, die op een klein
steegje uitzagen. Ik kon net boven de tafel uitkijken, en als ik op mijn tenen ging
staan kon ik soms bij het theeblaadje komen. Dat was een theeblaadje met een klein
hekje eromheen. Mijn kopje stond op een hoekje en heel voorzichtig moest ik het
over het kleine hekje heentillen, anders morste het beetje suikerwater uit het kopje
eruit. Dat nu ook maar alleen als mem achter was, want was die in de kamer
dan zei ze: ham ô
 fbliuwe (foei afblijven). Mijn zusje speelde meestal met poppen,
want mem was maar alleen thuis, omdat heit op de loggers voer. Heit bleef altijd
heel lang weg, 3 of 4 maanden wel. Soms kregen we een brief van hem, maar niet
vaak, want alleen maar als ze een haven aandeden, konden ze ons schrijven.
De loggers visten op de Noordzee en behoorden thuis in Vlaardingen, IJmuiden of
Scheveningen. Maar het gebeurde ook, dat heit naar Duitschland ging, naar Emden.
We hadden een ansichtkaart thuis daar stond een mooie en nieuwe logger op, die
had ook een machine: en als die in gebruik was, kon je dat zien aan de pluim uit de
pijp. Wij vonden die kaart erg mooi. Je zag de logger door het water bruisen, wat
hoog opspatte rond de boeg, en dan dachten we ons in, dat heit daar op stond.
Wat zou het fijn zijn ook mee te mogen varen. Maar ja, daar waren we nog veel te klein
voor. Later als we grooter waren zouden we ook willen varen. Emden was een plaats in
Duitschland, dat was vreeselijk ver dachten we, en als heit dan na 3 of 4 maanden thuis
zou komen en hij schreef een ansichtkaart aan ons: dan waren we erg blij.
Want weet je op die kaart stonden korte zinnetjes boven ieders naam, daar stond:
Moat ik ek iets foar jim meinimme? dat beteekent: moet ik jullie ook iets meebrengen? Nou dat was even fijn. Heit zou cadeautjes meenemen uit het verre land.
Nee maar. Elke morgen vroegen we mem of heit nu vandaag thuis zou komen.
Maar mem zei nee nog een paar dagen wachten. Nog 3 nachtjes slapen, maar zei ze
heit komt heel laat thuis, dan slapen jullie al. Maar mem roep ons dan, doen hoor?
Nou ik zal wel eens zien hoor. En toen we die avond van de dag, dat heit zou
komen naar bed moesten, probeerden we onze oogen open te houden. Ik slaap
niet zei Doet, ik kan wel wakker blijven. Ik ook wel meende ik, maar nadat we een
kwartier lang onze oogen wijd opengesperd hadden en heit nog niet kwam, waren
we zoo moe geworden, dat we in slaap vielen. Maar toen we een poos geslapen
hadden, toen ineens werd ik wakker, er prikte iets op mijn wang, het kriebelde en ik
probeerde met mijn hand het weg te vegen en draaide me om, maar ... Freek, Freek,
hoorde ik een stem vlak voor mijn oor. Ik deed de oogen op een kiertje en ... heit.
Ús heit, ik keek in de lachende oogen van ús heit. Hij kriebelde met zijn snor aan
mijn wang. Ik vloog overeind, heit, heit!

Henk Faber Services
Isolatie en klussen
Hollewei 4
9145 BC Ternaard
06-29174309

Adem- & Ontspanningstherapie
Methode Van Dixhoorn

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten

Kijk voor meer informatie op de website:
www.praktijkopademkomen.nl of mail:
info@praktijkopademkomen.nl of bel gerust:
Jantine Meinsma:0519-589 920/06-2018 2360

Daar was hij dan, met beide armen greep ik hem om zijn hals en drukte me heel
hard tegen hem aan. Sjonge, jonge, zei hij, want ben jij al sterk. Toen tilde hij me uit
bed en mocht ik aan tafel zitten. En wat stond daar naast heit zijn stoel? De zwarte
plunjezak met het witte koord, wat zou daar wel inzitten. Doet en ik stonden elk aan
een kant van heit. We kregen c hocolademelk en koek. Duitsche koek, die had heit
meegenomen. Op heit z’n knie zittend dicht tegen hem aan mochten Doet en ik onze
koek opeten. Toen mochten we helpen de zak leeg te maken. Eerst kleeren, dan een
trommeltje met koek, witte cake, fijn, boeren zeekaak, groote dikke met gaatjes erin,
dan meer kleeren en dan ineens een groote doos, voorzichtig naar boven halen.
Hier Doet, die is voor jou. O, wat mooi. Nee nog niet open maken, straks.
We groeven verder met onze handen: weer een doos, van hout: hier Freek, die is
voor jou, ik klemde de groote doos tegen mij aan. En dan een mooie doek voor
mem, en een das voor Doet en mij. Wij haalden maar uit, tot de zak heelemaal leeg
was: hé, we zuchten van genot. Wat een fijn werkje was dat, en heit lachtte maar.
Toen mochten we de dozen uitpakken. Doet een pop en ik een bouwdoos, o, wat
mooi. Onder het lamplicht bekeken we alle mooie dingen, terwijl heit vertelde van
zijn reis.
Toen we daarna door heit naar bed werden gebracht, voelden we ons zoo gelukkig
en blij, dat we hem nog eens een extra tútsje (zoen) gaven. Nacht bern zei heit,
en binne jim no bliid (zijn jullie nu blij). Ja hjer (ja hoor), nacht heit.
We bleven nog even vanuit onze bedsteden liggen kijken naar heit en mem, en naar
al die mooie dingen door de lamp beschenen en dan vielen onze oogen dicht.

Uit: De visschersvloot komt Jeugdherinneringen over Wierum door Freerk Christiaans Kamma

GEZOCHT:
Projecten die hulp bieden aan mensen met mentale klachten
We zijn op zoek naar projecten die ervoor zorgen dat mensen met psychische
problemen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Deze initiatieven
maken namelijk kans op een Appeltje van Oranje 2021! Aanmelden kan nog tot
1 november.
De Appeltjes van Oranje staan in het teken van ‘Mentale Kracht’. Want het kan
iedereen overkomen: opeens belemmert je mentale gezondheid jou om mee te
doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat je je depressief voelt, een eetstoornis
of dwangneurose hebt of kampt met paniekaanvallen. Hoe waardevol is het dan als
iemand je helpt erbovenop te komen? Iemand die géén professionele zorgverlener
is. Deze vrijwilligers in de zorg zetten wij graag in het zonnetje.

Jouw project aanmelden
Steunt jouw project mensen die mentaal een steuntje in de rug kunnen gebruiken?
Kijk snel op www.oranjefonds.nl/appeltjes of jullie organisatie kans maakt.

Een project voordragen
Heb jij misschien te maken (gehad) met een depressie, burn out of andere m
 entale
klachten? En ben/word jij goed geholpen door een sociaal project bij jou in de
buurt? Dan horen we dat ook graag! Laat ons weten welk project voor jou een verschil heeft gemaakt door hun naam en contactgegevens te mailen naar
appeltjesvanoranje@oranjefonds.nl.

Appeltjes van Oranje
Ieder jaar bekronen we drie sociale projecten voor hun inzet met een Appeltje van
Oranje. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix,
een geldbedrag van € 15.000 en de verdiende erkenning voor het project.

Collectanten gezocht in Wierum
MS collecteweek (16-21 november 2020):
Collectanten gezocht in Wierum (DONGERADEEL)!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Wierum
(DONGERADEEL). Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag
van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal
langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van
collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met
QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om online
te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

Lia collecteert al tien jaar
Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om zich in te zetten in de strijd tegen
MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien jaar collecteert voor het Nationaal MS
Fonds. Haar man kreeg in 2002, na een aantal
jaar van vage klachten, de diagnose MS. De impact op het gezin was groot. ‘Hij was 52 en een
sterke en ondernemende man. Na de diagnose
stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren
dat hij ziek was. Door concentratieproblemen
en vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk
als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich
afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het gezin getrokken. En nog.
Mijn man heeft veel last van vermoeidheid en kan nog maar een meter of twee, drie
lopen. Hij gaat ook cognitief achteruit. Om daar een weg in te vinden, is een proces.
Als partner kun je je machteloos voelen. Door te gaan collecteren, had ik het gevoel
dat ik toch iets kon bijdragen.’

MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds.
Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek naar betere
behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd.
Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers ook niet stil.
Helpt u mee? Word collectant.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Informatie Theaterkerk Nes

Vijf redenen om Theaterkerk Nes
te bezoeken
1. Hier zie je de Nachtwacht zoals je
die nog nooit gezien hebt én de
schilderijen van Gerrit Breteler
geïnspireerd op Nachtwacht360 en
Rembrandt.
2. Je hoeft er niet ver voor te rijden.
Eindelijk eens zo’n bijzondere
tentoonstelling, zó dichtbij.
3. Juist in coronatijd is kunst en cultuur
een mooie afleiding.
4. Alleen de Theaterkerk in combinatie
met de mooie omgeving is al een
bezoekje waard.
5. Je steunt de culturele sector die het
nu zo moeilijk heeft.
Een bezoek aan de Theaterkerk is
coronaproof. Voor meer informatie,
openingstijden en tickets, zie https://
theaterkerknes.nl/nachtwacht-360/

Anne-Goaitske Breteler
presenteert: In nuvere nacht
In Theaterkerk Nes is het Friese kinderboek In nuvere nacht g epresenteerd.
Schrijfster Anne-Goaitske Breteler (Nes,
1996) verwerkte heden en verleden
tot een spannend Fries verhaal voor
kinderen vanaf 8 jaar.
Het boek is onder andere verkrijgbaar
bij de Theaterkerk Nes. Een exemplaar
bestellen kan via: https://agbreteler.nl/
project/kinderboek-in-nuvere-nacht/

Theaterkerk Nes en Opus3
verzorgen educatieproject over
Nachtwacht360
Basisschoolkinderen uit de regio
Noordoost-Friesland krijgen de kans om
in oktober of november de Nachtwacht
te zien. Niet de echte, maar de foto
replica die gemaakt is door fotograaf
Julius Rooymans en modeontwerper
Hans Ubbink. De beroemde tentoonstelling Nachtwacht360 – keerzijde van
kunst is namelijk te zien in Theaterkerk
Nes. Tientallen scholen uit de regio
hebben al geboekt. Aanmelden kan
nog steeds! Een bezoek met je klas
aan de Theaterkerk in Nes is geheel
coronaproof.

Bezoekers in verwarring:
Welke Nes?
Dat de beroemde Nachtwacht van
Rembrandt van Rijn nu als fotoreplica in
Nes te bewonderen is, is veel m
 ensen
niet ontgaan. De bijzondere tentoonstelling trekt bezoekers uit het hele
land. Toch is er verwarring ontstaan
over welke Nes in F riesland het is, zo
blijkt een week na de o
 pening. Er zijn
namelijk drie dorpen in Friesland met
dezelfde naam: Nes Ameland, Nes
Akkrum en Nes in N
 oardeast-Fryslân,
vlakbij Dokkum.
Het Nachtwacht360-project is dus in
laatstgenoemde dorpje te zien.
Het adres: Wiesterwei 2.

KOOKHOEK
VAN LUCE...

Hallo kookliefhebber/ster,
Voor deze keer heb ik wederom iets totaal anders gekozen, namelijk twee
recepten op basis van Rösti. Ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden om het
klaar te maken en er daarna van te genieten. Succes!

Recept 1: voor 3 à 4 pers. Tarte di pomodori met rösti.

Jij hebt nodig: 400 à 450 gr. Rösti Original (Aviko), 3 eieren (losgeklopt), 30 gr.
bloem, 75 gr. geraspte Parmezaanse kaas, 2 eetlepels olijfolie, 2 rode uien (in
ringen gesneden), 1 rode paprika (in brede repen gesneden), 1 gele paprika
(in brede repen gesneden), 2 teentjes knoflook (in dunne plakjes gesneden),
1 kilo pruimtomaten (in partjes gesneden), 1 volle eetlepel kappertjes, 2 el.
balsamicoazijn + wat extra, 150 à 200 gr. gietenkaas, 50 gr , zout en peper
(naar smaak) en bakplaat met bakpapier.
- Verwarm de oven voor tot 220 graden. Maak de bevroren rösti los.
Meng de eieren, de bloem en de Parmezaanse kaas erdoor. Voeg zout en
peper naar smaak toe.
- Vorm op de bekleden bakplaat een ronde deegvorm van 1 cm dikte van het
röstimengsel. Druk stevig aan! Bak de deegbodem in een voorverwarmde
oven gedurende 20 min. goudbruin en gaar (ev. tijd aanpassen als het niet
helemaal gaar is).
- Verhit in een koekenpan de olijfolie. Bak de ui ringen en paprika repen
gedurende 5 min. Voeg de knoflook plakjes toe en bak nog 1 min. mee.
- Voeg de tomaten in partjes, de kappertjes en de balsamicoazijn toe.
Laat 5 min. smoren, tot de azijn stroperig wordt.
- Neem de deegbodem uit de oven. Verdeel het tomatenmengsel erover.
Verkruimel de geitenkaas grof boven de röstitaart en bestrooi met de
rucola en voeg peper toe. Om af te sluiten, druppel er nog wat extra
balsamicoazijn over.

Recept 2: voor 3 à 4 pers. Italiaanse groenten uit de oven met Rösti.

Jij hebt nodig: 1 verpakking Rösti Naturel (Aviko), 8 groene asperges,
½ courgette, ½ aubergine, 1 rode paprika, 1 rode ui, 1 winterpeen, 250 gr.
kastanjechampignons, 200 gr. bladspinazie (vers en zandvrij), 50 gr. room
boter, 50 gr. bloem, 300 ml. volle melk, 125 ml. groentebouillon (mag ook van
een blokje als je geen verse hebt), 50 gr. geraspte Parmezaanse kaas + wat
extra, geraspte nootmuskaat, peper, zout, een ronde ovenschaal van 24cm
doorsnede, een sauspan, een garde en een bakplaat met bakpapier.

- Verwarm de oven tot 220 graden. Bedek de binnenkant van de ovenschaal
met rösti rondjes (liggend op de bodem), leg de rest van de rondjes op de
bakplaat. Zet ze in de oven gedurende 10 min. Daarna even uit de oven en
even apart zetten.
- Snij het houtachtige uiteinde van de asperges af en snij ze in stukken van 
4 à 5cm. Verhit in een wok (of diepe koekenpan) 4 el. Olie. Bak de asperges
in 4 min. beetgaar. Snij intussen de rest van de groenten in stukjes van 2 cm.
- Schep de asperges uit de wok of koekenpan. Schenk de resterende 2 el.
Olie in de wok of koekenpan en roerbak de rest van de groenten 5 min.
beetgaar. Voeg als laatste de spinazie toe en laat het blad al omscheppend
slinken.
- Smelt intussen in een sauspan de boter. Voeg de bloem toe en bak 1 min.
zonder te kleuren. Schenk langzaam en al kloppende met een garde de
melk en daarna de bouillon erbij en verwarm tot een er een gladde,
gebonden saus ontstaat. Breng op smaak met een royale handvol geraspte
Parmezaanse kaas, peper, een beetje zout en nootmuskaat.
- Steek de aparte licht geroosterde röstirondjes, langs de rand van de ovenschotel, schep de groenten in de ovenschaal over de röstibodem, schenk de
saus erover. Bak de groenteschotel in de voorverwarmde oven gedurende
15 à 20 min. goudbruin en gaar.
- Om het af te maken, bestrooi de gegratineerde groenten en saus met wat
extra geraspte Parmezaanse kaas of serveer het apart bij!
Nadat je (hoop ik) genoten hebt van deze heerlijke schotels, is het tijd om nog
een keer te genieten van het volgende toetje:

Bosbessen-cheesecake met biscuitbodem.

Jij hebt nodig: 100 gr. boter + een beetje extra, 100 gr. amandelen zonder
vlies, 250 gr. biscuitjes, 3 el. + 100 gr.+ 200 gr. suiker, 800 gr. verse roomkaas
(Monchou op kamer temperatuur), 30 gr. + 1 el. Maizena, 3 eieren, 1 zakje
vanillesuiker (8 gr.), 175 ml. Slagroom (omgeklopt), 370 ml. Bosbessen (pot),
1 grote diepvrieszak, aluminiumfolie, vershoudsfolie, een springvorm van
26 cm., een handmixer en een grote ovenschaal of bakblik.
- Vet de bodem van de springvorm dun in met een beetje boter. Doe de
biscuitjes in een grote diepvrieszak, sluit de zak en rol er met een deegroller
(of lege fles) overheen tot de koekjes fijn verkruimeld zijn. Smelt 100 gr.
boter en meng er de amandelen (fijn gekneusd), de koekkruimels en 3 el.
suiker doorheen. Verdeel het mengsel over de bodem van de springvorm en
druk het goed aan. Zet de bodem ca. 30 min. in de koelkast.
- Leg 2 stukken aluminiumfolie kruislings op het werkblad, zet de springvorm
in het midden en vouw het aluminiumfolie langs de buitenrand van de
springvorm omhoog zodat de vorm geen vocht doorlaat.

Verbouw plannen? - Wie kan dit het beste uitvoeren?
Wij weten het wel, check het volgende maar:

√Installatie √Sanitair √Verwarming √Klimaatbeheersing √Duurzame energie √Dak-werken
√Waterontharding √Kleine timmerwerkzaamheden
Wie wij zijn?
Prins Techniek en Montage, zegt u maar ”Einte”!
Altijd in de buurt, een afspraak is snel gemaakt!
Telefonisch zijn wij te bereiken op: 06 57 61 79 88
Via mail: info@prinstechniekenmontage.nl
Internet: www.prinstechniekenmontage.nl

- Verwarm de oven voor (elektrisch: 175 graden / gas: stand 2). Klop 200 gr.
roomkaas, 100 gr. suiker en 30 gr. maizena met een handmixer op de laagste
stand in ca. 3 min. door elkaar. Roer de overige roomkaas erdoorheen.
Klopt op de hoogste stand 200gr. suiker kort erdoorheen. Splits de eieren.
Roer de eidooiers door het roommengsel. Klop het eiwit stijf en voeg
kloppend de vanillesuiker toe. Klop de slagroom stijf. Spatel het eiwitschuim
en de slagroom na elkaar door de roomkaasmengsel.
- Verdeel het roomkaasmengsel over de koekbodem. Zet de springvorm in
een grote, met water gevulde ovenschaal of bakblik zodat de vorm
ca. 2,5 cm. in het water staat. Bak de taart ca. 1 uur in de oven, tot de crème
bij licht schudden van de vorm nauwelijks nog beweegt. Zet de oven uit en
laat de taart nog 45 min. in de oven rusten. Neem de taart uit de oven en
verwijder het aluminiumfolie. Lat de taart in de springvorm afkoelen.
- Dek de taart af met huishoudfolie en zet hem minimaal 5 uur, maar liefst
een hele nacht, in de koelkast.
- Meng 1 el. Maizena met 2 el. Koude water. Breng de bessen inclusief het
sap aan de kook. Roer de maïzena er doorheen en laat ca 1 min. al roerende
koken op lage vuur. Laat afkoelen en verdeel de bessen over de taart.
Zet de taart terug in de koelkast gedurende 1 uur.
Zo, ik ben klaar voor deze keer!
Nogmaals veel plezier met koken / bakken en vooral geniet van het eten dat
jij hebt klaar gemaakt!
Lekker ite en tot volgende Fûke!
Luce

BESTUURSLEDEN VAN

WIERUMER VERENIGINGEN

Dorpshuis

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Verhuur en reserv.
Schoonmaak

Henk Meijer
Leo Smidt
Maaike Cuperus
Diana de Jong
Anneke Boonstra

Biljartclub

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Pieter F. v.d. Zee
589685
Pieter Wytze Venema
pieter_wytze@hotmail.com
Auke v/d Zee

Toneelclub

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Goos de Beer
Hannie Meinema
Baukje Sijens

Dorpsbelang

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Pieter F v/d Zee
Doetie Prins
Baukje Sijens
589852
J. Ploeg
R. de Vreeze
NL 62 RABO 0362253005
tnv Dorpsbelang Wierum
dorpsbelangwierum@hotmail.com

Rek.nr. dorpsbelang:
Mailadres:

0519589835
0610950586
0519589307
0627490150
0652497067

297710
589883
589852

Kaatsen

Inlichtingen

Annie Corton
Hannie Meinema
Hedzer Post
Bertina Smeding
Tjerk Post

589410
589883

Mannensoos

Inlichtingen

Klaas Akkerman

589352

De Fûke

Eindredactie
Lay Out

Dorpsbelang
Yvonne Mulder

mail

Kornelis Yntema
Leo Smidt
Simon Meijer

589351
589424
571115

Motorclub Waadriders Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Bibliotheek

Contactpersoon

Doetie Prins
doetie1954@gmail.com

Feestcommissie

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Freddie Smidt

0641230270

Akke v/d Zee-Hiemstra

0613552104

Begrafenisvereniging

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bode

Einte v.d. Zee
Pieter F. v.d. Zee
Tjeerd Post
Marjanna Zeilinga

589704
589685
589478
297280

Protestantse
Gemeente
Nes/Wierum

Preses
Scriba

L. Kingma-Post
T. Fokkinga-Swart

589267

Koersbal

Wedstrijdleider
Wedstrijdsecr.

C. Lorenz-de Wilde
Janke Akkerman

250084
589352

Jeugd Activiteiten
Commissie

Voorzitter
Penningmeester

Mailadres:

Alie Talma
Annemayke Visser-Faber 0653126459
Mirjam de Jong
Annemarie van de Glint-Hiemstra
Pietsje Duinstra
activiteitenwierum@hotmail.com

Popkoor
Gewoan Oars

Dirigent
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Mariëlle Lammers
Lucian Kingma-Post
Alie Talma-Visser
Aaltsje Duinstra

Stichting VisserLogterman

Secretaris

Eelke Haakma
0511227565
Foarwei 132b
9104 CB Damwâld
eelkehaakma@hotmail.com

Mailadres:

Wijzigingen graag doorgeven via Dorpsbelang
dorpsbelangwierum@hotmail.com

589534

Heeft u oude ansichtkaarten van Wierum?

Beste dorpsgenoten,
In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende
ansichtkaarten van ons mooie dorp uitgegeven.
Ons lijkt het leuk om hier een boekje van te maken.
Vindt u het een leuk idee, zou u zelf zo’n boekje willen
hebben of heeft u oude ansichtkaarten van Wierum?
Graag komen we in contact met u om kaarten in te
scannen.
Groetnis,
Yvonne en Maurice
Ternaarderwei 31

studio@mauronne.nl | 06 2444 0956

