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En weer een Polderpraat
in uw brievenbus!
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De laatste tijd heeft u in de krant diverse malen iets kunnen lezen over
de bouwplannen in Goudswaard en daar zijn we erg blij mee want daar
lobbyen we al jaren voor om hier betaalbare huizen te plaatsen voor
starters en voor senioren. Eindelijk in ieder geval wat plannen waarmee
uiteraard nog niet gezegd is dat deze dan morgen zijn geplaatst. Over
verdere ontwikkelingen in de Leenheerenpolder zal Wim van Eijk nog wat
schrijven en Beel van der Wagt had nog een anekdote over een oud etui
met zilveren naaischaartje. De foto vindt u in dit blad.
Ook willen wij u nog even attenderen op de nieuwe facebookpagina van
de Dorpsvereniging die onlangs door Violieke van Eijk is gepubliceerd.
Kortom, wij doen er alles aan om goed en breed met onze inwoners te
communiceren zowel via onze Polderpraat als via de digitale media.
Als bestuur van onze Dorpsvereniging wensen wij u allen goede en mooie
feestdagen toe en voor straks een goed en vooral een gezond nieuw jaar
samen met allen die u lief en dierbaar zijn.
Hartelijke groet,
Het Bestuur van Uw dorpsvereniging

Hoeksche Huiskamer
ber 2019
Zaterdag 23 novem

Zoekt u een fijne plek waar
u andere buurtgenoten uit
Korendijk kan ontmoeten?
In samenwerking met Welzijn
Hoeksche Waard is er sinds begin
april in activiteitencentrum
Int Voorste, horend bij
woonzorgcentrum Heemzicht
een Hoeksche Huiskamer
geopend.
Elke donderdag van 10.00 tot
12.00 uur kunnen buurtgenoten
uit Korendijk elkaar ontmoeten,
samen een kopje koffie drinken
of een activiteit doen.

De sfeer is gemoedelijk en
laagdrempelig, iedereen is
welkom. Er zijn twee gastvrouwen
aanwezig, zij zorgen dat de koffie
of thee klaarstaat en kunnen ook
iemand helpen bij een activiteit.
Als mensen slecht ter been zijn
en opgehaald willen worden of
meer informatie willen, kunnen
zij contact opnemen met
telefoonnummer 0186-693122.

Aan- gedreven door passie
Winter en 4 Seizoenbanden Actie!!
(geldig tot 23 december 2019)

- Falken 165/65R14 Eurowinter

€ 40,00
- Avon 175/65R14 WT 7 Snow
€ 41,00
- Falken 195/55R15 Eurowinter
€ 67,50
- Avon 205/55R16 WT7 Snow
€ 62,50
- Falken 205/55R16 All Season
€ 68,60
- Vredestein 215/45R17 All Season €102,50
- Vredestein 225/45R17 All Season € 94,00
- Falken
ken 225/45R18 Eurowinter
€107,50
- Bridgestone 255/50R19 BlizzakSUV€145,00

GRIP, VERTROUWEN EN COMFORT:
AVON AUTOBANDEN HEEFT HET!
Avon Tyres is een op en top Engels bandenmerk met een zeer
rijke historie sinds 1885. Avon produceert banden van 10 inch
t/m 21 inch en bijna alle Avon autobanden
hebben het A-label
voor grip op nat wegdek. Veiligheid is en blijft het belangrijkste
criteria. Avon is de grootste leverancier van race- en
rallybanden ter wereld en is OE leverancier van o.a. Lotus,
TVR, Triumph en Caterham. Kwaliteit ten top!

Deze banden zijn slechts een kleine greep uit ons
brede assortiment.
We kunnen u diverse andere maten en merken
leveren. Ook hebben we een uitgebreide keuze aan
interessante sportwagen
sportwagen- en oldtimerbanden.

Falken, de prijsbewuste winnaar

Molendijk 90, 3267 AM te Goudswaard 0186-693737/06-55835785
www.autobedrijfvoigt.nl - info@autobedrijfvoigt.nl
Openingstijden ma/vrij 08:30 – 17:30, Za: 08:30- 17:00 ’s avonds in overleg

Heemzicht, thuis in zorg

•
•
•
•
•
•

Wonen met zorg en groepswonen
Wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning
Ondersteuning en begeleiding bij alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg
Open restaurant "Bij Oma" en maaltijden aan huis
De vraag van de cliënt staat centraal
Samen op zoek naar een passend arrangement van zorg en dagactiviteiten

Woonzorgcentrum Heemzicht, Voorstraat 26, 3265 BV Piershil
tel: 0186-693122
e-mail: info@heemzicht.nl
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website: www.heemzicht.nl

Terug in de tijd...

Binnenbrandje
Zoals we al eerder verteld hebben, had opa, de vader van mijn vader, een
vrijgezelle zus die Jacoba heette. Mijn vader vertelde me dat tante Jacoba
een oudtante van me was. Ik snapte dat niet helemaal, want alle tantes
waren toch oud? Maar goed, tante Jacoba woonde naast opa. Tussen de
huizen lag een slop vol met grint dat wekelijks gerijfd werd (losmaken
met een rijf of een zogenaamde drietand). Een erfafscheiding tussen
beide huizen was er niet. Achter de huizen was een grote tuin die allebei
door opa werden bewerkt en bijgehouden. Bij tante Jacoba stonden
voornamelijk hoogstammige appels- en perenbomen die wij, vaak daarna
gepaard gaande met buikpijn, mochten plukken. Achter in de tuin, was
een sloot die dienstdeed als erfafscheiding met de buren achter en als
openbaar riool.
Veel sloten in het dorp waren al gedempt waarbij enorme buizen nu voor
de afvoer zorgden. Als monument uit vroeger tijden stond in de tuin
van tante Jacoba nog een houten huisje direct langs de sloot. Het hartje
in de deur toonde de oorspronkelijke bestemming. Wij gebruikten het
voornamelijk als schuilhol bij slecht weer en het oorspronkelijk doel van
dit ‘hooissie’ werd maar zelden gebruikt, hoewel het ook aangesloten
was op de grote septic-tank die halverwege de tuin lag ingegraven. Tot
onze teleurstelling, bleef het tuimelraampje dat zich achter hoog in het
huisje bevond, vastgeroest zitten ondanks liters smeerolie die wij rijkelijk
gebruikten. Het stonk erbinnen dan ook altijd sterk naar olie en koolteer.
Toch maakte tante het nog wel een paar keer in de week schoon, want
je weet maar nooit en opa onderhield het door jaarlijks een dikke laag
koolteer aan de buitenkant te smeren. Een lege emmer stond naast de
pot paraat zodat je, indien nodig, water uit de sloot kon putten om weg
te spoelen wat je achter liet. Mijn broer dacht dat dit het allereerste
‘hooissie’ moest zijn dat ooit gebouwd was in het dorp, want hoewel een
beetje scheefgezakt, had het toch jaren van herfststormen en zelfs de
watersnood van 1953 overleefd.

Onze grootste hobby was fikkie stoken, dat hadden we vast van opa,
want die was ook altijd buiten aan het stoken. We hadden snoeihout van
de appel- en perenbomen verzameld. Samen met droog aardappel- en
bonenloof, vermolmd hout en, volgens ons, onbruikbaar hout, dan nog
wat oude kranten en voldoende petroleum en voor alle zekerheid een
halve ﬂes wasbenzine, beloofden een geweldig vreugdevuur. Onze vaste
stookplaats was vlak bij het huisje, waar vroeger een varkenshok had
gestaan, ver genoeg bij de bomen vandaan. De petroleumkan en het
restant wasbenzine werden open tegen het huisje geplaatst en ging de
fik in de brandstapel. Plots kwam tante, op haar kenmerkende huppeldraf,
naar buiten en sloot zich op in “’t hooissie”. Door de dichtklappende deur
vielen de kan en de ﬂes om en de inhoud viel klokkend tegen de voet van
het huisje. Plotseling liep het vuur razendsnel van de brandstapel door
naar “’t hooissie” dat even later in brand vloog, dikke roetzwarte wolken
de lucht injagend. Op dat moment kwam opa naar buiten en tegelijkertijd
ging de deur van het ‘hooissie’ open en kwam tante Jacoba met grote
schrikogen, een roetzwart gezicht en met de klis (aan opa of oma vragen)
op de enkels naar buiten stuiven.
Met open mond keken we toe hoe het huisje in enorme vlammen opging
en hoorden we het glasraampje uit elkaar barsten. Plotseling zakte heel
langzaam het huisje achterover de sloot in, waar een grote stoomwolk de
vlammen doofde gevolgd door scherven van de pot die ook door de hitte
was gebarsten.
Van opa kregen we prompt woordeloos een draai om de oren, evenals,
om voor alle zekerheid niemand te missen, een paar neven die toevallig
aan kwamen lopen om te kijken waar toch al die vlammen en rook
vandaan kwamen.
De huizen zijn al lang geleden gesloopt, de fruitbomen gerooid en de
sloot is al jaren geleden gedempt. In dit verhaal dient u er rekening mee
te houden dat namen en stookplaats zijn verzonnen, maar mocht u
toch zichzelf of iemand anders in dit verhaal herkennen, koester dan uw
herinnering.

Jannie Kruidenier
06 53 97 90 22

Burgemeester Zahnweg 52
3267 AC Goudswaard

info@salondeverademing.nl
www.salondeverademing.nl

Even tijd voor jezelf

Polderpraat
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Proef onze liefde
voor aardappels!
kwaliteit van ons land

100%

aardappels
vers van het land
natuurlijk
Geen toevoegingen

Waar te koop?
Noordweg 1
Goudswaard

Contact en social media
Noordweg 1
Volg ons en blijf
3267 BB Goudswaard
op de hoogte van
06 82 57 82 64
onze friet en
aardappels!
info@verseboerderijfriet.nl
www.verseboerderijfriet.nl
/verseboerderijfriet

alles in huis voor het perfecte klimaat

airconditioning & warmtepompen
advies

installatie

onderhoud

06 23 46 51 66
info@allcoolkoeltechniek.nl
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www.allcoolkoeltechniek.nl

Een stekkie naar boekliefhebbers bekkie
Het begon in 2002 met de verkoop van twee
boeken. Die boeken lagen in de garage van
ons pas gekochte huis. Via Marktplaats
waren ze zo weg. Nu staat er op hetzelfde
adres een echte Boekenstek.

Op zaterdagmorgen zijn we geopend 9.00 uur
tot 12.30 uur. Tot het einde van het jaar zijn we
ook op vrijdagavond van zeven tot negen uur
open. Kom gerust kijken, de koffie (of thee)
staat klaar.

Je rolt erin. Eerst stonden er overal boeken in
huis. Vervolgens hebben we een gedeelte van
de garage ervoor gebruikt. Ook dat werd te
klein. Na een jaar of vijf in Nieuw-Beijerland
op het bedrijventerrein gezeten te hebben,
zitten we sinds mei dit jaar vlak bij huis. Beter
gezegd: aan huis. Een echte Boekenstek aan de
Burgemeester Zahnweg 50 in Goudswaard.

We hebben allerlei soorten boeken, nieuw
en tweedehands: theologie, kinderboeken,
romans, literatuur, geschiedenisboeken,
kunstboeken, stad- en streekhistorie, boeken
over de Hoeksche Waard enz.
Mocht uw boek er niet bij staan. Geen
probleem! Dan bestellen we het voor u.
Een voorproefje? Bekijk onze website:
www.boekenstek.nl
Een vraag? Stuur gerust een mail:
info@boekenstek.nl, of bel 0186 694737.
Tot ziens bij Boekenstek!

Pleun-Jan Heistek

Boekenstek, de term “stek” zit natuurlijk in
mijn naam (Heistek) en een ”stek” is ook een
plaats waar je je thuis voelt. Of een plek waar
je wat kunt vangen.” Hopelijk gelden beide
betekenissen!

Knipsel ‘Verrader van Ds. Fokkema voor zijn rechters’ - 6 nov. 1946

Weer een geslaagde actie
met de statiegeld opbrengst
In kwartaal 3 van dit jaar heeft Koffie-genoten meegedaan met de
statiegeldactie bij Coop Goudswaard Louwen. Dit heeft een donatie
opgeleverd van € 333,60. Zo hé, wat een bedrag!
Blij verrast…dit gebruiken wij om bv-knutselspullen te kopen voor een
creatieve activiteit.
Ook voor ons jaarlijks uitstapje kunnen we wel een bijdrage gebruiken.
En wat te denken aan onze kerstmaaltijd die vaak net iets duurder
uitvalt...
Kortom, wij zijn dankbaar voor dit steuntje in de rug die geheel ten goede
komt aan onze dorpsgenoten.
Namens alle bezoekers én vrijwilligers van Koffie-genoten hartelijk dank!

Polderpraat
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H.C. Kleijn
Onderhoudsbedrijf@hckleijn.nl
De Stiel 11
3267 CA Goudswaard
06-21543848

UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT
UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT

UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEEL
IMPORT • EXPORT • CONSUMPTIE- EN POOTAARDAPPELEN
Kleinjan’s aardappelhandel B.V.
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard

IMPORT • EXPORT
CONSUMPTIEEN POOTAARDAPPELEN
Tel.:•0186‐692900
• Fax.: 0186‐691491

UW PARTNER
VOOR HANDEL EN TEELT
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
Kleinjan’s aardappelhandel B.V.
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
Tel.: 0186‐692900 • Fax.: 0186‐691491
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl

IMPORT • EXPORT • CONSUMPTIE- EN POOTAARDAPPEL
Kleinjan’s aardappelhandel B.V.
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
IMPORT • EXPORT
• CONSUMPTIEEN0186‐691491
POOTAARDAPPELEN
Tel.: 0186‐692900
• Fax.:
aardappelhandel B.V.
E‐mail: Kleinjan’s
info@kleinjansaardappelhandel.nl
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
Internet:
www.kleinjansaardappelhandel.nl
Tel.: 0186‐692900 • Fax.: 0186‐691491
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl
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Leenheerenpolder
Het is alweer een tijd geleden dat wij iets hebben verteld over de Leenheerenpolder.
Zoals u weet zijn er in ons dorp verschillen van mening over de ontwikkeling van de
Leenheerenpolder. De dorpsvereniging heeft zich al van begin af aan positief opgesteld en heeft
samen met de toenmalige Gemeente Korendijk en andere partijen de eerste schetsen gemaakt.
De dorpsvereniging heeft toen ook stevige kernvoorwaarden vastgelegd in dit plan. Zoals een
fatsoenlijk ontsluitingsweg via de zuidelijke of noordelijke route en niet over de beneden en boven
Molendijk. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de invulling van het plan.
Natuurlijk is er groep in Goudswaard die het hele project willen afblazen, hetgeen in deze fase echt
niet mogelijk is. Verzetten heeft geen zin. We zullen met alle inwoners van Goudswaard moeten
denken aan de toekomst van ons mooie dorp en er alles aan moeten doen om de kenmerken van
Goudswaard te behouden.
De dorpsvereniging zit daarom met 2 afgevaardigen in de klankbordgroep Leenheerenpolder.
Ook zijn er in deze klankbordgroep afgevaardigen van ondernemers, sportverenigingen,
Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, kerkgenootschappen, dijkenoverleg, HWL, LTO,
particulieren, belanghebbenden etc.
De klankbordgroep wordt aangestuurd door de projectgroep, bestaande uit Gemeente,
Projectontwikkelaar, natuurorganisaties en Provincie.
De projectgroep komt met voorstellen, waarop de klankbordgroep kan reageren. Dit gaat soms met
veel vuurwerk gepaard. Uiteindelijk zal de stuurgroep (wethouder, de gemeenteraad , provincie,
kwaliteitsteam en projectontwikkelaar) een definitief ontwerpplan moeten voorstellen, zodat alle
partijen deze kunnen ondertekenen, waarbij rekening gehouden zal moeten worden betreffende
het zwaarwegende advies van de klankbordgroep.
Deze ondertekening zal zeker nog even duren, omdat te plannen van de Leenheerenpolder
voortdurend veranderen. Aangenomen wordt dat er einde volgend jaar een overeenkomst zal zijn.
U begrijpt natuurlijk wel dat de eerste spa in de grond nog lang niet gezet kan worden. Optimisten
gaan er van uit dat er in 2022 gebouwd gaat worden in de kop van de Leenheerenpolder We zullen u
verder volgend jaar informeren gedurende een inloopavond hoe de status is van het project.

Buurtpreventie

Er is een buurtpreventie WhatsApp
actief om ons dorp nog veiliger te maken.
U kunt zich hiervoor aanmelden via:
wabpgoudswaard@gmail.com

Nieuws over én voor Goudswaard? Deel het in de Polderpraat!
De redactie van de Polderpraat is op zoek naar verhalen en foto's over Goudswaard.
Heeft u of heb jij iets interessants te vertellen over ons dorp? Deel het met de redactie.
Zie de colofon voor de sluitingsdatum en contactgegevens.
Polderpraat
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Mosterd & Meer
Polderboom 7
3267 BH Goudswaard
Openingstijden:
Donderdag & vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
En op afspraak.
Mosterd, jam, chutney, sausen, culinaire cadeaus.

van dijk
van dorst
schilperoort
notarissen
OUD-BEIJERLAND

&

MAASDAM

WWW.NOTARISHW.NL

Graafmachineverhuur
P.A. den Hollander
en
Den Hollander Service Goudswaard
Tel: 06-53568077 / 06-51586960 / 0186-690702

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag * 09 tot 17 uur
18 tot 20 uur (alleen heren)
Donderdag 09 tot 17 uur
18 tot 20 uur **
Vrijdag
09 tot 15 uur
Zaterdag
09 tot 12 uur
**
**
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Zonder afspraak
Uitsluitend op afspraak

Polderpraat
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Polderboom 5
3267 BH Goudswaard

 0186-690280

www.knippenzobijdiana.nl

Het adres voor:
• graafwerkzaamheden
• doorspuiten van rioleringen
• bestratingen
• rooien en zagen van bomen
• vlonders en beschoeiingen
• zand
• grind
• grond
• erfverharding

Klacht of melding over uw omgeving?

Adverteren in de Polderpraat

?

Neem contact op met de redactie.

Zo geeft u het door
• Met de eenvoudig te installeren smartphone-app Fixi kunt
u meehelpen aan het verbeteren van uw buurt door schade
of gebreken in de openbare ruimte aan de gemeente te
melden. Download Fixi in de App Store of Google Play Store.
• Meld het via www.gemeentehw.nl
• Of bel 14 0186 / 088-647 36 47
Voor storing aan de openbare verlichting kunt u bellen met
Nijkamp Aanneming, tel. 076 - 581 06 58.

Schaartje
Met het vertoonde zilveren schaartje (in doos met bijbehorende vingerhoed) heeft
mevr. Quist onder toezicht van notabelen en schooljeugd, een lint doorgeknipt,
waardoor Dorpshuis ‘De Coorndijk’ in Goudswaard voor geopend werd verklaard.
Wellicht weet iemand nog wanneer dit geweest zou kunnen zijn?
Het schaartje is via via bij de fam. Kuijer aan de Molendijk (Zwarte Schuur)
terecht gekomen die het aan het museum heeft geschonken via de
Dorpsvereniging. Onze hartelijke dank hiervoor.

Polderpraat
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van Gymnastiekvereniging Turnlust
voor iedereen die wil en kan

BODY-FIT

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Akkerbouw
• Veehouderij
• Vollegrondsgroente
• Grondverzet met GPS
• Cultuurtechnische werken
Bel voor meer informatie met:
Hans van Driel  06 53 66 26 40

lekker bewegen op muziek
vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur
gymzaal Vaartweg Goudswaard
o.l.v. Silvia Kooijman-Damen
info 06 12 10 30 70 of 0186 69 44 18

www.loonbedrijfvandriel.nl

Nieuwe Locatie

Onderhoud
alle merken

APK

Tuinderij en weekendwinkel

Reedijk 1A / Heinenoord T. 0186-602101 I. www.hoekagf.nl

Elke maandag van 8.00 uur tot 12.00 uur
tegenover supermarkt Coop aan de Polderboom.

NIEUWE OOGST MANDARIJNEN & SINAASAPPELS!
• Vers gesneden wintergroenten: boerenkool, zuurkool,
schoongemaakte spruitjes, enz...
• Kijk voor actuele aanbiedingen op onze Facebook pagina

Van harte welkom bij onze standplaats!
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JCS Auto’s
Thomas Edisonstraat 7
3284 WD Zuid-Beijerland
T. 06-20 93 47 66 • www.jcsautos.nl

JCS Service
Thomas Edisonstraat 7
3284 WD Zuid-Beijerland
T. 06-25 43 04 29 • www.jcsservice.nl

Korendijkse Slikken
Op woensdag 23 oktober 2019 was de feestelijke opening van het
natuurgebied Korendijkse Slikken dat dit jaar een ware metamorfose
heeft ondergaan. Verbeteringen voor de natuur en het beleven
daarvan maken het gebied aantrekkelijker voor dier en mens.
Bezoekers kunnen vanaf een nieuw wandelpad en kijkhut het
gebied bewonderen. En dat levert mooie plaatjes op.

Uitnodiging
Bij deze laten wij u weten dat alle leden van de dorpsverening en
geinteresseerde bewoners uit Goudswaard zijn uitgenodigd, door
Natuurmonumenten om met gidsen een excursie, in de hernieuwde
Korendijkse slikken bij te wonen.
Deze excursie is gratis en zal plaatsvinden ergens tussen half februari
en half maart volgend jaar en zal plaatsvinden op een zaterdag.
Aangeraden wordt om goede wandelkleding en stevige schoenen
aan te trekken.
De officiele datum zal in de 1e Polderpraat van 2020 bekend worden
gemaakt, of eerder via onze website, of mail.
Gaarne horen wij van u, of u zin heeft om deze prachtige 1,5 uur
durende excursie in de Korendijkse Slikken te willen bijwonen.

Polderpraat
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Kaart van de Hoeksche Waard - 1917

Neemt u ook eens een kijkje op onze website: www.coorndijk.nl
AANMELDINGSFORMULIER ALS LID DORPSVERENIGING ‘DE COORNDIJK’
Naam

:

Geboortedatum

:

Straat/Huisnummer

:

Postcode/Plaats

:

E-mail

:

Telefoon

:

Datum

:

Handtekening

:

Het jaarlijkse contributiebedrag bedraagt slechts € 2,- per lid en kan overgemaakt worden naar ons rekeningnummer NL 03 RBRB 0956 1483 79 bij de
RegioBank t.n.v. Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’ te Goudswaard, o.v.v. contributie 2019. Uiteraard kunt u ook contant betalen aan de Penningmeester
waarvoor u een betaalbewijs kunt vragen. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst door ons van het contributiebedrag. Deze ingevulde strook s.v.p.
inleveren bij de penningmeester aan de Burg. Zahnweg 26, 3267 AC te Goudswaard.

Deadline Polderpraat
De Polderpraat is een uitgave van Dorpsvereniging
De Coorndijk, verschijnt in een oplage van circa
900 stuks en wordt verspreid in Goudswaard en
omgeving. Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt

Sluitingsdatum voor berichten/stukjes is

Kosten advertenties
Tarief per jaar (4 edities) bij vooruitbetaling.

uiterlijk 25 februari 2020!

1/8 pagina

95x65mm

€

45,-

1/4 pagina

95x135mm

€

75,-

tot doel de leefbaarheid en de saamhorigheid in Goudswaard

1/2 pagina

190x135mm

€ 135,-

Redactie Polderpraat		

te verhogen. De redactie behoudt zich het recht voor alles wat

1/1 pagina

210x297mm

€ 245,-

E-mail: t.roodbol@chello.nl

de redactie geen verantwoordelijkheid. De Polderpraat heeft

Colofon

daarmee strijdig is niet te plaatsen of aan te passen.
Vormgeving: Laurens Melissant

