
 
 
 

 
 September  2019                              

 
  
 De Verstoever wordt in stand gehouden door een bijdrage van 
Plaatselijk Belang Stuifzand en onze adverteerders. De Verstoever wordt 
door vrijwilligers gemaakt en verspreid, dus echt een Stuifzands blaadje. 
Heeft U  iets wat onder de aandacht gebracht moet worden stuur een 
berichtje of neem contact met ons op, we plaatsen het graag. De 
Verstoever komt  ook elke keer online op Stuifzand.net. 
 
   
  

Groeten Het Verstoever Team, 
 Annelies ,  Sandra, Cora en Emmy. 
Mail : verstoever@live.nl   of Kolkweg 10 B. 

 
OUD PAPIER   

Het oud papier wordt  dinsdag  17 september  vanaf                  
18.45  uur opgehaald! 

Wilt u uw oud papier in handzame dozen of papieren zakken verpakken 
en ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit! 
Volgende datum :       
 
Dinsdagavond:   19 november, 21 januari , 17 maart , 12 mei  en 
23 juni  .                 
 
Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking, 
Ouderraad O.B.S de Zandloper. 

 

mailto:verstoever@live.nl


 
 
 

 

                                                         

 
 

 
 

___________________________________________________________________________________- 
 
 
 
 
 

 
Professionele verzorging voor uw voeten.  
Behandeling van de diabetisch/reumatische voet  
en nagelbeugeltechniek. 
 
Salon aan huis.     Behandeling bij u thuis is ook 
mogelijk.     
 
   
Lida Valk – van Dalsem 
Eisenweg 22, Stuifzand 
Tel: 0528 - 273404,  mobiel: 06 - 23833035 
B.G.G. mogelijkheid inspreken voicemail 



 
 
 

 

K.S.V.S. 
Kom ook eens gezellig een balletje gooien 

bij de klootschietvereniging Stuifzand. 

Elke week vanuit het Dorpshuis te 

Stuifzand.  

Tevens verhuren wij ook het materiaal, 

bijvoorbeeld een feestje, familiedag enzzz. 

Voor meer informatie neem contact op met Auke Heins tel: 0528-276641. 

Elk jaar diverse datums kinderklootschieten vanaf 6 jaar   

 

 

                               BINGO 
 

Elke maandagavond  organiseert K.S.V.S. een gezellige bingo in Ons 

Dorpshuis. Zaal open 19.00 uur. Met mooie geldprijzen en een jackpot van € 

225,-   aanvang bingo 20.00 uur   bingo kaartverkoop voor aanvang 

 

__________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
www.riekusveninga.nl 
 
    

   Riekus & Ilonka Veninga Hoofdweg 7 
   7934 PD Stuifzand   Tel: 0528-250848  Mob: 06-53235046 

 
 

http://www.riekusveninga.nl/


 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 Handelsonderneming M. Pero  
 

 inkoop, verkoop en reparatie van auto’s 

 inkoop, verkoop en reparatie van 
landbouwmachines 

 inkoop, verkoop van uw tuin en park machines 
en onderhoud. 

  
 
M. Pero 
Molenweg 8a 
7936 PB 
Tiendeveen 
06-19354804 
 

 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”  te Stuifzand  
 
Bij overlijden dient u contact op te nemen met uitvaartverzorging Peter 
van Slochteren, bereikbaar onder telefoonnummer: 06-50842414 
of/b.g.g. Elsje Otten tel. 06-27335188.  
Dag en nacht bereikbaar!  
 
Geboorten en nieuwe leden kunt u aanmelden bij de penningmeester, 
mevr. Monique Bening.  
 
Zij is bereikbaar via email: dle-stuifzand@live.nl of telefonisch 06-
51648614 (na 18.00 uur). 
 
 

         



 
 
 

 

 

      
 

Zwartschaap 22, Stuifzand 
Telefoon 06-17720615 

www.stalzwartschaap.nl 
info@stalzwartschaap.nl 

 

 

 Volg ons op 
 

 

         
     ______________________________________ 

 
 
 
 

Brand Bouwservice 
 

Zwartschaap 8 
7934 PC Stuifzand 

Nieuwbouw,onderhoud, verbouw en recreatiebouw. 
Tel.: 0528-264960 / Fax.: 0528-235628 / Mob. Nr.: 06-53650176 

 



 
 
 

 
 
 

  Kaas uit eigen regio, 
Met zorg en duurzaam   geproduceerd. 
 
Bezoek onze nieuwe site 
 
Biologische Kaasboerderij JUSTA 
Hoofdweg 3 
7934 PD Stuifzand. 
Tel. 0528 263 632 
www.justakaas.nl 
info@justakaas.nl 
 

Ambachtelijk gemaakt van 
rauwe melk. 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

http://www.justakaas.nl/
mailto:info@justakaas.nl
http://www.justakaas.nl/justakaas.nl


 
 
 

Bereikbaarheid SWW / de Smederijen in de dorpen. 
 
Alle wijkteams in alle dorpen zijn samengevo  egd tot één groot 
dorpenteam Smederijen. Dit houdt in dat alle woonconsulenten van de 
woningstichtingen, medewerkers van de gemeente (wijkbeheerder en 
handhaving), 
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (opbouwwerk, jongerenwerk, 
maatschappelijk 
werk) en de politie (wijkagenten) één vast adres hebben gekregen. 
Wanneer u contact zoekt met een van bovenstaande personen, kunt u 
terecht in het wijkkantoor van de Smederijen in Dorpshuis Het Anker in 
Hollandscheveld. De medewerkers zijn op wisselende momenten op het 
kantoor aanwezig. 
 Voor uw financiële vragen (belastingen, schulden, betalingsregelingen, 
papieren invullen e.d.) kunt u terecht op het 
spreekuur van de vrijwilliger financiële hulp.  

Openingstijden en contactgegevens 
Het kantoor is van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 tot 
12.30 uur, metuitzondering van de schoolvakanties.  
Op andere tijden is het kantoor niet altijd bezet door afspraken buiten de 
deur. Wilt u iemand in het bijzonder spreken of op een ander tijdstip, dan 
is het verstandig vooraf even te bellen voor een afspraak. 
 
 Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 
0528 343881 (u kunt ook de voicemail inspreken en wordt dan teruggebeld) 
of te mailen naar welzijn.dorpen1@swwh.nl.  
Wilt u dringend een medewerker van de SWW spreken? Neemt u 
dan contact op met het centraal bureau van de SWW aan Het Haagje 119 te 
Hoogeveen, 
 tel 0528 278 855. t: 0528 343 881 

 
De volgende Verstoever verschijnt  op 12 november , kopy kan 
ingeleverd worden tot uiterlijk 9 november  , te laat 
ingeleverde kopy kan niet meer geplaatst worden.  De 
verantwoording/ toestemming voor het plaatsen van 
aangeleverde kopy  in de Verstoever ligt bij de inzender, in 
verband met de  wet op de privacy. 

mailto:welzijn.dorpen1@swwh.nl


 
 
 

Koersballen : Iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur 

tot 16.30 uur wordt er koersbal gespeeld in Ons 
Dorpshuis. 

Wilt U eens weten wat koersbal nu precies is of wilt U 
meer bewegen maar weet niets te verzinnen of wilt U 
gewoon eens lekker bijpraten met anderen  Kom dan 
eens een kijkje nemen en  probeer het gewoon !! 

--------------------------------------------------------------------- 
Wilt u ook  adverteren in “De Verstoever” 

Wij plaatsen uw advertentie in elke uitgifte van de Verstoever. De 
Verstoever heeft een oplage van 280 stuks en bereikt hiermee alle 
gezinnen binnen en buiten de kom van Stuifzand. De Verstoever 
verschijnt 6 x per schooljaar en u advertentie komt dus hierdoor1680 
maal in de picture. 

Hierbij de spelregels om te adverteren in de Verstoever: 
- De tarieven zijn voor ½ pagina € 50,-- en hele pagina € 100,-- per 

schooljaar. Dit zijn de standaard tarieven. Indien men een 

afwijkend formaat wenst, neem dan contact op met de 

contactpersoon. 

- U geeft accoord voor de looptijd van adverteerperiode van 

minimaal 1 schooljaar 

- De factuurbedrag  wordt per incasso geïnd  en u krijgt een 

schiftelijk factuur 

- Indien men een eenmalige bijlage ter verspreiding bij de 

verstoever wenst aan te bieden zijn hiervoor de kosten € 10.--. 

- Uw advertentie kunt u sturen naar E-mail verstoever@live.nl 

Contactpersoon als u wenst te adverteren is:  Bert Bouwmeester. 
 Tel. nr 06-22773338  E-mail: bert.bouwmeester@planet.nl 

mailto:verstoever@live.nl


 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Biljarttoernooi Stuifzand. 
 
In de eerste week van november wordt het jaarlijkse Stuifzandse 
Biljarttoernooi weer georganiseerd.  Leden van de Stuifzandse 
biljartclubs kunnen hier aan deelnemen. Ben je geen lid van een club, 
maar woon je in Stuifzand en wil je mee doen kan dat uiteraard ook.  
Opgeven  bij de organisatie : 
 
Albert Pol, Evert Driessen, Albert Blokzijl en Harry Blokzijl 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Het adres voor: 

 Paard- en ponyrijles 

 Western-rijles 

 Pensionstalling 

 Ponykampen 

 Feestjes en partijen 

 Dagbesteding 

 Familiedagen 

 Etc. 

Kom eens langs om te informeren naar de mogelijkheden ! 
Adres: Stuifzandseweg 59A, 7934 PN Stuifzand, tel.nr. 0528-278437 
Internet: www.manegedebuitenwijck.nl, email: info@manegedebuitenwijck.nl 

----------------------------------------------------------------------------                                 

http://www.manegedebuitenwijck.nl/
mailto:info@manegedebuitenwijck.nl


 
 
 

 
                           

 

   Mts Koopman - Blokzijl 
Biologisch melkvee-fokbedrijf Wonderland 

Brandligtsdijk 12, 7934 PH te Stuifzand 

Groepsaccommodatie verhuur 10 pers. 

Verkoop echte boerenmelk    

Gerwin & Sandra 

 0628845238 – 0650232363 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------- 

Bork Stuifzandrun 20 oktober 2019 

Beste Stuifzanders, 

20 oktober aanstaande wordt door HAC’63 al weer voor de derde keer 

de Bork Stuifzandrun georganiseerd.We hebben naar de reacties van 

deelnemers geluisterd en een paar kleine maar leuke wijzigingen in het 

geheel gebracht. 

Bij de jeugd wedstrijd is een 500 meter toegevoegd voor kinderen tot en 

met 6 jaar. De 7-11 jaar loopt een 1km en 12-15 2km. 

De wedstrijd is voor alle kinderen t/m 11 jaar is gratis. 



 
 
 
 De wedstrijd vanaf 16 jaar is 5 of 10 km en het parcours van 5km 

lengte wordt dus 1 of 2x gelopen. 

Het parcours start bij Ons Dorpshuis (iets verder voor de 5 en 10 km) en 

gaat dan via de Hoofdweg, Brandligstdijk, Pesserdijk, Siberië en 

Zwartschaap, terug naar Ons Dorpshuis aan de Hoofdweg.  

Ook nieuw dit jaar is een prijs voor de beste Stuifzander of Stuifzandse, 

dit geldt voor zowel de 5 als 10 km! Verder verdient ieder natuurlijk 

eeuwige roem 😊 

Dit is hopelijk een mooie uitdaging voor Stuifzanders om aan een 

hardloopwedstrijd deel te nemen.  

Door deze wedstrijd zal er op de wedstrijd dag een tijdelijke 

verkeersstremming zijn op de Hoofdweg. Om één en ander in goede 

banen te leiden krijgen we voor het regelen van het verkeer 

ondersteuning van de verkeersregelaars van de VVVS. Graag de 

aanwijzingen van deze mensen volgen inzake stremmingen en waar je 

langs kan op de dag van de wedstijd.  

De dorpskern blijft bereikbaar vanaf richting Hoogeveen. 

Informatie met betrekking tot wedstijd zijn te vinden op de flyer en 

eventueel ontbrekende informatie staat op de site: 

www.borkstuifzandrun.nl 

Sportieve groet, 

Jacqueline ten Brummelhuis 

PS – wil je als vrijwilliger bij de wedstrijd helpen? Handjes zijn welkom, 

bel mij even. 

 

 



 
 
 
Aan de bewoners van Stuifzand  

Op zondag 20 oktober 2019 zal voor de derde keer de Bork Stuifzandrun 

plaats vinden in ons dorp. Dit is een hardloopwedstrijd die georganiseerd 

wordt door HAC’63.   

Voorheen was er altijd een crossloop, die door de landerijen en bossen 

achter ons dorp ging in Maart van elk jaar. Echter, door continue 

veranderingen in het gebied waarin gelopen wordt is de cross niet meer 

haalbaar.  

Er is daarom gekozen over te stappen op een wegwedstrijd. Er is een route 

door ons dorp uitgezet over 5 km. Deze ronde zal 1 of 2 maal gelopen 

worden.  

Voor de jeugd is er voorafgaand aan de wedstrijd voor de volwassenen 

een jeugdloop over 500 meter en 1 en 2 km. Tevens is er ruimte voor 

Wheelers en handbikers om deel te nemen omdat het parcours geheel 

verhard is. 

We hopen op een behoorlijk aantal supporters die de sportievelingen 

komen aanmoedigen op het start/finishterrein bij Ons Dorpshuis en 

natuurlijk langs de route. 

U als direct aanwonende zult te maken krijgen met Verkeersmaatregelen. 

Ten behoeve van de veiligheid voor de lopers en supporters, is het 

noodzakelijk dat er tussen 12:30 uur en 16.00 uur een aantal 

verkeersmaatregelen worden genomen. Er zullen een aantal straten 

tijdelijk en soms slechts gedeeltelijk afgesloten worden. Er wordt ernaar 

gestreefd deze afsluitingen zo efficiënt en doeltreffend mogelijk in te 

stellen. Dit zou kunnen betekenen dat, op de dag van het evenement, uw 

perceel, mogelijk, per auto tijdelijk niet te bereiken / te verlaten is. Wij 

zouden u willen verzoeken om hiermee rekening te houden. Dit voor de 

veiligheid van de lopers en uw eigen gemak. Bij deze brief treft u ook een 

overzicht van de route die gelopen gaat worden. Afsluitingen Op de 

volgende wegen is de het doorgaand verkeer (gedeeltelijk) gestremd 



 
 
 
gedurende de aangegeven tijden. Kruisend verkeer met de looproute zal 

mondjesmaat doorgelaten worden, indien de situatie dit toelaat. 

Afgesloten weg/locatie  

Van Hoofdweg Dorpshuis t/m Zwartschaap tot afslag Siberië  

Tijdstip 12.30 tot 16.00 

Van Hoofdweg dorpshuis t/m de Brandligtsdijk 13.00 tot 16.00  

Brandligtsdijk 13.45 tot 15.30  

Pesserdijk 13.50 tot 15.30 

Siberië  13.55 tot 16.00  

Zwartschaap (v.a. afslag Siberië) tot Ons Dorpshuis 12:30 tot 16.00 

De gemeente Hoogeveen heeft voor de organisatie van Bork Stuifzandrun 

een vergunning verleend. Hulpdiensten kunnen ten allen tijde het parcours 

betreden. U dient ten allen tijde de instructies van de verkeersregelaars op 

te volgen. Iedereen kan meedoen aan dit fantastische evenement! 

Inschrijven kan via inschrijven.nl of tot 30 minuten voor aanvang van de 

wedstrijd. Natuurlijk kunnen de lopers ook uw support gebruiken langs de 

route.  

Wij hopen op uw begrip voor de tijdelijke overlast die wij met ons 

evenement voor u veroorzaken.  

Hartelijke Groet,  

Vragen of opgeven als vrijwilliger : 

Jacqueline ten Brummelhuis, Zwartschaap 1, Stuifzand – 0528-274836 

Tijdens de loop zijn we te bereiken op telefoonnummer: 06 46242250 



 
 
 
Even voorstellen :  Nieuw bestuurslid Ons Dorpshuis. 

Hoi, Al jaren woon ik / wij al in Stuifzand, zal het nog sterker vertellen ik 
ben er geboren! Door onze privé omstandigheden was ik niet eerder in 
de gelegenheid om in een bestuur zitting te nemen. Nu ons leven in 
rustiger vaarwater is gekomen heb ik tijd voor vrijwilligerswerk. Ik zal nog 
een klein beetje over mijzelf vertellen en wil je meer weten? Kom dan 
gewoon een x langs, de vers gezette koffie staat altijd klaar, thee mag 
natuurlijk ook! Ik ben Tineke Eulen – Meppelink en woon aan de 
Hoofdweg 18. Zelf ben ik zelfstandig kraamverzorgster en mijn man Jan is 
schilder. Onze kinderen zijn uitgevlogen, wij hebben 2 honden en 1 kater. 
Ook heb ik hobby’s: Bakken van zoet gebak, cake en koekjes, haken, 
wandelen met onze hond Gijs, computeren, plantjes kweken en nog veel 
meer. Eigenlijk vind ik heel veel dingen mooi.   
 
Tot later,  
 
Groetjes Tineke 



 
 
 
 
 
Activiteiten Commissie 
 
Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus was het weer zo ver. Het jaarlijkse 
stratenvolleybaltoernooi. 
 Het veld was inmiddels door Jerry Bisschop voorzien van mooie 
belijning, Gerald Kleine had het wedstrijdschema gemaakt, de 
scheidsrechters stonden klaar en duizendpoot Lies Bisschop hielp met 
alle andere voorkomende dingen en verzorgde het natje en het droogje 
zodat niemand iets te kort kwam.. Sandra Blokzijl had voor vertier voor 
de kinderen gezorgd, zodat ook de jongsten lekker sportief bezig 
konden en zich niet hoefden te vervelen aan de zijlijn van het veld. 
Onder goede weersomstandigheden werd het toernooi gespeeld. 
Er deden dit jaar 6 teams mee. De Cavaljéweg bleek na een sportief 
toernooi het sterkste volleybal team te zijn en kwam in bezit van de 
beker en een mooie bos bloemen verzorgd door Mirjam van Stijl Strijker 
die waren gesponsord door Bork b.v. 
Op de 2e plek eindigde Kolkweg 2 en als 3e  Combi-Schaap. We willen 
alle deelnemers en vrijwiligers heel erg bedanken voor hun bijdrage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Margien Kats voor de 3e keer   Biljart kampioen 
 
Damesbiljartclub Over de Rooie, 
sloot het seizoen af met een 
gezellige avond. Kampioene van dit 
jaar ( en ook van de twee 
voorgaande jaren) is Margien Kats. 
Ze bleef ver voor de andere 
teamgenoten met een mooie 
eindstand en een hoogste serie van 
15..        Gefelicteerd ! 
 

 
 
 
 
 

 
Sinds moeders overlijden was ik nog maar 
weinig op de boerderij geweest. Iedereen 
was zijn eigen gang gegaan en ik had de 
anderen alleen zo nu en dan nog gezien. 
We leken op een puzzel waarvan de 
stukjes uit elkaar waren gevallen toen de 
doos kapotgegaan was…….. 
 
Zo begint het nieuwe boek dat geschreven 
is door Klaske Bakker.  Wie het boek leest 
zal de omgeving van Stuifzand herkennen. 
Klaske groeide op in de boerderij aan de 
Hoofdweg, waar  haar broer Evert nog 
steeds woont.  
 

Verschenen in 2019 bij Uitgeverij Elikser B.V. 

https://www.hebban.nl/uitgever/uitgeverij-elikser-bv


 
 
 

De Wethouders in Wonderland. 
 
Wat begon op een facebookpagina van de Bokkers, meedoen aan en 
wedstrijd om een optreden te winnen, eindigde in een gezellig 
schuurfeest met de Wethouders. 
 
Een tijd terug was op facebook te lezen dat je door stemmen op de 
pagina een optreden kon winnen in je dorp. Sandra Blokzijl reageerde 
hier op en door haar enthousiasme stemden heel veel mensen op 
Stuifzand.  
Helaas werd ons dorpje 2e en ging het feest niet door.   
Maar niet lang getreurd, De Wethouders waren bereid om een optreden 
te verzorgen, als 2e keus zoals de altijd vrolijke mannen van de 
Wethouders , vanaf de oplegger bij de schuur vertelden….. 
De sfeer zat er al  snel goed in en  het werd een hele gezellige avond, 
goed georganiseerd, de hamburger van Gerommeke maakte het 
complete en  de dienstdoende agenten die een kijkje kwamen nemen 
waren erg tevreden over alles. 
 
Vele helpende handen en vrijwilligers zorgden voor een mooi 
opgeruimde en aangeklede schuur en gezien de vele leuke reacties op dit 
spontane intiatief  kan iedereen terug kijken op een geslaagde avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ( foto : facebookpagina van De Wethouders) 
 



 
 
 
Kaartclub  “Ons Dorpshuis “  
        
Mevr. J. de Graaf   tel. 331344      ( jokeren) 
   Dhr. H. Mulder         tel. 262766       ( klaverjassen)  
      Dhr. Jt. De Groote   tel. 331206 

 
Klootschietvereniging  K.S.V.S    Dhr. A. Heins       tel. 276641                                               
  
                                                      

 
Koersbal  : Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur, kom eens kijken 
.In Ons Dorpshuis. 
                                           

 
 
Website  Stuifzand.net       
                 Nelleke. van Rij  ( website)      stuifzand.online@gmail.com   
                 Emmy. Weessies         tel. 852397 ( Verstoever) 
 

 
 
Biljartclub ’t Kun Beter     Dhr. R.Dolfing    tel. 267493 
                                             Dhr. G. Roffel    tel. 331325 

 
Biljartclub  “De Doorzetters”    Dhr. R. Post tel. 0622496275 

Biljartclub  : Krijt op Tijd ‘”    Dhr. H. Blokzijl tel 0528-852397     
 Biljartclub “Ons Dorpshuis”’   Dhr. H. Blokzijl     tel. 852397 
Biljartclub “Net Nie”’    Dhr. E. Bremer tel. 06 52373494 
Damesbiljartclub   “’ Over de Rooie “’ tel Loes 331238 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vereniging Vrijwillige Verkeersregelaars Stuifzand 
                                                tel. 0528-270081   

                                                              
 



 
 
 
Vrouwen van NU Stuifzand / Fluitenberg. 
Mevr. Jannie Brand-Lowijs tel  263225    penningmeester 
Mevr . Fien Oostingh-Brakel     341863     notulist 

 
Vereniging Ons Dorpshuis 
Ons Dorpshuis tel.  262577   Hoofdweg  6  Stuifzand 
------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                             

Ijsvereniging  Ons Genoegen   J. Post  tel  276150 
www.ijs-vereniging-ons-genoegen-stuifzand.nl 
_________________________________________________________ 
 
 Werktuigenvereniging  E. Bakker  tel.  263632 
 

 
Plaatselijk  Belang Stuifzand  B. Bouwmeester  06-22773338 

 
Peuter groep/BSO/KDV  Bij de Meiden  
  mail : zandkanjers@bijdemeiden.nl of  

          bel: 06-82646160 

 

 
Begrafenisvereniging De Laatste Eer     A. Blokzijl 06-37613116 
  M. Bening 06-51648614 (na 18.00 uur) 
                dle-stuifzand@live.nl 

Activiteitencommissie   Marjan   tel  797927 
 

 
Feestcommissie  Feest in Stuifzand    
 

 
Koersballen  iedere dinsdagmiddag. 
Inlichtingen Ons Dorpshuis   tel. 262577 

 
Gemeenteloket Hoogeveen   tel . 140528     www.hoogeveen.nl. 
 

mailto:zandkanjers@bijdemeiden.nl

