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10 maart 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 5 maart 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Live Muziekbingo27
f e b r u a r i

Dag allemaal,
Op zaterdag 27 februari a.s. organiseert Ruiner-
wold Onderneemt een LIVE ONLINE MUZIEK BINGO, 
voor de bevolking van Ruinerwold (en omstreken), 
aanvang 21:00 uur.
De live muziek zal worden verzorgd door KARAM-
BAM!
De opbrengst van de avond is bedoeld ter onder-
steuning van onze leden die het lastig hebben in 
deze corona tijd. Denk daarbij aan de horeca, kap-
pers, schoonheidssalons, pedicures, de toeristische 
sector, etc. Zo willen we bijvoorbeeld van een deel 
van de opbrengst prijzen gaan kopen bij lokale 
ondernemers.

Maak jij als ondernemer momenteel 
ook een financieel lastige tijd door?
Meld je dan via info@ruinerwoldonderneemt.nl 
zodat wij dit kunnen meenemen.
Uiteraard gaan wij discreet met de aanmeldingen 
om!
Er zijn ook ondernemers die het momenteel goed 
doen en bereid zijn om anderen een helpende hand 
te bieden. Ook deze mensen kunnen we gebruiken 
voor de live muziek bingo, door mooie prijzen ter 
beschikking te stellen, zodat er meer mensen deel-
nemen en we meer bingokaarten zullen verkopen.

Heb jij een mooie prijs in gedachten 
voor de muziek bingo?
Mail ons dan ook via info@ruinerwoldonderneemt.
nl, dan nemen we als bestuur contact met je op.

Wil je gezellig vanuit huis meedoen 
met de muziek bingo?
Geef je dan op via:  
https://ruinerwoldonderneemt.nl/bingo

Tijdens de bingo is er uiteraard ook ruimte voor 
verzoekjes! Misschien wil je iemand een hart onder 
de riem steken in deze lastige tijd, of wil je laten 
weten dat je iemand speciaal vindt? Genoeg goeie 
redenen te bedenken, dus vul tevens jouw favoriete 
verzoeknummer in (artiest + titel) en geef even aan 
voor wie je dit nummer aanvraagt en waarom.
De bingokaarten kunnen worden afgehaald op za-
terdagmiddag 27 februari tussen 13:00 en 17:00 uur 
bij Dorpshuis De Buddingehof Ruinerwold. Betaling 
kan contact of per PIN.
LET OP: De avond bestaat uit 9 rondes (3 bingo-
kaarten) met vele fantastische prijzen. Kosten voor 
deelname: EUR 10,00. Uiteraard mag je met meer-
dere bingokaarten meespelen!

#SteunDeLokaleOndernemer
We zitten momenteel helaas nog steeds in een 
bijzondere situatie waarin weinig mogelijk is en 
waarbij ondernemers zwaar getroffen worden.
Deze ONLINE MUZIEK BINGO kan hopelijk voor een 
beetje positiviteit zorgen en het belangrijkste is dat 
we onze ondernemers hiermee kunnen ondersteu-
nen!

We hopen van jullie te horen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ruinerwold Onderneemt



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜  27 maart Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

 ➜  30 maart Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜  13 april Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜  20 april Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 
Berghuizen

 ➜  29 mei Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

 ➜  31 juli Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 
Oosteinde

Eindelijk winter
Het begon met een paar fikse sneeuwbuien en de 
vrees was dan ook dat er bij vorst van een goede ijs-
vloer geen sprake kon zijn. Op dinsdagmorgen ging 
het bestuur toch maar schouwen, en het viel gewel-
dig mee. Voelde iets ribbelig, maar bij aanhoudende 
vorst viel er goed op te schaatsen. Woensdagmor-
gen gaan we opnieuw schouwen en kunnen we 
besluiten om de ijsdikte te meten. We meten 7 a 8 
cm. We gaan de baan uitzetten en informeren de 
basisscholen dat de baan ‘s middags voor de jeugd 
open gaat.
‘ s avonds is openstelling nog niet verantwoord. 
Donderdags besluiten we om de baan in blokken 
van twee uur voor onze leden open te stellen tot 
een max van 150 personen( incl.jeugd) per blok. 
Hiermee voldoen we aan alle voorschriften. Een 1 
richtingsroute is ook onderdeel van de voorschrif-
ten.
Het is een succes. De baan blijft open tot zondag-
avond 20.15 uur. We verwelkomen +/- 600 leden 
en schrijven +/- 100 nieuwe leden in. Ook diverse 
leden uit Meppel; Zuidwolde; Koekange en Ruinen. 
Ruinerwold was de eerste baan in de regio die leden 
kon toelaten.
Het bestuur heeft louter positieve reacties ontvan-
gen en kijkt dan ookzeer tevreden terug op deze 
fantastische winter periode.

Knuffels uit tijdens 
valentijnstour
Speelboerderij De Drentse Koe uit Ruinerwold 
heeft op zondag 14 februari een Valentijnstour 
door Drenthe gemaakt. Diverse kinderen werden 
bezocht door mascotte Loetje. Eigenaresse Lydia 
van der Linde had voor de gelegenheid het pak van 
het boerinnetje Lisa aangetrokken. Met een bus vol 
knuffels en de jukebox met Drentse Koe liedjes trok 
de speelboerderij erop uit. Van Nijeveen tot Assen 
werden kinderen verrast.

 
In de afgelopen weken konden ouders hun kind via 
social media opgeven voor de ludieke tour.
“De Drentse Koe is sinds vorig jaar slechts een paar 
maanden open geweest. En als we open mochten, 
hadden we maar plaats voor een beperkt aantal 
bezoekers”, geeft Lydia aan. “We horen van ouders 
hoe de kids ons missen. Daarom hebben we het 

plan gevat om deze roadtour te organiseren. Uit 
de honderden reacties zijn de kids gekozen die een 
warme knuffel het hardst nodig hadden.”



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren: 
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 28 februari 2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
16.30 uur ds 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge

Kerkdiensten 7 maart 2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. W.B. ten Voorde
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
15.30 uur ds.
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten

Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange 
beluisterd via www.kerkomroep.nl bekijken via You-
tube, https://tinyurl.com/uuqvsev
kerkdienst op Blijdenstein Luisteren, https://hergem-
ruinerwold.kerkdienstluisteren.nl kijken:(https://her-
vormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net)
De Kapel dienstenzijn te volgen op (https://dekapel-
ruinerwold.com/preken/)

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Uitgebreid assortiment diervoeders:

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



1. Wat doet je bedrijf precies?
Ik adviseer organisaties over de manier waarop 
documenten moeten worden opgeslagen opdat 
die op enig moment weer terug te vinden zijn. Het 
gaat dan met name over documenten met een 
technische inhoud, zoals tekeningen, specificaties, 
rapporten, etc. Klanten zijn (semi)overheden, indu-
strieën en ingenieursbureaus.

2. Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
Ik ben zelfstandig adviseur sinds 1995.

3. Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en 
wat is jouw functie? 

Ik ben de enige medewerker en doe alle voorko-
mende werkzaamheden. Daarbij besteed ik veel uit, 
zoals boekhouding, PR, e.d. Mijn hoofdactiviteit is 
adviseur documentbeheer.

4. Vertel eens iets over jezelf.
Outdoor is mijn passie. Te voet, met de kajak of op 
de motor. Met kajak of motor meerdaagse tochten 
maken, met tentje en kooktoestel vind ik geweldig.

5. Wat vind je het leukste aan je werk? 
Het contact met mensen, want daarvoor doe je het 
tenslotte. Hun werk eenvoudiger en beter maken.

6. Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
De dingen die ik uitbesteed.

7. Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onder-
neemt en waarom ben je lid geworden? 

Sinds 2016 lid om de collega ondernemers in het 
dorp beter te leren kennen.

8. Wat vind je positief aan Ruinerwold Onder-
neemt? 

Lekker actief en ongedwongen.

9. Is er iets wat je mist of beter kan binnen Rui-
nerwold Onderneemt?

Meer zaken samen ondernemen. Ik snap b.v. niet 
waarom er zes verschillende vuilnisauto’s door het 

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Document Strategie
Naam: Wim Lammerts

dorp rijden. Zouden we samen een contract kunnen 
afsluiten dat veel goedkoper is?

10. Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Erg druk. Door alle bedrijvigheid is er veel verkeer 
en daardoor lawaai en onrust. Vooral als te hard 
wordt gereden.

11. Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
Mijn activiteiten worden langzaam afgebouwd. 
Sinds twee jaar heb ik al AOW en dus kan het wel 
een tandje minder. Leuke opdrachten blijven wel-
kom.

12. Heb je nog een leuke anekdote?
Bij Tennet maakte een van de medewerkers bij mijn 
binnenkomst de opmerking dat nu “de beste van 
Nederland” binnen was, vond ik wel een opsteker.
 
13 . Wil je zelf nog iets toevoegen?
Alle ondernemers van Ruinerwold wil ik meegeven 
vooral de samenwerking te zoeken. Er zijn namelijk 
altijd raakvlakken en samen sta je sterk.



Hesselterweg 37 tel: 0522 - 48 21 97
7961 NH Ruinerwold www.garageburgwal.nl



Bedankt

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man

        Hendrik Klomp

Het was voor mij tot grote steun.
Zoveel kaarten en telefoontjes.
Het helpt mij deze moeilijke tijd door te komen.

Aly Klomp-Soer

Lentekriebels
Lentekriebels onder mijn huid
jeukende vingers om te zaaien
verlangend naar geurend kruid

Lentekriebels onder mijn huid
wanneer mogen we er op uit
kunnen we het gras weer maaien

Lentekriebels onder mijn huid
jeukende vingers om te zaaien

© Gerdina, www.gerdina.nl

Vacature

V. V. Ruinerwold is op zoek naar een 
nieuwe trainer voor haar 2e elftal, 
waar de komende jaren een grote 
uitdaging wacht. 
Voor het tweede elftal zijn wij op zoek naar een 
trainer die met een ervaren groep in het eerste jaar 
wil strijden om het kampioenschap in de reserve 2e 
klasse. Vanaf het 2e jaar, of mogelijk eerder, wacht 
de opdracht om jonge spelers in te passen en ken-
nis met het seniorenvoetbal te laten maken. 
De komende jaren wordt een grote instroom van 
jonge en talentvolle spelers verwacht, die gelijk of 
met een goede ondersteuning voor concurrentie 
met de huidige selectiespelers moeten kunnen 
gaan zorgen. De basis voor dit proces is reeds inge-
zet door de TC in samenwerking met de jeugd- en 
seniorencommissie. Wij zoeken een trainer die het 
als een uitdaging ziet dit proces verder te begelei-
den. De lange termijn doelstelling is een stabiele 
jonge 2e selectie te hebben die goed in de reserve 
1e klasse kan meedraaien.

Ben jij die enthousiaste, bij voorkeur beginnende 
en ambitieuze trainer, met oog voor ons jeugdig 
talent ? Ontdekken of het trainerschap iets voor je 
is, of haal je veel voldoening uit het realiseren van 
de bovenstaand beschreven opdracht ? V.V. Ruiner-
wold biedt je een gezellige sportieve omgeving, met 
voldoende ondersteuning om je verder te ontwik-
kelen.

De staf (leiders, vlaggers), evenals een ambitieuze 
TC, staan paraat om je voldoende ondersteuning 
te geven om met plezier je stempel te kunnen laten 
drukken op de ontwikkeling van het team en haar 
spelers

We zoeken voor het seizoen 2021-2022 een trainer 
die:

- De trainingen bij voorkeur verzorgt op dinsdag- 
en vrijdagavond, 

- De wedstrijden van het tweede elftal begeleidt 
en coacht, 

- Betrokken is bij de vereniging en het beleid on-
dersteunt,

- Beschikt over voldoende technische en tactische 
inzichten, 

- Sociaal en communicatief sterk is,
- Zorgt voor een plezierige spelbeleving en bewa-

king van het groepsproces,
- Meebouwt aan een goede overgang van de junio-

ren naar de senioren,
- Wekelijks overlegt met de hoofdtrainer voor de 

samenstelling van de wedstrijdselecties

Belangstellenden kunnen hun interesse voor deze 
functie mailen naar laurensemmink@gmail.com of 
bellen met Laurens Emmink (06-46203027).



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

  

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 27 febr. Coop S.Koetsier&Medewerkers 
      



De kerkenraad ( een 
verhaal)
Het werd zijn eerste, maar ook zijn laatste keer, 
dat ‘dappere Jan’ zitting had in de kerkenraad 
van Niemanddorp. Dat was één  keer maar 
nooit weer, had hij gezucht. Maar ondanks 
zijn tegenzin om nooit weer kerkenraadslid te 
worden, kon hij niet nalaten met  binnenpret te 
denken aan alle vergaderingen, die hij had bij-
gewoond. Dat was de tijd van vlak na de tweede 
wereldoorlog, de tijd van de  nieuwe opbloei 
van de kerk. Wat is daarvan  overgebleven, 
vraagt hij zich  dagelijks af. Hij zucht en denkt 
na.

Waarom was hij eigenlijk kerkenraadslid ge-
worden? Hij was  jong geweest en hij was een 
stille jongen. Op een gegeven moment was de 
dominee bij hem gekomen en die had gezegd: 
ze hebben jou gekozen als kerkenraadslid. Je 
mag diaken worden. Waarom ik, had hij gezegd. 
De dominee had geantwoord: “je bent wel stil 
Jan, maar je bent ook gelovig. Daarom hebben 
de mensen jou gekozen”. Als een bemoediging 
had hij de woorden aangehoord. Inderdaad: in 
het dorp, waar weinig over het geloof gespro-
ken werd, kwam hij over als een vrome jongen. 
Het was zijn tweede naam geworden. Hij stond 
bij iedereen bekend als ‘vrome Jan’. Gelukkig 
wist hij, dat vroom oorspronkelijk betekent 
dapper.  De woorden uit het Wilhelmus waren 
hem bekend. ’Dat ik toch vroom mag blijven uw 
dienaar ’t allerstond’. Wat dominee gezegd  had, 
trok hem over de streep.

Vier jaar lang  heeft hij keurig zijn stoel warm ge-
houden in de consistorie kamer van de kerk van 
Niemanddorp. Met een stille weemoed denkt 
hij bij het ouder worden  vaak aan die vervlo-
gen jaren met wel 20 man rond de tafel met 
de voorzitter in het midden. Op zo’n moment 
komt alles weer bij hem binnen. De hamerslag, 
waarmee  na lezing en gebed de vergadering  
geopend werd. De vraag: wie heeft er een punt 
voor de rondvraag?  Niemand?  Dan houden 
we  het voor deze avond kort. Maar het werd 
soms wel 12 uur voor  de vergadering  gesloten 
werd. Allerlei zakelijke dingen hadden dan de 
revue gepasseerd. Wie gaat naar wie en moeten 

er geen maatregelen genomen worden om de 
jeugd bij de les te houden. Iedereen deed zo zijn 
zegje. Het was steeds een verademing als in de  
pauzes koffie geschonken werd en de meeste 
leden een sigaretje  aanstaken. De dominee zag 
er  geen kwaad in om een sigaar te roken en in 
een gulle bui  sigaren uit te delen . Het borreltje 
ontbrak, maar dat gebeurde  immers pas bij de 
nieuwjaarsvisite in de mooie pastorie waarmee 
dominees ‘gelokt’ werden. Vaak was Jan thuis 
gekomen en had zijn lieve vrouw  de volgende 
dag zijn kleren laten luchten in de buitenlucht. 
Een opfrissertje voor  het colbertje ! Jan vindt 
de kerkenraad  net als de wereld in Den-Haag 
een bijzondere(aparte) wereld.  

Maar…om iets te doen voor ’een goede zaak’ 
heb je wel overleg nodig . Dat vindt  hij ook. Dat 
is iets wat na al die rokerige avonden van vroe-
ger toch bij hem  is blijven hangen. Een ker-
kenraad heb je nodig, maar ook een regering. 
Kerkenraad. Jan denkt na. Hebben wij mensen 
vandaag geen kerkenraad meer nodig? Hij was 
toch lid geworden van de kerkenraad, omdat hij 
idealen had en  plannen  om de idealen te rea-
liseren. Kerken verdwijnen uit het zicht, maar 
idealen blijven. In een land wonen veel mensen 
met idealen. Luisteren al die mensen wel naar 
elkaar? Luisterden wij vroeger wel naar elkaar, 
denkt Jan. Om een land te leiden moet je naar 
elkaar luisteren. Een land heeft toch leiding 
nodig? Of je in een kerkenraad bezig bent of 
in een land, alles begint met naar elkaar goed 
te luisteren. Geschreeuw maakt veel kapot  en 
laat  en liet veel idealen in rook opgaan. Dat kan 
storend worden, maar ook verbluffend, want 
ineens hangt de vuile was buiten en wassen 
de aanstichters van alle vuil hun handen in 
onschuld. De regering. Jan denkt  diep na. Hij 
heeft kritiek , maar bij   verder nadenken be-
grijpt  hij niet, waarom iedereen kritiek heeft op 
iedereen. Jan wenst een betrouwbare samenle-
ving. Hij gaat voor betrouwbaarheid. Dat had hij 
op het oog toen hij lid werd van de kerkenraad. 
Samen opbouwen. Dat lukte niet altijd. Maar tot 
vandaag wil hij dapper blijven, want hij weet: in 
Maart krijg ik een nieuwe kans  te kiezen  voor 
een betrouwbare samenleving.  

Sipke Groen



Narcisjes in pot
In de afgelopen week zijn er veel mensen druk in de 
weer geweest met het rondbrengen van meer dan 
500 potjes met voorjaarsbolletjes in Ruinerwold en 
wijde omgeving.
Ze werden gebracht bij de leden van de Hervormde 
Gemeente Blijdenstein/Ruinerwold. Narcisjes in een 
potje met een vrolijke gele band er omheen:  
#ikbenervoorjou en het logo van de kerk.

De actie was bedacht om te laten zien, dat 
we elkaar niet uit het oog willen verliezen, 
dat we de verbinding blijven zoeken, juist 
in deze tijd, nu de mensen geen kerkdien-
sten kunnen bezoeken. 
Zowel de gevers als de ontvangers beleef-
den veel plezier aan de actie.
Als de bloemen uitgebloeid zijn, kunnen 
de bolletjes in de tuin gezet worden of een 
plekje op het kerkelijk erf krijgen.



De vrolijkste sneeuwpop 
van Oosteinde 2021 
Buurtvereniging Oosteinde organiseerde in febru-
ari 2021 weer iets ludieks: De vrolijke sneeuwpop 
wedstrijd! De vraag was: Wie maakt op 7 of 8 febru-
ari 2021 de vrolijkste sneeuwpop van Oosteinde? 
Nog voordat er sneeuwstormen, -duinen en -jacht 
ontstonden, kroop het bestuur in de pen en deelde 
deze wedstrijd vol enthousiasme op social me-
dia. Een echt sneeuwbaleffect! Massaal werd het 
gedeeld en wat superleuk dat het idee ook werd 
uitgerold in o.a. Ruinerwold.  

Maar wat bleek de dag erna? Hmm, het witte goud 
van Oosteinde plakte niet! EN….er was een sneeuw-
storm met een gevoelstemperatuur van -20. Maar 
bikkels uit Oosteinde e.o. lieten zich niet uit het veld 
slaan en maakten geweldig leuke sneeuwpoppen 
en deden mee. 

May we have your votes
Speciaal voor deze gelegenheid werd er een onaf-
hankelijk jury ingeschakeld, bestaande uit 3 oud 
bestuursleden van de Buurtvereniging: Trijnie Burg-
wal, Arjan Drost en Edwin Weide. De meeste punten 
hebben zij toegekend aan

De vrolijke sneeuwpopfamilie van Neel Remmelts 
aan de Schoolstraat. Deze sneeuwpoppen zijn zelfs 
in het donker verlicht en ook nog eens coronaproof. 
Wat geinig! Ze zijn te bewonderen naast de ingang 
van OBS De Wezeboom. Complimenten Neel! 

En de tweede prijs is voor: Lente Boers! Wat cre-
atief! De jury was ook ondersteboven van jouw 
geinige sneeuwpop! 



De sneeuwpoes van Lieke Baas. 

De sneeuwpop van Alyssa Brinkman. 

Bijzondere vermelding voor leuke creaties van 
Alyssa Brinkman, Leroy Zoer en Lieke Baas. Bedankt 
allemaal voor jullie deelname.

De sneeuwpop van Leroy Zoer




