
32e jaargang nr. 5 

 

Dinsdag 8 september 2015 houden wij onze vergadering in Het Baken, 

Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda voor de vergadering: 

* Opening 

* Notulen vergadering van 22 april   jl.  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Fûgelpraet 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Toch nog onverwacht overleed op maandag 27 juli ons lid en oud 

bestuurslid 

Watze Hielke Jeensma 
 

We wisten dat Watze ernstig ziek was, maar de diverse behandelingen 

leken succesvol te zijn. Vorig jaar kon hij nog meedoen met de 

onderlinge show en bezocht hij nog diverse vergaderingen. 

Maar hij heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen. 

Watze heeft veel voor onze vereniging kunnen betekenen.  

Sinds 1 februari 1978 was hij lid van onze vereniging.  

In mijn herinnering was hij het jaar daarop al actief bij de 

districtstentoonstelling in Lemmer, en actief is hij gebleven al die jaren, 

onder meer als ringencommissaris en als inzender op de diverse TT’s. 

En natuurlijk niet te vergeten al die taarten die hij in zijn vrije tijd 

maakte voor de tombola. 

Zaterdag 1 augustus hebben we in crematorium Schoterhof afscheid 

van hem moeten nemen. 

Wij wensen Aafje, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte 

toe om dit verlies te dragen. 



Ringenbestelling 

Het formulier voor de 2
e
 bestelronde voor de ringen 2016 kunt u tot 25 

september a.s. inleveren bij de ringencommissaris Cees van Ginkel. 

Uitlevering na 15 december a.s. 

De kleur van de ringen voor 2016 is oranje. 

 

Agenda 2015: 

Dinsdag 8  september  Clubavond   

Woensdag 21 oktober   Clubavond Tafelshow 

Donderdag 5 november  Inbreng vogels  

Vrijdag 6  november  Keuring + Opening 

Zaterdag 7 november  Open + sluiting om 15.30 uur 

 

Divers Nieuws 1 

 

Op 5 augustus overleed Roelof van der Molen, bij velen van ons bekend als 

de voerleverancier uit Bant. Roelof is jaren lid geweest van onze vereniging. 

Hij kweekte met grote parkieten, zijn tuin was helemaal volgebouwd met 

hokken en vluchten. Hij handelde niet alleen in voer, maar heeft ook heel 

wat Bourkes parkieten van mij gekocht en door verkocht. 

Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren achteruit ging wilde en kon hij niet 

stoppen met zijn werk. Zijn schuur en huis lagen vol met voer in allerlei 

soorten en hoeveelheden. Wie dat alles mag opruimen is nog niet direct 

klaar. 

Wij, ik in ieder geval, zullen Roelof missen. Via deze weg willen wij zijn 

familie veel sterkte toewensen. 

 

De Groot diervoeders was de leverancier voor het voer dat Roelof leverde. 

Zij komen donderdags in Lemmer en omgeving; boven de € 20 gratis 

verzending. Misschien gezamenlijk inkopen?   

 

Het laatste nummer van “Onze Vogels” staat helemaal in het teken van de 

diverse speciaal clubs binnen de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

Veel leesvoer, sommige artikelen bieden stof tot praten om een clubavond. 

Zitten we te wachten op weer een nieuwe mutatie bij de kleurkanaries, 

terwijl we bijvoorbeeld nog niet eens weten wat de invloed van poppen is 

op het zangvermogen van de mannen bij de zangkanaries. 

 

Johan Voerman 



Wiepke Hofstraat               

Lemmer     

 

 

 

 

 

 

Voor uw: 

 verenigingen 

 bruiloften 

 partijen 

 

Hans en Nienke Schäfer 

 

Tel. 0514 – 561960  b.g.g. 565753   

Postadres: Jac. De Rookstraat 10, 

8531 HA  LEMMER 

 

 

 

 
 



Divers Nieuws 2 

Medio Juli werden we opgeschrikt door het overlijden na een kort ziekbed 

van keurmeester Hans Tamminga uit Joure. Velen van ons zullen hem 

kennen van de contacten op vogelmarkten, keuringen en lezingen. 

Juist voor 2016 hadden we met hem een afspraak om weer eens in Lemmer 

te komen keuren. Het heeft niet zo mogen zijn. We wensen zijn familie veel 

sterkte toe om dit verlies te dragen. 

 

Vandaag, 19 augustus, kregen we uit Leeuwarden bericht dat Hans de Vries, 

voorzitter en TT-secretaris van de afdeling Natuurzang, zeer ernstig ziek is. 

De artsen kunnen niets meer voor hem doen. 

Hans is een paar keer op onze vergaderingen geweest, onder meer met een 

praatje over zebravinken en de laatste keer over de gouldamadine. 

We wensen hem en zijn familie veel sterkte toe voor de komende tijd. 

 

Johan Voerman 

 

 

 

Voor verse waar en    

vlotte bediening 

   

Groente-  en Fruithal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

D. J. van Looy 

 

Kortestreek 4, Lemmer 

Tel. 0514 – 565100 

  

 

 



 

WAARBORG VOOR KWALITEIT 

 VOOR TOTALE WONINGINRICHTING 

 

   

     Lan Langestreek 15 – 16  

      Tel. 0514 –  564980  

       Fax  0514 – 561232 

      www.delangestreek.nl  

*  Alle kamerbreed tapijtsoorten 

*  Vitrages        

*   Gordijnstoffen 

* Altijd coupons 

* Zonwering 

* Bootstoffering 

* Meubelstoffering 

* Laminaat- en parketvloeren 

(projectinrichting voor onder meer horeca – kantoren – instellingen etc.)

  

Het goedkope adres voor uw woninginrichting   

 

 

geel- en rood mozaïek  

 

C. Van Ginkel 

Wieringerstraat 9 

8531 LC  Lemmer 

tel. 06-24875943 

 

   

 

 

Voor hoogwaardige manden en 

bloemdecoraties 

voor tuin en interieur 

Zwadeco Trading vof 

Tussendiepen 25 

 9206 AA Drachten 

Tel: 0512- 366140  

http://www.delangestreek.nl/


Verslag van de vergadering van 22 april 2015 

 

Bij de opening zijn 14 leden (Hans af en toe) aanwezig; Wout, Ben en Sake 

hebben laten weten verhinderd te zijn. Tinus van der Molen laat via de 

voorzitter weten kanaries in de aanbieding te hebben. Er blijkt hiervoor 

belangstelling te bestaan dus Tinus zal inmiddels wel een telefoontje 

gekregen hebben. 

 

Het verslag van de vorige bijeenkomst (16 maart) wordt akkoord bevonden. 

Het is nog niet bekend wat Pieter zal doen. 

 

Bij de mededelingen en ingekomen stukken meldt de voorzitter allereerst 

het overlijden van ons clublid mevrouw Janny van der Velde – Koster. Wij 

herdenken haar met een korte stilte. 

Voorts meldt de voorzitter dat er weer twee clubbladen van Leeuwarden 2 

zijn ontvangen. De meeste clubbladen die we ontvangen zoals van Joure en 

Leeuwarden 1, worden nu digitaal verzonden. 

Bij dit agendapunt wordt ook ingegaan op de kortgeleden gehouden 

regiovergadering en de districtsvergadering. Bij deze vergaderingen werd, 

zoals ook in het maandblad Onze Vogels, aandacht gevestigd op het welzijn 

van de door ons gehouden vogels. Dit is een onderwerp dat we zeker in de 

gaten moeten blijven houden. Verder werden diverse onderwerpen 

besproken waarbij een mogelijk samengaan van onze bond met de 

Algemene Bond opviel. 

Een ander onderwerp was het nieuwe TT-programma. Dat is nog niet klaar 

maar voor de start van het nieuwe TT seizoen zou het, zonder kinderziekten, 

toepasbaar moeten zijn. Wij wachten het met belangstelling af. 

Over het houden van de districtstentoonstelling (van vogels, niet van het 

district) ontstaat enige verwarring of wij daarvan nu wel of geen last zullen 

hebben bij het houden van onze onderlinge TT. 

Het bestuur trekt dit na. 

 

De misser van de maand blijkt Henk Kok. Hij is niet aanwezig dus kan de 

penningmeester weer enige penningen in de kas houden. 

 

Door de avond heen loopt het agendapunt Vogelpraat. Na de pauze, waarin 

als gebruikelijk de lootjes weer worden verkocht, wordt wat gestructureerd 

aan dit agendapunt aandacht besteed. 



De een na de andere aanwezige geeft globaal de stand van zaken aan bij de 

broederij van dit jaar.  

En zoals ook vaak uit dergelijke verslagen in ons maandblad blijkt, is ook 

bij ons sprake van grote verschillen. Niet alleen zijn er leden waarbij de 

vogels nog helemaal niet zijn begonnen met broeden, bij anderen zit het 

broedseizoen er al op. Ook het succes van de wel broedende vogels is nogal 

wisselend. Bij een aantal geen enkele klacht. Bij anderen echter wel, 

variërend van bloedluis tot na korte tijd massaal sterven van  – hele – jonge 

vogels. 

Bloedluis blijft een probleem dat regelmatig bij ons aan de orde komt. Als 

effectieve tegenmaatregel wordt wel eens, en ook nu, het gebruik van 

tabaksstelen aanbevolen. Johan Sikkema gebruikt Frontline druppels. Dit is 

een voorbehoedend middel dat bij honden en katten wordt toegepast en dat 

daar de aanwezige vlooien (en soms ook teken) niet doodt maar deze 

onvruchtbaar maakt. Johan houdt de luizenpopulatie hiermee binnen de 

perken door middel van een enkele druppel in de nek van de jonge vogels.  

Een ander onderwerp vormt de sterkte van het licht bij vogels die binnen 

broeden. Wellicht gedachtig aan onze aquaria wordt vaak gedacht dat veel 

en hard wit licht het goed broeden zou bevorderen. Toch wijst de praktijk 

van velen uit dat minder en zachter licht juist vaak betere resultaten geeft. 

Wel is het zo dat de duur van de verlichting per dag grote invloed heeft op 

(het ontstaan van) de broedconditie. Daarbij lijkt echter de intensiteit van 

die verlichting van minder belang. 

 

Gearriveerd bij de vraag en aanbod constateert de voorzitter dat dit beperkt 

blijft tot de kanaries van Tinus 

Ook van de rondvraag maakt men deze avond, die op dat moment al aardig 

op streek was, geen gebruik.  

En dus ging de voorzitter over tot de sluiting van de avond. We zien elkaar 

dit jaar weer allemaal terug op 8 september. Hopelijk na een uitstekend 

broedseizoen en in goede gezondheid van zowel onze vogels als van onze 

leden. 

 

April 2015 Ernst  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoute haring 
Gebakken vis 

Standplaats:  hoek Schans – BK-plein Tel. 0514-563164 (thuis) 
       0514-566102 (viswagen) 

 

 

 

       Voor heerlijk 

       Fruit                       Moet u naar :       

    Van Vereeckens                 de winkel van          
        Kwekerij en 

                                        Van Ginkel 
AARDAPPELEN   Gemaalweg 18               

                                                      Rutten 

 

 



 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 0514 – 564266 

Secretaris: 

M. Visser   Nieuwedijk 50, 8531 NP  LEMMER 

nvisser@home.nl   tel. 0514 - 569388 

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl    tel. 06 24875943 

Lid: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

d-kelderhuis@ziggo.nl   tel. 0514 – 569338 

Materialencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl     tel. 06 24875943 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  35,00 per jaar, te betalen aan 

het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank 

NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden,  p.a. Tjotter 

17, Lemmer 

Heeft u al betaald ?  Een automatische betaling, te regelen via de bank, 

is gemakkelijk voor u en de penningmeester.  

mailto:johvoerman@home.nl
mailto:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl


De mens en zijn vogels 
 

Op bezoek bij Mark en Tineke Visser     
 

Het ging niet helemaal zoals het bedoeld was,  

het begin van dit bezoek aan onze nieuwe secretaris,  

Mark Visser. Keurig op tijd klopte ik aan bij een deur  

zonder bel. Na enige tijd, ik was al op zoek naar een  

naambordje of zoiets, werd er open gedaan door een  

kennelijk slaperige jongedame die me wat verwezen 

 aanstaarde en nog nooit van ene Mark Visser had  

gehoord. Oeps, verkeerd adres, (foutief doorgegeven door de voorzitter). 

Enfin, uitvoerige excuses en eens nadenken wat nu te doen. Dat valt 

natuurlijk normaal al niet mee, maar zeker niet vóór 10 uur in de morgen. 

Contact opnemen met het thuisfront om het even te laten uitzoeken had geen 

zin: niemand thuis. 

Nu had Johan me de dag tevoren een parkeerplaats bij het Ooievaarsnest 

aangeraden welk advies ik niet had opgevolgd omdat ik meende een veel 

betere parkeerplaats dicht bij het door mij veronderstelde adres van Mark te 

kunnen vinden. Dus nu toch maar op naar het Ooievaarsnest en vandaar uit 

maar eens rondkijken. En werkelijk ik vond het juiste adres op hetzelfde 

moment dat Mark mij vond. 

En zo kwam het toch nog goed......... 

 

Gelukkig stond de drank voor te vroeg tot nadenken gedwongen mensen 

(zwarte koffie in grote hoeveelheden) klaar en kwam het gesprek op gang. 

Al heel gauw bleek daarbij dat niet alleen Mark maar ook zijn vrouw Tineke 

al lang geleden zijn geïnfecteerd met het vogelvirus. Mark is afkomstig uit 

het noorden van Friesland en vertelde dat hij zich niet kan herinneren in zijn 

jeugd ooit zonder dieren te zijn geweest. 

Zijn grote liefde vormen de postuurkanaries. In het bijzonder de Glosters en 

de Lizards. Niet dat hij daar altijd trouw aan is gebleven. Uitstapjes naar 

andere kanaries, en zelfs andere vogels hebben plaatsgevonden. Maar deze 

houdingsrassen vormen toch het anker waarnaar hij steeds weer is terug 

gekeerd. 

De laatste jaren wordt hij daarin actief bijgestaan door Tineke. Eigenlijk kun 

je wel zeggen dat ze de kanarie tezamen kweken. Dat is niet altijd zo 

geweest. Dochter Marije  maakte de oversteek naar de grijze zebravinken en 

was daar zeer succesvol mee. Tineke is zelf ook lid geweest van de 



vogelvereniging. Zij kweekte toen Five Fancy’s  en deed dat zeker niet 

onverdienstelijk. 

Hun gezamenlijk enthousiasme hebben ze dus ook overgedragen op hun 

kinderen. Alleen de zoon bleek hiertegen geheel resistent. 

 

Mark en Tineke vertellen honderduit  over hun hobby. Mark wijst daarbij 

ook op de grote verschillen in karakter tussen de levendige , altijd bezige 

Lizards en de bedaarde, rustige  glosters.  

 

 
 

 

 



Wanneer we wat later het  vogelverblijf bezoeken zijn die verschillen, ook 

voor ons leken, duidelijk. 

De twee soorten kanaries zitten apart in een tweetal vluchten en bij de 

Lizards is het een en al bedrijvigheid. De Glosters daarentegen bekijken ons 

bedachtzaam en verwaardigen zich nauwelijks om zich naar een andere stok 

te verplaatsen. 

 

 
 



Wist ik al niets over die duidelijke karakterverschillen,  het vererven van de 

kuiven bij de Glosters bleek ook met raadsels omgeven.  

 

 
Om de letaal factor  niet te laten optreden kun je twee gekuifde vogels niet 

met elkaar laten paren en is het daarom aangewezen steeds een kuif en een 

gladkop te combineren. Het aantal jongen dat dan gekuifd ter wereld komt 

kan echter niet tevoren worden berekend of zelfs maar benaderd. En dit 

ongeacht of de pop of de man gekuifd is.  

Dit lijkt me een onderwerp dat het waard is eens verder uitgediept te 

worden. 

 

Dat uitdiepen geldt zeker voor een ander punt dat in het gesprek met Mark 

en Tineke naar boven komt: de sterfte van jonge vogels aan “zwarte stip 

ziekte”. Het gaat om jonge vogels die in hun eerste levensdagen sterven en 

op hun buik een zwarte stip vertonen. Vaak weigert de pop deze jongen te 



voeren waarop de dood spoedig intreedt. Maar soms voert de pop wel maar 

sterft het jong desondanks. Ook handvoeding blijkt dit proces niet te kunnen 

stoppen. Via internet heeft Mark inmiddels een geneesmiddel  op de kop 

getikt. Het heet Flagellamix en is in Nederland niet te koop en ook niet via 

een dierenarts te verkrijgen. Via een Belgische site is het echter in België 

wel te bestellen. We hopen natuurlijk dat dit middel werkt en dat Zwarte 

Stip, dat niet alleen bij kanaries is vastgesteld maar ook bij wildzang, geheel 

wordt uitgebannen. Maar enig speurwerk op internet doet ons optimisme 

niet groeien.  Nu zegt een naam niet alles zoals de oude Shakespeare  ons in 

herinnering bracht, maar je zou verwachten dat Flagellamix zo zou worden 

genoemd omdat het flagellaten bij vogels zou bestrijden. 

Flagellaten zijn zweepdiertjes die onze vogels veel schade kunnen 

berokkenen. Zo zijn zij bijvoorbeeld ook de veroorzakers van het Geel. Ze 

zijn echter met een goede microscoop te zien en er bestaan ook goede 

genees/bestrijdingsmiddelen tegen. 

Wel moet opgemerkt dat een soort flagellaat, Cochlosoma, zich specifiek in 

het darmstelsel van de vogel vestigt en daar een hevige diarree veroorzaakt.   

Op internet is over zwarte stip redelijk veel informatie voor handen. Zo zijn 

bij sectie op overleden vogels waarbij vaststond dat ze aan zwarte stip 

waren dood gegaan wel een afwijkende galblaas gevonden, maar zijn geen 

flagellaten aangetroffen. 

Maar wat het ook veroorzaakt (van belang voor de bestrijding/genezing) 

duidelijk is wel dat hier sprake is van een toenemend vogelprobleem dat 

zeker onze aandacht verdient .  

 

 

 

 

De molen die Mark heeft gemaakt voor zijn 

vogels. 

Een leuk ontwerp, en hij draait erg goed. 



Voor we zo rond 12 uur vertrekken, bewonderen we nog even het 

dwergkonijn dat al 20 jaar deel uitmaakt van de familie Visser en werpen 

nog een blik op een kleine vlucht die zich buiten bevindt. Die is al net zo 

schoon en netjes als alle andere vluchten en kooien die we hebben gezien.  

Een man (en vrouw) met een echt vogelhart, die nieuwe secretaris van ons! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 2015, Johan en Ernst 

 

  

 



  

 



 

 

 

 

 
 



  



Huismussen 

 

We kennen ze allemaal: de huismussen. In groepjes bezig op de weg, al piepend en tsjilpend een stel 

jonge en oude vogels in een struik in de tuin en – waar dat nog mogelijk is – nestelend onder een 

dakpan. Zo gewoon dat we er nauwelijks nog aandacht aan besteden. 

 

Vlak na de vakantieperiode in 2014 kwam één van onze katten binnen met een nog levende jonge 

mus in de bek. En wat doe je dan, als vogelliefhebber, in een reflex? Juist, je graait die kat bij de 

lurven en hebt even later die mus in je hand. En dan?  Je weet dat zo'n jonge vogel meestal al een 

forse pets van de kat heeft gehad en daardoor weinig kans heeft om dit avontuur te overleven. Toch 

maar even in een lege broedkooi gezet. Na een uurtje gekeken. Het vogeltje leeft nog. Wat zaad en 

water in de kooi gezet. De volgende morgen is wat van het zaad verdwenen maar zit het musje nog op 

de grond. Het blijkt niet te kunnen vliegen: een vleugeltje zit wat raar aan het lichaam vast. Dus een 

extra zitstokje even boven de bodem vast gezet. 's Middags zit het op stok. En zo gaat dat verder: na 

een paar weken zit het musje op de hoogste stok en een aantal maanden later vliegt/hipt het van stok 

naar stok en is het verzorgen ervan routine geworden. Echt vliegen doet het niet maar dat hoeft ook 

niet, toch?  

 

De winter gaat voorbij en in het voorjaar begint het bloed te bruisen. De broedkooi moet 

schoongemaakt en dus gaat de mus, het blijkt een pop, op bezoek bij de andere vogels in de volière. 

Geen enkel probleem, niemand maakt ruzie en iedereen is met zichzelf bezig. 

Na een paar weken vindt ik een groot nest in een kanarie traliekastje. Nou “in” klopt niet: het hele 

traliekastje is als het ware in het nest opgenomen. Het is een kogelrond geval van lange hooisprieten 

met een nauwe ingang. Wie de maker is weet ik niet. De barmsijzen? Of een van de kleine tropen die 

ook in deze volière rondvliegen? Het blijkt de mus! Dat verbaast me wel. Ik zou hebben verwacht dat 

ze een van de gesloten parkietenblokjes zou hebben gekozen. Maar het werd dus een geheel open 

nestkast. 

Al snel werd duidelijk dat mevrouw mus een partner had. Het probleem was dat die partner aan de 

andere kant van het gaas zat en ondanks hardnekkige pogingen er niet door bij zijn dame kon komen. 

Daar heb ik hem toen maar bij geholpen, benieuwd hoe ik was naar het resultaat. Ik had een lieflijke 

vereniging verwacht maar dat bleek geheel anders. De pop verjoeg de man uit de directe omgeving 

van haar nest en moest ook verder niets meer van hem hebben. Wel verhuisde ze het nest naar een 

ander traliekastje. Maar ook daar mocht de man niet in de buurt komen en werden materialen die hij 

soms stiekem in het nast stopte, onmiddellijk verwijderd. 

 

Ik heb geen paringen gezien maar de eitjes die korte tijd na de verplaatsing van het nest werden 

gelegd waren alle vier bevrucht. Nestcontrole was heel moeilijk door de nauwe ingang en ik besloot 

maar gewoon af te wachten. Na verloop van tijd hoorde ik aan het gepiep dat er jongen waren. Op 

wat ik vermoedde de vijfde dag na de geboorte was, heb ik drie jongen kunnen ringen. Het vierde ei 

was verdwenen. Opvallend was dat het nest kraakhelder was: geen stofje, geen uitwerpselen, 

helemaal niets aan verontreiniging te ontdekken. De jongen werden door de pop gevoerd met kleine 

insecten en universeel- en eivoer. De man was hier niet bij betrokken. Pas toen de jongen uitvlogen 

kwam hier verandering in. En hoe! De pop negeerde haar jongen na het uitvliegen geheel. Zij werden 

nu alleen door de man gevoerd die daar de bek aan vol heeft want een jonge mus wil kennelijk iedere 

vijf minuten eten! Opmerkelijk vind ik dat wanneer pa bij een jong in de buurt komt dat jong gelijk 

begint te sperren, maar dat de jongen op de pop totaal niet reageren. 

 

De echtelieden leven nu in de volière zonder ruzie maar vormen duidelijk geen paar. 

En dat schone nest is nog steeds helemaal schoon. 

Mussen? Toch niet zo gewoon! 

 

Ernst 


