
UITNODIGING

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 30 maart 2016 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang
Irnsum.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180 te Jirnsum.

Buiten de reguliere agendapunten zijn er een aantal gevarieerde en interessante zaken die aan de orde zullen
komen. Zo wordt de voortgang in het realiseren van de Dorpsvisie van Jirnsum besproken en tevens zal
wethouder Sjoerd Feitsma kort spreken over Leeuwarden en Jirnsum. Tevens zullen de ontwikkelingen tot
behoud van Dekemahiem uitgebreid besproken worden door de initiatiefnemers.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit opdat u zich kunt informeren over onze
activiteiten en de ontwikkelingen in ons dorp Jirnsum.
Na afloop van de jaarvergadering is de gelegenheid om met elkaar na te praten.

De agenda en alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum,
treft u hieronder aan.

Erik Pereboom (voorzitter)
E-mail: secretaris.pbi@gmail.com



Agenda jaarvergadering woensdag 30 maart 2016 om 20.00 uur

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag jaarvergadering van 4 maart 2015

4. Jaarverslag 2015 van Plaatselijk Belang Irnsum

5. Jaarverslag 2015 van de commissies
 De Stim fan Jim
 Jirnsum Online
 Speeltuincommissie
 Doarpsargyf Jirnsum

6. Financieel verslag 2015
 Verslag van de kascommissie
 Benoeming nieuw lid van de kascommissie

7. Verkiezingen bestuur: afscheid en welkom
 Benoeming Rianna Niemarkt-Elzinga als secretaris

8. Rondvraag

 Wethouder van de gemeente Leeuwarden Sjoerd Feitsma

*********************PAUZE*********************

 Ontwikkeling rond Dekemahiem door leden van de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum

 Dorpsvisie Jirnsum, stand van zaken, door de werkgroep

 Sluiting



Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang
Irnsum op woensdag 4 maart 2015

Aanwezig: Er zijn 62 mensen in It Kattehûs aanwezig, waaronder Sjoerd Feitsma
(wethouder gemeente Leeuwarden), Ytsen Srikwerda (Elkien), vertegenwoordigers van de
PVDA, VVD, FNP, NLP, en D’66 en de bestuursleden Erik Pereboom (voorzitter), Rients
Koster (penningmeester), Theo Damsma (notulist), Helen Wolbers en Fred de Waart.

Afwezig met kennisgeving: Dhr.Sake Janse

1. Opening
 Voorzitter Erik Pereboom opent de vergadering om 20.05 uur en heet de
aanwezigen hartelijk welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
 Geen.

3. Verslag van de jaarvergadering van 12 maart 2014
 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de

secretaris.

4. Jaarverslag 2014 van Plaatselijk Belang Irnsum
 Geen vragen.

5. Jaarverslagen 2014 van de commissies
 Stim fan Jim: geen vragen.
 Jirnsum Online: geen vragen.
 Doarpsargyf Jirnsum: geen vragen.
 Speeltuincommissie: geen vragen.

6. Financieel verslag 2014
 Verslag van de kascommissie: Yke Hokwerda doet ook namens Hette de Vries

verslag. Ze hebben alles in orde bevonden.
 Benoeming nieuw lid van de kascommissie: Debby de Vries stelt zich beschikbaar

en zal de plaats innemen van Hette de Vries.
 Gezien de financiële ondersteuning vanuit de gemeente Leeuwarden kan de

contributie voor het lidmaatschap van Plaatselijk Belang teruggebracht worden naar
5 euro per jaar!

7. Verkiezingen bestuur: afscheid en welkom
 Fred de Waart neemt vanwege persoonlijke omstandigheden afscheid als
bestuurslid: Erik bedankt Fred en spreekt zijn waardering uit voor het werk dat door
hem is verricht. Hij biedt hem namens Plaatselijk Belang een bloemstuk en een fles
wijn aan.
 Nieuwe kandidaten voor het bestuur hebben zich helaas niet aangemeld.

8. Dorpsprogramma 2015/ Werkgroepen vanuit plaatselijk Belang
 Voor Jirnsum staan in 2015 twee projecten op het programma. Dat zijn

rioleringswerkzaamheden in de Dekemastrjitte en de aanleg van de nieuwe
Sylsbrêge.

 Momenteel zijn er twee werkgroepen vanuit Plaatselijk Belang actief. De eerste
werkgroep houdt zich bezig met de herinrichting van het terrein van de voormalig
katholieke school. Momenteel is men bezig hiervoor een plan te ontwikkelen.
Daarnaast is er een werkgroep die zich bezighoudt met de herziening van de
dorpsvisie. Zij maken van de gelegenheid gebruik om iedereen op te roepen om op



woensdag 15 april langs te komen in het dorpshuis voor een “dorpsbrainstorm”.

9. Officiële presentatie van de nieuwe website van Jirnsum
 Sigrid Kramer (i.s.m. Rienk de Vries) houdt een korte inleiding over de geschiedenis

en andere leuke wetenswaardigheden van “Jirnsum online” in de afgelopen jaren.
De nieuwe website wordt daarna officieel met een druk op de knop gepresenteerd.
Er wordt vanuit de zaal erg positief gereageerd op de site die door Tarik Laarif en
Jetze Paulusma is ontworpen. Binnenkort zal Sigrid Kramer gaan stoppen bij
Jirnsum online. Haar taak zal overgenomen worden door Arjanne Nijp. Voorzitter
Erik Pereboom bedankt met een bloemstuk Sigrid voor al haar werkzaamheden van
de afgelopen jaren. Ook Rienk de Vries krijgt als dank een bloemstuk omdat hij
vanaf de start van “Jirnsum online” betrokken is geweest als “technische man”.

10. Rondvraag
 Dhr.Sytse Regterink geeft aan dat bij binnenkomst van het dorp vanuit de richting

Akkrum er nog steeds “gemeente Boarnsterhim” op het naambord Jirnsum
vermeldt staat.
Antwoord: D.m.v. stickers met daarop “gemeente Leeuwarden” had de gemeente
Leeuwarden de naamswijziging tijdelijk opgelost tot de nieuwe borden er zouden
zijn. Echter de sticker is er door iemand afgehaald!

 Sybren Bosma; Heeft Plaatselijk Belang een idee wanneer de werkzaamheden aan
de Sylsbrêge van start gaan?
Antwoord: Plaatselijk Belang is niet op de hoogte van de start van dit project.

 Bouke de Haan; Is het bekend wat de werkzaamheden aan riolering in de
Dekemastraat gaan inhouden?
Antwoord: De voorzitter geeft aan dat PB niet op de hoogte is.

 Bouke de Haan maakt daarnaast van de gelegenheid gebruik om bij de wethouder
het voorgenomen besluit om de tarieven van de sportaccommodatie te verhogen
onder de aandacht te brengen (25 % verhoging). Dit is naar zijn mening
desastreus voor de sportverenigingen in Jirnsum.

 Yke Hokwerda; De snelheid van het internet aan de zuidkant van het dorp is erg
laag. Kan dit veranderd worden door bijvoorbeeld gebruik glasvezel?
Advies Sjoerd Feitsma; Neem contact met Plaatselijk Belang Friens omdat het
zelfde probleem zich daar ook voordoet.

 Erik Pereboom; Is de vergadering het er mee eens dat de naam van Plaatselijk
Belang Irnsum wordt aangepast in Plaatselijk Belang Jirnsum.
Antwoord: Geen bezwaar. Het zal echter nagekeken moeten worden in de
statuten en eventueel aangepast bij de notaris.

11. Wethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden (toelichting op het
dorpen- en wijkenbeleid)

 De wethouder schetst in het kort de verandering die op het gebied van dorpen en
wijken beleid plaatsvindt. Niet de gemeente is alleen de initiator van nieuwe
plannen maar het wordt steeds belangrijker dat dorpen en wijken zelf met plannen
gaan komen en dat die vervolgens getoetst worden bij de gemeente. In dat kader
is het goed dat Jirnsum momenteel actief bezig is met een nieuwe dorpsvisie.

 De wethouder maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals onder de aandacht
te brengen dat Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad is. In dat kader is hiervoor
een nieuwe website gemaakt waarop al een veertigtal projecten benoemd staan.
Bovendien kun je daar terecht met vragen. Daarnaast doet dhr. Feitsma nog een
oproep om de gasten die vanuit heel Europa zullen komen op een speciale manier
onderdak te bieden (hospitality) als dit mogelijk is.



12. Ontwikkeling rond Dekemahiem door leden van de initiatief groep
 Willemke v/d Meer vertelt dat de oprichting van dorpscoöperatie een feit is. Het

voorlopige bestuur van de coöperatie zal bestaan uit:
Rein de Wolff - voorzitter
Bouke de vries – penningmeester
Willemke v/d Meer - secretaris
Frits Smidstra - lid
Erik Pereboom - lid
Robert Nugteren – lid

Door het nieuwe bestuur is al eerder een businessplan gemaakt. Binnenkort zal vanuit de
NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) onderzoek gedaan worden naar de
bouwkundige staat van het gebouw en de omgevingsfactoren. Er zal nog nagedacht
moeten worden over de renovatie, inrichting van het terrein en het gebruik van de
bestaande gemeenschapsruimte. Om financieel rendabel te kunnen draaien, zal een
bezetting van minimaal 90% nagestreefd worden. Het bestuur hoopt voor 1 juli deels tot
afronding te kunnen komen.

Verslag: Theo Damsma



Jaaroverzicht 2015

Het bestuur van Plaatselijk Belang Irnsum (PBI) vergaderde in 2015 tien maal. Bij dat bestuursoverleg zijn
ook steeds leden van de onder PBI vallende commissies aanwezig. Er is een werkgroep actief om de
Dorpenvisie uit 2003 te herzien. Hiertoe is samenwerking en ondersteuning gezocht bij Stichting
Doarpswurk. Naar verwachting zal het gehele traject, inclusief raadpleging en gesprekken met dorpsgenoten
medio zomer 2016 zijn afgerond.
Doordat Jirnsum nu deel uitmaakt van de gemeente Leeuwarden zijn er structureel meer kansen en
mogelijkheden voor ons dorp. Initiatieven zijn daarbij belangrijk. Financieel is er meer armslag.
PBI heeft afgelopen jaar verbinding gezocht met Stichting Dekemahiem, De Ondernemersvereniging en met
de initiatiefgroep Dekemahiem, dit om in gezamenlijkheid te trachten het meeste voor Jirnsum en Jirnsumers
te bereiken bij gemeente en andere overheden.

Het bestuur bestond dit jaar uit:
Erik Pereboom voorzitter
Rianna Niemarkt-Elzinga secretaris (a.i.)
Rients Koster penningmeester
Theo Damsma lid
Helen Wolbers lid

Onder dit bestuur functioneren de volgende commissies:
De Stim fan Jim
Jirnsum Online
Speeltuincommissie
Doarpsargyf

Zie hiervoor de aparte verslagen.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar onder andere aandacht besteed aan:

Doarpsslogan en wapen
Dorpswapen raakt meer ingeburgerd in het dorp en, zoals besproken op de jaarvergadering maart 2015, zijn
de entreeborden van Jirnsum voorzien van het wapen.



Gemeente Leeuwarden
De positieve en betrokken houding van de gemeente en het beschikbaar stellen van een jaarlijks
dorpenbudget geeft zeker nieuwe kansen voor het dorp. Laten we als dorp deze kansen oppakken, PBI kan
en wil dat niet alleen doen, maar graag met hulp van iedereen.

Braakliggend terrein van de voormalig RK school
Deze grond is deels van Elkien en deels van de gemeente. Voorlopig zijn er geen plannen om deze grond te
bebouwen. Na diverse overleggen in 2015 met een aantal betrokkenen is het nog niet gelukt om tot een
planvorming te komen. In 2016 wordt getracht om m.b.v. omwonenden tot een uitwerking te komen. Indien
er geen behoefte is om de situatie te veranderen, zal PBI ook geen verdere initiatieven ontplooien.

Dekemahiem
Ook een issue wat leeft in het dorp.
De laatste stand van zaken zal in de jaarvergadering besproken worden door de Vereniging
Doarpskorporaasje Jirnsum welke inmiddels is opgericht om de woningen voor het dorp te behouden.

Centrumplan
Een ander onderwerp is het Centrumplan van Jirnsum aan de Wiide Steech, de Opslach en de Kerkebuurt.
Budgetten zijn goedgekeurd door B&W. Project wordt vanuit de gemeente opgestart door een projectleider
te benoemen. Als deze bekend is zal het plan verder uitgewerkt gaan worden.

Netwerkbijeenkomst voor alle verenigingen, clubs en vrijwilligers in Jirnsum
Op 20 november 2015 heeft PBI een bijeenkomst georganiseerd om alle vrijwilligers nader met elkaar
kennis te laten maken. De bijeenkomst is druk bezocht. Jan van der Bij van CMO Stamm hield een
presentatie over dorpen en wat voor mooie initiatieven er kunnen ontstaan in dorpen door krachten te
bundelen.

Winkel Wiide Steech
De voormalige supermarkt in het centrum baart ook PBI zorgen. Niet fraai en uitnodigend en geen
winkelactiviteiten. Contact met Elkien leert dat er tot op heden geen huurder gevonden is voor het pand.
Hierbij een oproep voor initiatieven, Elkien en PBI en de gemeente zijn bereid hierin mee te denken.

Dorpsvisie 2016
Ook op de agenda van PBI staat de nieuwe Dorpsvisie. Een enthousiaste werkgroep is hier in 2015 mee van
start gegaan. De werkgroep heeft heel veel tijd besteed om een goede werkmethode te bepalen om te komen
tot een ‘gedragen’ Dorpsvisie. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest waar alle dorpsgenoten voor
uitgenodigd zijn om na te denken over Jirnsum. Inmiddels zijn groepjes bezig met verdere uitwerking van de
opgedane ideeën. Naar verwachting kan nog voor de zomervakantie de nieuwe Dorpsvisie 2016
gepresenteerd worden.

Wandelroutes Oudeschouw - Sneek en pontje Terherne -Tersoalstersyl
Wetterskip is momenteel bezig is met aanpassingen van de dijken langs het Sneekermeer. Een van de
onderdelen van het project is het aanleggen van een cultuurhistorische route in dit gebied. Deze zal bestaan
uit het aanbrengen van borden en het plaatsen van bankjes/tafels. PBI wil graag dat het “jirnsumer
gebied”(langs Abbenwier en Wjitteringswei) meegenomen wordt in het plan om ook op dit deel van de route
borden en bankjes te realiseren. Tevens is PBI benaderd door Dorpsbelang Terherne om mee te denken en bij
te dragen in een fiets en voetveer tussen Terherne en Tersoalstersyl.
Naar verwachting zullen deze plannen in 2016 gerealiseerd worden.

Erik Pereboom
Voorzitter PBI



Boekjaar 2015 Financieel Overzicht Plaatselijk Belang Irnsum en Commissies
Begroting:  2016

Plaatselijk Belang Irnsum
exploitatie

inkomsten uitgaven
contributies € 1.625,00 € 1.477,80 vergaderkosten
rente € 192,23 € 368,00 bijkomende kosten jaarvergadering
dorpsbudget Leeuwarden € 10.620,00 € 35,00 bijdrage donateurschap Ondernemersver.

€ 18,73 huur dorpsarchief + diverse kosten
€ 314,80 netwerkborrel 20 november
€ 241,16 bankkosten

€ 1.438,00 uitgaven i.h.k.v. dorpsbudget
€ 1.288,45 voorfinanciering via PBI aan dorpscooperatie
€ 425,03 diversen
€ 71,39 onderhoud PC Leden
€ 30,00 bijdrage Doarpswurk

totaal € 12.437,23 € 5.708,36 € 6.728,87 (controle)
Speeltuinvereniging
exploitatie

inkomsten uitgaven
subsidie gemeente 2015 € 2.100,00 € 11.376,00 nieuwe speeltoestellen 2015

totaal € 2.100,00 € 11.376,00 ‐€ 9.276,00 (controle)
De Stim fan Jim
exploitatie

inkomsten uitgaveng
advertenties € 2.766,00 € 41,88 diversen
abonnementen € 18,00 € 4.546,55 kosten drukker (Empatec)

totaal € 2.784,00 € 4.588,43 ‐€ 1.804,43 (controle)
Jirnsum Online
exploitatie

inkomsten uitgaven
bijdragen hosting € 575,00 € 2.553,10 realisatie nieuwe website

€ 55,00 Hosting to Go
€ 207,80 afscheid commissieleden

totaal € 575,00 € 2.815,90 ‐€ 2.240,90 (controle)

Totale balans PB en commissies
balans 1 januari 2014 31 december 2014 verschil (=exploitatiesaldo)

Plaatselijk Belang Irnsum € 20.658,06 € 27.386,93 € 6.728,87
Speeltuinvereniging € 5.906,34 ‐€ 3.369,66 ‐€ 9.276,00
De Stim fan Jim € 2.106,86 € 302,43 ‐€ 1.804,43
Jirnsum Online € 2.836,44 € 595,54 ‐€ 2.240,90

totaal € 31.507,70 € 24.915,24 ‐€ 6.592,46
‐€ 6.592,46 (controle)

lopende rekening € 1.746,69
spaarrekening € 23.168,55

€ 24.915,24 totaal



“Doarpsargyf Jirnsum” jaaroverzicht 2015.

Het interieur van onze locatie  “doarpsargyf” is veranderd: het wordt alsmaar voller. Eén
zijwand is voor een deel bezet door een meterslange trofeeënkast van de volleybal ver:
Iverto. En halverwege de trap naar het argyf wordt men verwelkomd door het
skelet(geraamte) van de EHBO vereniging.  Al is het argyf niet bedoeld als museum, toch zou
het jammer zijn wanneer dergelijke voorwerpen verloren zouden gaan, omdat er elders
geen plaats voor is.
De archiefkasten met dozen raken aardig vol en dus blijven er genoeg werkzaamheden over
om de inhoud na beoordeling te digitaliseren. Thans worden de gegevens van Plaatselijk
Belang op de p.c. ingebracht.
Als Jirnsumers zien we de werkzaamheden bij de “Syl” met belangstelling tegemoet met de
aanleg van de nieuwe vaste brug over de Boarn.
Bijgaand een beperkte samenvatting  van de voorgangers van de huidige “sylsbrêge” bij de
“de Syl” yn de Grousterdyk.
* De “JirnsumerSyl” was één van de silen (waterkeringen/doorlaten) in de Boarn.   De syl bij
Jirnsum was voorheen een houten kering/doorlaat in een dam in de Boarn waarvan  tevens
het scheepvaartverkeer gebruik moest maken.
* In 1671 kreeg het dorp Grou  permissie om een gedeeltelijke “rijdweg” (modder pad) aan
te leggen en voor het maken van een valbrug (flapbrêge), welke met tolgeld kon worden
betaald en onderhouden. Voetgangers mochten niet gebruik maken van deze “flapbrug”  en
moesten overgezet worden.
* In 1883 zijn er een brugwachtershuis en een draaibrug met een fraai en sierlijk bovenwerk
gekomen. Deze brug is aan het eind van de tweede wereldoorlog, evenals de spoorbrug bij
Grou en de brug van Aldskou vernield, door ze op te blazen. De “sylsbrêge” is in een sobere
vorm weer hersteld en heeft tot 1952 dienst gedaan  tot aan de de opening van het P.M-
kanaal. Sindsdien maakt  alle scheepvaartverkeer hier gebruik van  en laat Jirnsum dus links
liggen.
* Naast de draaibrug is er naderhand een vaste brug aangelegd met een beperkte doorvaart
hoogte van plm. 1.50 m.  De naastgelegen fietsbrug  is er in 1985/’1986 gekomen met de
aanleg van het fietspad naar Grou. Dit i.v.m.  de veiligheid van fietsers en wandelaars.
* Bij de thans aan te leggen nieuwe, hogere en vaste brug  van plm. 2.50 m.  zal het fiets -
verkeer dit in de toekomst weer met het overige verkeer moeten delen.

Uit bovenstaande blijkt hoe interessant  het kan zijn om iets van de geschiedenis van ons dorp
en omgeving te verkrijgen en te bewaren.

Dus vandaar weer onze jaarlijkse oproep: “ neat fan Jirnsum fuort dwaan , earst kontakt
opnimme mei it doarpsargyf !”

Nadere informatie bij :

v.z.  Sake Janse - 602110 , Eddie Groen - 601623 , secr. Piet Posthumus – 601278.



Jaarverslag Jirnsum Online 2015

De commissie 'Jirnsum Online' is eigenaar en beheerder van de site www.jirnsum.com en valt
als zodanig onder Plaatselijk Belang Irnsum. De commissie heeft ten doel d.m.v. het medium
Internet de betrokkenheid van (oud)Jirnsumers en andere belangstellenden bij het
dorpsgebeuren te waarborgen, dan wel te vergroten. De commissie geeft hier via de website
www.jirnsum.com vorm en inhoud aan.

De commissie Jirnsum Online bestond per 31-12-2015 uit:
Rienk de Vries (divers)
Arjanne Nijp (afhandeling mail en redactie)
Dorien van Steen (agenda beheer en redactie)
Siep Hijlkema (reportages en redactie)
Jappie Sikkema (VVI en speciale reportages)

In 2015 heeft Sigrid Nugteren afscheid genomen van de redactie. We bedanken haar voor haar
inzet! Arjanne Nijp nam haar plaats in de redactie over.

2015 was ook het jaar waarin de site een nieuw jasje kreeg. De Staat van Creatie heeft de
nieuwe site ontworpen, gebaseerd op WordPress. Jirnsum.com heeft nu weer een eigentijdse
uitstraling, en op zowel PC, tablet als smartphone hetzelfde uiterlijk.

In 2015 zijn er 141 artikelen gepubliceerd waarvan 102 door de vaste redactie. De overige
artikelen zijn geplaatst door verenigingen en commissies.

aantal artikelen
2014 2015

Redactie 93 102
Festiviteiten Kommisje 8 8
Kattekuorke 5 5
Dorpshuis 4 4
Kaatsvereniging 13 8
Plaatselijk Belang 9 6
Volleybalvereniging 8 4
LOCI 6 2
Ondernemersvereniging 3 1
Tennisvereniging 1 1

Totaal: 150 141

We zien ook dit jaar weer een terugval van het aantal artikelen. De eigen redactie heeft meer
gepubliceerd maar de meeste verenigingen leveren minder aan, enkele zelfs bijna niets.
Hopelijk is dit een signaal voor de verenigingen om dit weer op te pakken! Wij kunnen jullie op
verschillende manieren hierbij ondersteunen, schroom niet om ons te benaderen.

Op Facebook is Jirnsum Online inmiddels een echte community geworden met 386 mensen die
ons leuk vinden. Een stijging van 131. Het is een medium waarmee we snel een groot deel van
de Jirnsumer mienskip, en mensen daarbuiten, kunnen bereiken. Het artikel met de 1 aprilgrap
dat Kensington in de 2 Gemeenten zou komen te spelen, bereikte meer dan 13 duizend
mensen. Het bereik van de meeste Facebookberichten varieert van rond de 100 tot boven de
1000. Via twitter volgen 278 ons, 41 meer.

www.facebook.com/jirnsumcom
www.twitter.com/Jirnsumonline

Heb je ideeën of vragen, mail naar redactie@jirnsum.com



Jaarverslag speeltuincommissie

Afgelopen jaar is het reguliere onderhoud uitgevoerd. Punten die uit het inspectie rapport kwamen
zijn opgelost. In speeltuin de wieren (de Heareburch) is een nieuwe schommel geplaatst en een
speeltoestel voor de kleine speeltuingebruikers.
In speeltuin het hoefijzer (de Terp) is het grote speelhuis met glijbaan verwijderd, deze voldeed niet
meer aan de veiligheidseisen en ook hier is een speeltoestel voor de kleinere speeltuingebruikers
voor teruggekomen.

Er moeten hier en daar nog wat puntjes op de i gezet worden. Als er nog mensen zijn, jong of oud,
die samen met ons de speeltuinen netjes willen houden dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

De speeltuincommissie
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