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Van de Voorzitter

’t Buitenblaadje is een
u i t g ave v a n AT V O n s B u i t e n
e n ve r s c h i j n t 4 ke e r p e r j a a r.

Beste mede tuinders, Mijn naam is Jeroen Schneiders, 59 jaar en ik ben, samen met mijn vrouw (en de
dwergpincher Toet), de trotse huurder van Tuin 152. Wij hebben deze tuin vanaf 2019 en genieten hier elke dag.

Voorzitter

Na een aantal maanden interim bestuurslid te hebben mogen zijn voor onze mooie vereniging, ben ik sinds 2 Juli

Jeroen Schneiders

jongstleden verkozen tot de nieuwe voorzichter van het bestuur, dat nu uit zeven gemotiveerde leuke mensen

Secretaris

bestaat, die als team goed kunnen samenwerken. Ik wil als voorzitter proberen oud zeer op te lossen en met

Merel Lammers (coverfoto)

een nieuw bestuur een frisse start te maken. Zo zijn we van plan de kantine weer te heropenen, zijn we bezig

Penningmeester
Bianca Bok

met het aanpakken van de asbestproblematiek en het gezamenlijk opknappen van het tuincomplex. Mijn focus

Algemene Zaken

voor de komende tijd is onder andere het in gesprek gaan met de tuinders waarvan wij gemerkt hebben dat de

Iris Cox, Julia Weller, Floor Hooft, Bert Russel

tuin wat extra aandacht kan gebruiken. Hopelijk komen we samen tot een goede oplossing zodat iedereen weer

Complexbeheer

kan genieten van zijn/haar tuin. Mijn idee is om ons complex weer terug te brengen naar de basis. Wij zijn van

Jan Siepkes

oorsprong natuurlijk een tuindersvereniging. (ATV betekent Amateurtuindersvereniging). Ik zou dan ook graag

Bouwcommissie

zien dat mensen de tuin vooral gebruiken om in te tuinieren. Het zou mooi zijn als we wat meer moestuinen zien,
mooie bloemen en planten en veel biodiversiteit.

Gerard van den Berg en Jim Steenbakker

Van de redactie

Coördinatie werkbeurten
Rini Meijer

Water & Elektra
Vacant

Uiteraard ben ik met alle commissies regelmatig aan het overleggen om ervoor te zorgen dat we met zijn allen

De laatste editie van ons buiten blaadje was

een prachtig complex neer kunnen zetten. Zo lopen wij ook rond met het idee om samen met ervaren tuinders

nog in de COVID tijd. Wij hebben ons gelukkig aan

en voormalige tuinders de nieuwe tuinders te helpen bij het opzetten, onderhouden en oogsten van hun

alle opgelegde maatregelen gehouden.

Tuinwinkel

nieuwe tuinders veel aan zouden kunnen hebben. Door middel van bv workshops kunnen zij een hoop van hun

De kantine moest dicht en is nu ook dicht door

Lief & Leed

kennis en ervaring overbrengen op de nieuwe tuinders. En daar profiteren we natuurlijk allemaal van.

andere omstandigheden, welke snel opgelost

groente en fruit. De ervaren en voormalige tuinders hebben natuurlijk enorm veel kennis en ervaring waar de

Tuinkeurders
Hassan Han
Vacant

gaan worden. We denken ook nog even aan onze
Ook willen we de buurtbewoners rondom het volkstuincomplex meer betrekken bij onze vereniging. Dit

vorige voorzitter Nico van Steijn. Respect voor

kan ook door middel van workshops, een dagje uit voor eenzame ouderen, scholen educatief betrekken bij

hem en zijn familie.

Jacqueline van Norden

Kinderactiviteiten
Iris Cox

Redactie ‘t Buitenblaadje
Ton Reijman, Julia Weller

Eindredactie ‘t Buitenblaadje

het tuinieren etc. Ook staat op de planning om de gesprekken met de Gemeente Haarlem op te starten, wat
begint met een kennismaking gesprek. De vervolggesprekken die hierop volgen gaan er hopelijk voor zorgen

Nu verder gaan met ons nieuwe bestuur en wat

dat wij ons 100-jarig bestaan in 2033 hier op dit complex kunnen vieren. Dit hopen wij natuurlijk allemaal en

mij betreft ziet dat er rooskleurig uit! Een frisse

ik zal me hier extra voor inzetten.

wind met veel nieuwe en ook jonge mensen die
zich willen gaan inzetten voor onze vereniging. De

Ik kijk met veel plezier vooruit en heb er veel zin in om samen

eerste vergadering heeft al plaatsgevonden en er

met de andere bestuursleden en jullie onze prachtige vereniging

wordt veel meer terug gekoppeld. Dat kan alleen

op zijn mooist te krijgen. In de periode van april tot en met

maar beter zijn. We hebben dit jaar een bijzonder

september, kun je elke zaterdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur de

goed voorjaar en een goede zomer gehad,

bestuurskamer binnen komen lopen met eventuele vragen of tips.

genieten! Nu op naar de winter maar

Natuurlijk zijn wij altijd per mail bereikbaar via

eerst de herfst.

bestuur@atv-onsbuiten.nl.

Harrold Gunnink

Ontwerp ’t Buitenblaadje
Manolito Joosten

Website
www.atv-onsbuiten.nl

Facebook
Volkstuinvereniging ‘Ons Buiten’

Contact
bestuur@atv-onsbuiten.nl
bouwcommissie@atv-onsbuiten.nl
inschrijfcommissie@atv-onsbuiten.nl
evenementen@atv-onsbuiten.nl
Bank: NL69 ABNA 0561 6345 56 Ons Buiten

Ik wens iedereen nog fijne tuin dagen.

Inloopspreekuur Ons Buiten

Jeroen Schneiders
Voorzitter ATV Ons Buiten

Harrold Gunnink
Tuin 175

Het bestuur heeft een inloopspreekuur in
de bestuurskamer. Tussen 10.00 en 12.00 uur
kunt u in het hoogseizoen (van april tot en
met september) elke zaterdag terecht met
uw vragen. Buiten het seizoen op iedere
1e zaterdag van de maand.
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Van de Penningmeester
Beste leden, hierbij een overzicht van de financiën van 2022. Zoals aangegeven op de Algemene

Van de secretaris
Toen ik op 19jarige leeftijd mijn vader vertelde dat ik op reis ging

Leden Vergadering (ALV) van 17-09-2022 is het saldo op de bankrekening €15.000,00. Aan openstaande

verzuchtte hij: ‘maar waarom dáárheen?’ Daar was Thailand en het was

contributie hebben we een bedrag open staan van €28.000,00. Afgelopen week zijn er facturen aan

niet dat hij zich zorgen maakte over zijn jonge meid die alleen op

tuinders gemaakt voor een bedrag van €37.000,00 voor water en elektra. Als alle rekeningen betaald zijn,

avontuur ging, maar dat ik een bestemming had gekozen waar het ‘altijd

dan hebben we een saldo van €80.000,00. Dit is een mooi saldo voor een vereniging. Wel is er een

vies warm’ is. Hij had wel een punt. Als je in Bangkok onder de douche

kanttekening. Veel tuinders betalen de contributie niet vooruit, maar aan het einde van het jaar.

vandaan komt wil je er gelijk weer onder stappen.
Jaren later sprak ik in Costa Rica een Amerikaan die het daar zo heerlijk

De regels zijn als volgt. Als je per maand betaalt, dan maak je het maandbedrag over aan het begin van de

wonen vond omdat het jaarrond hetzelfde weer was. Niet alleen

maand. Als je per kwartaal wilt betalen, dan betaal je dit op 01-01, 01-04, 01-07 en 01-10. Wil je per jaar

Hollanders praten graag over het weer. Dat was ook het moment dat ik me

betalen, dan kun je dit aan het begin van het jaar in januari voldoen. Ons Buiten betaalt namelijk ook de

realiseerde dat ik van onze Nederlandse seizoenen houd. Het zal maar het

huur aan de gemeente vooraf. Als er geen contributie wordt betaald door leden, dan slinkt het banksaldo

hele jaar hetzelfde weer zijn, hoe uitzichtloos saai moet dat zijn.

enorm snel.
Sinds ik een tuin bij ATV Ons Buiten heb ben ik de seizoenen nog sterker
Voor de stroom geldt hetzelfde. Ons Buiten betaalt elke maand een voorschot aan Vattenfall van

gaan ervaren. Op de tuin zie je het vroege voorjaar ontluiken met de eerste

€2200,00. Eveneens gaan elke maand de prijzen omhoog van de elektra. Op de ALV is er gestemd dat

krokussen die opkomen en het nog kille zonnetje dat zo haar best doet.

elke tuinder een voorschotfactuur ontvangt in januari 2023. Per tuin wordt er bekeken wat hij gemiddeld

Pinksterbloemen in het gras en de meidoorn staat vol in bloei terwijl de

per jaar verbruikt aan elektra. De tuinder kan dan kiezen of hij dit maandelijks, per kwartaal op per jaar

dagen langer en warmer worden. Uitplanten wat je had voorgezaaid in de

vooruit wil betalen. Ook hier geldt dat dit aan het begin van de maand overgemaakt dient te worden.

kas. Hittegolf en waterschaarste in de zomer, maar op de tuin is het dan nog
altijd een paar graden koeler dan tussen de stenen in de stad!

In de ALV is aangenomen dat de contributie van 2023 verhoogd is naar €390,00. De bedragen per
maand worden dan €32,50, per kwartaal €97,50 en per jaar €390,00. Vermeld altijd je tuinnummer bij de

Nu de dagen korter worden en de lucht dreigender steekt de wind op terwijl de laatste bloemen hun zaad

betaling. Dan is het voor mij makkelijker om de juiste betaling bij de juiste tuinder te plaatsen. Mocht je

zetten. Massaal aan de pompoensoep. Die onbedwingbare neiging bij een strakblauwe lucht te spijbelen

een doorlopende incasso in je bank hebben staan, pas deze dan aan voor 2023.

van je werk om de laatste zonnestralen op te vangen. Het plantseizoen is verlegd van het voorjaar naar
de herfst. Nu vaste planten een plekje geven betekent dat ze in het voorjaar sterk geworteld zijn en zich

De vereniging heeft de wettelijke verplichting om

straks puur op groei kunnen richten. Als de kou intreedt wil je de tuin misschien winterklaar maken, alles

altijd een bankreserve te hebben dat de afgedragen

netjes opruimen. Dit was lang de norm. Tegenwoordig weten we dat het voor de natuur belangrijk is om

borg door tuinders dekt. Dus in het hypothetische

niet alles weg te knippen en harken maar juist om holle stengels te laten staan en schuilplaatsen voor

geval dat alle tuinders opzeggen en hun borg terug

dieren te houden. Bijkomend voordeel is dat er nog heel wat te zien valt op een winterse tuin. Hoe mooi

dienen te krijgen moet dit kunnen. Dit gaat om zo’n

zijn de silhouetten van grote allium koppen vol rijp of sneeuw in de kommetjes van een oude kaardenbol.

€37.000,00
Namens het bestuur wens ik alle leden een mooi einde van het klassieke tuinseizoen. Als nieuw bestuur
hebben we afgelopen zomer gebruikt om te inventariseren wat er aan werk ligt en zijn we begonnen met
Met vriendelijk groet,

de meest prangende zaken, zoals afhandeling van de kantine, asbestinventarisatie en puintuinen. We
hopen de eerste zaken voor het einde van het tuinseizoen tot een goed resultaat te brengen zodat we ons

Bianca Bok

deze winter vol kunnen richten op het komende tuinseizoen. Een jaar waarvan we hopen met jullie allen

Penningmeester ATV Ons Buiten

er een levendig verenigingsjaar van te maken met bijzondere en verbindende activiteiten.

Merel Lammers
Secretaris ATV Ons Buiten
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Eerbetoon aan
onze oud voorzitter
Nico van Steijn
Op 13 september 2022 was het een jaar geleden dat onze voorzitter Nico van Steijn overleed.

Recept

Andijvie uit de wok!
Iedereen weet wel dat je met andijvie heerlijke stamppotjes kunt maken. Maar wist je ook dat je
andijvie heel lekker kunt wokken? Dit geweldige wokgerecht staat in 20 minuten op tafel. Hoe fijn is dat?!

Wat hebben we nodig?

Het huidige bestuur heeft hem benoemd tot erevoorzitter en dit straatnaambord laten maken.

Tools:

Op 17 september is het bord onthuld in het samenzijn van een aantal tuinders.

• koekenpan
• 2 borden

Nico, bedankt voor je inzet al die jaren, je wordt gemist!

Ingrediënten gebaseerd op 2 personen
• 1/2 krop Andijvie
• 1/2 Courgette
• 2 tenen Knoflook
• 2 Uien
• 40 gram ongezouten walnoten
• 150 gram gerookte spekblokjes
• 1 tl Kerrie
• 1 tl Peper
• 10 gram geraspte Parmezaanse kaas

Nu gaan we aan de slag.
Begin met de uien te schillen en in halve ringen te snijden. Maak ook de knoflook schoon en snijdt deze
in kleine plakjes. Snij de andijvie alvast in kleine reepjes en de courgette in dunne halve plakken.
Pak dan je koekenpan en bak de uienringen, knoflook en spekjes zonder boter of olie.
Voeg de kerrie en peper toe en roer lekker door tot alles glazig geworden is.
Nu gaan we de courgette hieraan toevoegen en ongeveer 3 minuutjes meebakken.Na deze 3 minuten,
pak je de helft van de andijvie en roer je dit er goed doorheen totdat alles geslonken is.
Voeg als laatste de rest van de andijvie toe en roer dit lekker om. Nu willen we het niet helemaal laten
slinken, maar willen we dat de andijvie nog een beetje knapperig blijft.
We pakken de 2 borden en verdelen ons andijvie mengsel over de borden. Strooi als laatste de walnoten
en Parmezaanse kaas over de andijvie heen en je heerlijke andijvie wok maaltijd is klaar om te eten.

Tekst: Daniëlle Raar
(Bron: http://www.voedzaamensnel.nl/hoofdgerecht/andijvie-wok-spekjes)
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Tuin van het jaar 2022

op en liet zich inschrijven bij onze vereniging.

mensen die een tuin hebben en bijna niet komen

Ze zijn nu regelmatig op hun tuin te vinden en

opdagen. Dat is begrijpelijk maar daar wordt aan

werken hard en alleen biologisch.

gewerkt door ons nieuwe bestuur. In 1945 vond
men het belangrijk dat stadsmensen flink naar

Er is van alles op hun tuin, van bloemen tot en

buiten zouden kunnen, ook voor de gezondheid en

met groenten en een vijver met goudvissen. Alles

toen zijn de meeste volkstuinen ontstaan.

echt tot in de puntjes verzorgd. Wat voor hun ook
belangrijk is, is het sociale aspect, fijn met elkaar

Ook in coronatijd konden zij gewoon naar hun tuin,

communiceren en een goede sfeer. Zij vinden dan

in de buitenlucht bezig zijn. Als ik zo een rondje

ook dat ze op een leuke laan zitten.

loop over hun tuin krijg ik er een goed gevoel over.

Daniëlle heeft een drukke baan in een hotel en

Kijk maar naar de foto’s.

Sonia is sportinstructrice. Zij kunnen op hun tuin
hun hoofd leeg maken door samen goed bezig

Harrold

te zijn. Het enige waar zij zich aan storen zijn de

Redactie t’ Buitenblaadje

tuinnr.
144

Sonia Morris
& Daniëlle de Wid
Ik zit gezellig bij de dames op hun veranda en

8

met een leuk huisje hebben zij overgenomen van

zie een zeer verzorgde tuin. De twee dames werken

Henny, die ook in het bestuur zat destijds.

daar ook hard aan. Beiden hebben ze hun eigen

Lichamelijke problemen zorgden ervoor dat hij het

huis in de binnenstad en dit was al jaren een droom

moest verkopen, Sonia hoorde dat toevallig toen zij

vooral van Sonia om een eigen tuin te hebben en

in zijn winkel was op de Amsterdamstraat. Henny

het liefst met een huisje. De tuin is op

vertelde een klant dat hij van zijn tuin af zou gaan

Hemelvaartsdag 2012 hun bezit geworden. De tuin

en Sonia hoorde dat en nam gelijk contact met hem

9
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Tuinbeurten 2022
Samen zorgen we ervoor dat onze tuivereniging
er goed bij staat. Elke tuinder is verplicht om 3 keer
per jaar een tuinbeurt te doen. Er wordt elk jaar een
nieuw werkrooster gemaakt, deze staat op de
website en hangt op het mededelingen bord bij
de toiletten. Leden worden verwacht zich tussen
09.00 en 09.20 uur op de desbetreffende zaterdag
aan te melden. Er is dan de gelegenheid om een
kopje koffie of thee te drinken met medetuinders.
De tuinbeurt begint om 09.30 uur. Mocht u een
tuinbeurt niet kunnen, dan kunt u zich afmelden
door een e-mail te sturen naar het bestuur.
U dient de tuinbeurt wel in hetzelfde seizoen in
te halen. Doet u dit niet, dan zal het bestuur u

Prikbord

Lief
& Leed
Wanneer er wat te vieren is
(bijvoorbeeld een jubileum of
trouwpartij), maar ook als het om
een ernstig zieke gaat of nog erger
een overlijden, laat het dan weten
aan het bestuur via een e-mail of
een briefje in de brievenbus.

een boete van € 75 per gemiste tuinbeurt aan het

Wist u dat er iedere zaterdagochtend een

einde van het seizoen factureren. Vrijwilligers en

koffiemoment is waar alle leden welkom zijn?

70-plussers zijn vrij van de tuinbeurtplicht.

U bent van harte welkom tussen 08.30 en 10.30 uur!

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kunnen we onze vereniging niet draaiende houden.
Zou u zich willen inzetten als vrijwilliger voor onze vereniging?

Meld u zich dan aan via
bestuur@atv-onsbuiten.nl
Zoals genoemd is in de algemene leden vergadering hopen we van 2023
een bruisend jaar te maken met activiteiten, workshops en een evenement om
ons 90-jarige jubileum te vieren. Om dit te kunnen organiseren zijn we op zoek
naar invulling van dit programma en vrijwilligers die deze willen uitvoeren.

Heeft u ideeën hierover of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?

Dan kan dat via
evenementen@atv-onsbuiten.nl

Jacqueline van Norden zorgt dan
voor een passend bloemetje.

10

11

’t Buitenblaadje | Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten

Huisregels

Keuren van
de tuinen
Alle tuinen worden 3x per jaar gekeurd door vrijwilligers van de tuinkeurderscommissie in mei, juli en
september. Wat zijn de punten waar op gelet wordt en waarom? Er is best veel vrijheid voor de leden om
eigen invulling te geven aan de tuin. Creativiteit en uitproberen wat werkt voor u en uw tuin is heel

Algemene regels!
• De heg aan de voorzijde met een max. hoogte 80-100 cm dient netjes onderhouden te zijn. 		
Hoektuinen hebben een heg hoogte van max. 180cm.
• Onder de heg dient onkruidvrij gehouden te worden. Dit is extra belangrijk omdat wanneer je dit niet
bijhoudt er van alles door de heg groeit en daarmee de dichtheid van de heg aantast.
Geen mooi gezicht. Ook loopt de elektra voor de heggen langs en kan die beschadigd raken
wanneer je moet gaan graven om onkruid dat langer staat weg te krijgen.
• De greppel tussen de individuele tuinen. Ieder lid hoort 1 greppel vrij van onkruid en andere zaken
te houden ten behoeve van afwatering. Je hoort de greppel rechts van je te onderhouden als je op
het pad staat en met je neus naar de tuin.
• De slootkant. De meeste tuinen grenzen ook aan een binnen of buitensloot.

positief. Er zijn echter ook zaken die veel invloed hebben op het algeheel aanzien van de vereniging of die

Deze waterkant hoort vrij van begroeiing gehouden te worden. Uiteraard wordt er geen riool

tot irritaties kunnen leiden tussen tuinders onderling. Dit zijn dan ook vooral de punten die geregeld zijn

geloosd of andere zaken gedumpt in de sloten.

in de reglementen en die meegenomen worden in de tuinkeuring.

• Afval/vuilniszakken dient afgevoerd te worden. Niet alleen het huis tuin en keukenafval,
maar ook restjes hout etc. dat geen nut meer heeft nadat een huisje is opgeknapt.
• Verder wordt er naar de algehele staat van onderhoud gekeken van zowel het huisje als de tuin.
Ziet een van beide of beide er verwaarloosd uit dan zal het bestuur contact opnemen.
• Om de tuinkeuringen mogelijk te maken geeft artikel 16 van het reglement aan dat tussen de 1e en
de 15e van de maanden mei t/m september tuinen niet afgesloten mogen zijn. Indien een tuin in
deze periode toch afgesloten is, wordt door het bestuur het slot of sluiting geforceerd.
Dat zal heus niet snel gedaan worden, maar weet dat het wel toegestaan is volgens het reglement
en het bestuur daarmee in haar recht staat. Graag uw medewerking hiervoor.

Lees verder >
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Verder zijn er nog 2 algemene regels:
• Zeil op de grond mag alleen van oktober tot maart.
• U bent verplicht een tuinnummer aanwezig te hebben bij uw entreehek.

Waarom zijn deze zaken zo belangrijk?
• Het aangezicht van de vereniging is van belang in de relatie met de gemeente van wie we de grond
huren. En het spreekt voor zich dat we graag nog heel lang willen blijven genieten van deze locatie.
• Om een positieve vereniging te hebben is leven en laten leven tussen de leden belangrijk,
maar geborgd met bepaalde gedeelde normen en waarden. Die geven helderheid en zorgen ervoor

Recept

Pumpkin Spiced
Chocolademelk
Had jij een hele goede pompoenoogst en weet je niet meer wat je ervan moet maken? Dan is het
recept voor deze heerlijke pumpkin spiced chocolademelk een echte aanrader!

dat onderlinge irritaties beperkt blijven, zeker waar tuinen grenzen.
• Tot slot: er is een wachtlijst en een inschrijfstop. Er zijn veel mensen die thuis geen of maar beperkt

Wat hebben we nodig?

een buiten hebben en heel graag een tuin willen bij onze mooie vereniging. Het is vervelend om deze

Tools:

mensen te laten wachten terwijl er tuinen zijn die vergeten lijken te worden door bestaande leden.

• zeef of keukenmachine

Dit zal dan ook zeker aandacht krijgen van het bestuur en zij gaan met de betreffende leden in gesprek.

• magnetron of oven
• steelpannetje

Heeft u een moeilijke periode en wil het even niet lukken met de tuin? Neemt u alstublieft contact op met

• 2 grote mokken

het bestuur. Als u worstelt met gezondheid of privézaken dan is er heus begrip dat uw tuin tijdelijk niet op
de 1e plaats komt. In een gesprek met elkaar kan er worden besproken of er tijdelijk hulp nodig is en wat

IngrediëntenVoor 2 mokken

een reële periode is om de tuin aan te houden in afwachting van verbetering van de situatie. Wacht niet tot

pumpkin spiced chocolate:

het bestuur met waarschuwingen bij u komt, maar neem zelf initiatief. Dan komt u er vast een oplossing.

• 300 ml melk
• 1 eetlepel pompoenpuree

(Dit is ongeveer een kwart pompoen)
• 60 gram pure chocolade
• 1 eetlepel vanille extract
• 2 eetlepels bruine suiker
• 1 eetlepel koekkruiden
• slagroom

Nu gaan we aan de slag.
Begin met het schillen van de pompoen en snij deze in kleine blokjes. Voor 2 mokken, gebruiken we 1/4
van een pompoen. Vervolgens willen we de pompoen zacht maken. Dit kan door de pompoen 10 minuten
in de magnetron te zetten of in de oven op 170 graden. Dit laatste duurt een klein uurtje. Als de pompoen
zacht is, kun je deze met de zeef of keukenmachine verwerken tot een gladde puree.
Dan pakken we ons steelpannetje en smelten op een laag vuurtje de 60 gram pure chocolade. Voeg hier al
roerend de 300 ml melk aan toe. Als dit mooi door elkaar geroerd is, voegen we de pompoenpuree, suiker,
vanille extract en de koekkruiden toe. Met een garde gaan we de hele boel luchtig kloppen.
Na een paar minuten is alles mooi geroerd en geklopt. Nu kun je je heerlijke mengsel in de mokken
schenken. Laat wat ruimte om er een flinke dot slagroom op te scheppen. Om het er nog feestelijker uit te
laten zien, kun je nog een klein snufje koekkruiden op de slagroom strooien.

Tekst: Daniëlle Raar
(Bron: https://demeisjesvandemoestuin.nl/pumpkin-spiced-chocolademelk/)
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Check onze
vernieuwde
website!

Klik op de onderstaande link en neem een kijkje!

www.atv-onsbuiten.nl

