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In dit nummer

In de vorige Opweg-krant is melding gemaakt van het feit dat omwonenden last hebben van geluidsoverlast veroor-
zaakt door Smit Transformatoren, de fabriek tussen Groenestraat en Dr. Schaepmanstraat in het Willemskwartier. Een 
Comité Bezorgde Bewoners kondigde aan samen met Wijkraad Willemskwartier een enquete te zullen houden onder 
de bewoners van de straten die grenzen aan het Smit-terrein. Hier volgt de uitslag van de enquete.

Enquête wijst uit: meesten horen bromtoon

gen gesteld over mogelijke overlast, de 
bromtoon, eventuele andere klachten 
en over de gezondheid, met informatie 
van de GG&GD over mogelijke gevol-
gen voor de gezondheid van langdurige 
blootstelling aan laag-frequent geluid, 

Op het terrein van Smit Trafo zijn 
nog steeds sloop en nieuwbouw werk-
zaamheden gaande. Aan de geluiden 
die daar bij horen, stoort niemand van 
de omwonenden zich. Dat hoort erbij, 
als je gaat verbouwen. Smit Trafo heeft 
hen daarover ook voldoende ingelicht, 
‘t laatst nog op 4 maart. De enquete 
ging dan ook over een heel ander ge-
luid: een bromtoon waarvan de één 
zegt dat ie constant te horen is, maar 
volgens een ander was het geluid er 
maar af en toe, zij het wel heel hinder-
lijk aanwezig. En weer anderen horen 
helemaal niets.

Enquete
Het Comité Bezorgde Bewoners en 
Wijkraad Willemskwartier hebben 
daarom bij 220 omwonenden in de 
Bilderdijkstraat, de Genestetlaan, de 
Dr. Schaepmanstraat, de Da Costa-
straat, de Groenestraat, maar ook de 
Hatertseveldweg en de Resadastraat 
(Rozenbuurt) aan de andere kant van 
het spoor, enqueteformulieren in de 
brievenbus gedaan. Er werden vijf vra-

zoals de bromtoon, toegevoegd. En 20 
van de 28 zeggen dat ze de bromtoon 
ononderbroken horen, dag en nacht, 
maanden of jaren lang of zolang als ze 
er al wonen. Acht horen het alleen af 
en toe.

Vervolg op pagina 3

Bijna abstracte kunst: de spoorlijn achter Smit-Trafo
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Was het één van de eerste beslissingen 
van het nieuwe College van B&W of 
juist één van de laatste van het oude 
College? Dat weten we niet. Wel we-
ten we dat de gemeente de aangekon-
digde keuze heeft gemaakt tussen 
Willemskwartier en Wolfskuil. Het 
vierde Cruyff-court van Nijmegen 
komt in het Willemskwartier, op de 
plaats waar sinds enkele tientallen 
jaren al een ‘stenen’ voetbalveld ligt., 
aan de De Genestetlaan.

Cruyff-court in Willemskwartier

Eerder had de gemeente al laten weten 
dat het court ergens in oktober klaar 
is,, zodra er een besluit genomen zou 
zijn. Dus de verwachtingen zijn hoog 
gespannen. Hoe het gebruik van het 
nieuwe kunstgras precies geregeld gaat 
worden, wanneer kunnen de kleinere 

Op 24 februari was er de informatie-
avond over het Cruyff-court in Wijk-
centrum De Driesprong. Dat was nog 
voor bewoners van de Wolfskuil en het 
Willemskwartier samen. Op 10 maart 
kwamen bewoners en jongeren van 
het Willemskwartier nog eens apart 
samen in Buurtcentrum De Vrijbuiter 
om opnieuw naar de info-dvd te kij-
ken. Toen bleek opnieuw dat er veel 
enthousiasme voor bestond. En nu is 
dus het besluit gevallen. Jammer voor 
de Wolfskuil.

kinderen er terecht en wanneer de gro-
teren, wanneer de meiden en wanneer 
is er vrij voetballen, daar moeten nog 
allemaal afspraken over gemaakt wor-
den. Zeker is wel dat we er nog vaak 
over zullen horen.

Hier komt het nieuwe Cruyff-court.
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In totaal kwamen er 57 ingevulde for-
mulieren terug (26%). Van deze 57 
gaven er 40 aan last te hebben van een 
bromtoon en van deze 40 waren er 
28 die last hebben van slapeloosheid, 
stress, hartkloppingen e.d. Mogelijk 
als gevolg van de bromtoon. Daar-
naast waren er andere klachten zoals: 
parkeerproblemen op de Groenestraat, 
harde muziek ‘s nachts, draaiende mo-
toren van vrachtauto’s, te veel licht ‘s 
nachts.

Gesprek
Met deze uitslag in de hand zijn comi-
té en wijkraad met Smit gaan praten. 
Smit wil graag als goede buren met 
omwonenden omgaan, maar het is on-
vermijdelijk dat de grote transforma-
toren die er gemaakt worden (o.a. voor 
het Wereldkampioenschap Voetbal in 
Zuid-Afrika) ook getest worden.

Daar zijn twee half-ondergronds ge-
plaatste generatoren voor nodig en die 
veroorzaken een bromtoon die voor om-
wonenden heel hinderlijk kan zijn. Bei-
de generatoren zijn oud, maar de ene die 
in 2006 wegens slijtage werd stilgelegd 
(waardoor de brand toen kon ontstaan) 
is wel helemaal gereviseerd. Bovendien 
zijn toen al direct nieuwe besteld. Die 
hebben een levertijd van 4 jaar, dus re-
ken maar uit: ergens begin 2011 worden 
de oude generatoren vervangen door 
nieuwe en dan, zo stelt Smit, zal er geen 
sprake meer zijn van een bromtoon. 
Tot die tijd heeft Smit van de gemeente 
ontheffing gekregen voor het overschrij-
den van de geluidsnormen. Want dat er 
sprake is van deze overschrijding, staat 
in een rapport uit augustus 2009. Er zijn 
sindsdien nog geluidswerende maatre-
gelen genomen, maar of die voldoende 
zijn, moet nog blijken uit een tweede 
rapport dat nog in de maak is.

Verrassing
Het testen van een transformator 
duurt meestal niet meer dan acht uur, 
en soms 24 of zelfs 36 uur. Dan is er 
ook ‘s nachts geluidsoverlast. Maar 
wanneer de test voorbij is, worden de 
generatoren uit gezet en zou er geen 
bromtoon meer te horen moeten zijn. 
Wat horen dan die 20 mensen die al-
tijd en constant een bromtoon horen? 
Dat, zo stelt Smit, is een geluid dat 
naar alle waarschijnlijkheid niet door 
Smit Trafo veroorzaakt wordt. Het 
klinkt hetzelfde want alle lage bromto-
nen hebben dezelfde frequentie van 50 
Hrz. Maar het moet een andere oor-
zaak hebben. Welke? Daar moest Smit 
het antwoord op schuldig blijven. Be-
sloten is daarom om hierover nadere 
informatie bij de gemeente te vragen. 
Wordt dus vervolgd.

Wie wel eens (en dan niet per vliegtuig) door Aziatische landen heeft gereisd kent het beeld: je komt een klein stadje 
binnen of zelfs een dorp, en onvermijdelijk zie je aan de hoofdstraat een kleine winkel met van alles en nog wat, met 
daarop een groot geel affiche van ‘Western Union’. Een bekend adres voor het wisselen van geld, het verzilveren van 
cheques, het versturen (en laten komen) van en naar het vaderland; en voor het maken van een praatje.

Daid is trots op zijn winkel (aan de Willemsweg natuurlijk)

dikke ordner vol afschriften van geld-
transacties van en naar het buitenland 
die hij de laatste weken heeft verwerkt. 
Binnenkort wordt de dienstverlening 
uitgebreid met het M(oney-)gram, wat 
een supersnelle manier is om geld van en 
naar het buitenland te krijgen.

Sinds een maand of zo is ook het Wil-
lemskwartier (een dorp, zeggen som-
migen) iets soortgelijks rijk, en geheel 
volgens het vaste patroon. Een kleine su-
permarkt met een kantoor van Western 
Union. Het geheel wordt gerund door 
Daid, die vol trots zijn nieuwe winkel 
laat zien, en zich verontschuldigt dat het 
allemaal nog niet is zoals hij het heb-
ben wil. Het assortiment moet nog uit-
gebreid worden, evenals de inventaris. 
Maar intussen ‘loopt’ Western Union. 
Het assortiment komt voornamelijk uit 
Dubai, en voordat hij zijn winkel begon 
heeft Daid goed gekeken bij ‘de concur-
rentie’ op de Willemsweg, want hij wil 
geen doublures. Overigens maken zijn 
Dubainese waren een kleine omweg, 
want de importeurs zitten voornamelijk 
in Londen; vandaar ook dat de bevoor-
rading de laatste week wat stokte, van-
wege de IJslandse vulkaan. En dat assor-
timent loopt uiteen van reuzenblikken 
fruit, via cosmetica tot fraaie bijzettafels 
en houten vazen uit Dubai. Binnenkort 
komt er ook kleding bij.
En ook de geldkant van de zaak laat 
weinig te wensen over: Daid toont een 

De ‘Western-Union-supermarkt’ van 
Daid is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 9.00 tot 19.00 uur, en op 
de donderdagse koopavond tot 21.00 
uur. Op zaterdag sluit Daid op 18.00 
uur zijn winkel.

De winkel van Daid aan de Willemsweg

Vervolg van pagina 1
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Yaoundé, en haar ervaring bij een 
grote instelling voor fysiotherapie in 
Amsterdam, besloot ze voor zichzelf te 
beginnen met een laagdrempelige ei-
gen praktijk aan huis. Geen arts, maar 
ze wil wel net als een huisarts haar 
patiënten persoonlijk kennen. Geen 
anonieme behandelingen van wis-
selende therapeuten, maar een klein-

Als 23-jarige studente Afrikaanse 
literatuur aan de universiteit van 
Dschang, een stad in het zuidelijke 
Afrikaanse land Kameroen, leerde ze 
Nederland kennen...  in de biblio-
theek. Daar leende ze Franstalige boe-
ken die verhaalden over de tulpen, 
over de Nederlandse tolerantie en om-
gangsvormen en, niet te vergeten, de 
koningin. Een land met een koningin! 
Daar wilde ze naar toe.

Daar wilde ze fysiotherapie gaan stu-
deren. Als kleindochter van een zeer 
vermogende grootvader, die met niet 
minder dan 250 vrouwen en hun 65 
kinderen een heel eigen dorp bewoon-
de, en met een moeder die haar hierin 
sterk stimuleerde, kwam ze dan ook 
als buitenlandse student in Utrecht 
terecht. Ze rondde de fysiotherapie-
studie in vier jaar af.

Met een groot schilderij van een Hil-
versumse schilder aan de muur van 
haar woning (naast een paar typisch 
Afrikaanse beeldjes en maskers), inte-
resseert ze zich voor kunst, voor litera-
tuur en ook voor taal. Maar haar hart 
gaat uit naar mensen.
Ze wilde geen arts worden. Na haar 
stage in de hoofdstad van Kameroen, 

schalige, niet-afstandelijke benadering 
die gericht is op bewegen. Omdat be-
wegen een positieve uitwerking heeft 
op de gezondheid van mensen met 
overgewicht, met hartklachten en ook 
met diabetes (suikerziekte). Bewegen 
dus, en niet onnodig veel medicijnen 
of therapeutische apparaten. Overge-
wicht is niet een typisch westers pro-
bleem, licht Christiane toe. Toen zij 
klein was, zaten er hooguit twee of 
drie dikke kinderen in haar klas. Te-
genwoordig eten ook de mensen in de 
Afrikaanse steden veel te vet.

Een oom van haar liep in Duitsland 
opeens tegen zijn eigen verleden op. 
In een winkel zag hij plotseling een 
zwart-wit ansichtkaart in de rekken 
staan met een afbeelding van.... zijn 
eigen vader, omringd door een aan-
tal van zijn vrouwen! Voor de oorlog 
was Kameroen een Duitse kolonie. Als 
man van aanzien was er lang geleden 
van hem een foto gemaakt die uitein-
delijk als ansichtkaart in West-Europa 
te koop zou zijn. En met haar eigen 
‘winkel’ of praktijk in haar eigen wo-
ning aan het Beetsplein brengt Chris-
tiane ook hier voor een klein beetje 
het verleden terug.

Kameroenese wilde naar land met koningin

Beetsplein is een dorp in de stad
Zo noemt één van de nieuwe bewoners het Beetsplein in het Willemskwartier waar zij sinds een klein jaar woont. En 
ze noemt het knus, gezellig en écht Hollands met de vele bloemen in de tuintjes, de kleine huizen en de vele buren 
met wie ze inmiddels kennis heeft gemaakt, onder wie de vorige bewoner van haar huis. ‘Ze’ is Christiane Tsobgny, 
fysiotherapeute met een eigen fysiotherapie-praktijk aan huis.

Christiane Tsobgny
…opa had 250 vrouwen…

bus! De uiteindelijke beslissing ligt in 
handen van de gemeenteraad. Dus 
welke naam het wordt, is niet eerder 
dan ergens in september bekend. Wel 

Wie bedenkt naam Voorzieningenhart?

Ideeën en voorstellen kunnen dus 
nog alleen in mei worden ingeleverd. 
Schrijf je idee op een briefje, zet 
naam en adres eronder en stop ‘t in de 

wordt de keuze die aan de raad wordt 
voorgelegd, voorbereid door gemeen-
te en bewoners. 

Hoe het gebouw van het VZH gaat worden, wordt dagelijks langzaam maar zeker duidelijk. Wat er allemaal in 
komt, is ruim bekend. Ook wordt er al druk nagedacht over hoe de omgeving van het VZH eruit komt te zien. 
Maar wat er nog ontbreekt is de naam.Sinds november is het al mogelijk om ideeën en suggesties over een passende, 
leuke, pakkende of gewoon geschikte naam in de ideeënbus in Buurtcentrum De Vrijbuiter te doen. Daar zitten er 
al een aantal in. Deze ideeënbus staat nog steeds in De Vrijbuiter. Maar de bus sluit op 1 juni a.s.
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Het ziet er prachtig uit, de nieuwe woningen en de nieuwe bestrating van het zuidelijke deel van de Brederostraat, vinden som-
migen. Ondanks de sneeuw en de vorst van begin dit jaar zijn de stratenmakers er toch in geslaagd om bijna zonder vertraging 
het geheel af te krijgen, inclusief de beplanting en de plaatsing van een helemaal nieuw speeltoestel midden op het pleintje. De 
twee oude bomen hebben het allemaal zien gebeuren.

en verantwoorde manier de bouwplaats 
kunnen bekijken. Dus de hekken blijven 
er gewoon omheen staan. Dat komt later 
een keer.
De dag begint om 9.00u en stopt om 
16.00u.
Bewoners van de Willemsweg, maar ook 
vooraan in de Jan Luykenstraat, de Anna 
Bijnsstraat, de Tesselschadestraat en de 
Helmersstraat en Genestetlaan wordt ver-
zocht om uiterlijk zaterdagavond 3 juli de 
geparkeerde auto’s weg te halen en voor 
één dag ergens anders neer te zetten.

Trots op de Wijk op  4 juli
Niet vanwege de regen van vorig jaar, maar omdat de zomervakantie voor 
Nijmegen dit jaar laat begint, wordt de Trots op de Wijk-dag in het Wil-
lemskwartier dit jaar op zondag 4 juli gehouden. Voor de zesde keer, alweer. 
Het inmiddels bekende maar succesvolle recept wordt opnieuw gevolgd: 
niet minder dan 160 kramen zijn beschikbaar, vanaf de Tollensstraat tot aan 
de Thijmstraat. Degenen die een kraam willen kunnen bellen naar: 024-
3541306 (Nel) of 024-3564065 (Riet). Dat kost € 15,- dat vooraf betaald 
moet worden, anders volgt er geen inschrijving.

Nieuw email-adres 
Stichting Opweg

Stichting Opweg heeft een nieuw 
email-adres:

opwegnijmegen@gmail.com

De volgende vergadering van 
Opweg is op 31 mei a.s. Aanvra-
gen inleveren uiterlijk 25 mei, 
per email of per post: Thijmstraat 
157A, 6531 CR Nijmegen.

Op 2 juni is de Nationale Straat-
speeldag. Hiervoor is maximaal 
€ 300,- beschikbaar per straat.
Aanvragen hiervoor richten aan: 
Het Initiatievenfonds. Ook per 
email of per post, dezelfde adres-
sen.

Daarnaast op het grote podium zanger 
Martin, de dierenweide in de Helmers-
straat, de klimwand en de draaimolen 
voor kinderen in de Anna Bijnsstraat en 
misschien ook nog een luchtkussen. Met 
tussendoor plek voor koffie en veel kin-
deractiviteiten bij de Tesselschadestraat, 
o.a. Verzorgd door de Huiskamer, OKC 
Mengelmoes en anderen. Ook Portaal zal 
er weer staan met de grote bus.
Jammer genoeg is de bouw van het Voor-
zieningenhart dan nog niet zo ver ge-
vorderd dat er bewoners op een veilige 
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Over smaak valt wèl te twisten
Het blijft een kwestie van smaak en over smaak valt altijd te twisten. Wat is er mooi en wat is er lelijk in de eigen wijk? 
Hier zomaar wat foto’s van drie van de vier wijken waar de Opweg-krant verschijnt: Landbouwbuurt, Muntenbuurt en 
Kolping. Eentje van een mooie plek en eentje van een lelijke plek.  Vinden wij. Maar ook de lelijke plek op z’n mooist: 
met volop zonlicht vanwege de (late) lente.

Contrasten in de Kolpingstraat. Op de rechterfoto de speelplek tegenover De Inloop: prachtige bomen en de rest is troep en 
onkruid. Op de linkerfoto, verderop in de Kolpingstraat, ligt het speeltuintje er puik bij.

Mooi en lelijk in de Landbouwbuurt: Mooie tuinen op de linkerfoto. Rechts het ‘uitzicht’ vanaf de Landbouwstraat over het 
spoor heen.

In de Muntenbuurt is het al net zo: links de keurig verzorgde speelplaats op het Dukaatplein. Rechts de achterkant van het 
bouwterrein aan de oostkant van de Muntenbuurt, op de hoek van de Dukaatstraat.
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we tekenkamer in het Willemskwartier. 
Het directiekantoor aan de Pootstraat 
werd ontruimd en bouwopzichter Jan 
Simons vertrok naar de nieuwe teken-
kamer aan de Dr. Schaepmanstraat, 
die door middel van een poort tussen 
de woningen te bereiken was.

In 1922 werden er zeven werklieden 
uit de timmerfabriek voor het eerste 
onderhoud aan de woningen ingezet. 
Ook werden er vier extra schilders aan-
genomen, zodat er aan het eind van dat 
jaar tien schilders in dienst van de ver-
eniging waren. Tot augustus 1925 wer-
den in de timmerfabriek kozijnen en 
ramen voor de nieuwbouw gemaakt. 
De bouwactiviteiten in het Willems-
kwartier waren toen grotendeels vol-
tooid, zodat er in augustus 1925 af-
scheid kon worden genomen van de 

In verband met de hinderwetvergun-
ning werd de timmerwerkplaats op 23 
november door directeur Hermann 
Rauch van Bouw- en woningtoezicht 
persoonlijk bezocht. Vijf vaklieden 
waren juist bezig met het opstellen van 
een profielbank met elektromotor van 
5 PK die niet door de vergunning was 
gedekt. Het viel de directeur tevens op 
dat er in de hele loods met zijn brand-
bare inhoud geen enkel doeltreffend 
middel aanwezig was om een onver-
hoopte brand te kunnen blussen. Hij 
gelastte onmiddellijk twee brandblus-
apparaten te laten plaatsen die van de 
brandweer konden worden geleend. 
Verder gaf de directeur ernstig in over-
weging met spoed een aansluiting aan 
het waterleidingnet aan te vragen met 
daarop twee brandkranen met slang, 
waardoor er bij brand snel ingegrepen 
kon worden.

 In 1921 werd de productie in de tim-
merfabriek sterk opgevoerd. Hiervoor 
was aan de Arbeidsinspectie een speci-
ale vergunning voor overwerk aange-
vraagd, waardoor de normale werkdag 
van zeven tot vijf uur met twee uren 
werd verlengd. In 1921 werkten er ge-
middeld 24 werklieden aan het maken 
van kozijnen en ramen voor de nieuw-
bouwcomplexen aan de Javastraat, He-
ijdenrijckstraat en het Waterkwartier 
Het jaarverslag van woningvereniging 
Nijmegen over 1921vermeldt “dat het 
werk aan hooge eischen voldeed.”

Intussen was er aan de Dr. Schaep-
manstraat 47 een nieuw tekenlokaal 
voor de bouwdirectie. verrezen. Op 26 
januari 1921 kreeg de firma Jos Kwak-
kernaat opdracht om de lichtleiding 
van de oude tekenkamer aan de Ko-
renmarkt af te breken en in het nieuwe 
tekenlokaal voorzien van zeven licht-
punten aan te brengen. Vervolgens 
werd op 28 januari het Rijkstelegraaf-
kantoor met spoed aangezocht om de 
telefoonaansluiting met toestelnum-
mer 232 over te plaatsen naar de nieu-

timmerloods aan de Willemsweg.
De bouwdirectie verliet het tekenlo-
kaal aan de Dr.Schaepmanstraat 47, 
dat door aannemer Fest voor een be-
drag van  f 865,- was verbouwd tot 
een werkplaats voor machinale hout-
bewerking met aparte werkruimten 
voor schilders en loodgieters voor de 
op te richten onderhoudsdienst. Uit 
de groep werklieden werd een selectie 
gemaakt, waarmee de basis voor een 
onderhoudsdienst voor alle woningen 
in beheer van de woningvereniging 
was gelegd. Budel werd tot chef van de 
onderhoudsdienst benoemd, waarbij 
hij tevens verantwoordelijk was voor 
het magazijnbeheer en het algemene 
toezicht op de bewoning.

Henny Fransen

Portaal: In 1925 eigen onderhoudsdienst 
Ter bestrijding van de werkloosheid in de bouw besloot het bestuur van woningvereniging Nijmegen in 1919 om 
een gedeelte van het timmerwerk aan nieuwbouwcomplexen in eigen beheer te laten uitvoeren. Op het pleintje aan 
de Willemsweg kruising Da Costastraat - Thijmstraat (bij de huidige Wijkwinkel) werd een timmerloods gebouwd 
die op 14 september 1920 in bedrijf werd genomen. Als uitvoerder werd de uit Velp (Gld) afkomstige Evergradus 
Budel aangesteld. Zeven elektrische motoren met een totaal vermogen van 25 PK dreven een freesbank, lintzaag, 
vlakbank en Vandiktebank aan.

De werklieden namen in augustus 1925 afscheid van de timmerloods aan de Wil-
lemsweg. Vraag: wie herkent mannen die op deze foto staan? De redactie van de 
OpWEG-krant verneemt het graag van U. Alvast dank. Overigens: op de achter-
grond van de foto het monumentale pand op de hoek van de Da Costastraat, waar 
indertijd de sigarenwinkel van Beumer was gevestigd. Ouderen onder ons herinne-
ren zich dat nog.
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Agnes Coumans is naar haar oude baan 
bij de gemeente teruggekeerd en ook 
voor wijkmanager Jan Bannink komt 

Opeens was Resie weg
Een bekend gezicht uit het Willems-
kwartier: Resie Meilink, Opbouw-
werker van Tandem. Bijna 10 jaar is 
ze in de wijk actief geweest en veel 
bewoners kennen haar. Begeleiding 
van bewonersgroepen, ondersteu-
ning bij buurtactiviteiten, gesprek-
ken met individuele bewoners, in-
vullen van formulieren of aanvragen 
bij Opweg. De tijd die ze ervoor be-
schikbaar had, besteedde ze ook. 

En ineens was ze weg. Een nieuw con-
tract met de gemeente maakte herschik-
king van het Opbouwwerk noodzake-
lijk, aldus Tandem. Een bekend gezicht 
verdwijnt. Net als Wil Derks, trouwens, 
een tweede Opbouwwerker die niet erg 
lang in de wijk geweest is. In hun plaats 
zijn  Marianne Mondria en Willy Ter-
meer gekomen.

Maar er is nog meer: wijkagent Marcel 
Rutten is vervangen door Wygko Zit-
man, gemeentelijk projectmedewerker 

vanaf half mei  Marian Hooyman in 
de plaats, een hele nieuwe wijkmanager 
voor heel Nijmegen-Midden.

Resie Meilink krijgt een bos bloemen bij haar afscheid

Elke week verse bloemen !! 
Elke zondag open van 10.00u tot 16.00u                          

ook voor rouw- en grafwerk             

Elke dag geopend tot 18.00u  
alleen op maandag gesloten

Groenestraat 229  
06-42993450

Ook geopend op Moederdag, zondag 9 mei 

Bloemenkiosk Joyce   


