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Thema ‘bebouwing, weg en vaarwegen  

 
Thema ‘dorpsverhalen’  

 
Thema ‘karakteristieke Westergeastmers’  

 
Thema ‘archeologie’   

 
 
 

 

▪ U kunt de QR-kuier beginnen op één van de zes startlocaties die in deze beschrijving zijn 
genummerd 
 - Herberg Foestrum 
 - It Skoallehûs 
 - camping Oan’e Swemmer 
 - De Hammerslag 
 - De tredder 
 - camping De Greidpôlle  

▪ Door de QR-code in te scannen komt u op mijn blog terecht met meer interessante informatie 
over een betreffend onderwerp. Of u gebruikt de hyperlink, te herkennen aan het symbool  

 

 
Eelke Meinertswei 15 – Herberg “Foestrum” 

 

▪ als u hier begint:   Komend vanaf dit adres gaat u in rechtsaf, in 
noordelijke richting. 

▪ als u hier passeert:   linksaf Noordelijke richting. 

 

 
Eelke Meinertswei [voor 1954 de Foarwei] - genoemd naar schoolmeester en 
boer Eelke Meinerts  [1732 – 1810]. Geboren in de Dôlle, te Westergeest. Zoon 
van een vermogende boer, dorpsrechter en ontvanger. 

 
 

 

Eelke Meinertswei 6   - B&B ‘It Skoallehûs’ 

 

▪ als u hier begint:   Komend vanaf dit adres gaat u in linksaf, in 
noordelijke richting. 

▪ als u hier passeert:   U loopt rechtdoor in Noordelijke richting. 

 

Twee jaar na de komst van Johannes Westerkamp werd in 1894 een nieuwe 
school met een woning gebouwd voor resp. ƒ 3377,00 en ƒ 3894,00 aan de Eelke 
Meinertswei 6.  
De inscriptie "JW 25.3.1894" in de muursteen naast de voordeur zijn de initialen 
van Johannes Westerkamp, die tot 1 maart 1924 hoofd van deze school was. Toen 
hij met pensioen ging was er sprake van om de openbare school om te zetten tot 
een christelijke school, maar daar is het nooit van gekomen. 

 

 

 

Eelke Meinertswei 4  
Naast deze voormalige school liet Jan Fokkes Fokkema [1852 – 1916] in 1908 "It 
Slotsje" bouwen. Architect Cornelis Herman Eldering [1854 –1932] uit Suameer 
was bij meer projecten in Westergeest betrokken. 
Toen Jan Fokkes Fokkema stierf bleef zijn weduwe, Wiepkje Fokkema - de Bruin 
bleef er wonen tot haar overlijden in 1953.  
Omdat het huis van de weg gescheiden is door een gracht, een theehuisje bezat 
en verscholen ging onder een beuk, noemde men deze woning "It Slotsje". 

 

 

https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/2-schoolmeesters/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/2-schoolmeesters/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/meester-westerkamp/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/meester-westerkamp/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/it-slotsje/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/it-slotsje/
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Eelke Meinertswei 2  
U passeert nu het voormalige dorpshuis, De Fokkema’s Pleats, een zeer 
oude boerderij die na een grondige restauratie in 1974 als dorpshuis in 
gebruik werd genomen. De boerderij komt voor op een Atlas van Friesland 
1689. aangenomen kan worden dat deze boerderij al omstreeks 1500 
werd bewoond. Van 1846 tot 1900 is de boerderij eigendom geweest van 
de familie Andreae. De vrouw van Daniel Hermannus Andreae [notaris te 
Kollum] kreeg de boerderij in 1846 toegewezen.  
De naam Fokkema's Pleats is te danken aan het feit dat deze boerderij  
jarenlang eigendom is geweest van de familie Fokkema, wiens 
familiewapen in de Fokkema's Pleats is aangebracht. 

 

 

  “Historie aan de gevel”  

  

Eelke Meinertswei 5  
We passeren de rechts gelegen boerderij welke in 1860 is gebouwd en 
o.a. werd bewoond door Klaas Bartele Vries [1879 - 1942] met Maaike 
Fokkema [1881 - 1981] maar ook door de bekende amateur archeoloog 
Ing. Johannes M. Minnema  [1903 - 1984] en Ruurdje Wiepkje Vries 
[1914 - 1991].   

 

  

Het dorpswapen  – rechts is bestrating aangebracht waarin het 
dorpswapen is afgebeeld. Op deze plek was jarenlang nog een restant te 
vinden van een zogenaamde Kienstobbe.  
De bodem rondom Westergeest is bezaaid met zogenaamd kienhout; de 
kienstobbe is als symbool opgenomen in het dorpswapen.  

 

 
 Doorlopen tot Eelke Meinertswei 3, rechts aanhouden, Prellewei richting 

Camping Oan’e Swemmer. 
 

 

 

Prellewei – camping ‘Oan’e Swemmer’ 

 

▪ als u hier begint:   Komend vanaf dit adres gaat u in rechtsaf, in 
oostelijke richting. 

▪ als u hier passeert:   rechtdoor 

 

 

Na enkele honderden meters loopt u als het ware tegen De Nieuwe Zwemmer 
aan. Recht voor u, aan de overkant, ziet u de oude route nog doorlopen in wat nu 
de Bréwei is. Op dit punt is duidelijk te zien dat de Nieuwe Zwemmer de oude weg 
radicaal in tweeën splitste. 

 

 

 

De Nieuwe Zwemmer  
Op 26 november 1879 namen de Fryske Steaten het besluit om een nieuw kanaal 
te graven: de Nieuwe Zwemmer. In het voorjaar van 1880 startte aannemer 
Andreas Jans van der Werf  [uit Dokkum] met schep en kruiwagen. Van der Werf 
vroeg Hfl. 188.060,00 voor het graven van dit kanaal.  
Het verhaal gaat dat de 'polderjongens' werkten als Chinezen en naast het harde 
werk ook wel wisten wat feesten was. Westergeest had daarvoor de vrouwen en 
Kollumerzwaag de drank. Deze drank werd betaald bij het ophalen van de 
volgende ton drank.  
Maar de café-eigenaar van Kollumerzwaag zou de angst hebben dat daardoor de 
laatste ton drank niet betaald zou gaan worden. Daarom zou hij dat vat met water 
gevuld hebben.  
De reactie van de werklieden zou in de verre omgeving te horen zijn geweest… 

 

 

 

 
Doorlopen tot fietspad richting Oudwoude, daarna dezelfde route terug 
naar Westergeest. U hebt nu de Nieuwe Zwemmer links van u. Aan de 
overkant van de Nieuwe Zwemmer de zogeheten Bulten. 

 

 

 

▪ Aan het einde van de Prellewei is in de jaren ’70 van de vorige eeuw zand 
opgespoten dat vrij kwam bij het ‘baggeren’ van de Nieuwe Zwemmer. 
Jarenlang is dit terrein gebruikt voor kleiduifschieten. 

▪ Teruglopend, met de Nieuwe Zwemmer aan uw rechterkan, ziet u aan de 
overkant van het water de zogeheten Bulten. Het zijn de restanten van de 

 

https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/de-fokkemas-pleats/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/de-fokkemas-pleats/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/10/01/muuranker-1860/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/10/01/muuranker-1860/
https://hystoblog.wordpress.com/2015/09/21/ing-johannes-m-minnema/
https://hystoblog.wordpress.com/2015/09/21/ing-johannes-m-minnema/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/10/11/dorpswapen/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/10/11/dorpswapen/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/de-nieuwe-zwemmer/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/de-nieuwe-zwemmer/
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grond die daar tijdens het graven van het kanaal werd opgebracht. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog hebben daar kort onderduikers gezeten.  
Oud Westergeastmer Joop Schotanus over de onderduikers : “Ik denk 
dat er een zes tot acht personen waren. Ik bracht eten naar de Hania 
boerderij en dat werd in de kruiwagen  naar de jongens toe gereden door 
de boer. Ze sliepen op stro en hadden last van ratten. Ze hebben het er 
maar een opaar nachten uitgehouden. Ze  bleven liever elders met 
meestal een groter risico”  

 

 
 Rechts aanhouden, om Eelke Meinertswei 3 heen, richting brug.  

 

 

Eelke Meinertswei 1 
Eertijds stond hier de inmiddels afgebroken woning van de familie Durk Bosgraaf. 
Zoon Tjalling Bosgraaf was in 1915 het mikpunt van wat een volksgerecht  van 
Westergeest is geworden.  
Burgemeester Woldringh schreef de Officier van Justitie dat er “… door een groote 
menigte volk ergerlyke en grove vernieling is gepleegd aan de woning. De 
bedoelde woning is deerlyk gehavend, de ruiten zyn er uitgeslagen, de 
schoorsteen is afgebroken, goten zyn afgerukt, terwyl gaten in de muren zijn 
gerameid en binnenshuis in de kamer zeer veel is verbryzeld”.  

 

 

 
Keuningsbrug [Keuningsbrêge] – genoemd naar Andries keuning [1872 – 1899] 
die in 1860 trouwde met Baukje Tj. Fokkema [1825 - 1904]. Ze woonden op Cleyn 
Buma aan de oever van De Nieuwe Zwemmer.  

 

 

 
 Over de Keuningsbrug rechts, de Bréwei, Langs de oever van De Nieuwe 

Zwemmer.  
 

 

 

Bréwei – mogelijk een verbastering van “de Breede Wech”, genoemd in 1847. 
Hoewel, al in 1619 wordt melding gemaakt van de Breewech, maar mogelijk is de 
weg nog veel ouder.  
Voordat de Nieuwe Zwemmer werd gegraven was de Bréwei de gangbare route 
richting het noorden.  
Al eerder zag u vanaf de Prellewei hoe De Nieuwe Zwemmer deze oude route in 
tweeën sneed. En waarom de Brewei na enkele honderden meters wegbuigt van 
het kanaal. 

 

 

 
 Op de driesprong links.  

 

 Weardebuorsterwei 

 

▪ route   Einde weg links, de Weardebuorsterwei 

▪ uitstapje  Zo’n honderd meter naar rechts kunt u De 
Hammerslag bezoeken. 

 

 
 Op de driesprong rechts aanhouden, richting Driesum.  

 

 

Keatlingwier 15 
Toen in 1980 een loopstal werd gebouwd op Keatlingwier 15, werd op een diepte 
van ongeveer 1.70 meter een ‘afvalvijfer’ gevonden met o.a. een stenen bijl. Deze 
bijl werd gedateerd op 2000 – 2500 voor Christus.  
De betreffende boerderij ligt op de grens van een Pleistocene zandkop met veen. 
Scan, voor meer spannende ontdekkingen  rondom Westergeest, de QR-code  

 

 
Keatlingwier – mogelijk komt de naam oorspronkelijk van de familienaam van de 
man die in vroegere tijden op de wier heeft gewoond. In een oorkonde van 1503 
wordt al een naam gebruikt die op Keatlingwier lijkt: “Katnye wierd”.  
In Fryslân is een wier een kunstmatig opgeworpen hoogte, kleiner dan een terp. 

 

 

 
 Nabij Keatlingwier 15 terugkeren, richting Westergeest.  

 

2020%20-%20hyperlinks%20QR-kuier%20%5bintern%5d/onderduikers%20in%20de%20Hania%20bulten.eml
2020%20-%20hyperlinks%20QR-kuier%20%5bintern%5d/onderduikers%20in%20de%20Hania%20bulten.eml
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/10/honderden-eigen-rechters/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/10/honderden-eigen-rechters/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/09/spannende-ontdekkingen/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/09/spannende-ontdekkingen/
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De brug over de Oude Zwemmer is één van de negen verkeersverbindingen  
over het water dat Westergeest als het ware omarmt. 

 
 

 

Het kanaaltje onder de brug door is de Oude Zwemmer. Toen deze waterloop in 
1870 werd geslat, werden drie veenlijken  gevonden. 
Slatten wil zeggen “een waterweg ontdoen van aangroei van waterplanten om de 
doorstroming te bevorderen” 

 
 

 
 Op de driesprong rechts, richting Westergeest.  

 

 
 U passeert rechts It Ljeppershiem en komt weer terug bij de 

Keuningsbrug. Over de brug rechts, de Bumawei. 
 

 

  “Historie aan de gevel”  

  

Bumawei 23  - Cleyn Buma 
Vanaf de brug gaat u terug, rechtsaf. U loopt nu op de Bumawei en langs 
Cleyn Buma, genoemd naar de familie Buma die rond 1600 eigenaar was 
van Cleyn-Buma.  
De naam Cleyn Buma komt voor in 1683 en zou niet ver van de kerk 
gestaan hebben.  
Het familiewapen van de familie Buma is in 1982 in  de achtermuur 
aangebracht. 

 

 

 
Bumawei [voor 1954 de Achterwei] - genoemd naar de familie Buma die in of 
onder Westergeest hebben gewoond. 

 

 

 
 Na Bumawei 21 eerste mogelijkheid rechts, de Brede Ikker.  

 

 
 Tweede weg links, voor de jachthaven, Bareld Bijmastrjitte.  

 

 
 Tussen Bareld Bijmastrjitte 9 en Bareld Bijmastrjitte 11 rechts aanhouden, 

het voetpad op. 
 

 

 
 Einde pad, bij het geboortebos, links, de Kertiersreed.  

 

 
Kertiersreed - Al in 1823 genoemd op een kadastrale kaart. 
Mogelijk is de naam terug te voeren op de zogeheten rondgaande rechtspraak.  
 

 

 

 

Vroeger kwamen bij de kerk in het dorp vier wegen en paden samen, die het 
dorpsgebied in vieren deelden [kwartieren, ‘kertieren’]. De vroegere rechtspraak 
in dit gebied benutte deze geografische deling als volgt: Elk jaar werd een rechter 
uit het volgende kwartier aangewezen om recht te spreken. 
De ‘kertieren’ zijn terug te vinden in het gouden St. Andrieskruis in het 
dorpswapen. 
De Kertiersreed en de Kalkhúswei geven nog de grenzen aan tussen twee 
‘kertieren’. 

 

 

 
 Einde weg rechts, Harmen van Teijenswei.  

 

 

Harmen van Teijenswei  - Harmen van Teijens [1777 – 1872] werd geboren op 
de Triemen. Hij was in 1796 schoolmeester in Westergeest en oefende dat vak 62 
jaar lang uit: in 1859 kreeg hij eervol ontslag. Hij overleed in 1872 op 95-jarige 
leeftijd. 

 
 

https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/29/9-verkeersverbindingen-over-water/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/29/9-verkeersverbindingen-over-water/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/11/08/3-veenlijken-gevonden/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/11/08/3-veenlijken-gevonden/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/11/04/cleyn-buma-bumawei-23/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/11/04/cleyn-buma-bumawei-23/
https://hystoblog.wordpress.com/2018/09/11/harmen-van-teijens/
https://hystoblog.wordpress.com/2018/09/11/harmen-van-teijens/
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 Doorlopen, na Harmen van Teijenswei 19 linksaf, onverhard pad.   

 

 

Dit onverharde pad is een oud, doorgaans niet gebruikt pad langs de ‘Ikkers’.  
Als dit pad niet begaanbaar is:  

 keert u op de oude route terug. 
 De eerste mogelijkheid rechts aanhouden via de Woarven. 
 Aan het einde van de weg rechts aanhouden, de Kalkhúswei. 
 Op de Kalhúswei doorlopen tot aan de brug over de Trekvaart. 

Op de Kalkhúswei komt u al snel weer op de eigenlijke route terug. 

 

 

 

Ten zuiden en ten westen van Westergeest zijn nog akkers te onderscheiden zoals 
deze in de Middeleeuwen zijn aangelegd. Westergeastmer dr. Oebele Vries 
herontdekte en herkende de structuur als van essen: rondom het dorp zijn de 
stukken grond over de lengte in stukken verdeeld. Daartussen zijn greppels 
zichtbaar. 
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort erkent dat 
Westergeest een van de weinige plaatsen in Nederland is waar de oude es-
structuur zo goed bewaard is gebleven. 

 

 

 
 Einde pad rechts, Kalkhúswei.  

 

 Kalkhúswei – genoemd naar een “kalkhuis” bij de Kalkhúsbrêge [Kalkhuisbrug] 
dat al wordt genoemd in oude documenten van 1758. 

 

 

 
 Doorlopen tot aan de brug over de Strobossertrekvaart .  

 

 

Op de Kalkhúsbrêge maakt u een keuze: 
- Route  via de Trekwei en Bonte Houn naar De Tredder 
- Route  via de Kalkhúswei terug naar de Tredder  

 

 

  Op de brug terugkeren, richting Westergeest.  

 Eerste straat rechts, Kollenswei  

 Eerste straat rechts, Eelke Meinertswei  

 

  Over de brug links, de Trekwei. 
 

 

 

Trekwei – dankt de naam aan de Strobossertrekvaart die rond 1655 werd 
gegraven.  
Het was een doorgaande route van vrachtverkeer met schepen vanaf Dokkum. 
Langs de weg waren veel gelegenheden om een drankje te kopen en om de 
trekpaarden te wisselen. Langs de Trekwei staan nog de bordjes “wissselplaats”. 

 

 

 

Na de flauwe bocht bevind zich rechts van u het Lykpaad. 
Deze naam dateert uit 1660 maar het pad zelf kan honderden jaren ouder zijn.  
Het pad werd gebruikt om de overledenen van het gebied ten zuiden van 
Westergeest bij de dorpskerk te begraven. 
Rond 1655 sneed de toen gegraven Trekvaart het pad naar de kerk af. 

 

 

 
 Eerste straat links, over de brug, Bonte Houn 

 

 

Ter hoogte van de patatkraam, rechts van de Trekweg, is de locatie van café ‘De 
Trije Romers’, het ouderlijk huis van dorpsdichter Wietske de Boer – Wiersma  
[1894 – 1982]. Iets verderop, bij waar nu de nieuwbouwwoning staat, stond 
‘Herberg de Bonte Hont’. 

 

 
 Doorlopen tot Westergeest.  

https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/de-stroobossertrekvaart/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/de-stroobossertrekvaart/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/een-dorpsdichter-2/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/een-dorpsdichter-2/
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 Rechts vindt u De Tredder, u gaat rechtdoor richting Westergeest. 

 

 

Eelke Meinertswei  - De Tredder 

 

▪ als u hier begint:   Komend vanaf dit adres gaat u in rechtsaf, in 
noordelijke richting. 

▪ route   Terugkeren richting Westergeest. 

 

 

Toen rond 1000 na Christus bewoners vanaf de kleigronden zich weer in ons 
gebied gingen vestigen. Ze trokken via diverse beekloopjes of veenriviertjes ons 
gebied in. Rondom Westergeest waren toen nog de veenmoerassen die zij met 
sloten en greppels probeerden te ontwateren. Op die manier werd de grond 
bruikbaar gemaakt voor de landbouw. 
Ten zuiden / oosten van Westergeest stroomt nog steeds zo’n kronkelend beekje 
dwars door de verkaveling heen richting Âldswemmer. En zelfs verder.  
Het lijkt nu niet een belangrijk slootje, maar zeker op Google-earth wordt de 
omvang en de ‘kracht’ van het meanderende watertje  zichtbaar. 

 

 

 

Eelke Meinerstwei – camping ‘De Greidpôlle’ 

 

▪ als u hier begint:   Komend vanaf dit adres gaat u in rechtsaf, in 
noordelijke richting. 

▪ als u hier passeert:   Rechtdoor richting Westergeest 

 

 
 U passeert Eelke Meinertswei 22, ‘Op’e Hichte’.  

 

  “Historie aan de gevel”  

  

Eelke Meinertswei 22  
Nadat in de nacht van vrijdag 18 december op zaterdag 19 december 
1885 de boerderij van Sieger Klaas Dantuma afbrandde, werd in 1886 op 
diezelfde locatie de huidige kop-rompboerderij gebouwd. 
Tegenwoordig is hierin een winkel gevestigd.  

 

 

Ter hoogte van Eelke Meindertswei 22 is door een dankbare evacué in 1945 een 
tekening gemaakt van de kerk. 

 
 

 

Eelke Meinertswei 18  
U loopt door en passeert na het Tsjerkepaadsje links van u een 18e eeuws pand: 
de oude smederij. Tot november 1982 nog in gebruik door de laatste smid, Jacob 
Hoogeboom. De ronde granieten molensteen voor de deur werd vroeger gebruikt 
om houten wagenwielen van een ijzeren hoepel te voorzien. de as van een 
wagenwiel past precies in het gat in het midden van de steen. Het was vroeger 
ook de plaats waar de bewoners bij elkaar samenkwamen. Zij namen dan meer 
dan eens plaats in de vensterbanken, met het gevolg dat er menig ruitje zal zijn 
gesneuveld. Bovendien ontnamen de rustende dorpsgenoten de smid het 
broodnodige [buiten]licht. Vandaar dat de smid, kundig in het omgaan met ijzer, 
punten smeedde en deze plaatste in de vensterbanken. 

 

 

 

 
Doorlopen tot aan de kerk. Op het kerkhof zijn enkele bijzondere 
[modernere] grafstenen te vinden [Huisman, Minnema, oorlogsgraven]. 
U passeert de kerk aan de noordzijde, via het Tsjerkepaad 
[noormannendeur]. 

 

 

  

Dorpskerk 
U loopt nu langs de eeuwenoude kerk. De kerk [12e eeuws] is een 
monument en eventueel te bezichtigen. 

 

 

https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/de-hemrik-grens/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/16/de-hemrik-grens/
https://hystoblog.wordpress.com/2015/02/21/muursteen-1886/
https://hystoblog.wordpress.com/2015/02/21/muursteen-1886/
https://hystoblog.wordpress.com/2015/09/12/de-smederij/
https://hystoblog.wordpress.com/2015/09/12/de-smederij/
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Aan de andere kant van de straat, op de hoek van het Tsjerkepaed en de 
Kalkhúswei stond voorheen het schoolgebouwtje waar Eelke Meinerts lesgegeven 
heeft. 
Mr. A. J. Andreae beshrijft in zijn boek Kollumerland dat er in 1833 een nieuw 
schoolgebouw werd gebouwd. Jaren later, in 1843, volgde de bouw van de 
onderwijzerswoning. Deze onderwijzerswoning staat nog aan het Tsjerkepaed; de 
school is al lang afgebroken en zou gestaan hebben op de hoek van het 
Tsjerkepaed – Kalkhúswei, naast de onderwijzerswoning. 

 

 

 
 Einde pad rechts, Kalkhúswei.  

 

Voordat u het Tsjerkepad verlaat ziet u schuin links een boerderij Kalkhúswei 8. 
Naast de oprit naar de schuur van deze boerderij, lag in de berm een zwerfkei. 
Velen dachten vroeger dat de kinderen onder deze ‘Poppestien’  vandaan 
kwamen. De secretaris van de Christelijke schoolvereniging schreef eens in de 
notulen meer dan eens geluisterd te hebben “of we ook het piepen hiervan 
vernamen …”.  

 

 
 Op de kruising rechts, Harmen van Teijenswei en doorlopen tot aan de 

volgende driesprong met de Eelke Meinertswei. 
 

 

 

Eelke Meinertswei 15 – Herberg “Foestrum” 

 

▪ als u hier bent begonnen is dit het einde van de QR-kuier.   

▪ als u hier passeert leest u verder vanaf het begin van deze 
beschrijving   

 

 Misschien wilt u na de wandeling een reactie achterlaten?  
Dat kan via een reactie op de pagina QR-kuier . 
Via ybelesteenstra20@gmail.com kan natuurlijk ook. 
Zo helpt u ook mee om de kuier nog completer of interessanter te maken. 

 
 

 

https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/07/poppestien-aan-de-kalkhuswei/
https://hystoblog.wordpress.com/2014/12/07/poppestien-aan-de-kalkhuswei/
mailto:ybelesteenstra20@gmail.com

