
 Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen officiële status. De officiële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
Aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn nog niet openbaar en liggen ook niet ter inzage. Dit is pas het geval als een omgevingsvergunning verleend is. Ook kan er alleen bezwaar worden 
gemaakt op een verleende omgevingsvergunning, niet op een aanvraag.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 28 februari 2022, bouw berging, Gruun 8

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Energiefestival 

Ooststellingwerf 8 juli 2022, Boerestreek

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouw carport/berging, Vaart Nz 35     

(24-02-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Avondvierdaagse Appelscha 

14 t/m 17 juni 2022 (28-02-2022)

Verleende vergunning Alcoholwet
- voor Boerestreek 21 (28-02-2022)
- voor Wester Es 11 (28-02-2022)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 25 februari 2022, kappen diverse bomen 

met herplant, De Pegge 8

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw clubgebouw – strijdig met regels 

RO, Scheidingsreed 1 (24-02-2022)

Makkinga
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie van drie wedstrijden op 24 

april, 8 mei en 10 juli 2022, Prikkedam 1A

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie vlomarkten op de laatste 

zaterdagen van maart t/m oktober 2022,  
Mr. Bergsmastraat-Oosterhuisweg (24-02-2022)

Oldeberkoop
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Wollig Landleven fair 

Oldeberkoop 2022 op 17 april, Doevekamp

- voor organisatie Kunstroute Open Stal 23 juli 
t/m 21 augustus 2022

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 24 februari 2022, bouw garage, Hoge 

Haer 1
- op 2 maart 2022, bouw bijgebouw, ’t Oost 52

Verleende omgevingsvergunning
- voor vervangen kozijn, Nanningaweg 3 

(01-03-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Avondvierdaagse 13 t/m  

16 juni 2022
- voor herdenking oorlogslachtoffers op  

4 mei 2022, Brinkplein

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor aanvraag milieuneutrale wijziging, 

Houtwal 30    (02-03-2022)

Verleende vergunning APV 
- voor standplaatsvergunning promotiecamper 

van 12 tot 15 uur op 3 maart 2022, 
Stationsstraat    (28-02-2022)

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
- voor gebruik maken van geluidsinstallatie op 

wagen CDA op 26-2, 5-3 en 12-3
- voor plaatsen van sandwichborden  

gemeenteraadsverkiezingen 1-3  t/m  
19-3-2022

Wilt u bezwaar maken? 
Voor de procedures verwijzen we u naar 
www.ooststellingwerf.nl/bezwaar
Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of 
zienswijzen kunt u schriftelijk richten aan:  
Burgemeester en wethouders
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

Voedselbank
Algemeen telefoonnummer:  (06) 46 33 39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur). Aanvraag 
voedselpakket telefoonnummer:  (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 uur tot 12.00 uur). Kijk voor 
meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.

   

De balie van gemeentehuis is op woensdagmiddag 16 maart 2022 vanaf 12.30 uur gesloten. 

Gemeentehuis 16 maart gesloten vanaf 12.30 uur 

“Soms is het goed even de balans op te maken 
en te kijken hoe het beter of plezieriger kan. In de 
groepscursus Grip en Glans kijken we naar 
wensen en mogelijkheden. En hoe je daar zelf 
stappen in kunt zetten”, vertelt Laura Brinkman, 
één van de docenten van de cursus. “De cursus 
is bedoeld voor iedereen die plezieriger wil leven. 
Bijvoorbeeld als je soms mensen en gezelligheid 
om je heen mist, een wat uitgebreidere 
kennissenkring of meer leuke bezigheden wil of 
als je wel iets wilt ondernemen, maar merkt dat 
je dat steeds uitstelt’’, vult Marleen van der 
Heijden aan, docent Grip en Glans.

Glansschijf
Tijdens de cursus werken we met de 
‘glansschijf’. Hiermee krijgen de deelnemers 
inzicht in de elementen die het leefplezier en 
geluksgevoel kunnen beïnvloeden. Je brengt je 
situatie in kaart en de uitdaging ligt in het stellen 
en realiseren van je eigen doelen. De docenten 
geven richting aan de groepsinbreng en dragen 
zorg dat iedereen (met name positieve) 

ervaringen, wensen of doelstellingen deelt. Je 
krijgt tips en handvatten hoe je plezierig kunt 
leven. Daarnaast ga je er in de groep mee aan de 
slag en helpen de docenten en mededeelnemers 
je op weg. De onderwerpen zijn: 
•	Je	persoonlijke	sterke	punten	ontdekken	en	

uitbouwen
•	De	positieve	kanten	van	het	alleen	zijn	of	juist	

samenzijn ervaren
•	Initiatief	nemen	en	zelfvertrouwen	opbouwen

Aanmelden
Wil jij ook positief in het leven staan en meer 
glans aan uw leven geven? Haal er uit wat er in 
zit en meld je nu aan. De gratis cursus bestaat 
uit 6 bijeenkomsten op 10, 17, 24 en 31 maart 
en 7 en 14 april van 09:30 – 12:00 in de 
Kompaan bij Scala, Moskampweg 3-5 
Oosterwolde. Bel voor meer informatie naar 
Marleen van der Heijden 06 – 46134618 of 
Laura Brinkman 06 – 50899153. Je kan ook 
bellen met Stichting Scala, via 0516 -567 220 of 
mail naar administratie@scala-welzijn.nl. 

Vorige week kreeg iedereen de aanslag 
gemeentelijke belastingen. Op de aanslag staat 
hoeveel belasting je moet betalen voor 
bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting, 
rioolheffing, afvalstoffenheffing, WOZ-waarde 
en de afrekening van Diftar+ voor 2021. 

Maak je voor de betaling al gebruik van 
automatische incasso? Dan wordt aan het eind 
van elke maand automatisch een termijnbedrag 

van je rekening afgeschreven. Met 
automatische incasso verspreid je de betaling 
over maximaal tien termijnen. Je kan 
automatische incasso regelen via de website 
van de gemeente. Als je dit vóór 20 maart 2022 
doet, wordt het eerste termijnbedrag eind 
maart afgeschreven.

Zonder automatische incasso moet de aanslag 
in twee termijnen betaald zijn vóór 31 mei 2022. 

Op 14, 15, en 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Woensdagavond 
16 maart worden de stemmen geteld en komen 
we tot een voorlopige uitslag.
U kunt de verkiezingsuitslag live volgen in de 
publiekshal van het gemeentehuis of via een 
livestream op www.ooststellingwerf.nl.

Bezoekers zijn vanaf 21.30 uur welkom. Om 
22.00 uur start het programma. Gedurende de 
avond maken we op verschillende momenten 
de tussentijdse uitslag bekend. Met uiteindelijk 
de voorlopige einduitslag. Maandag 21 maart 
stelt het centraal stembureau de definitieve 
uitslag vast.

De coronacrisis voelbaar in de portemonnee? 
Merk je dat alles duurder is geworden waardoor 
je minder geld overhoudt? Misschien is dit een 
goed moment om stil te staan bij jouw 
geldzaken.

 In de week van 21 maart start de budgetcursus 
‘Weet wat je besteedt’. In deze cursus gaan de 

budgetadviseurs van de gemeente stap voor 
stap onderwerpen bij langs die jou kunnen 
helpen om meer grip te krijgen op je geld. 
Aanmelden kan via administratie@scala-
welzijn.nl of telefonisch via 0516 56 72 20. Kijk 
voor meer informatie en de cursusdagen op 
www.scala-welzijn.nl.  

De eigenaar van het perceel Opzienersweg 27 
in Haulerwijk heeft verzocht een strook groen 
vlakbij de woning te kopen. De strook is 
ongeveer 162 m² groot. De gemeente is bereid 
aan dit verzoek mee te werken. 

Procedure
Direct belanghebbenden hebben de 
mogelijkheid op de voorgenomen verkoop te 

reageren. Schriftelijke reacties kunnen gestuurd 
worden aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. 
Deze kunt u tot twintig dagen na de datum van 
deze publicatie indienen. 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact 
op met Johan van der Meulen, 
telefoonnummer: 14 0516.

Grip en Glans, maak(t) het leven leuker

Aanslag gemeentelijke belastingen

Uitslag verkiezingen live te volgen

Gratis budgetcursus

Voornemen verkoop van openbaar groen 

In de maanden maart en april organiseert Stichting Scala de gratis Grip en Glans cursus. Dit is een 
groepscursus waarbij je meer grip krijgt op je leven én meer glans kunt geven aan je leven.

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 14.30 uur

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

De inloopspreekuren vervallen 

voorlopig. Het Gebiedsteam blijft 

telefonisch bereikbaar.

In gesprek met B&W 
Voor een gesprek met de burgemeester of  
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl


Checklist
Bent u klaar om te stemmen 
voor een nieuwe gemeenteraad?

Ik heb mijn stempas

Ik heb mijn identiteitsbewijs

Ik weet op welke politieke partij ik wil stemmen

Ik weet op welke kandidaat ik wil stemmen

Ik weet waar het stembureau is

www.ooststellingwerf.nl/verkiezingenStem op 16 maart voor uw gemeente!

Op 16 maart mag u naar de stembus 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
Ooststellingwerf. U kiest dan niet alleen 
voor een partij en persoon, maar vooral 
voor de zaken binnen onze gemeente die u 
belangrijk vindt. Of dat nu gaat over sport, 
wonen, veiligheid of iets anders. Samen met 
de andere kiezers bepaalt u wie de gemeente 
gaat besturen de komende vier jaar. Laat 
uw stem dus gelden. De uitslagen van de 
verkiezingen zijn op 16 maart vanaf 22.00 uur
te volgen via de website van de gemeente, 
www.ooststellingwerf.nl.

U bent van harte welkom!

Sandra Korthuis
Burgemeester Ooststellingwerf

Bij verkiezingen zijn veel mensen geneigd om te 
denken aan landelijke verkiezingen en partijen. 
Maar de gemeenteraadsverkiezingen zijn echt 
anders. Er doen lokale afdelingen van landelijke 
partijen mee, maar ook lokale partijen. Er kunnen 
ook mensen op de lijst staan die u misschien 
kent uit uw dorp. Maar het belangrijkste is: het 
gaat om onderwerpen dicht bij huis. Over allerlei 
grote en kleine onderwerpen waar u dagelijks mee 
te maken heeft. Een nieuw buurthuis dat open 
gaat, de aanleg van een fietspad of passende 
zorg voor iedereen. Wat wordt de plek voor 
een nieuwe woonwijk? Of hoe vaak wordt het 
restafval opgehaald? Alle partijen hebben hun 
eigen programma over dit soort onderwerpen. 
De StemWijzer Ooststellingwerf kan u helpen een 
keus te maken. 

Politiek dicht bij huis

U komt toch ook 
stemmen voor uw 
gemeente?

U ontvangt thuis een stempas voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Heeft u de Nederlandse 
nationaliteit? Komt u uit een 
EU-land? Of woont u al vijf jaar 
legaal in Nederland? Dan mag u 
stemmen voor de gemeenteraad 
van Ooststellingwerf. Als u de 
stempas laat zien bij het stem-
lokaal mag u stemmen. Ben je 
jonger dan 18 jaar? Dan mag je 
helaas nog niet stemmen.

Bent u uw stempas kwijt?
U krijgt een stempas thuis 
gestuurd. Deze pas moet u 
meenemen als u gaat stemmen. 
Raakt u deze stempas per ongeluk 
kwijt? Dan kunt u een nieuwe 
stempas aanvragen. Dit kan via de 
website of op afspraak aan de balie 
van het gemeentehuis. Doe dit 
vóór 11 maart 17.00 uur en neem 
uw identiteitsbewijs mee.

Uw stempas
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Oproep voor de verkiezing 

van de leden van  
de gemeenteraad op  
woensdag 16 maart 2022

 Wanneer en waar kunt u stemmen?

Met deze stempas kunt u stemmen op woensdag 16 maart 2022 

van 7.30 tot 21.00 uur. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 

is een aantal stemlokalen open van 7.30 tot 21.00 uur. U kunt met 

deze stempas stemmen in alle stemlokalen in uw gemeente. 

Maar let op: mogelijk is het stemlokaal van uw keuze niet op alle 

stemdagen geopend. Kijk op de website van uw gemeente of 

informeer bij uw gemeente.

Stemlokaal bij u in de buurt

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Contactgegevens gemeente

 

Altijd meenemen als u gaat stemmen:

 - Deze stempas
 - Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een 

ander EU-land. De geldigheid van deze documenten mag bij het 

stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. U mag ook een 

verblijfsdocument meenemen.

Strikt persoonlijk!

Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. Deze pas is 

het bewijs dat u mag stemmen en is alleen geldig als uw naam en 

adres erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas 

is strafbaar.

Neem naar het 
stembureau ook uw 
identiteitsbewijs mee!

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er spelen 
in de gemeente en wat de standpunten van de politieke 
partijen hierover zijn. De StemWijzer Ooststellingwerf 
kan u helpen om een keus te maken. In de StemWijzer 
gaat het over verschillende onderwerpen waar u als 
inwoner mee te maken heeft. Wat vindt u van deze 
onderwerpen? En wat vinden de politieke partijen? 
Met welke partijen heeft u de meeste overeenkomsten? 
Doe de StemWijzer en u komt erachter!

Eenvoudig en duidelijk
De StemWijzer bevat circa 30 stellingen. Deze kunt u 
beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. 
De StemWijzer vergelijkt vervolgens met welke partijen u 

de meeste overeenkomsten hebt. De politieke partijen in 
de gemeente Ooststellingwerf hebben zelf toelichtingen 
gegeven op hun standpunten in de StemWijzer. 
Daardoor kunt u gemakkelijk bekijken wat zij van een 
bepaald onderwerp vinden. Ook kunt u de partijen 
eenvoudig met elkaar vergelijken.

Op maat gemaakt
De StemWijzer is op maat gemaakt door ProDemos; 
het onafhankelijke ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. 
ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de 
democratie en de rechts-staat en laat zien wat je zelf 
kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, 
het waterschap, de provincie, het land en Europa. 
Kijk op www.prodemos.nl.

Hulp met kiezen? Doe de StemWijzer

Stemmen doet u alleen
U moet alleen in een stemhokje staan. 
Mensen met een lichamelijke beperking 
mogen wel geholpen worden.

Stemmen blijft geheim
U mag helemaal zelf weten op welke 
partij en op welke persoon u stemt. 
U hoeft aan niemand te vertellen op 
wie u heeft gestemd.

Eén hokje rood kleuren
Uw stem is geldig als er één hokje rood 
is gemaakt op het stembiljet. Er mag 
niets anders op het stembiljet geschreven 
of getekend worden. Vraag een nieuw 
stembiljet als u een foutje heeft gemaakt.

Kunt u zelf niet stemmen?
U mag dan iemand anders uit deze 
gemeente vragen om voor u te stemmen:
1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet samen met de andere persoon 

een handtekening.
3. Geef die persoon uw stempas én een 

kopie (of foto op telefoon/tablet) van uw 
identiteitsbewijs mee. De gemachtigde 
mag uw stem alleen tegelijkertijd met 
de eigen stem uitbrengen.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Verlies of beschadiging van uw stempas

Raakt de stempas kwijt of is deze beschadigd, vraag dan een 

vervangende stempas aan bij uw gemeente. Dit kan zowel schriftelijk 

als aan het loket tot en met vrijdag 11 maart 2022, uiterlijk 17.00 uur. 

Om te stemmen heeft u een identiteitsbewijs nodig

Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit 

Nederland of een ander EU-land. De geldigheid van deze documenten 

mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. Op de documenten 

moet bij “geldig tot”17 maart 2017 of een latere datum staan. 

Heeft u geen identiteitsbewijs? 

Vraag dan op tijd een identiteitsbewijs aan bij uw gemeente. Kunt u dit 

niet, vraag dan een andere kiezer om voor u te stemmen. Dat kan met 

een schriftelijke volmacht. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Informeer 

bij uw gemeente, of kijk op de website van uw gemeente. Zorg dat uw 

aanvraag uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur, is ontvangen door 

uw gemeente.Wilt u een andere kiezer uit uw gemeente voor u laten stemmen?

U kunt dit op twee manieren doen:

1. Vul het volmachtbewijs hiernaast in en geef dit – met een kopie van 

uw identiteitsbewijs – mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

Of:
2. Vraag een schriftelijke volmacht aan bij uw gemeente. Informeer 

daarnaar bij uw gemeente of kijk op de website van uw gemeente. 

Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur, 

Let op! Geef deze stempas met een kopie van uw identiteitsbewijs

alleen mee aan een andere persoon nadat de stempas door 

u en uw gemachtigde is ingevuld en ondertekend. 

VOLMACHTBEWIJS
Dit is mijn stempas (mijn naam staat op de voorzijde vermeld). 

Ik stem niet zelf en machtig een andere persoon (de gemachtigde) 

om voor mij te stemmen. Ik heb die persoon daarvoor een kopie van 

mijn identiteitsbewijs gegeven.

Mijn handtekening

Ik machtig de volgende persoon om voor mij te stemmen:

Naam van de gemachtigde: ..................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................

Woonplaats: ..................................................................................................................................................

Handtekening van de gemachtigde
Als gemachtigde moet u:

- de volmachtstem tegelijk uitbrengen met uw eigen stem;

- een kopie meenemen van het identiteitsbewijs van degene

voor wie u stemt.
Let op! U mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen voor 

de gemeenteraadsverkiezing. 

Hoe werkt 
stemmen?

Appelscha
Kerk de Schutse •
Sporthal Steegdenhal
Donkerbroek
Verenigingsgebouw Pro Rege •
Elsloo
Zaal ’t Anker
Fochteloo
Dorpshuis Et Legien
Haule
Dorpshuis De Mande
Haulerwijk
Kruiskerk •
Dorpshuis De Enter
Langedijke
Dorpshuis Oons Dörpshuus
Makkinga
Dorpshuis Grietenijhûs
Nijeberkoop
Kantine Plaatselijk Belang

Oldeberkoop
MFA Mejander •
Oosterwolde
Kerk Het Anker •
Gemeentehuis •
De Miente
Kantoren tussen de Singels
Ravenswoud
Dorpshuis De Wijken
Waskemeer
MFC ’t Âld Leger

In alle stembureaus gelden 
de basisregels om verspreiding 
van het coronavirus te 
beperken.

Waar kunt u stemmen 
op 16 maart tussen 
07.30 en 21.00 uur

Eerder stemmen?
Als u de drukte op 16 maart wil vermijden kunt u al eerder 
stemmen op 14 en 15 maart, maar let op: niet alle stembureaus 
zijn dan open. Alleen de bureaus met een groene stip (•). 
Kijk ook op ooststellingwerf.nl/stembureaus.
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www.ooststellingwerf.stemwijzer.nl



Anders dan voorgaande jaren ontvangen de 130 
genomineerde vrijwilligers op 11 maart 2022 
een bos bloemen en een blijk van waardering 
thuis. Wij hopen volgend jaar ook de 
genomineerde vrijwilligers weer op het 
gemeentehuis te mogen ontvangen.

De uitreiking van de vrijwilligersawards voor 
organisaties is op het gemeentehuis. Dit jaar  
kiezen wij ervoor om dit zonder publiek te doen. 
Per organisatie zijn er 2 bestuursleden welkom.

Een tijdje geleden is er een oproep gedaan aan 
de inwoners van Ooststellingwerf om de 

vrijwilligers die zij waarderen aan te melden 
voor een blijk van waardering. Daarnaast zijn er 
vrijwilligersorganisaties genomineerd voor de 
vrijwilligersprijs. De jury heeft uit deze 
nominaties drie prijswinnaars gekozen. Zij 
worden tijdens de uitreiking op het 
gemeentehuis bekendgemaakt. De winnende 
organisaties ontvangen een 
cheque van € 1.000,-, € 1.500,- of € 2.000,-.

De genomineerde organisaties zijn:
•	Stichting	De	Kortsluiting

•	Minigolfclub	Appelscha
•	Lokaal	FNV	Stellingwerf
•	De	Voedselbank
•	AFC	Badminton
•	Scouting	De	Biezenhutters
•	Stichting	Hartveilig	Ooststellingwerf
•	Alzheimer	eetcafé	Ooststellingwerf
•	Omroep	Odrie
•	VTRBO	TIP	Appelscha
•	Stichting	Dorpskamer	Appelscha
•	Jongeren	Organisatie	Haulerwijk	(JOH)	
•	‘t	Plompke	

Uitreiking vrijwilligersawards
een wereld zonder vrijwilligers kun je je bijna niet voorstellen. De inzet en het eindeloze 
enthousiasme van alle mensen die in hun vrije tijd de wereld mooier maken is enorm belangrijk. 
Inwoners van jong tot oud, organisaties, projecten of activiteiten die uitblinken, worden vrijdag   
11 maart 2022  in het zonnetje gezet tijdens de Ooststellingwerver vrijwilligersawards.
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