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“De Klepperman” Wie is dit?
De Klepperman van deze maand is Patricia Vervat van Natuurlijk
Bloemen in de Overstraat. Patricia houdt workshops over bloemschikken. Zij is heel creatief met bloemen en dat wil zij als klepperman aan
iedereen vertellen.

Om toeristen naar Amerongen te trekken groeit er een mooie samenwerking met Kasteel Amerongen en Amerongen Inspireert. De bezoekers aan Kasteel Amerongen willen ook wel kennismaken met het oude
dorp. Daarbij is de Overstraat als snuffelstraat een leuke koppeling.
Daarom ontwikkelen we de snuffelstraat met aantrekkelijke dingen, zoals
bijvoorbeeld een permanente steeds wisselende snuffelkunst route. Ook
het idee van MijnTafel (zie www.mijntafel.nl) is aantrekkelijk en gaan we
ontwikkelen. Snuffelen past bij het oude dorp. Al snuffelend ontdekt de
bezoeker al het moois van oud-Amerongen.
De klepperman financieel.
Inmiddels hebben veel meer Amerongers zich verantwoordelijk gevoeld
om voor het voortbestaan van de dorpskrant een financiele bijdrage van
¤ 5,00 of meer te storten op NL18RABO0325059632 t.n.v. Stichting
Amerongen Inspireert. Hebt u dit nog niet gedaan, dan even snel aan
de slag. Zo kunnen we iedere maand een jaar lang de klepperman bij u
thuisbezorgen en blijft u van al het nieuws in Amerongen op de hoogte.
Nieuwe rubiek…DUURZAAMHEID.
In de Klepperman hoort een nieuwe rubriek DUURZAAMHEID. Er wordt
veel over duurzaamheid gesproken. Iedereen is het er over eens dat het
milieu om maatregelen vraagt die ons dwingen om ook zelf aandacht te
gaan besteden aan een duurzaamheids-programma. De kern van duurzaamheid zit ‘m is EEN DUURZAAM GEBRUIK om het milieu te sparen.
De gemeente steekt met haar milieu beleidsplan ook heel erg in op

DORPSAGENDA maand september:
DORPSAGENDA Gedurende najaar
• Openstelling Kasteel in de zomermaanden: 1 april t/m 31 oktober
2014 iedere donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
• Amerongse Berg via ’t Berghuis: 1 april t/m 31 oktober: dagelijks van
09.00 t/m 21.00 uur
• Louise’s High Tea op zaterdag en zondag op Kasteel Amerongen.
Vooraf reserveren bij De Buitenplaats. Tel. 0343-455690
• wandelen en fietsen in en rond Amerongen…
zie www.amerongeninspireert.nl
• Tabaksteeltmuseum elke dag behalve maandag geopend van 13.00
tot 17.00 uur Adres: Burg. Jhr. H.v.d. Boschstraat 46.
• Info centrum Tabaksschuur Veenseweg open: woensdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 16.00 uur
DORPSAGENDA maand september 2014.
30 aug. Orgelbespeling Andrieskerk 16.00 uur Jan Willem Mauritz
31 aug. Zendingshuis 19.00 uur samenkomst dhr. Jacq. Brunt thema
“groeien in hoop”.
3 sept. en volgend programma Open monumentendag zie artikel in
deze klepperman.
6 sept. Zendingshuis Rwanda ontmoetingsdag 10.00 tot 16.00 uur
7 sept. Utrechts Landschap kruidenwandeling 14-16 uur Veenseweg
tabaksschuur
9 sept. PCOB presentatie treinen 14.30 uur De Ark.
11 sept. Open maaltijd in de Ark 17.30 uur.
13 sept. Open Monumentendag en Grietmarkt (zie programmaboekje)
17 sept. Utrechts Landschap. Zomeravondwandeling 19.00 uur
start Hazenberg/Bergweg.
18 sept. Dorpsteam vergadering 12-14 uur in ’t Hoekie
18 sept. Open Netwerk bijeenkomst voor verenigingen en
ondernemers 17-20 uur in Buitenlust.
20 sept. Kasteel Amerongen Concert Academisten Concert Gebouw.
20.00 uur. Entree ¤ 20,00 (incl.cons.) Vrienden ¤ 17,50
reserveren: secretariaat@kasteel-amerongen.nl
21 sept. 13.00 tot 17.00 uur Living History in Kasteel Amerongen door
Historisch toneel Chapeau Zij spelen de bewoners rond 1900.
23 sept. Ontmoetingscentrum Bibliotheek 10.00-11.30 mantelzorg.
23 sept. Koffiemorgen PCOB in de Ark. 10.00 uur.
27 sept. “Verhalen aan tafel” in de Tram van 10.00 - 11.30 uur
28 sept. Zendingshuis. 19.00 uur samenkomst Ds. Kraak met thema
“Groeien in Ootmoed”
29 sept. In deze week verspreiding klepperman.
(Vervolg van pagina 1).
duurzaamheid. Amerongen sluit daarbij in deze rubriek op aan.
Dat kan op allerlei terreinen. In de klepperman zullen maandelijks duurzaamheids projecten langskomen.Denk maar aan het gebruik van duurzame materialen, duurzame grondstoffen, duurzaam voedsel, biologisch
eten en ook duurzame kleding.Iedereen draagt kleding. Duurzame kleding is van duurzame garens en draden gemaakt. Duurzame kleding
wordt op duurzame wijze gemaakt in milieuveilige ateliers. Ook herbebruik of het vermaken van kleding hoort bij duurzaamheid. Zo geeft
Thea Rodenburg de eiganaresse van Naaicafe ZigZag in het winkelcentrum in Leersum veel voorlichting over kleding en de wijze om hier duurzaam mee om te gaan. In de bijgesloten flyer legt ze een en ander uit.
Personalia.
Onder deze rubriek noemen we deze keer Theo Joosten de voorzitter
van Open Monumentendag in Amerongen die met zijn mede mensen
weer een prachtig programma hebben samengesteld. Amerongen heeft
een naam op dit terrein op te houden. Mensen bravo!
Gedicht.
Vrij rustig!
Zij werden door de herrie
Niet in het minst gestoord,
De hengst en de merrie
Zij paarden rustig voort!

OPEN MONUMENTENDAG IN AMERONGEN.
Bij deze klepperman ontvangt u ook de programmaboekjes van Open
Monumentendag 2014. Er is een heel mooi programma:
3 sept.
Lezing de “Reis van de Tabak”
5 sept.
1e generatielezing Amerongen in Kasteel Amerongen
Lezing “Amerongen op een kruispunt van wegen”.
Reis langs de Podia van Amerongen en uitmarkt Amerongen.
13 sept. - Paardentrams door Amerongen. Start Tabaksschuur
Veenseweg - route naar Zuylestein. Kaartjes bij diverse winkels oogsttocht met Chapeau, poffertjes eten bij Freek,
shantikoor op de pont, tabaksmuseum demonstratie, expositie historische rijtuigen Kasteel, roeien op de kasteelgracht,
voedsel-speurtocht en koken op kampvuur, Landgoed
Zuylestein moestuin en koorzang, expositie “En route”,
demonstratie ambachten Utrechts Landschap, Nacht van de
Buitenplaatsen Kasteel en Zuylestein
14 sept. Uitreiking Cultuurprijs op Zuylestein
21/22 sept.Lezing Beeldcommunicatie en expositie “En route”
Zie op www.openmonumentendagamerongen.nl
en in het programma boekje.

Snuffelstraat.
De Overstraat wordt geleidelijkaan omgevormd tot een ware snuffelstraat. Met kunst, handwerk, snuisterijen etc. Snuffelen doen de mensen
graag. Wij willen aansluitend bij de werving van bezoekers aan Kasteel
Amerongen ook toeristen door de Overstraat laten wandelen om te
“snuffelen”aan van alles en nog wat.
Burgelijke stand.
Als u iets wilt melden aan de Amerongse bevolking, een geboorte,
overlijden of verhuizing geef dat dan door aan de redaktie van de
Klepperman via: info@promoheuvelrug.nl
Nadenkertje van de maand september.
Wat vindt je:
Amerongen stil en rustig houden, of Amerongen met evenementen?
Denk er eens over na en spreek erover in je huiselijke kring.
Berichten van verenigingen.
De Klepperman geeft verenigingen in deze rubriek de gelegenheid om
berichten aan de Amerongers door te geven. Via: info@promoheuvelrug. Maximaal 150 woorden.
Sportnieuws.
Sportclubs kunnen ook in de Klepperman hun berichten en aktiviteiten
doorgeven.Maximaal 150 woorden via info@promoheuvelrug.nl
Allemanswaard.
Wij kijken rijkhalzend uit naar de opening van Allemanswaard.
Inmiddels zijn de verhuizingen al volop aan de gang.
Gratis kaartjes.
Op 13 september rijden er paardentrams en een jan plezier koets vanaf
het info centrum van het Utrechts Landschap in de tabaksschuur op de
Veenseweg voor een route door het dorp naar Landgoed Zuylestein.
Er is hetvolgende schema van vertrek:
10.00 uur – 10.30 uur – 12.00 uur – 12.30 uur – 14.00 uur en 14.30 uur.
De tocht duurt anderhalf uur en stopt op 3 plaatsen in het dorp voor
een korte presentatie van leden van het historisch toneel Chapeau.
Het aantal gratis kaartjes is beperkt. Ze worden op datum van vertrek
uitgegeven.
Vanaf maandag 1 september 2014 kunt u, zolang de voorraad strekt
deze kaartjes afhalen bij:
Jumbo, Kleton Vakhandel, ’t Hoekie, Hato, Overeem, Pompstation
Reede en Slagerij van Ginkel.
Als u een serieuze deelnemer bent zorg dan dat u bijtijds en zover de
voorraad strekt een ritkaartje hebt. Alvast een prettige rit.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
De spechten kregen veel bezoek in deze zomer. ‘Zeg
Jacob, ik zie deze zomer veel nieuwe vogel-gezichten in
onze Bovenpolder’. ‘Ja Jetje ze kwamen overal vandaan.
Ze komen vooral op ons heldere en heel zuivere kwelwater
af’. Ze drinken het zoals de Amerongers bier en wijn drinken. “Zeg
Jacob, ik heb in het dorp gehoord dat er Amerongs bier komt van dat
heel heldere zuivere heuvelrug water” Er zit zoveel van dat heldere
water onder de grond van de Amerongse berg dat ze wel voor honderden jaren bier van dat water kunnen maken. ‘Jetje, dat moeten we wel
goed in de gaten houden, want wij vogels lusten geen bier dus er moet
wel water voor ons overblijven”. ‘Maar Jacob, hoe ga je dat controleren
dan?” ‘Nou Jetje wij gaan gewoon alle lege flesjes tellen en dat laat ik
dan helemaal aan jou over’. ‘Jacob, ik ben heel slecht in tellen, zoek jij
dan maar een echte rekenmeester’ op in het dorp. ‘Jetje we vragen het
gewoon aan de gemeente, want die moeten erg op haar tellen passen.
Die nemen deze taak ook maar op zich’. ‘Oh Jacob, wat een helder idee
van jou! Ik ben benieuwd of dat gaat lukken’.
Geschiedenis van Amerongen.
Wist U dat de bekende roman van Jacob van Lennep “De pleegzoon”
in Amerongen speelt? Het dorp heet in het boek Zonheuvel, maar kasteel, kerk en de heuvels in de omtrek zijn goed herkenbaar. De personen zijn voor het grootste deel historisch: slechts enkelen zijn voor de
uitwerking van het romantische gegeven gefantaseerd. Het is een aardigheid dit boek te lezen. Wie heeft dit boek in zijn/haar bezit.
Woord van dank.
Hartelijk dank voor het massale meeleven van het tragische ongeval van
mijn zoon Wim Bakker en zijn vrouw bij de vliegtuigramp in de
Oekraine. Mijn zus en ik hebben dit warme meeleven erg gewaardeerd.
Trix Bakker en Cor Burggraaf.

ONDERNEMERS NIEUWS.
Er wordt hard gewerkt aan het plan voor de revitaliseren van het
Amerongse bedrijventerrein. In het laatste kwartaal van 2014 komen de
plannen van de werkgroepen naar buiten.
DE KNUFFELWEIDE.
Op 4 oktober om 14.00 uur wordt de Knuffelweide geopend. Op de
groenstrook op het bedrijventerrein wordt hard gewerkt om er een heel
mooi parkje van te maken. Kijk maar op de website: www.deknuffelweide.nl om alles te bekijken. Anja Brouwer is de grote motor achter de
realiseren. Zij werkt met veel vrijwilligers en het wordt een heel mooi
“dierentuintje”in Amerongen.
DORPSGERICHT WERKEN EN DORPSTEAM.
Alle 6 lopende projecten worden steeds verder gebracht naar realisering. Het zijn:
~ Onderzoek Koenestraat. Komt er aan.
~ Wandelroute Burgwal naar Kasteel en Overstraat wordt nog dit jaar
gerealiseerd.
~ Veense fietspad opknappen….komt er aan
~ Dorpsakker De Parel…gaat er leuk uit zien
~ De Laan……wordt later bekeken.
~ Duurzaamste straat van de Heuvelrug…de Utrechtsestraatweg wordt
in deze maand opgepakt en uitgewerkt. Maar het team dorpsgerichte
werken is niet erg tevreden over het snel reageren van toezeggingen
van de gemeente.
Ook de vorming van een breed dorpsteam wordt in september
gerealiseerd.
Nieuwe dirigent Andrieskerkkoor.
Het Andrieskerkkoor begint het zangseizoen 2014/2015 op dinsdag
26 augustus onder leiding van Jeroen Zijp, de onlangs benoemde dirigent. Elke dinsdag wordt er gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 uur in de
Ark, Imminkstraat 11 in Amerongen. Kom eens sfeerproeven, luisteren of
gewoon meezingen. Nieuwe leden zijn immers van harte welkom,
en nieuwe alten zelfs héél erg welkom! Voor meer info bel: 45 60 68
(Riek de Graaf, P.R.) of 45 39 50 (Wim Cornelese, secretaris).

Damesgymnastiek.
Op 3 september 2014 start de damesgroep “Keep that body” weer
met haar lessen. De groep begint om 9.00 uur tot 10.00 in de Uithof
aan de Nederstraat in Amerongen. De leeftijd is 50 +. Alle lessen zijn op
muziek. Er wordt materiaal gebruikt om mee te oefenen zoals; gewichtjes, ballen, hoepels en de dinaband. Er is een veelzijdigheid aan oefeningen. Er wordt in iedere les wel aandacht besteedt aan buik - been borst - en armspieren. Kom eens binnen en doe mee.
inlichtingen: Lida van Willigenburg, tel: 0343 - 45 14 45.
Meer bewegen voor ouderen.
Deze lessen beginnen op 4 september van 14.00 - 15.00 in de Uithof,
aan de Nederstraat in Amerongen. De seniorenlessen bestaan uit een
leskern met verschillend materiaal, daarna afsluitend met een spel van
hetzelfde materiaal. De oefeningen bestaan uit velen, om het lijf zo soepel mogelijk te houden. Er wordt geoefend op muziek. De gezelligheid
die deze lessen bieden, maken vele ouderen goed gestemd.
Kom eens binnen en doe mee.
Inlichtingen: Lida van Willigenburg. Tel: 0343 - 45 14 45.

Vrouwenvoetbal in Amerongen. Promotie naar 3e klasse.
Sinds 17 december van het afgelopen jaar spelen de DVSA-dames van
Amerongen en de MA1 meiden van Musketiers uit Elst samen.
Het Dames-elftal van DVSA/Musketiers werd 2e in de voorjaars-competie
en is gepromoveerd naar de 3e klasse A-categorie. De samenwerking
tussen de twee verenigingen heeft dus nu al tot een promotie-succes
geleid. Thuiswedstrijden worden tot aan de winterstop in Elst gespeeld
op zaterdagmiddag om 14:30 uur. Na de winterstop wordt er in
Amerongen gevoetbald.
Op zaterdag 30 augustus spelen de dames om 17:00 uur (in Elst) een
bekerwedstrijd tegen DOVO vr1 uit Veenendaal. Dit is ook hun tegenstander in de eerste competie-wedstrijd (in Elst) op zaterdag 6 september om 14:30 uur. Toeschouwers zijn van harte welkom.
Op 20 september is de tegenstander MVV’58 en op 4 oktober spelen zij
tegen het Utrechtse Hercules. Aanvang 14:30 uur in Elst.

Inlichtingen en reacties:
Voor de oktober uitgave moeten de stukjes uiterlijk 25 september
binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

Colofon:
Uitgever: Stichting Amerongen Inspireert
Productie: Stichting Promo Heuvelrug www.promoheuvelrug.nl
Losse nummers buiten Amerongen: ¤ 1,25 + portokosten
Losse nummers: ¤ 1,25 Verkoopadres: Il Sogno
Tekst Redactie: Stichting Promo Heuvelrug
Eindredactie: Stichting Amerongen Inspireert
Verschijning: 12 keer per jaar, in de week van de eerste dag van de maand
Advertenties: Stichting Promo Heuvelrug: mail: info@promoheuvelrug.nl
Drukwerk: Drukkerij “Perfecta” Amerongen
Reacties en vragen; mail: info@promoheuvelrug.nl
Marketing: Reclame Bureau NOVAD Amerongen
Foto-Video en geluidsverzorging: www.arierebergen.nl
www.facebook.com/amerongeninspireert

Belangrijke telefoon nummers:
Alarmnummer politie en brandweer
112
Landelijk politienummer
0900-8844
Ziekenhuis Gelderse Vallei
0318-434343
Milieuklachtentelefoon
0800-0225510
Huisarts Breuking
451678
Huisarts Schiebroek
451273
Huisarts na 17.00 uur en weekend 0318-434444
Tandarts Amerongen Van der Veeke
453841

Parkeren bij grote evenementen in
Amerongen.
Op 13 september 2014 hebben we weer
een groot evenement in Amerongen met
een prachtig programma op Open
Monumentendag en de Grietmarkt. Dan is
het dorp vol met auto’s. Dan is het een
goede oplossing om deze auto’s te parkeren op de wei achter de
Kasteelgracht met de ingang op de Veerweg. Op termijn willen we echter wel naar een regeling dat bij evenementen de auto’s uit het oude
dorp geweerd worden. Dan is parkeren op de Groene entree op de
Burgwal een mooie oplossing. Daarbij hoort dan wel een regeling voor
transitverkeer met elektrische wagentjes.
De VVV in Amerongen.
Er is in VVV land veel aan de hand. Er komen fusies van VVV verenigingen. Daarbij is het nog maar de vraag wat de positie van VVV Heuvelrug
gaat worden. En er blijft de vraag of de VVV winkel in Doorn wel blijft
bestaan. Daarom zijn wij in Amerongen blij met de VVV post in Il Sogno.
Stap er eens binnen en vraag welke diensten zij zoal kunnen leveren.
Cunera Feestweek plannen.
Op zaterdag 27 september wordt er in De Tram een zo genaamde
“Verhalen aan tafel” bijeenkomst gehouden. Op deze
zaterdagmorgen wordt van
10.00 tot 11.30 uur de werkgroep opgestart die de
Cunera Feestweek gaat
organiseren. Het wordt vooral een pelgrimsroute evenement waar veel wandelaars,
fietsers en hardlopers aan
mee gaan doen. Aan de
Cunera Feestweek die van
13 juni 2015 t/m 20 juni
2015 wordt gehouden zullen
de VVV’s van Rhenen, Wijk
bij Duurstede en de
Heuvelrug gaan meewerken.
Bovendien zal de landelijke
wandelsportbond de huidige
KNBLO meedoen. Hierbij
alvast een voorproefje van
de advertentie die in 80.000
wandelboekjes in 2015 wordt afgedrukt.

Nieuws van de Gemeente.
Organisatievorm servicepunten en sociale dorpsteams
De gemeente werkt aan het Implementatieplan 2014 voor de
Transformatie van het Sociale domein. Onderdeel daarvan is het
opnieuw inrichten van de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning, oftewel het herinrichten van de Sociale Dienstverlening.
Het college heeft het volgende besloten:
- ontwikkeling servicepunten voorlopig voor twee jaar onder regie van
de teamleiders van de sociale dorpsteams, waarbij Welnúh en MEE
belangrijke partners zijn.
- samenwerking wordt vastgelegd in een convenant.
- bemensing servicepunten door organisaties te vragen medewerkers
naar voren te schuiven om hun werkzaamheden uit te voeren binnen de
servicepunten. Dit op basis van een op te stellen profiel voor een medewerker servicepunt.
- voor de langere termijn blijft de intentie om de coördinatie van de servicepunten neer te leggen bij de welzijnsinstelling
- bemensing sociale dorpsteams voor twee jaar via dezelfde constructie
als hierboven is beschreven.
- voor de servicepunten of via detacheringen. Waar niet mogelijk is,
wordt gebruik gemaakt van een flexpay-constructie.
- voorlopig doorgaan in de huidige constructie door voor het organiseren van de backoffice en het aansturen aan op het regionaal organiseren
van alle backofficetaken per 1 januari 2016
- versterking intern van de controlefunctie.

Stichting voor het genereren van publiek en meerdaags toerisme

Hulpmiddelen nodig voor uw evenement? Zie onze website
Burg. de Graafhof 6 3956 GS Leersum
T 0343 451929
M 0614798730

info@promoheuvelrug.nl
www.promoheuvelrug.nl

Al meer dan 35 jaar
Uw Glas / Verf / Behang speciaalzaak
Donkerstraat 5 3958 BH

Oplossing Puzzel vorige maand:
1. ezel; 2. waterrat; 3. hond;
4. sperwer; 5. cavia; 6. uiver;
7. adder; 8. termiet; 9. dingo;
10. nerts.
Prijswinnaar: Tonny Koens

Open maaltijd.
Op donderdag 11 september 2014 is er in de Ark, Imminkstraat 11
in Amerongen weer een ‘Open maaltijd’. U kunt genieten van een heerlijke driegangen maaltijd, inclusief een drankje en een kopje koffie of
thee. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en om 18.00 uur starten
we met de maaltijd. Opgeven op donderdag 4 september tussen 18.00
en 20.00 uur bij: mw. R. v.d. Lagemaat: 0343-451691.
De kosten zijn ¤ 7,00 p.p. Vanaf 50 jaar is iedereen van harte welkom!

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen
als Amerongen het heeft!
Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren

geldig tot 01-10-14
geldig tot 01-10-14

Freshlight Plugin zuivert de lucht in huis.
Het apparaat ioniseert de schadelijke
stoffen. Zoals fijnstof, pollen, geuren, rook.
Vuile deeltjes vallen uit elkaar. Voor ¤ 29,95
hebt u een betere gezondheid.
Hato Computers Amerongen

WAARDEBON
Doe de gratis fiets apk voor zorgeloos fietsen.
Fietsdomein Amerongen

WAARDEBON
Waardebon ¤ 4,00
Op het volledigste
Autowasprogramma
Autobedrijf Reede BV

geldig tot 01-10-14

geldig tot 01-10-14

WAARDEBON
Elke 2e doos stofzuigerzakken voor
halve prijs.
Expert LeersumExpert Leersum

geldig tot 01-10-14

Waardebonnen

WAARDEBON
Bezoek Natuurlijk Bloemen
in de Overstraat.
Van Patricia krijg je 10% korting bij
besteding van tien euro of meer.
Natuurlijk Bloemen

Spaar aktie
Stempelkaart bij Tankstation Reede voor een gratis wasbeurt
van de auto. Spaar voor 30 stempels. Bij iedere 5 liter een stempel.
Bij Lpg bij iedere 10 liter een stempel
Een hele goede reden om bij Shellpomp Reede te gaan tanken.

Waardevolle aktie
Leuk kado voor verjaardagen en feestjes:
ONTBIJTMAND voor ¤ 18,50 p.p.
Met gratis het mooie ontdekboek Utrechtse Heuvelrug TOEN en DOEN
Kijk op de website voor de inhoud van de ontbijtmand:
www.hethoekie.nl of informeer bij
Brasserie ’t Hoekie, Overstraat Amerongen. Telefoon 0343-445838
Bestellen kan via info@hethoekie.nl

Waardevolle tip
Als u van plan bent iets aan te schaffen denk dan aan de Amerongse
winkels. Stap daar naar binnen en maak uw koopwens bekend.
Ga dan overleggen of er een mooie aanbieding kan worden gemaakt.
Meestal gaat dit dan ook lukken.
Velen hebben inmiddels ervaring hiermee opgedaan.
Neem zelf de proef op de som.
Kijk ook op www.bergenvoordeelshop.nl
Waarom zou u elders kopen als Amerongen het heeft!

