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“De Klepperman” Wie is dit?
“De Klepperman”van deze maand is Gijs van de Pol, uit de Overstraat.
Gijs is van alle markten thuis als het om knutselen gaat. Als zzp-er is hij
op allerlei wijze in de weer. Nadat hij jarenlang bij Breeschoten heeft
gewerkt als woninginrichter is hij voor zichzelf begonnen. Ook heeft hij
zijn eigen huis helemaal opgeknapt en gereed gemaakt als de Wij-Vorm
winkel voor zijn dochter. Toen wij deze foto namen was hij bezig een
camper in te richten. Kortom, bij Gijs van de Pol grijp je nooit mis voor
een klus.
Net als vroeger de klepperman rond ging om de dorpsnieuwtjes te melden weet Gijs ook overal van. Hij is erg begaan met Oud-Amerongen.

Amerongen Inspireert.
Gij ook eens kijken op de website www.amerongeninspireert.nl
Daar staan mooie filmpjes op en ook de Doorlopende Evenementen
Kalender. Die wordt dagelijks bijgehouden. Voor verenigingen geeft dit
een mooi beeld van wat er in Amerongen te doen is. Heb je een aktiviteit of evenement, geef dat door aan Rein van Ee via rjvee@ziggo.nl
En het wordt direkt op de kalender gezet.
Belofte maakt schuld.
“De Klepperman” beloofd iedereen in Amerongen dat de dorpsnieuwtjes trouw maandelijks bij u in de bus vallen. Als u dit op prijs stelt, wat
wij aannemen, gezien hetgeen wij teruggespeeld krijgen van U, dan is
het wel redelijk om voor de kosten van eens per jaar ¤ 5,00 een bijdrage te geven. Mocht u dat nog niet gedaan hebben steun dan “De
Klepperman” door het overmaken van ¤ 5,00 op Rabo rekening:
NL18RABO0325059632.
Want als “De Klepperman” zijn belofte nakomt mag hij u ook wel iets
ervoor terugvragen.

DORPSAGENDA maand november:
DORPSAGENDA Gedurende najaar
• Openstelling Kasteel in de wintermaanden: 1 november t/m 31 maart
iedere donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
• Amerongse Berg via ’t Berghuis: 1 november t/m 31 maart: woe-, vrij-,
za- en zondag van 09.00 t/m 21.00 uur ma-, di, en donderdag gesloten.
Zie voor vakanties en feestdagen ook de website.
• 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 november 2014:
5 nov. Herfstexcursie Utrechts Landschap 14.30 uur Veenseweg 8
6 nov. Workshopmiddag OBS De Uitkijk.
7 nov. Gespreksgroep Zendingshuis 9.15 tot 11.00 uur
8 nov. Dorpswandeling-Speurtocht door Amerongen.
Start 13.30 uur Café De Tram
Opgeven: aanmelden@levendkwartetspelamerongen.nl
11 nov. PCOB Presentatie Leiden, een parel van Rijnland.
Door Jan Broekhuizen. De Ark 14.30 uur.
13 nov. Open Maaltijd. 17.30 uur de Ark. Opgeven tel. 451691.
Kosten ¤ 7,13 nov. Cursus Ds. Charles Groot. Zendingshuis 19.30 uur
15 nov. Intocht Sinterklaas. 14.00 uur op de Hof.
17 nov. 20 uur De Ark. Bespreking Film The Story of the Jews.
Door Ds.Kuipers.
20 nov. 12-14 uur Dorpsgericht Werken in Brasserie ’t Hoekie.
20 nov. 17.00 tot 20.00 uur Open Netwerk bijeenkomst
van verenigingen en ondernemers in Buitenlust.
20 nov. Toneel in de Dorpszaal in Allemanswaard. Sabri Saad El Hamus.
Een toegankelijke monoloog. 20.00 uur. Entree ¤ 15.22 nov. Utrechts Landschap. Herfstmarkt in de tabaksschuur
Veenseweg.11.00 tot 16.00 uur.
22 nov. Najaarsconcert Coram Deo in de Ark. 20.00 uur.
Bingo DVSA start om 20.00 uur in de kantine aan “De Burgwal”
zaal is vanaf 19.30 uur open, met allemaal mooie vleesprijzen.
24 nov. 20.00 uur De Ark. Bespreking Film The Story of the Jews.
Ds.Kuipers.
25 nov. Koffiemorgen POCB 10.00 uur in de Ark.
26 nov. Passage Vrouwen. 19.45 uur in de Ark. Antieke fietsverlichting
door dhr. A. v. Kats Lopik
27 nov. Cursus Ds. Charles Groot in het zendinghuis. 19.30 uur.
28 nov. Andrieskerk Concert 20.00 uur. 5 Internationale docenten en
meer dan 45 studenten uit de hele wereld in de pianoklas van
het Utrechts Conservatorium.
29 nov. Pubquiz DVSA. Aanvang 20.00 uur.
Popconcert m.m.v. Traffic Light. 20.00 uur in de dorpszaal van
Allemanswaard. Entree ¤ 5,00
1 dec. 20.00 uur De Ark. Bespreking The Story of the Jews.
Ds.Kuipers.
3 dec. verspreiding Klepperman.
Dorpsgericht Werken.
Verslag van de vergadering van 16 oktober 2014 in Brasserie ’t Hoekie.
Wij namen afscheid van Henny van de Ven als dorpscoördinator en
maakten kennis met Harry van Dijk als zijn opvolger. De dorpswethouder
Henk Veldhuizen was daarbij aanwezig.
De volgende projecten werden hierna behandeld:
Er is behoefte aan een blauwe zone in de Overstraat. De gemeente gaat
de mogelijkheid hiervan onderzoeken en komt in de DWA vergadering
van donderdag 15 januari 2015 met een voorstel.
De dorpsakker “De Parel” ontwikkeld zich goed. Voor de aanplant van
fruitbomen en het beheer van de bloemrijke akkerranden is advies ingewonnen bij Bram Mabelis.
De wandelroute van de Burgwal naar Kasteel Amerongen komt in een
eindfase. Het ontwerp van een bord met twee wandelroutes is vrijwel

klaar. Het bord zal aan het einde van dit jaar geplaatst worden.
Het voorstel om het Veense Fietspad te verbeteren is in behandeling bij
Provincie Utrecht. Evert Verweij gaat met zijn onderhoudsvoorstel proberen af te stemmen op de geboden mogelijkheden.
In het kader van het project “duurzame straat” (i.c. Utrechtsestraatweg)
is een werkgroep samen gesteld. De trekker van het project is de aannemer Peter van Rhenen. In dit project werkt hij samen met de architect
Jan Griffioen. Een plan van aanpak wordt besproken in de volgende
DWA vergadering van 20 november 2014.
De enquète naar de beleving van het verkeer op de Koenestraat is afgesloten. Er kwamen ruim 200 reacties bij de Gemeente binnen. In de vergadering van 15 januari 2015 komt de gemeente met de uitslag.
Het project waarin naar een oplossing wordt gezocht voor de parkeerproblemen op de Laan moet wachten op de uitvoering van de rioolwerkzaamheden van de gemeente.
Op 13 november 2014 zal het nieuwe service informatiecentrum zorg
worden gepresenteerd aan belangstellenden in de nieuwe zaal van
Allemanswaard.
Het project de Knuffelweide is vrijwel afgerond. Er wordt nog gedacht
aan het plaatsen van een “bijenhotel”en het maken van een bloemrijk
hoekje voor deze insecten. Er kwamen nu al meer dan 1000 bezoekers.
Sinterklaas in Amerongen.
Op zaterdag 15 november is het weer
zover, Sinterklaas komt met zijn gevolg
ook weer naar het mooie Amerongen.
Dat betekent dat er vanaf kwart voor
twee iedereen wordt opgewarmd voor
zijn komst om twee uur bij het oude
gemeentehuis. Kom dus zeker niet te
laat want dit spektakel wil je zeker niet
missen. We zijn verheugd dat de wethouder Sinterklaas in ons dorp komt verwelkomen en dat Bende Gek weer van
de partij is. Hoe zal het dit jaar gaan
zonder Bram Pepernoot?. Na de ontvangst lopen we naar de Uithof aan de Nederstraat want daar is aansluitend een geweldig feest voor de kinderen van 3 tot en met 6 jaar. Er is
weer een daverend programma en ook de Sint met zijn Pieten zal zich
daar zeker laten zien. Het feest is omgeveer om 16.15 uur die zaterdagmiddag afgelopen, waarna de kinderen kunnen worden opgehaald.
Brasserie ’t Hoekie in andere handen.
Richard en Bastiaan zijn met ’t Hoekie gestopt en bedanken alle klanten
voor hun vertouwen. Zij hebben opvolgers gevonden in Rachel en
Rayman Groenenboom uit Amerongen.
Zij heropenen op 12 november 2014. Ze zijn maandag en dinsdag
gesloten. Maar de andere dagen open van 11.00 tot 20.00 uur. Zij zullen
met iets nieuws starten naast de broodjes, namelijk spare-ribs en kip
gerechten.
Apotheek Amerongen wordt Service Apotheek
Met ingang van 1 november 2014 heeft Apotheek Het Bosje uit Elst de
apotheek in Amerongen overgenomen. De apotheek zal voorlopig haar
activiteiten gewoon doorzetten zoals de inwoners van Amerongen dat
gewend zijn. Echter zal dit voortaan worden gedaan onder leiding van
apotheker Jan Joost Valeton van Apotheek “Het Bosje” in Elst. Tevens
zal de uitstraling en service volledig worden aangepast aan de Service
Apotheek formule, zoals de inwoners van Elst en Leersum reeds gewend
zijn. Daarnaast heeft apotheker Jan Joost Valeton goede contacten met
de huisartsen, wijkverpleging en andere zorgverleners in Amerongen,
waarmee hij hoopt de zorg voor mensen die begeleiding bij hun medicijnen nodig hebben verder te verbeteren. Het servicepunt in
Amerongen zal intensief gaan samenwerken met Apotheek “Het Bosje”
in Elst. Voor vragen over de nieuwe vestiging kunt u contact opnemen
via amerongen@apotheekhetbosje.nl of kom even langs in de apotheek.
Kerstmarkt 2014.
Op vrijdag 12 december 2014 wordt van 16.00 tot 21.00 uur de
Amerongse kerstmarkt bij kaarslicht gehouden op de Hof.
Wie mee wilt doen kan zich aanmelden via info@promoheuvelrug.nl
Het gaat om mooie kerstspullen. Amerongen wil een top-kwaliteits
kerstmarkt.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
Het spechten echtpaar heeft weer het een an ander
beleefd toen ze vanaf de Bovenpolder over Amerongen
vlogen. Luister maar: “Zeg Jacob, heb jij nog meegedaan
aan de enquète over het verkeer op de Koenestraat?”
“Ja, Jetje dat was ik van plan, maar toen ik daaraan wilde meedoen
waren de vragenlijsten bij de Jumbo weg en ook op Internet kon ik mijn
mooie oplossing niet kwijt. De gemeente had al meer dan 200 inzendingen. Kennelijk vonden ze dit aantal genoeg”.
“Maar Jacob, jij had toch zo’n mooi idee. Vertel dat dan nu maar in
deze klepperman”. “Luister Jetje, ik wilde de Koenestraat geschikt
maken voor een vogelweg, waar alle vogels uit de bovenpolder de
Amerongers konden ontmoeten. Die zouden ons dan zeker ook van
voedsel voorzien. En vogel broedkastjes om de 5 meter moesten daar
dan ook komen, met beveiliging. Dat betekent dan een straat zonder
doorgaand verkeer en wat er nog doorging mocht niet harder rijden dan
op fietssnelheid ofwel 15 km per uur”.
“Maar Jetje, nu ben ik te laat. Ik hoop wel dat de gemeente ook goed
naar de Bovenpolderse Vogelgemeenschap luistert”.
“Oh Jacob, zullen we eens raad gaan vragen bij de Knuffelweide. Die
weten zeker raad met jouw voorstel”.

Geschiedenis van Amerongen.
Van een dame die prachtig zingen kon. Dit was Lady Christine, gravin
van Athlone,uit het geslacht Reede- Ginkel. Zij leefde in 1813 in de
moeilijkste dagen van de Franse tijd. Zij zong het Wilhelmus toen
Generaal Van de Kapellen gevangen zat. Haar heldere zang bracht mee
dat de Generaal vrij kwam. Hij logeerde een paar dagen op Kasteel
Amerongen. Een kamer draagt nog zijn naam.
Personalia:
Wie wil ook wel eens “De Klepperman” wezen?
Geef je dan op bij Rein van Ee via rjvee@ziggo.nl
Ondernemers- en triomfprijs 2014:
Op maandag 5 januari 2015 wordt de Nieuwjaarsreceptie voor
Ondernemers, Verenigingen en alle burgers gehouden om 20.00 uur in
De Ark. Daarbij worden ook de ONDERNEMERSPRIJS 2014 en TRIOMFPRIJS 2014 uitgereikt. U kunt kandidaten mailen naar: Rein van Ee,
rjvee@ziggo.nl
Duurzaamheid in Amerongen.
Wie weet er duurzame projecten in Amerongen?
Meld die dan via rjvee@ziggo.nl
Dan gaan we daar een interview afnemen.
Nadenkertje van de maand.
Er kwamen 1254 mensen wandelen op 1 november tijdens de Maarten
Luther Wandeltocht. Nu willen de wandelsportbonden in Amerongen in
’t Berghuis een wandelsportcentrum maken. Denk daar eens over na.
Weet u daar goede ideeen voor? Meldt ze dan via rjvee@ziggo.nl
Oplossing vorige puzzel: Achter de wolken schijnt de zon
Winnaar: J.Brinkman- Hootsen

Gedicht.
Huilen.
Mannen, zegt men, huilen niet,
Wat moeten die dan met verdriet?
Steek het niet onder stoelen of banken,
Durf af en toe eens lekker te janken.
’t Klinkt misschien niet al te geinig.
Spring voor het huilen in de bres,
’t is een heel goed middel om de stress.
Maar we huilen voor geen prijs,
En als we ’t doen is ’t druppelgewijs!

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

geldig tot 01-12-14

WAARDEBON
Schaatsen slijpen ¤ 7,50
Fietsdomein Amerongen

geldig tot 01-12-14

geldig tot 01-12-14

Waardebonnen
WAARDEBON
Waardebon ¤ 4,00
Op het hoogste wasprogramma
met alles erop en eraan o.a. lakwas.
Goed voor de winter.
Autobedrijf Reede BV

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

Waarom zou u elders kopen als Amerongen het heeft!

Snuffelstraat/Overstraat
Er melden zich veel amateurkunstenaars om ook mee te gaan doen met
het gratis exposeren. Daaronder zitten schilders, fotografen, sierraden
makers, beeldhouwers. Dit gaat leuk worden. In de volgende klepperman komt de organisatie met de start.
Allemanswaard.
Op 13 november 2014 komt er een dorpsvergadering over het Service
Zorg Loket. Ook het Dorpsnetwerk komt dan aan de orde. De nieuwe
dorpszaal is dan klaar. Komt allen daar naartoe. Er komen nog verdere
uitnodigingen.
Puzzel.
Voor de speurneuzen onder u heb ik deze keer een puzzel gemaakt,
waarbij u uit de gegeven zinnen 12 dierennamen moet zoeken. De eerste letters van elk gevonden woord vormt achter elkaar gezet, weer
een dierennaam. Dit woord stuurt u in.
1.
2.
3.
4.

De jongen deed bij de play-back-show heel komisch Elvis Presley na.
Wij arriveerden pas op Mallorca via een lange omweg.
Hoewel het niet mocht, speelde het kind toch in de modder.
Sommige ziektes worden door katten en honden overgebracht.
(N.B. de woorden “katten” en “honden” worden niet gevraagd)
5. Op de HISWA zij heel mooie vaartuigen te bewonderen.
6. Op een beurs kocht de man een partij gereedschap van hoge
kwaliteit.
7. In een café in de Jordaan zong een droeve stem: “Ach Amsterdam,
wat is er toch van jou geworden?”.
8. Het dochtertje van de familie De Bruin was vrij groot, terwijl het
zoontje juist nogal tenger was.
9. Voor de kust van Engeland was een ertstanker op de rotsen
gelopen.
10. De dokter raadde de patiënt: “Duik een dag of wat onder de wol,
dan ben je het snelst weer beter”.
11. Bij het aan boord gaan van het zeiljacht val ‘k bijna over de reling.
12.Het was een heel werk om het ingezamelde geld te tellen.
Graag zien wij de oplossingen van deze maand ook weer tegemoet.
Uw opgave kunt u sturen aan de redactie: info@promoheuvelrug.nl of
per post naar Burg. de Graafhof 6, 3956 GS LEERSUM.

REGIE IN EIGEN HAND
Er verandert veel. De samenleving wordt ingewikkelder, mensen moeten
meer voor zichzelf zorgen en zaken zelf regelen, terwijl de overheid tergtreedt. In die omstandigheden is het verstandig juridisch advies in te
winnen en de regie in eigen hand te nemen.
DE NOTARIS
De notaris is onafhankelijk en deskundig op tal van terreinen en bekend
met-onder meer-familieomstandigheden. Juist bij de veranderende
maatschappij en regelgeving is het de notaris die goed kan overzien wat
aan het papier zou moeten of kunnen worden toevertrouwd. Voor adviezen op het gebied van testamenten, levenstestamenten (regeling bij
leven in geval van plotselinge ziekte of ongeval), schenkingen, fiscale
besparingen en andere gebieden is de notaris uw deskundige adviseur.
INFORMATIEVE LEZING.
Op maandag 24 november houdt Heuvelrug notarissen weer een lezing
over diverse onderwerpen van 15.00 tot 17.00 uur in Restaurant
Buitenlust in Amerongen. U bent daarbij van harte welkom en kunt zich
kosteloos opgeven via info@heuvelrugnotarissen.nl
of telefonisch op 0343-840152.

Kaarten en tentoonstelling bij PV de Postduif.
Op 14 november is er weer kaarten bij PV de Postduif te Amerongen
er word zowel gejokerd als geklaverjast om mooie prijzen.
Ons lokaal bevind zich op de Kon Julianalaan achter nr 40.
inleg ¤ 3,50 Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.
Op 21 en 22 november is er de jaarlijkse tentoonstelling.
Open maaltijd.
Op donderdag 13 november 2014 is er in de Ark, Imminkstraat 11 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.
U kunt zich hiervoor op donderdag 6 november tussen 18.00 en 20.00
uur telefonisch opgeven bij mw. R. v.d. Lagemaat: 0343-451691.
De kosten zijn ¤ 7,00 p.p.
Vanaf 50 jaar is iedereen van harte welkom!

Inlichtingen en reacties:
Voor de november uitgave moeten de stukjes uiterlijk 27 november
binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl
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Nieuws van de Gemeente.
Werkbezoek Commissaris van de Koningin.
Op woensdag 05 november 15.45 uur heeft de Commissaris van de
Koning in de provincie Utrecht een werkbezoek gebracht bij de
gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Begrotingsraad
Op donderdag 06 november 19.30 uur is de begrotingsraad gehouden
in het Cultuurhuis Doorn. In het raadsvoorstel heeft het college 29
ideeën uit de crowdsourcing direct overgenomen. Dit levert ¤ 775.000,op. In 27 ideeën zit een potentiële besparingsmogelijkheid. Nader
onderzoek is nodig om te weten of er een daadwerkelijke besparing
mogelijk is. De komende maanden wordt hieraan gewerkt. Eventuele
effecten worden onderdeel van de Kadernota 2016. Twaalf ideeën
betrekt het college bij de ontwikkeling van de toekomstvisie. De resterende 32 ideeën leiden niet tot een bezuiniging, maar indieners worden
uitgenodigd om mee te denken bij de verdere ontwikkeling van de participatie in het begrotingsproces. Om het voorzieningenniveau in onze
gemeente op peil te houden en een sluitende begroting te presenteren,
is meer nodig dan uit de crowdsourcing is gekomen. Dat heeft het college doen besluiten om de gemeenteraad voor te stellen de OZB met
10% te verhogen. Hoewel er bij de deelnemers aan de crowdsourcing
draagvlak bestaat voor een verhoging van de OZB, is dit een beslissing
die het college zwaar valt. Ook is het investeringsplan herijkt. Er is een
planning gemaakt die beter is afgestemd op de beschikbare capaciteit
van de organisatie. Dit geeft een transparant inzicht in de investeringen.
Ook is gekeken naar de bezuinigingsmogelijkheden in de gemeentelijke
organisatie. Daarbij is aansluiting gezocht bij de recente organisatieontwikkeling. De diverse onderdelen die in dit programma aan de orde
komen dragen bij aan de efficiencytaakstelling. Het is evident dat het
college ook de komende jaren via een intensief participatieproces verder werkt aan een gezonde, solide financiële basis.

Uitreiking “Amerongse geld bergjes”.
Zaterdag 22 november is om 11.00 uur in Kringloopcentrum GoedZo!
de feestelijke uitreiking van de netto opbrengst van dit jaar. Door onze
vrijwilligers is voor de 3e keer de netto opbrengst bestemd voor goede
doelen in en om Amerongen. Ook dit jaar delen 18 goede doelen in de
feest vreugde en ontvangen een cheque. Deze “Amerongse geld bergjes“ worden uitgereikt aan de scholen, kerken, verzorgingshuizen en
andere goede doelen in en om Amerongen. Ook de kinderen zijn welkom. Zij kunnen zich laten schminken en uitleven op een luchtkussen.
Ideeën.
In de Klepperman van deze maand staat een stukje over de Knuffelweide en daarbij een oproep om ideeën voor Amerongen te melden.
Ik zou graag bij de pont een leuk recreatieplekje zien. Er zijn genoeg
Amerongers en mensen van daarbuiten die het heerlijk vinden om, net
als ik, even bij de Rijn te kijken. Lekker over het water staren, langskomende boten bekijken, genieten van de weidsheid en de bedrijvigheid
van de pont. Er staan weliswaar 2 bankjes maar die zijn erg ongelukkig
geplaatst, nl. met de rug naar de pont en zijdelings naar het water.
Bovendien zit je daar meer naar wilde begroeing te kijken dan naar het
water. Het lijkt mij heel fijn als er een wat leuker plekje komt. Naast de
hoge aanlegplaats is er best ruimte om wat bankjes met gezicht naar de
Rijn te plaatsen en evt een picknicktafel. Ik denk dat veel mensen daar
dankbaar gebruik van zullen maken.
En nog een paar ideeën:
1. breng de pomp op De Hof weer aan het werk.
2. Amerongen is wel een dorp voor een paar leuke fonteintjes waaruit
bezoekers van het dorp kunnen drinken of een flesje vullen.
Amnesty op Wintermarkt Elim
De Amnesty werkgroep Amerongen-Leersum staat met een kraam op
de Wintermarkt van Elim op 19 november van 13:30 - 17:00 uur.
In de kraam zijn artikelen te koop van Amnesty International.
Met de aankoop daarvan ondersteunt u het werk van Amnesty.
Lezing in de Rijnkapel-Amerongen.
Zondag 9 november is er in de Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen
om 10.30 uur een lezing Over het kruis dat verlost door dr Piet
Winkelaar. Toegang: vrij (om te geven wat u het waard vindt).

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

