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“De Klepperman” Wie is dit?
De klepperman van deze maand is de gepensioneerde meester
Gé Visser. Velen zullen bij hem op de lagere school in de klas hebben
gezeten. Ook is Gé al jarenlang de vaste organist in de Gereformeerde
Kerk de Ark. Hij was koordirigent en bij iedereen heel bekend als dirigent van de Oranje-aubade op Koninginnedag. Zijn vader die ook
schoolmeester in Amerongen was, schreef het Amerongse volkslied:
“Waar lang geleeén de Batavier”
Vroeger ging de klepperman de Amerongse huizen langs al klepperend
de mensen de dorpsnieuwtjes vertellen. Bij het horen van de klepper
spoedde men zich snel naar buiten en hoorde naar het nieuws.
Diezelfde functie heeft nu deze maandelijkse uitgave “De klepperman”.
De Klepperman financieel. Daar moet nog wel wat gebeuren hoor!
Bij het bezorgen van de klepperman in juni zat een acceptgiro kaart om
de jaarlijkse bijdrage van ¤ 5,00 voor de bestrijding van de kosten te
betalen. Dat hebben van de 2375 adressen in Amerongen tot nu toe
248 mensen gedaan. Bravo! Voor uw snelle betaling. Velen verhoogden
zelfs de bijdrage. Dank u wel hiervoor.
OPROEP AAN DE ANDERE AMERONGERS:
U wilt toch niet achterblijven? Maak dan snel uw ¤ 5,00 (meer mag altijd)
over op Stichting Amerongen Inspireert banknr. NL18RABO0325059632
DE KLEPPERMAN REKENT OP U!
Wilt u nog een acceptgiro biljet ontvangen
bel dan met Rein van Ee 452028 of stuur een mail: rjvee@ziggo.nl

De website www.amerongeninspireert.nl wordt steeds meer bezocht. Er
staat heel veel informatie op. Zoals bij voorbeeld de DOORLOPENDE
EVENEMENTEN KALENDER van alles wat er in Amerongen wordt georganiseerd. Kijk er dus regelmatig op.

DORPSAGENDA maand juli:
DORPSAGENDA Gedurende deze zomer:
• 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 juli 2014.
10
Open maaltijd 17.30 uur in de Ark, opgeven tel. 451691
10
Kasteel Concert 19.30 uur Ons Genoegen. Vrij entree
11-13
Zendingshuis Jongerenweekend. Thema Wie zal ik zenden?
12
Kunst en Koffie-ochtend in de Rijnkapel van 9.30-12.30 uur
17
Openbare vergadering Dorpsgericht werken van 12.00 tot
14.00 uur in Brasserie ’t Hoekie.
17
Open Netwerk bijeenkomst voor ondernemers en verenigingen van 17.00 tot 20.00 uur.
18
Proza wandeling 13.30 – 15.00 uur o.l.v. Gijs Overeem in de
uiterwaarden met schrijfster Marian Schalk die voorleest.
18-21
Zendingshuis stilte weekend.
27
Grote zaal van het Zendingshuis Samenkomst Ds. P. Vermaat.
Thema: “Groeien in rust” Aanvang 19.00 uur.
Week 28 juli 2014.
Verspreiding Klepperman augustus.
Dorpsgericht werken.
In juli en augustus wordt een peiling gehouden (digitaal) van de beleving van het verkeer op de Koenestraat. Iedere Ameronger wordt verzocht aan die peiling mee te doen door het invullen van de vragenlijst
(kost u 5 minuten) Ook komen er invulformulieren te liggen bij de
Jumbo, de Apotheek en de Bibliotheek.
Aan het onderzoek zal brede bekendheid worden gegeven. De uitslag is
van groot belang voor de maatregelen die de gemeente dan gaat
nemen. DOE MEE en vul het formulier via de website: www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl of via www.amerongeninspireert.nl in.
Het onderzoek wordt onder leiding van de Gemeente Utrechtse
Heuvelrug gehouden en bestrijkt de maanden juli en augustus 2014.
De projecten:
De dorpsakker “De Parel” gaat steeds meer ingevuld worden.
De ecoloog Bram Mabelis gaat adviezen geven aan de “tuinierders” en
aan de inrichting van dorpsakker “De parel”.
De wandelroute van de Burgwal naar Kasteel Amerongen is volop in
ontwikkeling. Wij gaan ervan uit dat die wandeling in september a.s. is
gerealiseerd.
Het Veense Fietspad. Er worden kontakten gelegd met Recreatie
Midden Nederland voor het opknappen van het fietspad. Vooral de randen brokkelen af en geven gevaar voor de fietsers.
Modelstraat Utrechtsestraatweg en Duurzaamste straat van de
Gemeente. Samen met wijkbeheer wordt momenteel een plan van aanpak ontwikkeld. Het is de bedoeling dat bewoners hierin ook een bijdrage leveren.
De Laan in ontwikkeling. Dit plan is voorlopig uitgesteld.
De knuffelweide. Anja Brouwer en mede bewoners van de Pr. Bernhardlaan werken samen met Cees Delfgou aan de Knuffelweide op de
groenstrook tussen de Pr. Bernhardlaan en het bedrijventerrein. Het
wordt heel mooi iets voor Amerongen, met een kleine dierentuin en
andere vooral voor kinderen aantrekkelijke dingen.
Gaat u er eens kijken. En doe mee met de fondsenvorming.
Gefeliciteerd!
Het Tabaksteeltmuseum bestaat dit jaar 30 jaar. Dat gaan zij vieren met
allerlei aktiviteiten. Let maar op hun programma. Zij gaan feestvieren en
roepen iedere Ameronger op om een leuk feest-idee te bedenken.
Doet u mee. Het feest is in oktober 2014.

Dorpsnetwerk Amerongen.
Er wordt een dorpsnetwerk Amerongen opgericht. Hier kan iedereen
terecht die vragen heeft. Het netwerk vormt een groep van verenigingen en instellingen die de vragen krijgen doorgespeeld. Dan gaat men
op de gestelde vraag snel reaktie geven. Dit alles ter bevordering van
het sociale klimaat in Amerongen. Men gaat werken volgens de trits:
OPPAKKEN – MEEDENKEN…VERDER HELPEN.
In september 2014 komt er allerlei informatie naar buiten.

PERSOONLIJK.
Onze nieuwe dorpswethouder is Henk Veldhuizen.
We zullen hem binnenkort ontvangen en met hem een
interview hebben.

Tabaksplanten groeien als kool.
Hoe gaat het met uw tabaksplant? Doet die het
ook goed. Overal zie je tabak groeien. Amerongen
is weer terug in vroeger tijden. Toen zag je ook
overal tabak.

SAMENWERKEN in AMERONGEN in ieders belang!
Dat is belangrijk voor ons allen. Het leefklimaat wordt door samenwerking sterk verbeterd. Maar dan moet wel iedereen mee willen doen.
Er valt nog wel een slag te winnen.
Denk bij voorbeeld aan de volgende punten:
1. De enquette over de sport in Amerongen leverde slechts 46 reakties
op. Dat is 2% van de huisadressen. Kom op Amerongen werk s.v.p. mee.
2. Er hebben 248 huisadressen gereageerd op de oproep om een jaarlijkse bijdrage van ¤ 5,00 te betalen voor het behoud van de KLEPPERMAN. Dat is 10% reaktie. Kom op Amerongen werk s.v.p. mee.
3. Er komt nu een peiling naar uw beleving van het verkeer in de
Koenestraat. Kom op Amerongen en werk mee.
De vraag is aan alle Amerongers: Voelt u voor samenwerking?
of sluit u zich af. De klepperman geeft het u in overweging!

PUZZEL Hierbij treft u weer een heel ander soort puzzel aan, nl. een
diagram, waarin u woorden moet invullen, waarvan u de omschrijving
hieronder vindt. Het aantal letters dat deze woorden moeten hebben
staat achter de omschrijving. De laatste twee letters van ieder woord
zijn de eerste twee van het volgende woord. Als u de puzzel hebt
opgelost, vindt u een uitdrukking in de aangegeven vakjes (volgens
nummering) en die stuurt u in. Heel veel succes.
Gré Hajema
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

kledingstuk (4)
vreemde munt (4)
Drukte, omhaal (5)
Dans (5)
Chinees gerecht (4)
Glimmen (4)
Presentje (6)
Gehoorzaal (4)
Onlangs (6)
Oogziekte (5)
Caribisch eiland
Muziekinstrument (5)
Jeugdig persoon (7)
Noodvoorraad (7)
Verte (9)
Verdieping (5)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Gespring (5)
Aantal gedrukte stukken (6)
Afgestudeerde
Gesprek (5)
Werkplek (7)
Heideplant (5)
Speelhuis (6)
Gewoon (7)
Deel van de wiskunde (7)
Keukengerei (4)
Spoorbeveiliging (9)
Griekse letter (5)
Onbeschadigd (4)
Vaarwel (8)
Gelijkvormig (8)
Vogel (6)

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
“Zeg Jacob” “Heb jij ook gehoord over al die plannen die
Kasteel Amerongen heeft om veel bezoekers te trekken”?
“Ja Jetje, wij merken dat nu al in de Bovenpolder en als ik
vaak eens even uit de lucht polshoogte ga nemen, dan zie
ik heel veel vreemde mensen” Zeg Jacob””Wat vind jij daarvan”? “Nou
Jetje, je mag gerust weten dat ik al die akties prachtig vindt”. “Want die
jarenlange stilte bij de restauratie vond ik helemaal niks”
“Jacob””komen er nu ook veel vogeltoeristen hierdoor naar onze
bovenpolder”? “Jetje, heb je dat nog niet gemerkt dan?”En de boswachter is daar ook heel blij mee” “Zeg Jacob”Zouden wij al die vreemde vogels in onze bovenpolder ook niet entreegeld moeten gaan vragen”? “Oh Jetje, hou nu snel je mond hierover, want als de gemeente
dit hoort dan moeten we hen ook direct belasting gaan betalen, want zij
komen heel veel geld tekort”” Wij vogels hebben niemand nodig. Wij
redden ons zelf wel. Wij “vogelen”alles zelf wel bij elkaar”.

Geschiedenis van Amerongen.
Uit: het boekje van de VVV Amerongen van voor de oorlog.
Hierbij een opgave van belangrijke gebeurtenissen met de opgave van
de jaren waarin het gebeurde:
In 1420 vinden wij een invasie van Gelderschen in het Sticht beschreven,
die, toen hun stroopende benden het Oostelijk deel van het bisdom
brandschatten, ook Amerongen besprongen, dat door hen werd geplunderd en uitgebrand. Een vijftal jaren later komen zij terug, om het pas
herbouwde dorp opnieuw te plunderen en uit te branden.
Op 3 juli 1557 werd Goert van Reede, heer van Saesveld, Zuilestein en
Nederhorst, kastelein van het Huis te Lage, rentmeester van Twente,
Drost van Diepenheim en Hoofdschout van Utrecht, door de aankoop
eigenaar van het Huis Amerongen.
In 1585 den 23 Juni werd tusschen den Spaanschen veldheer Juan
Baptista de Taxis en de Hollansche troepen onder den Graaf van
Nieuweraar in de nabijheid van Amerongen een bloedige slag geleverd,
die eindigde in een nederlaag der Staatsche troepen en den moedige
verdediger van ’s lands vrijheid, de Villiers, het leven kostte. De geschiedenis van het dorp heeft eeuwen lang nauw verband gehouden met die
van het huis Amerongen en zijn bewoners. In 1116 vinden we dit huis
reeds vermeld. Het rechtsgebied van den toenmaligen Graaf van
Amerongen behoorde aan het Domkapittel van Utrecht, van hetwelk hij
het vermoedelijk in leen ontvangen had. Ruim een eeuw later, in 1286,
erkennen heer Heinric Borre en Diederick, zijn broer, Graaf Floris V als
hun leenheer, zoodat de heerlijkheid toen in Hollandsche handen was.
(uit: VVV Amerongen Vooruit uit de dertiger jaren)
Vervolg volgende klepperman
Invullen voor puzzel i.v.m. foutje in vorige uitgave!
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Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen
als Amerongen het heeft!
Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren

geldig tot 01-08-14

WAARDEBON Euro 1,80
Voor een gratis blikje frisdrank
Bij een menu van ¤ 10,00
Cafetaria De Brabander

geldig tot 01-08-14

geldig tot 01-08-14

WAARDEBON 10% korting
op een nieuw computer
onderhoudskontrakt
Kijk op de nieuwe website
www.hato.nl
Hato Computers

WAARDEBON Euro 4,00
Op het volledigste
autowasprogramma
Autobedrijf Reede

geldig tot 01-08-14

geldig tot 01-08-14

WAARDEBON
Grote kortingen op de uitverkoop
van kwaliteitsschoenen.
Loek Shoes Amerongen

WAARDEBON Euro 5,00
Bij besteding van Euro 25,00
Uit het assortiment
Kleton Vakhandel

WAARDEBON
5% korting op
een volledige fietscontrole.
Zeker doen voor fietsen
in de zomermaanden
Fietsdomein Amerongen

geldig tot 01-08-14

geldig tot 01-08-14

WAARDEBON
20% korting op alle batterijen
Expert Leersum

geldig tot 01-08-14

Waardebonnen

WAARDEBON Euro 5,00
Bij besteding van ¤ 25,00
Aan schildersartikelen
Schilderswinkel van Doorn
Donkerstraat 5.

Waardevolle aktie
EXPERTS IN SCHOTELS
Richard en Bastiaan adviseren u graag
over hun assortiment schotels.
Hebt u thuis iets te vieren?
Of wilt u in de Brasserie iets vieren?
Overleg even met hen en
ze doen u een leuk aanbod!
Brasserie ’t Hoekie
Telefoon 0343-445838
Of kijk op www.hethoekie.nl

Waardevolle tip
Stap een Amerongse winkel binnen
en vraag naar een aanbieding.
Kijk dan of die bij u past. Ook kunt u vaak
een bij u passende aanbieding krijgen.
Velen hebben inmiddels ervaring
hiermee opgedaan. Doen dus!
Kijk ook op www.bergenvoordeelshop.nl
Waarom zou u elders kopen als Amerongen het heeft!

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

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

Gedicht.
Overdreven.
Kleren maken de man,
Dat is alom bekend.
Maar wat moet je er mee an,
Als je een vrouwtje bent?
Die hebben, zo beweren zij ter plekke,
Nooit eens iets om aan te trekken.
Ze maken het probleem te groot,
Want uitgaan doen ze nimmer bloot.

BERICHT IN DE KLEPPERMAN.
Iedereen die een bericht geplaatst wil hebben in de klepperman kan kopij
aanleveren. Het stukje kan maximaal 150 woorden hebben. Kopij voor het
volgende nummer insturen naar info@promoheuvelrug.nl naar Linda van
der Lans. Uiterlijke inzending voor het augustus nummer is 24 juli.

VVV Amerongen.
In Il Sogno kun je allerlei informatie en folders krijgen van VVV-Heuvelrug.

Cunera Feestweek 2015.
Het is nog wel ver weg maar nu al is een werkgroep gevormd om in juni
2015 een Cunera Feestweek in Amerongen te gaan organiseren. Die
week start op 13 juni 2015 met de Cuneradag in Rhenen en eindigd op
20 juni 2015 met het Cunera Feest op de Hof.
De hele week zal in het teken staan van pelgrimage. Er worden wandel-,
fiets- en hardlooproutes uitgezet op de oude pelgrimsroutes, die van
Rhenen via Amerongen naar Wijk bij Duurstede liepen. Met pelgrimstochten kon je aflaten verdienen. Iedere klepperman zullen we met
nieuws over de Cunera Feestweek komen.
Duurzaam Doen!
Aan duurzaamheid kun je verdienen. Duurzaamheid is belangrijk. Er
komt een keurmerk DUURZAAM DOEN! Komende Klepperman uitgaven
meer hierover.
Aart Stigter Hardloopcentrum.
Aart Stigter is weer terug in Amerongen met het hardloopcentrum.
Ga eens bij hen kijken.
6e Cunera Wandeltocht, van Rhenen naar Amerongen, de afloop.
Op zaterdag 7 juni was die tocht van 7 tot 7 uur. ‘s Morgens vroeg
kwam er al een dubbeldekker uit Zoetermeer de nieuwe parkeerplaats
bij Alleman Welzijn opgereden met ruim 80 enthousiaste wandelaars.
Het totale aantal inschrijvingen kwam op 428 en daarmee zijn we als
wandelorganisatie best tevreden. Bij de 3 cateringplaatsen werd volop
pauze gehouden en was het gezellig druk. Bij de party-tent op De
Plantage zorgden een hoornblazer en een accordeonist voor de vrolijke
noot. Dat lokte enkelen zelfs uit tot een dansje. Het weer was zonnig en
warm, maar in de middag werd het voor een paar wandelaars toch al te
heet: Zij werden onwel en de Rode Kruis-mensen haalden ze op met
hun bus en brachten hen naar de finish, waarna ze in de koele kelderruimte van Alleman Welzijn - na wat consumpties - weer op krachten
kwamen en zelf gewoon huiswaarts konden keren. Omdat de hitte ook
voor een flinke afname van drankjes zorgde, was de netto-opbrengst dit
jaar een record: ca ¤ 2000,- Dit geld komt geheel ten goede aan de
allerarmsten in en om Câmpina in Roemenië, die wij tweemaal per jaar
bezoeken met voedselpakketten, hulpgoederen en kleding.

Inlichtingen en reacties:
Voor de augustus uitgave moeten de stukjes uiterlijk 24 juli binnen
zijn. Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

Colofon:
Uitgever: Stichting Amerongen Inspireert
Productie & verspreiding: 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

80-jarige Rein presenteert
Familieboek.
Geloof het of niet, de altijd actieve Rein
van Ee is 80 jaar geworden.
Naast alle dagelijkse drukke bezigheden
voor AMON, KNWS , CDA, Amerongen
Inspireert, redactielid Klepperman e.a.,
heeft Rein ook nog tijd gevonden om
tussentijds een biografie en toch ook
wel een familie(geschiedenis)boek te schrijven getiteld: ‘De oudste
zoon van een dorpskruidenier’. Het beschrijft het leven van Rein in de
periode 1934-2014. Een periode waarin men begon te schrijven met
een potlood en men nu is terecht is gekomen van digitaal schrijven in
de diverse Social Media. Een fris en prettig boek waaraan velen plezier
zullen beleven. Omdat Rein nu de oudste is van de Van Ee’s, heeft hij
van zijn familie de eretitel “Pater Familias” gekregen. Rein van harte
gefeliciteerd. Belangstelling voor het boek? Laat het de redactie even
weten Samen met zijn vrouw Hendrickje (Rietje) laat Rein met trots zijn
boek zien.
Oproep Jan Spies informatie stamboomonderzoek.
Als redactielid van dorpskrant De Klepperman moet je soms ook van de
gelegenheid gebruik maken. Bij deze dus. Ik ben bezig met stamboomonderzoek. Mijn roots, van moederszijde, liggen in Amerongen. Daarom
dan ook deze oproep. Ik ben op zoek naar informatie over mijn overgrootouders: mevrouw M.J. de Hondt (vroedvrouw ) en de heer Mathijs
Willem Struijcken (koster/caféhouder)? In de periode 1900 - 1935 hebben zij samengewoond in de toenmalige kosterswoning aan de
Nederstraat (’t Huggie) in Amerongen. Wie kan mij helpen aan informatie over deze twee personen? Als u iets hebt, laat het mij even weten via
info@promoheuvelrug.nl of bel mij even op 06- 47024186. Alle informatie is welkom.
Basisschool Uitkijk Amerongen aandeel in Knuffelweide.
“OoOOoooOOooh”, “AAAAAAAAAaaaaahhhhh” en “WAT schàttig”,
waren vanmorgen de reacties op het schoolplein van de kinderen en
leerkrachten van Openbare Basisschool Uitkijk in Amerongen.
Een pony met een grote witte strik om zijn buik werd het plein opgeleid
door Anja Brouwer van de Knuffelweide in Amerongen. Aan de juffen
werd een grote waardebon overhandigd namens de kinderen van OBS
Uitkijk, omdat het vandaag op school ‘Juffendag’ is. Dan vieren de juffen namelijk gezamenlijk hun verjaardag. In plaats van de gebruikelijke
zeepjes, koffiemokken en chocolaatjes, had de Oudercommissie
bedacht dit jaar iets origineels te willen geven. Alle ouders en kinderen
konden daarom een bedrag schenken.Het totale bedrag wordt geschonken aan de knuffelweide. In ruil daarvoor heeft de Uitkijk nu een aandeel
in dit bijzonder leuke en moedige initiatief wat voorziet in verzorging en
huisvesting van dieren. Deze dieren moeten veel geknuffeld en goed
verzorgd worden en de Uitkijk kinderen komen graag knuffelen en helpen. Zo kunnen de kinderen van de basisschool op de Knuffelweide
vanaf deze zomer eens gaan kijken hoe het met ‘hun’ dier op de
Knuffelweide gaat.
Dorpsakker “de Parel”.
De tijden dat er op de Parel gewerkt wordt, zijn veranderd. De nieuwe
tijden zijn: dinsdag en vrijdag van 9.30-12.30 uur. Een ieder die interesse heeft om samen te tuinieren, is van harte welkom.
De Beste Huurder 2014 Amerongen.
Het Bestuur van het Huurdersplatform
Amerongen heeft na rijp beraad besloten om Wilco Willemse aan te wijzen
als De Beste Huurder 2014 van
Amerongen. Hij heeft deze prijs verdiend omdat hij vooral sociaal erg
actief is voor de bewoners van de
Molenbrink. Zo neemt hij deel aan
allerlei festiviteiten en is hij lid van de feestcommissie, neemt hij als vertegenwoordiger van de huurders deel aan het overleg met de huiseigenaren en is hij actief voor de viering van de Nationale Burendag.
Heeft u een buurvrouw dan wel een buurman op het oog die eventueel
voor deze prijs in aanmerking kan komen? Neem dan gerust contact
met ons op. Het telefoonnummer is 0343454105.

