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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 

  
 BESTUUR 

   
VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  

  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Lex Kaptein 
      Padova 2                Palissanderhout 64 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2994 HK  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 06-12616179 
 
 
  
      RINGEN-COMMISSARIS            MATERIALEN-COMMISSARIS 
      Martin Versteeg               Raymond Sluiter 
      Abelenhof 49                Griegplantsoen 19 
      3355 PJ  Papendrecht             2992 EH  Barendrecht 
      Tel.: 078-6427221              Tel.: 0180-654039 
      Tel.: 06-14610750 
 
  
      ALGEMEEN BESTUURSLID  REKENINGNUMMER 
      Teun v/d Waal      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Kerkachterweg 29     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      3171 GC Poortugaal    p/a Palissanderhout 64 
      Tel.: 010-5018802     29941 HK  Barendrecht 
 
  
      E-MAIL ADRES 
      info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 
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NOTULEN VAN 31 MAART JL. 
 

Er waren op die avond 20 leden aanwezig, incl. bestuur. 
 
1. Opening 
    De vergadering werd om 20.00 uur door de voorzitter geopend en hij    
    heette iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder dhr. Hans Wage  
    naar, die ons deze avond zal verrassen met zijn schitterende  
    verhalen. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
    Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen. 
 

3. Ingekomen stukken 
 - Voorlichtingsbulletin maart 2016 

Dit voorlichtingsbulletin wordt doorgenomen en de voorzitter geeft 
aan niet in zee te gaan met niet officiële ringenmakers. Deze rin-
gen (voor al van de Europese Cultuur Vogels) mogen niet gebruikt 
worden.  

- Infoblad District Zuid-Holland  
Het infoblad wordt deze avond doorgenomen en zo ook het stem-
formulier met alle voorstellen welke op de ALV aanbod komen. 
Op 15 april a.s. zal er een Districtsbestuursvergadering gehouden 
worden en er zal een afgevaardigde van de vereniging naar toe-
gaan en op de eerst volgende ledenbijeenkomst verslag doen. 

- Jaarverslag N.B.v.V. 
Het financieel verslag zit er goed uit, maar we mogen ons toch zor-
gen maken om het verdwijnen van verenigingen. Dit jaar zijn er 
weer diverse gestopt. 

- Jaarverslag Commissie Dierenwelzijn 
 Stevig maar correct verslag. 
- Bestuurswijziging D05 – v.v. De Voliere Dordrecht 
 Dordrecht heeft weer een volledig bestuur, gefeliciteerd. 
- Finus Dees heeft jaargangen “Onze Vogels”(1983 t/m 2005)     
     over 
 

   Finus geeft aan, als niemand er interesse voor heeft, hij ze weg zal    
   geven aan een instelling.  
  

4. Mededelingen 
 

- Kvk en ING-bank 
Zowel bij de kamer van Koophandel als bij de ING-bank is nu alles 
geregeld. Dus de penningmeester kan nu de financiële zaken weer 
regelen. 

- Regionale Babyshow 
Onze jaarlijkse regionale babyshow is dit jaar op zaterdag 24 sep-
tember Iedereen kan zijn of haar jonge vogels gratis brengen en 
door de keurmeesters laten beoordelen. Deze babyshow zal gehou-
den worden bij Diervoeders bedrijf W.L. Plaizier aan de Lindeweg 
te Heerjansdam. 
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Citroenzuur in water en voeding   
 
Bacteriën schimmels en gisten komen overal in de omgeving voor. En zo 
hoort dat ook. De meeste van deze kiemen zijn niet ziekteverwekkend. En 
degenen die wel ziekteverwekkend zijn komen vaak in een dusdanig lage 
concentratie voor, dat de vogel er geen last van heeft. Deze ziektekiemen 
houden wel de afweer van de vogel op peil. Drinkwater is een van de be-
langrijkste besmettingsbronnen voor een vogel. Het water in het drinkbak-
je heeft een aangename (kamer-)temperatuur en bevat vaak ook nog wat 
restjes voer die via de snavel van de vogel in het water terecht zijn geko-
men. Dit is een ideale voedingsbodem voor bacteriën, schimmels en gis-
ten. Maar ook in fruit en vochtig ei voer kunnen bacterien gisten en schim-

mels zich makkelijk vermenigvuldi-
gen. Als de concentratie ziektekie-
men te hoog wordt, is de afweer van 
de vogel niet sterk genoeg meer om 
de infectie tegen te houden.  
Citroenzuur kan de groei van bacteri-
ën, gisten en schimmels vertragen 
waardoor de afweer van de vogel een 
betere kans krijgt.   

Citroenzuur (niet te verwarren met citroensap!) is een wit poeder dat vaak 
gebruikt wordt bij het ontsmetten van stallen van vee. Het wordt ook veel 
gebruikt om drinkwater van varkens te verzuren en op dezelfde manier 
kan het ook bij vogels gebruikt worden. Er is een aantal jaren geleden een 
uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van citroenzuur en zoutzuur 
bij papegaaien. Aan dit onderzoek deden de HAS in Den Bosch, het toen-
malige papegaaienopvangcentrum NOP in Veldhoven en vogelarts Hedwig 
van der Horst uit Riel mee. Dit onderzoek heeft aangetoond dat een dose-
ring van 1 gram citroenzuur per liter water bacteriegroei onderdrukt en ei-
genlijk door alle vogels goed geaccepteerd wordt. Sommige vogels vinden 
het zelfs lekker en gaan wat meer drinken. De dosering van citroenzuur 
kon langzaam opgevoerd worden tot 6 gram per liter water zonder dat de 
dieren minder gingen drinken. Hoe zuurder het water gemaakt werd, hoe 
effectiever het was tegen ziektekiemen.   
Het water kan ook verzuurd worden met andere producten. Appelazijn is 
een natuurlijk product dat zuurder wordt naar mate het langer gist. Het 
nadeel van dit middel is dat het vaak niet duidelijk is hoeveel je toe moet 
voegen aan het drinkwater omdat iedere fles appelazijn een iets andere 
zuurgraad kan hebben afhankelijk van de temperatuur waarbij de fles be-
waard wordt en de tijd die de fles heeft liggen gisten. Ook zoutzuur wordt 
wel gebruikt. Kippen en hoenders vinden zoutzuur lekkerder dan citroen-
zuur, maar zangvogels, kromsnavels en duiven prefereren citroenzuur. Dit 
is belangrijk omdat het zuur beter werkt naarmate er meer van gebruikt 
wordt. Soms wordt ook chloor gebruikt. Dit verzuurd het water weliswaar 
niet, maar het heeft wel een desinfecterende werking. Toch is gebruik van 
chloor niet aan te raden omdat het kankerverwekkend is. Chlooramide 
heeft dit probleem niet, maar is lastig te verkrijgen in Nederland.   
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Aanzuren van drinkwater kan het hele jaar door gebeuren. Sommige 
vogelhouders gebruiken het elke dag, anderen maar een of twee dagen 
per week. Hoe vaker het water verzuurt wordt en hoe hoger de dose-
ring, hoe effectiever het is. De vogelhouder moet natuurlijk wel in de 
gaten houden dat de vogels het water voldoende blijven drinken.  
Als het zuur langdurig gebruikt wordt, moeten de vogels ook de be-
schikking krijgen over extra calcium . Zuur bindt namelijk calcium zo-
dat het minder goed opgenomen kan worden door de vogeldarm.  
Bij langdurig gebruik van zuur kan daarom kalkgebrek optreden. Dit is 
de reden dat veel vogelkwekers stoppen met het aanzuren van het wa-
ter tijdens het broedseizoen. Als een vogel echter de kans krijgt zal 
precies zoveel kalk opnemen als hij nodig heeft. Dat kan echter alleen 
als er een apart bakje in de kooi opgehangen wordt met grit of een 
stukje sepia. Als het calcium gemengd wordt door het voer of water 
kan de vogel niet goed bepalen hoeveel kalk hij opneemt. Op deze ma-
nier kunnen ook tijdens het broedseizoen de kwetsbare jongen be-
schermd worden met het zure water. Overigens moet grit (dat calcium 
bevat) niet verward worden met maagkiezel (dat silicium bevat). Op 
het moment dat de jonge vogels apart gezet worden moet goed opge-
let worden. Deze jonge onervaren dieren nemen soms niet voldoende 
grit op. Bij deze dieren moet men er extra goed op letten dat hun voe-
ding voldoende calcium bevat. Een zadenmengsel bevat altijd onvol-
doende calcium en moet dus aangevuld worden met ei voer of een an-
der zacht voer. Men moet goed in de gaten houden dat de jonge vogels 
dit ook opnemen.    
Citroenzuur doodt niet alle ziektekiemen. Zij remt alleen het vermeer-
deren van de ziektekiemen. Is er sprake van een snelle verspreiding 
van de ziekte, dan kan het zijn dat citroenzuur te traag werkt en moe-
ten antibiotica en/of antischimmelmiddelen gebruikt worden. Bij lang-
durig gebruik van antibiotica en antischimmelmiddelen worden alle 
ziektekiemen gedood, waardoor de jonge vogel er niet mee in contact 
komt. Het gevolg is dat het immuunsysteem van deze dieren zich niet 
kan ontwikkelen. Dit zijn vogels die vaak binnen enkele dagen of we-
ken sterven nadat zij verkocht zijn omdat  zij dan in contact komen 
met de ziektekiemen in hun nieuwe thuis. Omdat citroenzuur niet alle 
ziektekiemen doodt komen bij het gebruik tijdens de kweek de jongen 
in contact met een lage concentratie ziektekiemen. Hierdoor kunnen ze 
een goede afweer op bouwen. De concentratie aan ziektekiemen blijft 
echter laag, zodat ze er niet ziek van worden.   
Citroenzuur heeft dus veel voordelen: het is veilig, voorkomt ziekten 
en zorgt ervoor dat de afweer tegen ziektekiemen zich goed ontwikkeld 
en op peil blijft. Citroenzuur kan het hele jaar door gebruikt worden 
maar (vooral tijdens het broedseizoen en de opfok van jonge dieren) 
moet men er wel op letten dat de dieren voldoende calcium kunnen op-
nemen.   
 
Bron: Hedwig van der Horst.  
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MELDPUNT VOGELDIEFSTAL 
https://www.facebook.com/groups/1093917317306833/?fref=ts 

 

Doel van deze groep is Vogeldiefstal  zo snel mogelijk openbaar te maken, om andere vogel-
liefhebbers te waarschuwen, zodat zij  alert kunnen zijn bij eventuele aankoop.  
Vaak gaat het om Europese Cultuurvogels en/of bijzondere vogels, maar we horen steeds 
meer dat ook de veel gehouden vogelsoorten aantrekkelijk blijken te zijn voor het  
dievengilde. 
 

Neem goede voorzorgen om diefstal erg moeilijk te ma-
ken zoals; 
Sloten op de volière en binnen verblijven, alarminstalla-
tie, camera's,  eventueel schrikdraad, e.d. Of dit afdoen-
de zal helpen? Het enige wat we kunnen doen, is het zo 
moeilijk mogelijk maken. 
 

Houd een vogeladministratie bij met alle ringnummers 
van de eigen kweekvogels en aankoop. Om deze reden 
en identificatie is het zeer belangrijk de vogels te ringen 
met officiële Bondsringen.  Dan is een vogel altijd te her-
kennen door het lidnummer van de kweker dat op die 
ringen staat vermeld. Wanneer vogels terug gevonden 
worden maar niet geringd zijn, is het bijzonder lastig te 
bewijzen dat het jouw vogels zijn.  
 

Een kleurringetje geeft geen bewijs. Nog geen lid van 
een plaatselijke vogelvereniging aangesloten bij de NBvV 
waar je ringen kan bestellen? Er is ook de mogelijkheid 
om verspreid lid te worden  van de NBvV om ringen te 
bestellen.  Je ontvangt dan ook elke maand een interes-
sant blad over vogels. 
 

Maar ook wanneer de vogels niet voorzien zijn van een officiële ring, vragen wij diefstal op 
deze groep te melden. Door op te geven hoeveel en over welke soorten het gaat en eventu-
eel foto's of kenmerken, zal een betrouwbare handelaar toch argwaan krijgen als dergelijke 
vogels ineens worden aangeboden.  Vooral wanneer hij regelmatig deze groep bezoekt. 
 

Het stelen van vogels is een misdrijf wat niet alleen een geldelijke waarde betreft.  
Vaak betreft het vogels die door de eigenaar met grote zorg zijn gefokt/gehouden en daar-
door een grote emotionele waarde hebben. Voor veel vogelliefhebbers is het een hobby  
waar ze jarenlang van genieten en ieder vogeltje kennen. Wat te doen als je er achter komt, 
dat de volière/het vogelverblijf leeg is? 
Geef diefstal altijd z.s.m. aan bij de politie en de vogelbond waar je lid van bent. 
Plaats zo snel mogelijk en volledig een bericht op deze groep om zoveel mogelijk vogel-
liefhebbers te bereiken.   

MET ELKAAR BEREIKEN WE MEER! 
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Met v.v. De Nachtegaal  

naar Burgers Zoo 
Zoals al eerder aangekondigd tijdens de ledenbijeenkomst, staat er een 
clubuitje naar Burgers Zoo Arnhem op het programma.  
Dit uitje zal plaatsvinden op 28 mei a.s. 
 
Vertrek vanaf Sporthal Den Dam (Sportlaan, Heerjansdam) om ongeveer 
8.45 uur. Aankomst in Arnhem om ongeveer 10.30 uur. 
Koffie en gebak staat dan voor uw klaar, daarna proberen wij een  rond-
leiding te organiseren. 
 
Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid nog een hapje eten. 
 
Kosten: € 20,00  
 
Wij hopen op een grote opkomst! 
 
Alvast een voorproefje? Kijk op 
www.burgerszoo.nl. 
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Sommige vogelsoorten profiteren van 
de hoge temperaturen in de winter en 
nemen in aantal toe, bijvoorbeeld de 
tjiftjaf, de bijeneter en de winterko-
ning.   Andere vogels, zoals de matkop, 
de keep en de Canadese zan-
ger, planten zich steeds minder makke-
lijk voort door de opwarming van de 
aarde 

Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Scien-
ce.  

Leefgebied 

De wetenschappers van Durham University ontwikkelden een computer-
model dat voorspelt of het leefgebied van vogelsoorten zal krimpen of 
juist groter zal worden door klimaatverandering. 

Verder maakten ze gebruik van gegevens over vogelpopulaties die in de 
afgelopen tientallen jaren in Europa en Noord-Amerika zijn verzameld bij 
vogeltellingen. "We gebruiken die data om te checken of onze voorspel-
lingen overeenkomen met wat vogelspotters zien", aldus hoofdonderzoe-
ker Stephen Willis op BBC News. 

Uit het onderzoek blijkt dat de opwarming van de aarde op beide conti-
nenten een ongeveer evengrote invloed heeft op vogels. Soorten die 
goed gedijen bij hoge temperaturen nemen toe in aantal, soorten die be-
ter overleven in koudere gebieden hebben het moeilijk.    

Beschermen 

Volgens de onderzoekers tonen de resultaten aan dat het effect van kli-
maatverandering buitengewoon groot is. "De resultaten op beide conti-
nenten komen overeen, ondanks de grote verschillen in landschappen en 
geografie", zegt onderzoeker David Noble. "Daarmee is overtuigend be-
wezen dat klimaatverandering zeer sterke effecten heeft."  

Volgens onderzoeksleider Willis is het van groot belang om te voorspellen 
welke vogelsoorten in aantal zullen afnemen door klimaatverandering en 
dus extra extra bescherming nodig hebben. 

"We kijken naar de meest voorkomende vogels. Deze dieren doen veel 
goed werk op het platteland. Ze eten ongedierte en zorgen ervoor dat 
ons ecosysteem werkt. We moeten dus weten hoe ze reageren op de op-
warming van de aarde." 

De opwarming van de aarde heeft grote invloed op 
vogelpopulaties in zowel Europa als Amerika.  

http://science.sciencemag.org/content/352/6281/84
http://science.sciencemag.org/content/352/6281/84
http://www.bbc.com/news/science-environment-35930528
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 

BELANGRIJKE DATA 2016 

 

 
- Donderdag 28 april 2016 
    Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 26 mei 2016 
    Ledenbijeenkomst 
 
- Zaterdag 28 mei 2016 
    Clubuitje “Burgers ZOO” Arnhem 
 
- Zaterdag 24 september a.s. 
 Regionale Babyshow 
 

Noteer deze  
ledenbijeenkomsten  

alvast in je agenda! 
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Elfenastrilde 
Estrilda erythronotus - Black-cheeked Finch 

De Elfenastrilde is een Afrikaans prachtvinkje dat 
niet zozeer opvalt door felle kleuren maar juist 
door zijn subtiele kleurscharkeringen, roze/bruin/
grijs met een heel fijn streepjespatroon. Het leef-
gebied van dit vogeltje ligt in Transvaal, Zuid-
Zimbabwe en in de Noordelijke Kaap-provincie. 

De Elfenastrilde is een sociaal vogeltje, dat graag 
veel beschutting heeft. Klimop, bamboe en ande-
re niet-giftige planten zijn hiervoor geschikt. Een 
royale kooi of volière kan een paar of een groepje 
van deze astrildes huisvesten. 

De soort kent naast de nominaatvorm nog 1 ondersoort, de Estrilda ery-
thronotus delamerei. Deze ondersoort leeft in Kenia, Oegande en Tanza-
nia. Hij onderscheid zich van de nominaatvorm door lichtere kleur en een 
opvallende bijna witte zoom rondom het zwarte masker en witte voor-
hoofd. 

Elfenastrildes zijn veelzijdige eters, behalve zaden eten ze ook een groot 
deel insecten. Goed tropisch zaad, universeelvoer en insectenpaté vormen 
een goede basis. Groenvoer wordt graag gegeten en ook zacht fruit lusten 
ze wel. In het wild eten ze ook vaak termieten van verschillende ontwik-
kelings stadia. 

Ze nestelen in halfopen nestkastjes, liefst goed verstopt tussen het groen. 
Van spagnum (mos) maken ze fraaie nesten met een lange tunnel als in-
gang. Ze broeden goed maar ze zijn erg gevoelig voor verstoring. Zodra 
er jongen zijn dient u veel insecten(voer) te verstrekken, de eerste week 
leven de jongen uitsluitend op een dierlijk dieet. 
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Clubblad Digitaal 
 
 
 
 

 

Wilt u voortaan het clubblad digitaal krijgen per mail. Geef 
het door aan een van onze bestuursleden dan zorgen wij er-
voor dat je volgende maand hem per mail krijgt 

Vervolg de notulen 
 
- Clubuitje 

Zaterdag 28 mei a.s. gaan we naar Burgers Zoo in Arnhem.  
Om 9:00 uur vertrekken we vanaf de Sporthal Den Dam, 

Sportlaan, Heerjansdam.  
 
- Tentoonstelling 2016 

Op dit moment is er nog geen geschikte zaal gevonden waar 
wij dit jaar onze tentoonstelling kunnen houden. Er staan nog enke-
le opties open en het bestuur hoopt snel de locatie bekend te kun-
nen maken. 
 
5. Rondvraag 
Er waren geen vragen. 
 
7. Spreker Hans Wagenaar 
Voor na een korte pauze kreeg Hans het woord en vertelde ons aan  
de hand van schitterende dia’s, hoe het is “Bij de Prachtvinken  
thuis” 
Er worden door Hans vele bekende Prachtvinken getoond maar ook  
de zeldzame soorten kwamen aan bod. En dit alles in het natuurlijk  
woongebied van deze schitterende vogels.  
Iedereen heeft hiervan genoten en na afloop bedankte de voorzitter  
hem dan ook voor deze schitterende lezing. Zeker de moeite waard  
om Hans nog een keer uit te nodigen. 
 
Om 22.45 uur wenste de voorzitter iedereen welthuis en hoopte dat  
iedereen volgende maand weer aanwezig zal zijn. 
 



 

April 2016                                                          20 

Tuinontwerpstudio MINK 
Gediplomeerd tuinontwerper 

tel: 06-19939508 
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 Ringen bestellen 2017 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het 
bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de af-
delingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten 
opgeven: een week voor de definitieve inlevertermijn. 
 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissa-
ris het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrij-
ving of contant bij het inleveren van het formulier. 

 
 

bestelperiode uitlevering na: 

1e ronde: 01 april - 15 mei 2016                 levering na: 1 okt.2016 
2e ronde: 16 mei - 30 september 2016        levering na: 15 dec.2016 
3e ronde: 01 oktober - 31 januari 2017   levering na: 1 april 2017 

4e ronde: 01 februari - 31 maart 2017   levering na: 15 mei 2017 
 

De bestelformulieren voor 2017 zijn te downloaden van de site. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg is: 06-14610570 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de mail besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail be-
steld worden. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd 
worden. 
 
 

SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS 
 

In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de rin-
gen. De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. 
Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het ka-
der van de Flora- en Faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld 
dat gekweekte vogels gehouden mogen worden, mits zij een pootring 
hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor in-
heems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijla-
ge A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten). 
 

Op onze website is onder het kopje Ringen een verkorte uitleg te down-
loaden waar u als kweker zich aan moet houden. 
 

Zeker de moeite waard om deze uitleg eens zorgvuldig te lezen. Heeft u 
nog vragen kunt u deze altijd vragen aan onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg. 

 

 

LET OP!! Er worden alleen compleet  
ingevulde formulieren in behandeling geno-

men. 
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 UITNODIGING 
  
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag  28 april a.s. om 20.00 uur  
(zaal open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” 
aan de Sportlaan te Heerjansdam. 
  
AGENDA 
  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Rondvraag 
6. Filmavond (fam. v/d Waal) over de 
    Ijsvogel 
7. Pauze 
8. Filmavond (fam. v/d Waal) gaat over  
    Appelvinken tot en met Zanglijster 
9. Sluiting Voorzitter  
 
 

 

Jij komt toch ook? 

GRAAG EEN MOOIE TUIN? 
 

Laat uw tuin dan bestraten of onderhouden door 
 
 

Bestrating & hoveniersbedrijf MINK 
 
 

Aanbieding voor leden van vogelvereniging 
“De Nachtegaal”: slechts € 25.00 per uur. 

 
 

Gespecialiseerd in natuursteen 
 
 

Bel voor informatie: 06-50125148 
E-mail: stratenmaker2015@hotmail.com 
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