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Notulen van donderdag 25 februari 2016 
Tijdens de leden vergadering waren 20 leden aanwezig. 
 

1. Opening 
    De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk 

welkom en in het bijzonder Jelle van de Maat die ons alles gaat 
vertellen over de natuur van Nederland. 

 
2. Notulen vorige vergadering 
    Er waren geen op- of aanmerkingen. 
 
3. Ingekomen stukken 
    Diverse K.V.K stukken ingevuld en verstuurd I.V.M bestuurswisse 

ling van de Penningmeester. 
   Bank overschrijvingen en betalingen moeten ook gewijzigd worden, 

etc.   
 
4. Mededelingen 
    Het bestuur is op zoek naar een nieuwe locatie voor onze jaarlijkse 

tentoonstelling. 
    De ijsbaan is te klein en het Dorpshuis is te duur. (wordt vervolgd) 
 
5. Contributie 2016 
    Zijn er leden die om diverse redenen hun contributie nog niet be-

taald hebben kunnen dat natuurlijk nog steeds doen. De penning-
meester heeft reeds de eerste half jaar aan de Bond afgedragen. 

 
6. Rondvraag 
    Er waren deze keer geen vragen. 
 
7. Na een kleine pauze gaf de Voorzitter het woord aan Jelle van de 

Maat onze gast spreker die avond. Ik kan wel zeggen namens alle 
leden dat dit een prachtige en boeiende film was. 

    Na deze mooie avond  bedankte de Voorzitter Jelle van de Maat en 
wenste iedereen welthuis en tot de volgende maand. 

 
De notulist 
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De Oogring dwergpapegaai. 
Forpus conspicillatus. 
 
Signalement:Man:bovenkant dofgroen,voorhoofd wangen en keel gee-
lachtig groen met een lichtgrijsachtige waas op de borst. Rondom de 
ogen een kobaltblauwe ring,primaire en secundaire pen-
nen ,ondervleugeldekveren en alliaire veren violetblauw donkerder op 
de stuit, 
onderkant van de vliegpennen blauwachtig groen,staart groen van 
onderen schemerig groen,snavel is hoornkleurig met bruine toom 
erin,iris is donkergrijsachtig bruin,poten bruinacht-
ig,lengte 12cm. 
Pop:alle blauwe kenmerken zijn vervangen door 
groen,bovenkant helderder groen dan bij de 
man,onderrug - stuit en ring rong de ogen emerald 
groen,onderkant geelachtig groen doffer op de 
ondervleugeldekveren. 
Verspreidingsgebied: Panama -Colombia en Vene-
zuela. De ondersoort metea is te herkennen aan de 
oogstreep achter het oog in plaats van de 
oogring,de plaat in het standaardwerk Parrods of 
the World lijkt meer op deze ondersoort,zij het dat 
de bruine vlek op de snavel veel te donker is. Ik 
heb een koppel van deze ondersoort gehad en er ook een jong van gek-
weekt welke  begin van de jaren tachtig op de bondsshow te zien is 
geweest,helaas is het met de kweek verder niets geworden. De onder-
soort caucae is te herkennen aan het wat zwaardere model en het 
blauw is wat lichter met een forsere snavel. 
In een kleine twintig jaar dat ik ze gekweekt heb ben ik niemand tegen 
gekomen die deze ondersoorten in zijn bezit had. 
Voedsel:bij mij het hele jaar door het kweekmengsel van v.Himsbergen 
met als aanvulling zonnepitten,driemaal per week een paar stukjes rode 
trosgierst. Eivoer vermengd met claus bruin,dit vermengd met gekiemd 
zaad (gepunte haver - katjang - boekweit - tarwe ) waardoor wat ro-
zenbottels of lijsterbessen gemend worden dit geheel in de blender 
Vermengd,groenvoer zoals muur en verse onkruidzaden verstrek ik ook 
Maar mijn ervaring is dat zij hier maar weinig van eten,evenzo fruit een 
half dobbelsteentje appel per week. Granaatappel en maïs worden wel 
graag gegeten. bossen opgehangen onkruidzaden worden kort en klein 
geknaagd waarbij perzikkruid hun favoriet is. 
Ik voer eens in de twee dagen,als er geen jongen zijn en altijd 
gerantsoeneerd.Twee eetlepels per twee dagen per koppel met een 
halve eetlepel van het bovengenoemd opfokvoer is voldoende voor deze 
vogels. 
Door dit gerantsoeneerde voeren kan ik precies zien hoeveel de jongen 
eten,vanaf dat zij zelfstandig zijn eten zij de dubbele hoeveelheid   
Als zij op kleur zijn  stopt dit vanzelf. 
 



 

Maart 2016                                                          6 



 

Maart 2016                                                          7 

 
Huisvesting:de afmetingen van de kooi of volière zijn niet zo van belang  
zij voelen zich prima en komen probleemlos tot broeden in een kooi van 
70x40x40 cm. als in een volière van 2x2x2 m. Met het broeden in ko-
lonie verband heb ik geen ervaring. 
 
Broeden:dit kan het hele jaar door zonder problemen,bij mij maakt het 
weinig verschil zomer of winter,ik kweek echter op zolder waar het niet 
kouder wordt dan 12 graden. Onverwarmd lijkt mij niet raadzaam i.v.m. 
legnood e.d.en kunnen wij de nestkasten rustig weghalen want slapen 
doen zij er toch niet in. Ik heb een paar jaar niet in het najaar en winter 
gekweekt i.v.m. met het feit dat als je aan T.T,s meedoet dit vrij veel 
werk geeft en het een met het ander in de knel kan komen. Tegen-
woordig begin 
Ik ongeveer in april en dit bevalt goed. Weinig onbevruchte eieren e.d. 
het wordt wat warmer en je kan zien dat dit de vogels toch goed doet. 
Al jaren achtereen heb ik toch in de maanden mei - juni - juli en augus-
tus de meeste jongen. Ook maakt het verschil of de vogels import zijn 
of E.K.  
 

De nestkasten zijn ongeveer 22x13x13 cm. en hangen bij mij in de 
kooien en ieder jaar valt het mij weer op dat als ik ze er in hang de vo-
gels er zo 
onverschillig onder blijven. Ik heb ook gekweekt met agaporniden  - 
Australische en zuid Amerikaanse parkieten die bijna zonder uitzonder-
ing opgewonden de kasten inspecteren. 
Bij de oogringen merkje er weinig van na een paar weken mis je de pop 
die dan zit te broeden. 
 
De legsels zijn bij de oogringen niet zo groot als bij de andere forpus 
soorten,3 tot 6 eieren 15x18 mm..Ik heb nooit meer dan zes jongen 
gehad per legsel,3 a 4 zijn normaal Bij de andere soorten in het bi-
jzonder de grijsrug heb ik meer dan eens 9 of zelfs 10 jongen per nest 
gehad en die voortreffelijk groot gebracht werden. In het begin van mijn 
kweek met de forpussen na de wereld show in Breda 1979 werd er veel 
met import vogels gekweekt en heb ik het idee dat die grotere legsels 
brachten dan tegenwoordig. 
 
Oogringen zijn bijzonder goede broeders en als na een dag of 16 - 18 de 
jongen uit komen,zijn ze bedekt met een beetje wit dons. Bijna zonder 
uitzondering brengen ze de jongen voortreffelijk groot. Na een dag of 
zeven zijn de jongen te ringen. Ze blijven ongeveer vier weken in het 
nest en zijn dan klaar om uit te vliegen,wat bij deze soort een vrij rus-
tige gebeurtenis is. Trouwens mijn ervaring is dat ze veel rustiger zijn 
dan b.v. blauwvleugels of groenstuiten. Na twee weken zijn zij zelfstan-
dig maar als het met leggen van een volgend legsel geen probleem 
geeft laat ik ze langer bij de ouders. 
Conclusie de oogring is een mooie en rustige forpus die snel ver-
trouwelijk wordt ook de jonge vogels, makkelijk broeden met niet zulke 
grote legsels. Goed uitgekleurd zijn het prachtige vogels,waar ook de 
T.T. liefhebber veel plezier aan kan beleven. 
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Japanse koolmees heeft eigen complexe taal 

De Japanse koolmees maakt gebruik van complexe signalen om te com-
municeren met zijn soortgenoten.  Een dergelijk gebruik van 'zinsbouw' 
'werd voorheen alleen aan mensen toegeschreven. 

De Japanse koolmees heeft meer dan tien noten in zijn repertoire en ge-
bruikt die los of in verschillende combinaties om een boodschap over te 
brengen. Dat stelt een groep 
wetenschappers wiens onder-
zoek dinsdag verscheen. 

De onderzoekers ontdekten dat 
een koolmees de reeks ABC 
('pas op voor gevaar') en D 
('kom hier') samen interpre-
teert. De vogels vlogen naar de 
plek waar de roep vandaan 
kwam en hielden tegelijkertijd 
de horizon in de gaten voor 
dreigingen. Toen de onderzoe-
kers met een opname de volg-
orde omgooiden naar D-ABC re-
ageerden de koolmezen simpel-
weg niet. 

Dat de vogels in staat zijn de betekenissen van verschillende klanken te 
combineren tot een gezamenlijke betekenis was een doorbraak. ''We heb-
ben nu goed bewijs dat de wijze waarop dieren communiceren veel over-
eenkomsten toont met de fundamenten van menselijke taal'', zei hoofd-
onderzoeker Toshitaka Suzuki tegen Discovery News. 

Bron: Nu.nl 

Te Koop: 
 
Mooi nieuw deel aluminium deel van de volière dub-
bel gaas. Aan 1 kant zit dubbeltjes gaas en de ande-
re kant wat groter dan de andere kant.  
De kleur is zwart. Voor vragen kunt u aan de ringen-
commissaris stellen en komen kijken. De vraagprijs 
is € 115,=.  
 
Jullie kunnen mij bereiken op 0614610750  of   
martin.versteeeg@chello.nl 

http://www.nature.com/ncomms/2016/160308/ncomms10986/full/ncomms10986.html
http://www.nature.com/ncomms/2016/160308/ncomms10986/full/ncomms10986.html


 

Maart 2016                                                          10 



 

Maart 2016                                                          11 



 

Maart 2016                                                          12 

Bali spreeuw 

Als de vogels rustig zijn, zitten ze een beetje gedrongen voor zich uit te 
staren.Wordt echter hun nieuwsgierigheid geprikkeld, strekken ze hun nek 
en zetten hun borst vooruit, waarbij vooral de man een bijna hautaine 
houding demon-streert met zijn wel 6 tot 8 cm lange omhoog gestoken 
kuifveren. Veel lang gepaarde vogels hebben de gewoonte om bij elkaar de 
veren rond de keelstreek uit te trekken, waardoor meestal bij poppen 
maar ook bij mannen die zo'n 4 à 5 jaar oud zijn een permanente kale 
plek ontstaat. Het lijkt erop dat ze dit doen uit "genegenheid" voor elkaar, 
maar het kan ook uit verveling zijn. Dit is voorals-nog niet bekend. Geluk-
kig hebben niet alle vogels deze "rare" gewoonte, waar-door ze er minder 
fraai uit komen te zien. 

Het zijn redelijk behendige vliegers al komen ze bij het landen wat "log" 
over. Op de grond, waar ze weinig komen, bewe-gen ze zich vrij snel 
voort. Het lijkt wat op huppelend lopen. Baliespreeuwen nemen graag een 
bad. Zelfs zo uitbundig dat ze kletsnat geworden nog amper kunnen vlie-
gen. Ze klauteren dan via het gaas naar een zitstok, slaan hun veren uit 
en maken toilet, waarna ze er weer picco-bello uitzien. 

Het zijn beresterke vogels. Zieken heb ik tot op heden nog geen gehad. 
Aanbevolen wordt wel om ze voor de kweek en in de herfst een wormkuur 
te geven, een mestonderzoek vooraf is natuurlijk aan te bevelen,want 
waarom zouden wormvrije vogels een kuur ondergaan!Ze kunnen in een 
goed gestructureerde (beplanting of andere schuil-verstop plaatsen) voliè-
re met binnenverblijf gehouden worden. Aanbevolen afmetingen voor een 
koppel zijn 3 m¨ buiten- ,1 m¨ binnen verblijf en 2 m hoog. Bij lang aan-
houdende koude (onder +5° C) loopt hun conditie terug, dus dan is bijver-
warming gewenst. Daar het hier gaat om een vogelsoort die voorkomt op 
lijst 1 van de bedreigde diersoorten ( bij de laatste telling in 1996 heeft 
men nog 26 exemplaren in het wild waargenomen), is het van groot be-
lang dat men alle in gevangenschap levende vogels in de gelegenheid stelt 
voor nakomelingen te zorgen, om ze zo voor uitsterven te behoeden. Hier-
toe is er al enige jaren geleden een wereldwijd kweekprogramma opge-
steld, dat voor Europa (EEP Europeaan Engagerend species Programmeer) 
wordt gecoördineerd door Theo Pagel die verbonden is aan de ZOO van 
Keulen. Hij vraagt dan ook een ieder die in het bezit is van een of meer 
exemplaren, deze bij hem aan te melden, om zodoende een optimaal 
beeld te krijgen van het bestand in privé-bezit. Een van de voordelen van 
deelname aan het EEP is dat men geschikte vogels kan vinden BV. voor het 
samenstellen van een koppel via het jaarlijks bijgewerkte en uitgegeven 
kweekboek. Hierin wordt melding gemaakt uit welke vogels jonge ge-
kweekt zijn, welke gestorven zijn en waar ze zich bevinden. Dit zowel voor 
dierentuinen, vogel-parken en particuliere bezitters. Soms worden vogels 
geruild in andere continenten om zo sterke bloedlijnen te verkrijgen en in-
teelt tot een minimum te beperken. Ook probeert men vogels op Balie uit 
te zetten om zo de wild-stand weer op enig niveau te krijgen. Dit is tot op 
heden nog geen echt succes geweest, om-dat o.a. de "vogelbeschermer" 
of "politiebeambte" zo ongeveer 5 jaarsalaris-sen kan beuren voor een en-
kel exemplaar op de zwarte markt.  
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Vervolg Bali spreeuw 

De vogel wordt dan BV. door een rijke Javaan gekocht om hem in een 
bamboebos als pronkstuk aan de gevel van zijn huis te hangen. Geen 
goede zaak dus om op deze manier vogels aan het kweekbestand te ont-
trekken. 

De voeding bestaat hoofdzakelijk uit universeel en regelmatig wat levend 
voer zoals BV. meel- of buffalowormen die "verbeterd" zijn door ze BV. 
Carmix te voeren. Bij mij krijgen ze verder enkele malen per week een 
eigen mengsel bestaande uit: fijngeprakte tahoe, gemalen wortel, ap-
pel, komkommer en ander voorhanden zijnd fruit zoals bessen, druiven, 
peer enz., flink wat pinky's uit de diepvries, kwark, een mineralen/
vitaminepreparaat. Het mengsel maak ik rul met eivoer (kanarie) . De 
kwark is van belang voor het behoud van een gezonde darm-flora, vooral 
bij net zelfstandige jonge vogels. Het voer bij 
voorkeur op een voertafel aanbieden. 

Het kweken met Bali's is over het algemeen ge-
nomen niet eenvoudig. Dat begint al bij het sa-
menstellen van een koppel. Vooral bij jonge vo-
gels en niet zelden ook bij overjarige, is het raad
-zaam ze te laten seksen om zeker te zijn van 
hun geslacht. Ander voordeel van dit endosco-
pisch onder-zoek is, dat de dierenarts tegelijk 
veel kan zien betreffende de (broed)con-ditie en 
verdere gezondheid van de vogel. Normaal ge-
sproken zijn overjarige vogels gemakkelijk uit 
elkaar te houden, omdat de man dan veel langere kuifveren heeft dan de 
pop. Deze zijn bij een "mooie" pop echter net zo lang als bij een wat 
minder bedeelde man. Ook is het niet de eerste keer dat twee poppen 
zich volledig gedragen als een koppel. 

Als broedgelegenheid geeft men ze BV. een natuurblok voor valkparkie-
ten of iets dergelijks met een doorsnede van onge-veer 15 cm en 30 cm 
hoog en een invlieggat van 6 cm. Het nestmateriaal kan heel divers zijn. 
Berken-, wilgen-, hei- of andere fijne twijgen, bladeren, plantenwortels, 
kokosvezels, grashal-men, varen, veren, kunnen bijdragen aan de bouw 
van een fatsoenlijk nest. Vaak houdt het nest niet veel meer in als wat 
twijgen en wat van hun eigen veren. Kapotte eieren zijn dan ook geen 
zeldzaam-heid. Ook willen de eieren weleens sneuvelen doordat de broe-
dende vogel met grote haast het blok verlaat en zo de eieren kapot 
trapt. Oplossing hiervoor is ze een horizontaal gehangen blok te geven. 
Ook bij het naar binnen gaan ploffen ze dan niet direct op de eieren.Zorg 
wel voor een nestkom,zodat de eieren bijelkaar blijven liggen. Broeden 
doen ze vanaf het eerste ei gedurende 15 dagen. Een legsel bestaat 
meestal uit 2 of 3 eieren en uitzonderlijk uit 4 of 5. Het komt ook maar 
zelden voor dat Baliespreeuwen meer dan 2 jongen per legsel groot 
brengen. Vaak zijn niet alle eieren bevrucht of er verdwijnen jon-
gen,doordat ze worden opgegeten. 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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Eerste kievitsei gevonden nabij Brabantse Sint-Oedenrode 

Wil Foolen en zijn compagnon Piet Delisse uit het Brabantse Sint-
Oedenrode hebben dit jaar het eerste kievitsei gevonden. Dat gebeurde 
in een weiland in de buurt van hun woonplaats. 

 

Het gebeurt niet vaak dat een ei van de kieviet zo zuidelijk wordt ge-
vonden. Het zoeken naar het eerste kievitsei is vooral een Friese tradi-
tie. 

Foolen en Delisse vonden 
het ei woensdagmiddag 
rond 16.00 uur. "We kwa-
men een wandelaar tegen 
die zei dat hij ergens ver-
derop kievieten had gezien 
en dat daar best wel eens 
een nest zou kunnen zijn. 
Toen we daar aankwamen 
lag er één ei in een nest", 
aldus Foolen.  

Zoals het hoort, heeft hij het ei laten liggen en nam hij contact op met 
het Brabants Landschap om de vondst te melden. Daarna is het gemar-
keerd zodat het niet vertrapt kan worden. Het ei wordt nog op echtheid 
getest. 

 
BELANGRIJKE DATA 2016 

 

 
- Donderdag 31 maart 2016 
   Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 28 april 2016 
   Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 26 mei 2016 
   Ledenbijeenkomst 

Noteer deze  
ledenbijeenkomsten  

alvast in je agenda! 
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Ledenbijeenkomst 
 
Op de ledenbijeenkomst van 31 maart a.s. zal Hans Wagenaar ons 
weer meer  vertellen over World of Birds 
 

Hij zal dit doen met prachtige foto’s en mooie verhalen. 
 

Altijd leerzaam, dus u bent van harte uitgenodigd om op 
deze avond aanwezig te zijn. 
 

U steekt er altijd wat van op!! 
 

Datum:  31 maart a.s. 
Tijd:   20:00 uur 
Zaal open:  19:30 uur 
Waar:   Vergaderruimte sporthal Den Dam 
   Sportlaan, Heerjansdam. 

 

U komt toch ook! 

Vervolg Bali spreeuw 

Kortom Bali's zijn vaak geen voorbeeldige ouders. Gelijktijdig broeden-
de Driekleurige Glansspreeuwen (Spreo Superbus) kunnen daar uit-
komst bieden,ook als de Bali's hun eigen eieren opvre-ten, wat weleens 
voor-komt en ze op tijd "geoogst" worden. Gelegd wordt meestal tussen 
17.00 en 20.00 uur. De jongen worden uitsluitend ge-voerd met insec-
ten, dood of levend, maar natuurlijk bij voorkeur levend. In stukjes ge-
sneden tahoe kan ook. Hoe groter de verscheidenheid hoe beter. Indien 
voorhanden voer ik ze permanent (witte) meelwormen en buffalowor-
men, pin-ky's, wasmotlar-ven, (huis)krekels en Egyptische treksprinkha
-nen die redelijk eenvoudig zelf te kweken zijn. Hiervoor is niet veel 
meer nodig als een ongeveer 60 cm hoog aquarium en een 8 cm hoge 
broodtrommel tot de rand gevuld met potgrond die vochtig gehouden 
moet worden. De sprinkhanen eten gras of beter tarwe-kiemen (ivm 
ziektes) en gedijen het best bij een temperatuur van rond de 30° C. 

Jongen worden gemerkt met een 5,5 mm ring, ongeveer 8 dagen na 
het uitkomen of later met een chip (transponder) in de linker borstspier 
of op de rug links tussen de vleugel en de nekaanzet. Beter nog is bei-
de. Bali's beginnen al vrij snel na het uitvliegen zelf te eten en zijn na 
een paar weken geheel zelfstandig. Veel jongen hebben tot aan de eer-
ste volledige rui een grijze aanslag op de rug en vleugelbevedering, zo-
als bij witte rijstvogels voorkomt 
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Tuinontwerpstudio MINK 
Gediplomeerd tuinontwerper 

tel: 06-19939508 
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 Ringen bestellen 2016 
 

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 2015                 levering na: 1 okt.2015 
2e ronde: 16 mei - 30 september 2015        levering na: 15 dec.2015 
3e ronde: 01 oktober - 31 januari 2016   levering na: 1 april 2016 

4e ronde: 01 februari - 31 maart 2016   levering na: 15 mei 2016 

 

De bestelformulieren voor 2016 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. 
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 UITNODIGING 
  
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag  31 maart 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. Lezing door Hans Wagenaar (World of 

Birds) 
7. Pauze 
8. Vervolg lezing 
9. Einde lezing 
10.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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