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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
Inhoud:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie ingele
verd te zijn voor 1 november. Niet tijdig ingeleverde
artikelen worden doorgeschoven naar een latere
editie. De redactie neemt geen verantwoording voor
de inhoud van de ingezonden artikelen en behoudt
zich het recht voor om plaatsing om redactionele
redenen te weigeren.
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Nu hetgeen op de ledenvergadering van 18 septem
ber jl. is besproken in bovenstaande overzichtelijk
Dit was het grootste en voornaamste onderwerp op een rijtje is gezet wil het bestuur op de ledenver
van de laatst gehouden vergadering. Er zijn diverse gadering van 9 oktober a.s. de opzet van onze TT
verenigingen die de tentoonstelling niet laten door in coronatijd nader met jullie bespreken.
gaan. Na wat heen en weer gepraat bleek al vlug dat
de meeste aanwezigen toch een aangepaste tentoon
stelling willen houden. Er werd vanuit gegaan dat
dit sterk afhankelijk is en zal blijven van de regel
geving rondom het coronavirus.

Wel of geen tentoonstelling.

Vooraf aan deze vergadering had de secretaris een
belronde gehouden onder de deelnemers aan ten
toonstelling 2019. Hieruit bleek dat 90% van de
deelnemers op de een of andere manier deel willen
nemen aan de komende tentoonstelling. Ook al
wordt het in een aangepaste vorm.
Om zo min mogelijk mensen tegelijk in het gebouw
te hebben werd besloten om de tentoonstelling
NIET open te stellen voor het publiek. Hierdoor
wordt de tentoonstelling een wedstrijd genoemd.
De keuringen van de zangvogels en die van de
overige vogels worden van elkaar gescheiden. De
wedstrijd zal er dan als volgt uit gaan zien:
Op zaterdag 28 november wordt het geheel opge
bouwd. Hierbij wordt er aan gedacht (afhankelijk
van de hoeveelheid overige vogels) geen stellingen
op te bouwen, maar de kooien op tafels te zetten.
Het innemen van de zangvogels zal plaatsvinden op
maandag 30 november. Dit gaat gebeuren in de
middag- en avonduren. Dit zal zo veel mogelijk
verspreid worden. Op dinsdag 1 december worden
de zangvogels gekeurd. Dinsdagavond hebben de
inzenders van de zangvogels de gelegenheid om
enkele vogels op te zetten en af te luisteren. Hierbij
worden ook weer de coronaregels aangehouden.
Daarna gaan de zangvogels naar huis of op woens
dag.
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Almeide-de Freitas, L.C.

Beste Klaverjasvrienden

Hierbij even een mededeling van de klaverjas-com
missie. Normaal gesproken zouden we aanstaande
vrijdag weer beginnen met de klaverjascompetitie,
maar gezien de huidige corona ontwikkelingen, de
stijging van het aantal besmettingen en zo, lijkt het
ons beter deze avond niet door te laten gaan. We
willen nu vrijdag 16 oktober gaan starten als er door
de overheid geen verdere maatregelen genomen
worden.

Graag horen we van jullie wie wel of wie niet van
plan is om dan te komen klaverjassen. We zitten
allemaal gezien onze leeftijd toch wel in de risico
groepen, dus indien iemand liever niet komt kaarten
hebben we daar alle begrip voor. We zullen als het
doorgaat in ieder geval de tafels wat ruimer uit el
Op woensdagmiddag en -avond (2 december) kaar zetten om wat meer onderlinge afstand te
worden de overige vogels ingebracht. Ook dit wordt creëren en nog wat aanpassingen doen om ons zo
toch zo veel mogelijk aan de regels te houden.
zoveel mogelijk verspreid gedaan.
Op donderdag worden dan de overige vogels ge
keurd. Donderdagavond hebben de inzenders de Dus graag even een berichtje of je wel of niet komt
zodat wij weten waar we aan toe zijn.
mogelijkheid om de resultaten te bekijken.
Vrijdag kunnen de vogels naar huis. Hierna wordt
Met vriendelijke groet,
het gebouw opgeruimd.
Tijdens de gehele week moeten we de coronaregels De klaverjas-commissie
aanhouden. Laten we elkaar hierop blijven wijzen. Piet van Zuilen, Jan Schaap, Cor Schaap
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uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende
collecties ter wereld. Zijne Majesteit Koning Wil
lem-Alexander geeft tijdens het Gala van de Biodi
versiteit het officiële startsein voor de jubileumvie
ring.
Vogelbeurzen in de regio
Voor zover bekend gaan onderstaande beurzen door
Vogelvereniging De Kanarievogel uit Katwijk
Elke 2e zaterdag van de maanden september t/m
april an 12.00 tot 14.00 uur
Gebouw Kleindierensport - Katwijk
oude 's-Gravendijckseweg 2a te Katwijk
Inlichtingen Piet Hagenaars 06 10474218
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand augustus t/m
mei van 11:30 tot 14:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Ben Zwetsloot 0252-216636
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o.
Iedere 4e zondag van de maand augustus t/m mei
van 10:00 tot 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)

Naturalis bestaat 200 jaar:
jubileum met aandacht voor cultuurhistorie en behoud
biodiversiteit
Naturalis Biodiversity Center in Leiden bestaat 200
jaar. Wat ooit begon als een persoonlijke verzame
ling van koning Willem I is met 42 miljoen objecten

Onderzoek naar biodiversiteit is belangrijker dan
ooit
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat koning Willem
I (1772 - 1843) het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie oprichtte. Wat ooit begon als zijn persoon
lijke verzameling, groeide in twee eeuwen uit tot een
collectie van 42 miljoen objecten. Daarmee is het
één van de grootste en meest toonaangevende col
lecties ter wereld; een verzameling die de basis vormt
voor onderzoek aan biodiversiteit en waar prachti
ge verhalen mee te vertellen zijn over de natuur van
toen, nu en de toekomst.
Edwin van Huis, algemeen directeur Naturalis:
"Onze collectie vormt het fundament van ons insti
tuut, in 200 jaar zorgvuldig opgebouwd en de basis
voor ons onderzoek. Onderzoek naar biodiversiteit
is belangrijker dan ooit, voor de toekomst van onze
kinderen en onze planeet. Door onze kennis te delen
en samenwerkingen aan te gaan, zorgen we voor het
beheer en behoud van de biodiversiteit."
Hoogtepunten van 200 jaar verzamelen
De jubileumtentoonstelling 'Van onschatbare
waarde' toont 25 topstukken uit de collectie van
Naturalis. Het zijn zeldzame objecten, uiterst
kwetsbaar, uitgestorven of bron van baanbrekend
wetenschappelijk onderzoek. Normaliter zijn ze
opgeslagen in de collectietoren, maar speciaal voor
dit jubileum worden ze tijdelijk getoond aan het
publiek. Een deel van deze objecten is extra uitge
licht. Topfotograaf Raymond Rutting portretteer
de bijzondere Nederlanders met hun favoriete
topstuk. Deze portretten maken onderdeel uit van
de tentoonstelling. Korte video's, gemaakt tijdens
de fotoshoots, geven verdieping op de relatie van de
bijzondere Nederlander met de natuur en zijn of
haar interesse voor dit object.
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Aansluitend bezoekt hij als eerste de tentoonstel
ling.
Meer informatie over het jubileum van Naturalis is
te vinden op de website
Foto's: Naturalis Biodiversity Center (leadfoto:
uitgestorven Kaapse leeuw); Henk Caspers,
Naturalis

Gegevens Vogelatlas bewijzen hun waarde in
onderzoek naar virussen
Een groep van onderzoekers, aangevoerd door Wa
geningen University & Research, gebruikte onder
De darwinvinken worden tentoongesteld in 'Van onschatbare waarde'
andere de gegevens van de Vogelatlas van Sovon om
(Bron: Henk Caspers)
risico’s op uitbraken van zes virussen in kaart te
Verhalen over de rijke geschiedenis van Naturalis
brengen. De groep publiceerde de kaarten in het
Ter gelegenheid van het 200-jarig jubileum zijn twee tijdschrift Parasites & Vectors. Met deze kennis
speciale publicaties uitgebracht. Voor het boek ‘Wie kunnen uitbraken sneller worden opgespoord.
wat bewaart’ diepten biologen en meestervertellers
Freek Vonk en Menno Schilthuizen de rijke geschie
denis uit van natuurhistorisch museum en onder
zoekscentrum Naturalis Biodiversity Center. Ze
nemen de lezer mee door de geschiedenis van de
natuurwetenschap: van de allereerste insectenver
zameling van een driejarige prins tot de precieze
kunst van natuurkundig illustreren en overzeese
verzamelexpedities.
Virussen die van dieren op mensen kunnen worden
Voor het boek ‘Van onschatbare waarde - 200 jaar overgedragen (zoönosen), zijn veelvuldig in het
Naturalis’ kozen ruim 70 experts van Naturalis nieuws. Recent werd bijvoorbeeld het westnijlvirus
zorgvuldig 200 sleutelstukken uit de collectie van in ons land aangetroffen, met een grasmus als
meer dan 42 miljoen objecten. Het is een ode aan drager. Van 2016 tot 2019 had het usutuvirus een
de indrukwekkende rijkscollectie van Naturalis en grote impact op de populatie merels. Dit type virus
de verhalen die het met zich meedraagt: van walvis sen vormt in potentie een risico voor de volksge
skelet tot het allerkleinste mosmijtje. Het boek is zondheid en veehouderij. Daarom is een belangrij
samengesteld onder redactie van collectiespecialis ke vraag waar de kans op de uitbraak van een
ten erfgoed bij Naturalis Tiny Monquil en Eulàlia zoönose het grootst is.
Gassó Miracle.
Een groep van onderzoekers, aangevoerd door
Gala van de Biodiversiteit brengt een ode aan al het Wageningen University & Research, gebruikte
onder andere de gegevens van de Vogelatlas om die
leven
Op dinsdag 29 september organiseert Naturalis in risico’s in kaart te brengen. Ze publiceerden de
samenwerking met New Scientist 'Het Gala van de kaarten in het tijdschrift Parasites & Vectors. Met
Biodiversiteit' als aftrap van het jubileum deze kennis kunnen uitbraken sneller worden opge
jaar. Sprekers als astronaut André Kuipers, prof. spoord.
Koos Biesmeijer (directeur wetenschap van Natu
ralis) en Kirsten Schuijt (directeur van WWF-NL) De onderzoekers brachten de kansen op het ver
werpen vanuit hun eigen onderzoeksgebied hun schijnen van zes verschillende oprukkende virussen
licht op de stand van de biodiversiteit. Het is be in kaart. Het gaat om virussen die via teken en
langrijker dan ooit dat we kennis verzamelen om te muggen worden overgedragen en die voor een deel
weten welke soorten er zijn. Want als je weet wat er op vogels en soms op mensen worden overgebracht.
is, weet je ook wat je moet behouden. De koning De drie bekendste ervan zijn het westnijlvirus,
opent vervolgens officieel de jubileumviering. krim-congovirus en Japanse encephalitisvirus.
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Allerlei factoren
Uitbraken van deze virussen hangen samen met
allerlei factoren, zoals de temperatuur, luchtvoch
tigheid, omvang en aard van de veestapel en de
aanwezigheid van geschikt biotoop voor muggen
en teken. Ook het aantal potentiële dragers, zoals
vogels, is van belang voor de introductie en vesti
ging van een virus.

Vogelgegevens gebruikt
Nederland is een land dat grote aantallen vogels
herbergt, die zich verplaatsen over korte tot (zeer)
lange afstanden. Hun verspreiding en aantallen
werden van 2012 tot 2015 in kaart gebracht voor de
Vogelatlas. Voor het virusonderzoek kwam deze
grote bron met systematisch verzamelde data goed
van pas. Net als bijvoorbeeld data van het KNMI
over de weersomstandigheden werden de vogelge
gevens gebruikt om de risico’s op toekomstige vi
rusuitbraken in kaarten met een schaal van vijf bij
vijf kilometer te presenteren.
Relatieve dichtheid
Van het recent aangetroffen westnijlvirus is uit
eerder onderzoek bekend dat de zwarte kraai, kauw,
ekster, rotsduif (dus ook postduif en stadsduif) en
huismus sterk vatbaar zijn voor het virus. Die ge
detailleerdere kennis werd bijvoorbeeld gebruikt
door de relatieve dichtheid van deze soorten mee te
nemen in berekeningen.

Onderdeel van PARTRIDGE is het nauwkeurig
monitoren van de biodiversiteit. Zo kunnen we
onderzoeken of onze maatregelen effectief zijn.
Tijdens de vele tellingen zien we niet alleen zeldzame
soorten langskomen. Ook blijkt dat we een goed
leefgebied en voortplantingsmogelijkheden bieden
voor bekendere soorten. Vooral de bloemenblok
ken en keverbanken zijn favoriet bij alles wat vliegt.
Een aantal van onze favorieten op een rij:

zeelandnet

Dit jaar zijn er tijdens de broedvogelmonitoring
voor het eerst drie broedparen van de roodborstta
puit ontdekt. Twee in het voorbeeldgebied Rother
field (Engeland) en één in het voorbeeldgebied in
Brabant. Dit is goed nieuws, want het broedgebied
van de roodborsttapuit is de afgelopen decennia
sterk gekrompen in het agrarische gebied, maar
schoorvoetend keert hij daarin terug.
Deze prachtige vogels zoeken hun voedsel en nest
gelegenheid in structuurrijke open gebieden, en
leven vooral van insecten, zoals langpootmuggen,
rupsen en vlinders, maar ook wormen, spinnen en

3x bijzondere akkernatuur
Het krioelt van het leven op het akkerland van
PARTRIDGE. Dankzij dit project zijn er in 5 Eu
ropese landen 10 voorbeeldgebieden ingericht. Op
deze stukken boerenland van 500 hectare is het
optimaal leven voor de patrijs, maar óók voor an
dere vogels, zoogdieren en insecten. Het doel van
het project is dan ook om de biodiversiteit met 30%
te laten toenemen. Wat nu nog ‘bijzondere’ waar
nemingen zijn, kan via PARTRIDGE straks weer
‘gewone’ akkernatuur worden!

butterfly-wallpaper-07
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slakken. Dat vinden ze dus allemaal in de voor vriendje met een aparte karaktertrek die veel gek
beeldgebieden. In natuurgebieden liet de roodborst roodborstgedrag verklaart. 6 dingen die u vast nog
niet over deze vogel weet.
tapuit al een tijd een krachtig herstel zien.
Bijzondere bijensoorten
In Nederland zijn we dit jaar begonnen met moni
toring van bestuivers (insecten die we hard nodig
hebben om gewassen te bevruchten). Dit heeft
meteen al een paar bijzondere soorten opgeleverd
in het voorbeeldgebied in Zeeland: de donkere
klaverzandbij, de borstelwespbij en de ruige behan
gersbij. Dat de donkere klaverzandbij en de borstel
wespbij beide in dit rijtje staan is geen toeval. De
borstelwespbij is een ‘koekoeksbij’ van de donkere
klaverzandbij. Dat betekent dat deze, net als de
koekoek, graag gebruik maakt van andermans nest.

Werd u tijdens een wandeling ooit achtervolgd door
een roodborst? Wees niet bang, daar kunt u gewoon
voor uitkomen. Het is namelijk geen achtervol
gingswaanzin, ze doen dat echt. Denk maar eens
terug, had u in die gevallen een rode muts, rugzak,
jas of ander item? De kans is groot dat u dan door
een roodborstterritorium liep en dat de roodborst
in kwestie u eruit wilde hebben met uw rode op
schepperij. Dat brengt ons bij het eerste weetje over
de roodborst.

Roodborsten hebben hun territorium hard nodig om genoeg insecten te
vinden om niet te verhongeren.

Volop vlinders
In het Brabantse voorbeeldgebied werden voor het
derde jaar op een rij rupsen van de koninginnenpa
ge gevonden op de venkel die in de bloemenblokken
staat. Verder barst het op de keverbanken van de
rupsen van vlindersoorten zoals de dagpauwoog en
kleine vos.
Wie de PARTRIDGE-voorbeeldgebieden bezoekt
zal overal het gezoem van vele honingbijen, steen
hommels en aardhommels horen. Dat verbaast ons
niks, want de velden vol met klaprozen, korenbloe
men en luzerne zijn een lust voor groot en klein.

1. Roodborsten vallen alles aan wat rood is
Roodborsten vallen alles aan wat rood is. Niet
omdat ze knettergek zijn, maar omdat het ze helpt
overleven. Roodborsten hebben namelijk hun ter
ritorium hard nodig om genoeg insecten te vinden
om niet te verhongeren. Daarom zullen ze andere
roodborsten die in hun leefgebiedje komen bevech
ten en verjagen. Het is dan vooral de rode borst die
de herkenning en agressie opwekt. En die aversie
tegen rood zit zo diep in de aard van de roodborst,
dat hij ook liever geen rode speelgoedauto of bal in
zijn tuin heeft.

6 Weetjes over de roodborst

Door Jeanet van Zoelen, medewerkster Vogelbescherming
Bijna iedereen is dol op roodborsten. Ze zijn mooi
met hun oranjerode borstje en schattig. Een klein
vriendje dat de dag opvrolijkt. Maar, een klein

Jonge roodborsten zijn bruin, dan worden ze tenminste niet aangevallen
door hun ouders.
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2. Jonge roodborsten zijn bruin
Die afschuw van rood is ook meteen de reden dat
de jonge roodborsten bruin zijn. Op die manier
worden ze tenminste niet aangevallen door hun
ouders. Die ouders hebben het in het broedseizoen
al moeilijk genoeg met zichzelf.
Zowel man als vrouw roodborst heeft de rest van
het jaar namelijk een eigen territorium, dus ze vin
den het bizar moeilijk om zo dicht in de buurt van
een andere roodborst te zijn zonder aan te vallen.
De eerste keer dat een vrouwtje zich vertoont in het
gebied van een mannetje, valt hij haar dan ook vaak
wél aan. Zij probeert zich dan in te houden en hoopt
dat hij zijn vergissing erkent. Zijn territorium wordt
dan tijdelijk in tweeën gedeeld, want samen voedsel
zoeken is echt uitgesloten.

Een zeldzaam plaatje, zelfs in de broedperiode hebben volwassen
roodborsten het vaak moeilijk met elkaar.

3. Zingen bij nacht en ontij, in weer en wind
Roodborsten zingen altijd: mannetjes én vrouwtjes,
in het broedseizoen én in de herfst of winter, over

dag én midden in de nacht (voor het gevoel dan,
vaak loopt het heus tegen de ochtend). Ook dat heeft
weer te maken met dat territorium voor insecten
waar ze echt niet zonder kunnen. Ze zingen om het
te claimen en te verdedigen.
4. Roodborstje tikt tegen het raam
U kent het oude kinderliedje vast nog wel: ‘Rood
borstje tikt tegen het raam tik, tik, tik. Laat mij erin,
laat mij erin.’ Dat raamtikken doen ze dus ook echt.
Niet omdat ze erin willen, brood willen of de ziel
zijn van een overleden geliefde (wat ook nog verras
send vaak wordt gedacht).
De echte verklaring is minder romantisch: ze zien
hun spiegelbeeld in het raam en worden wederom
boos van dat rood van hun eigen reflectie. Ze
snappen niet dat ze het zelf zijn, ze zouden vast
gruwelen bij de gedachte rood te zijn. Bescherm ze
tegen eindeloos raamvechten.
5. Barre reis of honger
Niet iedere roodborst blijft in de winter in Neder
land om een territorium te verdedigen. Ze kiezen:
of een barre reis naar het warme zuiden waar ’s
winters serieus veel meer insecten zijn. Of in Neder
land blijven, kou en honger lijden, maar wél als eerst
ter plaatse zijn, het beste territorium pakken en de
meeste jongen groot krijgen. Tenminste als je de
winter overleeft. Voor roodborsten zijn milde
winters dus een zegen.

De roodborst is en blijft een kleine vriend die de dag opvrolijkt.

Hij snapt niet dat hij zichzelf ziet...

6. Steeds een ander klein vriendje
Trouwens, als u zomer en winter een roodborst in
de tuin hebt, wil dat niet automatisch zeggen dat
het dezelfde is. Als ‘die van u’ besluit weg te trekken,
wordt de woonruimte al snel weer benut door een
roodborst uit Scandinavië, die voor zijn gevoel ook
goed zuidelijk is getrokken. Geeft niet dat het een
andere is en het geeft ook niet dat ie wat neurotisch
bezig is met rood: het is en blijft een kleine vriend
die de dag opvrolijkt.
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Dick Verkade
tel.071 4024698

R. Zandbergen
Tel.06 10107345

Fr. Kromhout
Tel.06 12972013

Kweker van
Tropische vogels
& Parkietachtige

Kweker van
Gouldamadine
Eur.Cultuurvogel

Kweker van
Insecteneters

Donateur

G. van Duyn

Donateur

D. de Mol

Donateur

C. Schaap

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Donateur

J. Schaap
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Activiteitenoverzicht 2020 (onder voorbehoud)
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

24 januari
7 februari
14 februari
15 februari
21 februari
6 maart
13 maart
21 maart
26 maart
18 april
8 of 15 mei
16 mei
6 juni
20 juni
18 juli
15 augustus
18 september
19 september
9 oktober
16 oktober
17 oktober
23 oktober
13 november
20 november
21 november
24 november
27 november
28 november
30 november
1 december
2 december
2 december
3 december
4 december
5 december
18 december
19 december
16 januari
23 januari

Nieuwjaarsreceptie (geen doorgang)
Klaverjassen
Prijsuitreing t.t. 2019
Vogelbeurs
klaverjassen
Jaarvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Ledenverg. gaat niet door
Vogelbeurs (laatste)
klaverjassen gaat niet door
Zaadverkoop
Barbeque Gaat niet door
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Ledenvergadering
Vogelbeurs (weer de eerste)
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Klaverjassen
Inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Afluisteren zangkanaries
Klaverjassen
Opbouwen tentoonstelling
Inbrengen zangvogels
Keuring zangvogels
Ophalen zangvogels(voor de middag)
Inbrengen overige vogels
Keuring overige vogels
Ophalen overige vogels
Klaverjassen
Vogelbeurs
Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie
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Zo vrij als een vogel in een auto van Autobedrijf Van Der Gugten
Autobedrijf van der Gugten al ruim 25 jaar
gevestigd in Katwijk.
Een vertrouwd adres waar u terecht kunt
voor:
• de aanschaf van nieuwe en gebruikte
auto’s
• alle onderhoudsbeurten
• winter- en zomerbanden
• ruitreparaties
• airco-onderhoud
• onderhoud aan uw bedrijfsauto en leaseauto
Sinds 2015 zijn wij in het bezit van zeer
moderne uitleesapparatuur waarmee wij
technische storingen kunnen achterhalen en
repareren.

Wilt u informatie over de aanschaf van een
nieuwe auto of de kosten van een reparatie?
Kom dan gerust langs in onze showroom voor
vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook.
Autobedrijf Van Der Gugten
Heerenweg 11
2222 AM Katwijk aan Zee
Tel. 071 -40 28 074
www.autobedrijfvandergugten.nl
E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot
18.00 uur, Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur (werkplaats tot 12.30 uur)

