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Amstelveen

De Express-editie is het maandelijkse programmablad van de
Amstelveense BoodschappenPlusBus.
De BoodschappenPlusBus biedt ouderen begeleiding en vervoer
naar verschillende winkelgebieden en activiteiten. Daarnaast
worden er wekelijks meerdere hele en halve dagtochten
georganiseerd.
Met deze hulp kunnen ouderen blijven deelnemen aan het
dagelijks leven en blijft men in de gelegenheid om andere
mensen te ontmoeten.
De BoodschappenPlusBus wordt in Amstelveen uitgevoerd door
Stichting Brentano Amstelveen. Het is een landelijk initiatief van
het Nationaal Ouderenfonds.
Stichting Brentano Amstelveen wil ouderen ondersteunen bij het
langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook wil zij een bijdrage
leveren aan het voorkomen van eenzaamheid onder
Amstelveense ouderen.
Deelnemers van de BoodschappenPlusBus worden thuis
opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. Er gaan altijd 2
begeleiders mee om u bijvoorbeeld te helpen met in- en
uitstappen, het dragen van de boodschappen etc. In de bus is
plaats voor rollators.
Ruim 40 enthousiaste vrijwilligers maken deze dienst mogelijk.
Gemeente Amstelveen is naast een aantal sponsors en donateurs,
de belangrijkste financier van deze dienst.
Staat u nog niet ingeschreven en bent u geïnteresseerd in één
van onze diensten? U kunt ons bellen voor een folder en een
programma. Inschrijving is kosteloos.

Mededelingen
Op woensdag 19 februari kunt u zich opgeven
voor de tochten en extraatjes in maart.
Op onze ‘beldag’ kunt u uw wensen van 9.00 uur
tot 13.00 uur telefonisch aan ons doorgeven.
Gezien de vele telefoontjes raken de 2 lijnen snel
overbelast. Komt u er niet direct door, bel dan later
op de ochtend of na 12.00 uur. Dan heeft u kans
dat u direct iemand aan de lijn krijgt.
Wij delen de tochten en extraatjes pas na 13.00
uur in.
We vragen u 2 (dag)tochten uit het programma
door te geven. Daarnaast kunt u zich voor een extraatje aanmelden. We proberen iedereen voor 1
tocht en/of extraatje in te delen. Soms is de belangstelling zo groot dat dit niet lukt. In dat geval
plaatsen we u op een reservelijst.
Belt u na de ‘beldag’ dan is de kans redelijk groot dat de door u uitgekozen tocht volgeboekt is.
Wij kunnen u dan op de reservelijst plaatsen.
De dag na de ‘beldag’ laten wij u weten met welke tocht en/of extraatje u mee kunt. Heeft u die
dag niets gehoord of was u niet thuis, belt u ons dan even. U kunt ons ook gedurende de maand
bellen om te horen of er nog mogelijkheden zijn. Vaak komen er in de loop van de maand weer
plaatsen vrij.

Tocht wel of niet geschikt voor u?
Als een tocht niet geschikt is voor mensen die minder mobiel zijn, zetten we dat in de tekst.
Twijfelt u of het geschikt is voor u, bel ons dan even.
Winterweer
We rijden niet als het door sneeuw en of gladheid niet verantwoord is.

Kent u onze PlusMobiel? Onze twee auto’s worden ingezet voor individuele ritten naar het
ziekenhuis of andere medische bestemming. Wilt u informatie? Bel ons op 020-3450295.

Boodschappen
Vanaf maandag 17 februari kunt u tussen
9.00 uur en 13.00 uur bellen
Daarnaast kunt u zich gedurende de hele maand opgeven voor het boodschappen doen. U kunt
voor meerdere keren tegelijk boeken met een maximum van 2x per week.

Maandagmiddag 2, 9, 16, 23 en 30 maart gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken.
Dinsdagmiddag 10 maart gaan we naar het Stadshart
De bus haalt u op tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken.
Woensdagochtend 4, 11, 18 en 25 maart gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken.
Vrijdag 6, 13, 20 en 27 maart gaan we ’s ochtends en ’s middags naar de markt en het stadshart
De bus haalt u ’s ochtends op tussen 9.00 uur en 9.45 uur en ’s middags tussen 13.00 uur en
13.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur, respectievelijk 16.15 uur.
Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken.

Kosten voor bovenstaande diensten zijn € 3,75. Met een Amstelveenpas € 2,25 (exclusief
consumpties).
Betalen: U kunt afrekenen met de pinpas of contant.

Extraatjes
Op woensdag 19 februari kunt u tussen
9.00 uur en 13.00 uur bellen
Hieronder de extraatjes van de maand. Dit zijn kleine uitstapjes voor een zacht prijsje. Deze kunt u
extra boeken naast de dagtochten, zolang er plaats is.
Dinsdagmiddag 3 maart
Wandelen in de Amstelveense natuur
Lekker in beweging komen is het hele jaar goed. Amstelveen heeft prachtige natuur, zoals de
heemparken en het Amsterdamse bos. We maken een wandeling van ongeveer drie kwartier.
Na afloop drinken we nog iets.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 6,00 (exclusief consumpties).
Met een Amstelveenpas zijn de kosten: € 4,00 (exclusief consumpties).
Maandagavond 9 maart
Dineren bij de Chinees
Bij dit Kantonees/Chinese restaurant in de Dorpstraat is het heerlijk eten. In het restaurant wordt er
een combinatie van de kaart geserveerd. U kunt dus van alles proeven.
U wordt opgehaald tussen 16.30 uur en 17.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 20.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 27,00 (inclusief diner en ijsje, exclusief consumpties).
Woensdagmiddag 11 maart
Ikea Amsterdam
Vanmiddag gaan we naar dit enorme woonwarenhuis waar werkelijk alles op het gebied van
wonen te koop is. U moet voor dit uitstapje goed ter been zijn, want u wordt door de hele winkel
geleid. Halverwege kunt u in het zelfbedieningsrestaurant iets gebruiken.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 9,50 (exclusief consumpties).
Dinsdagmiddag 24 maart
Tuincentrum Global Garden
Dit gezellige tuincentrum is gelegen te Zwaanshoek. Het voorjaar is hier al in volle gang.
In het tuincafé is gelegenheid om een consumptie te gebruiken.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 13,00 (exclusief consumpties).
Woensdagmiddag 25 maart
Winkelen op het Amstelplein in Uithoorn
Vanmiddag gaan we naar Uithoorn. Op het Amstelplein is o.a. Modehuis Blok. Hier vindt u kleding
voor dames en heren. Ook is er een kleine markt op het plein.
Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 9,00 (exclusief consumpties).

Dag- en middagtochten
Op woensdag 19 februari kunt u tussen
9.00 uur en 13.00 uur bellen
Let op, de tijden wisselen per dagtocht. Omdat er meerdere mensen door heel Amstelveen worden
opgehaald nemen we daar drie kwartier de tijd voor. De chauffeur en begeleider bepalen vooraf
de meest logische volgorde van ophalen. Omdat de adressen per rit anders zijn, zal de bus ook op
wisselende tijden bij u voorrijden. Daarom neemt de begeleider vanuit de bus telefonisch contact
met u op zodra u als eerstvolgende wordt opgehaald. Wij vragen u klaar te staan als we aan
komen rijden. De volgorde van ophalen wordt omgekeerd toegepast bij het thuisbrengen. De
eerste is dus het laatste thuis. Dit doen we om een stoelendans te voorkomen.
Houdt u er rekening mee dat bij de middagritjes (vanaf 12.15 uur ophalen) waarbij een lunch
inbegrepen is, we meestal omstreeks 14.00 uur op de plaats van bestemming zijn.
Dinsdag 3 maart
Nationaal Militair Museum Soesterberg
Dit museum ligt op het voormalig vliegveld Soesterberg. Een indrukwekkend gebouw met een
spectaculair dak van 110 x 250 meter en 13 meter hoge glazen buitenwanden. Buiten de
uitgebreide vaste expositie zijn er op dit moment de volgende tentoonstellingen: ‘75 jaar vrouwen
in de krijgsmacht'. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de eerste vrouwen bij de krijgsmacht kwamen.
In april 1944 traden de eerste Nederlandse vrouwen aan bij de Landmacht. Zij maakten onderdeel
uit van het gemilitariseerde Vrouwen Hulp Korps (VHK) en trokken met het bevrijdingsleger mee.
Niet om te vechten maar om de noodlijdende Nederlandse bevolking te helpen. Oorlogvoering
werd tot dit moment gezien als mannenzaak, maar in 1944 was alle hulp welkom. De
vrouwenkorpsen bewezen hun nut en verkregen na de oorlog een permanente plek binnen de
krijgsmacht.
Daarnaast is er de tentoonstelling ‘Hij of ik’. Voor de bevrijding van Europa is 75 jaar geleden een
bittere strijd gevoerd. Door de ogen van Léo, een Canadees, en Hans, een Duitser, beleeft u het
waargebeurde verhaal vanuit hun persoonlijk perspectief, de strijd en de bevrijding van Nederland.
Hoe hebben zij de strijd beleefd, wat heeft het hen gekost en hoe kwamen ze eruit? U kunt de
lunch gebruiken in het museumrestaurant.
U wordt opgehaald tussen 9.45 uur en 10.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 39,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Met een Museumkaart, Bankgiro Vipkaart en Rembrandtpas zijn
de kosten €24,00.
Woensdagmiddag 4 maart
Boshut Panneland
We gaan richting Vogelenzang, naar de waterleidingduinen. In de
gezellige Boshut worden vriendelijk geprijsde pannenkoeken en
omeletten geserveerd.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 16,00 (exclusief consumpties).

Donderdag 5 maart
Lunchconcert in het muziekgebouw aan het IJ
We bezoeken het gratis lunchconcert in het Muziekgebouw aan het IJ.
Het concert wordt verzorgd door jeugdige ensembles in wisselende en verrassende bezettingen,
met zeer gevarieerd repertoire. Het repertoire is nog niet bekend, dus laat u verrassen.
Na afloop van het concert lunchen we in het restaurant met een prachtig uitzicht over het IJ.
U wordt opgehaald tussen 10.45 uur en 11.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 13,00 (inclusief concert, exclusief lunch en overige consumpties).
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Dinsdag 10 maart
Sonnenborgh, museum en sterrenwacht
Vandaag gaan we naar Utrecht, naar Sonnenborgh. Het is een sterrenwacht uit de 19e eeuw,
gebouwd op een bastion uit de 16e eeuw. Op Sonnenborgh komt ver weg dichterbij. Hoe snel
reizen wij door het heelal? Ben u gemaakt van sterrenstof? Welk wereldberoemd onderzoek is er
op Sonnenborgh gedaan? Wat doet dat bastion onder de sterrenwacht? Hoe werkt een
telescoop? Ontrafel de raadsels van de zon. Verdwijn in een zwart gat. Sonnenborgh heeft 3
telescopen: de Merz, Gala en Lunt. Met de Merz en Gala kijk je naar de hemel bij nacht. Met de
Lunt wordt op klaarlichte dag de zon bestudeert. Het is de grootste zonnetelescoop van
Nederland. Er staan nog twee bijzondere kijkers op Sonnenborgh waaronder de Meridiaankijker.
Hoe laat is het? Een doodnormale vraag, maar hoe meet je dat? Vroeger gebeurde dit op een
sterrenwacht met de meridiaan: een denkbeeldige lijn over de aarde van pool naar pool. Als de
zon deze meridiaan overdag passeerde, was het daar 12.00 uur. Ook op Sonnenborgh werd zo de
tijd gemeten voor heel Utrecht. Omdat het zo’n bijzonder onderwerp is hebben we een
rondleiding geboekt. Het museum is op sommige plekken wat lastig toegankelijk.
Voorafgaand gaan we lunchen in het van der Valk Hotel in Breukelen.
U wordt opgehaald tussen 10.30 uur en 11.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 35,50 (inclusief toegang en rondleiding, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een Museumkaart en Bankgiro Vipkaart zijn de kosten: €27,00.
Woensdagmiddag 11 maart
Verzetsmuseum Amsterdam
Vanmiddag gaat we naar Amsterdam-Oost, tegenover Artis ligt het verzetsmuseum. Op dit
moment is de tentoonstelling ’Mode op de bon’ te zien. Direct na de Duitse bezetting in 1940 valt
de import weg. Textiel gaat ‘op de bon’, maar ook met bonnen is er al snel vrijwel niets te koop.
Tientallen jurken en andere kledingstukken uit de oorlog, damesbladen, foto’s en zelfs films van
chique modeshows, laten zien hoe het modebeeld verandert. ‘De textielkaart beïnvloedt de mode!’
kopte De Telegraaf in oktober 1940. Mantelpakjes worden gemaakt van oude herenkostuums wat
het model breder en rechter maakt. Om stof te besparen worden de rokken korter en minder
geplooid. Jurken gemaakt van twee verschillende stoffen raken in de mode. Kousen worden zeer
schaars, waardoor vrouwen voor het eerst lange broeken gaan dragen. Ook wordt er
geïmproviseerd met allerlei materialen. Jurken worden gemaakt van jute en meelzakken, kragen
van bont van mollen of muizen, schoenen van hout, autobanden, karton, kurk en stro en truien van
hondenhaar. Daarnaast zijn er de vaste tentoonstellingen: ‘Nederland in de Tweede Wereldoorlog’
en ‘Nederlands-Indië’. Na afloop drinken we nog iets.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 25,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 13,00.

Donderdag 12 maart
Koekjesfabriek in Gouda
Al sinds 1872 zorgt bakkerij Punselie voor een vers gebakken koekjes geur in de oudste straten
van Gouda. Met heel veel passie zwaait Ronald Punselie de scepter in dit nostalgische
bakkersbedrijf. Dagelijks worden er meer dan 40.000 koekjes gebakken om daarna verkocht te
worden in supermarkten door heel Nederland. Daarnaast levert Punselie Cookie Company ook aan
de KLM die deze lekkere brosse stroopkoekjes serveert tijdens vluchten over de hele wereld. Wij
hebben voor vandaag een rondleiding geboekt waarbij u onbeperkt verse punseliekoekjes kunt
eten met een lekker kopje koffie of thee erbij. We worden al om 11.00 uur verwacht, dus dat wordt
vroeg opstaan. Op de terugweg maken we een tussenstop waar we iets kunnen gebruiken.
U wordt opgehaald tussen 9.00 uur en 9.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 15.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 35,00 (inclusief rondleiding, onbeperkt koekjes, 1 x koffie/thee, exclusief overige
consumpties)
Dinsdag 17 maart
Lunchen in Strandhuys Katwijk in Katwijk aan Zee
Zin om even uit te waaien en/of lekker te gaan lunchen met een zee-uitzicht? Dan is dit een
uitstapje voor u. We kunnen vlak voor het restaurant komen.
U wordt opgehaald tussen 11.00 uur en 11.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 17,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 18 maart
Hotel Jakarta Amsterdam
Een uniek energieneutraal 4-sterrenhotel in Amsterdam (in juni 2018 gereedgekomen) waar twee
werelden samen komen. Hier worden we ontvangen in het mooie Café Jakarta met koffie/thee en
wat lekkers. We hebben een rondleiding geboekt in dit bijzondere hotel. U komt alles te weten
over de geschiedenis, het ontstaan van het hotel, over duurzaamheid en architectuur.
Hotel Jakarta ligt aan de Javakade op de plek waar vroeger de lijndienst vertrok naar Jakarta. In het
centrale atrium is een subtropische tuin gerealiseerd in samenwerking met Hortus Botanicus
Amsterdam. Zij hebben een zorgvuldige selectie gemaakt van bomen, metershoge palmen en
planten uit Azië. Hotel Jakarta Amsterdam biedt 200 luxe kamers met Indonesische invloeden.
Helemaal bovenin is de skybar te vinden met een panoramisch uitzicht over het IJ én de stad.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 30,00 (inclusief rondleiding en een kopje koffie/thee met lekkers, exclusief overige
consumpties).
Donderdag 19 maart
Restaurant Groot Kievitsdal in het Gooi
Vandaag is ons doel Restaurant Groot Kievitsdal, schitterend gelegen tegen de bossen van
Landgoed Pijenburg aan de weg tussen Baarn en Hilversum. In het grand café hebben we een tafel
gereserveerd.
Na de lunch kunt u, als u wilt, een kleine wandeling in het bos maken.
U wordt opgehaald tussen 11.00 uur en 11.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 16,00 (exclusief lunch en overige consumpties).

Donderdagmiddag 19 en Donderdagmiddag 26 maart

Rondritje Amsterdam met
REM Eiland als tussenstop
We maken vanmiddag een ritje door Amsterdam. We hebben een bijzondere tussenstop
uitgekozen, namelijk het REM Eiland, een uniek restaurant in het voormalig broadcast platform van
de piratenzender TV Noordzee. Tegenwoordig staat het middenin de Amsterdamse Houthavens.
De taartjes zijn aan de prijs, maar het uitzicht is dan ook spectaculair.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 11,00 (exclusief consumpties).
Woensdagmiddag 25 maart
Theehuis ’t Hooge Erf
Nu eens geen pannenkoeken, maar wel een heel aparte menukaart, met een divers en betaalbaar
aanbod. Dit theehuis ligt verscholen in de prachtige uitgestrekte bossen van landgoed Pijnenburg,
gelegen tussen Hilversum, Baarn en de Lage Vuursche. Op het eerste gezicht doet het denken aan
een ouderwetse schaapskooi, maar dan wel één met veel comfort.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 16,00 (exclusief consumpties).
Donderdagmiddag 26 maart
Chocoland op de Rigaranch in Nieuwveen
De Rigaranch is een paardenmelkerij met een chocolaterie gevestigd in een
authentieke boerderij. Hoe vreemd deze combinatie misschien ook klinkt, het
past prima bij elkaar want er worden heerlijke producten van paardenmelk, zoals
bonbons, likeur maar ook cosmetica gemaakt. We worden ontvangen met
huisgemaakte appeltaart met een kopje koffie of thee. De boerin vertelt over het
paarden melken en de geheimen van de paarden melk. In de chocolaterie krijgt u
een demonstratie bonbons maken en proeven. U gaat uw eigen flik maken en
decoreren. Daarna volgt een proeverij melk en likeur. Ook kunt u het winkeltje
bezoeken en eventueel de veulens in de stal.
U wordt opgehaald tussen 12.30 uur en 13.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 20,00 ( inclusief koffie/thee met appeltaart, demonstratie bonbons maken, rondleiding
en likeurproeverij)
Dinsdag 31 maart
Orchideeënhoeve in Luttelgeest
De orchideeënhoeve is een tropisch paradijs in de Noordoostpolder. Naast de tropische tuin met
3000 wilde (botanische) orchideeën uit de hele wereld is er het Amazone regenwoud, de Citruslaan
en de Vlinder Vallei, de grootste vlindertuin van Europa. De ‘Zwevende’ Bloementuin is prachtig en
geeft een echt zomergevoel. Meer dan 2000 fuchsia’s, begonia’s, geraniums en vlijtige liesjes
zweven in de tuin boven uw hoofd. Spiegelwanden lijken de bloemenpracht oneindig te maken. In
de Lorituin vliegen meer dan 80 kleurrijke Lori’s van de Blauwe Bergen. U kunt de papegaaitjes zelf
met een voederbakje nectar voeren. Ook komt u aapjes, schildpadden, flamingo’s en stokpaardjes
tegen. In de bloemenhal kunt u orchideeën en andere planten kopen. Door allerlei bruggetjes en
de grote oppervlakte moet u wel redelijk ter been zijn.
We lunchen in het restaurant van de orchideeënhoeve.
U wordt opgehaald tussen 10.15 uur en 11.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 39,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).

De activiteiten van de BoodschappenPlusBus worden mogelijk gemaakt door de
financiële steun van:
• Gemeente Amstelveen
• Stichting Vrienden van Stichting Brentano Amstelveen

Door Reclame op de bus:
• Schiedon, orthopedische schoentechniek
• Brentano, zorgbemiddeling Amstelveen (voor alle vragen over zorg, huishoudelijke hulp en
verzorgingshuizen, 020-3452616)
• Zorgsamen, zie advertentie

Door reclame op de achterkant van de express-editie
Door giften en donateurs en ………….
De activiteiten van de BoodschappenPlusBus zijn alleen mogelijk door de enthousiaste
inzet van ruim 40 vrijwilligers, zowel als chauffeur, als begeleider of ter ondersteuning op
kantoor. Zij ervaren elke keer hoe waardevol dit initiatief is. Dus, zonder vrijwilligers geen
BoodschappenPlusBus.
Wilt ú ook donateur worden? U kunt donateur worden van de BoodschappenPlusBus door het
invullen van een machtigingskaart. Wij kunnen u zo’n kaart toesturen. Uiteraard blijft het mogelijk
om eenmalig te doneren. Dit kan op het bankrekeningnummer van Stichting Brentano:
NL78RABO0544313860 onder vermelding van: donatie BoodschappenPlusBus
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 Veilig zelfstandig wonen 
In noodsituaties is hulp
24 uur per dag bij u in de buurt!
Meer info 020 – 5 430 452
alarmering@participe.nu
of vraag uw ouderenadviseur

vraag gratis advies aan de tandprotheticus

LAST VAN UW KUNSTGEBIT?
Telefoon: 020 - 647 77 93
www.kunstgebitamstelveen.nl

www.primavo
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