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U kunt erop vertrouwen dat alle betalingen ook na 1 februari 
- de dag waarop heel Europa op dezelfde manier geld kan be-
talen of ontvangen - goed worden uitgevoerd. Wij zijn namelijk 
SEPA-proof. Dit betekent dat uw bankrekeningnummer in ons 
systeem is omgezet in het langere IBAN-nummer. 

Daarnaast vinden alle betaal- en incassotransacties plaats volgens 
de nieuwe SEPA-regels. U hoeft verder niets te doen. Uw beta-
lingen aan Habeko wonen met een acceptgiro of via automati-
sche incasso blijven op de vertrouwde wijze doorgaan. 
 
Meer weten? Kijk op www.overopiban.nl

Vervolg tuinactie
Na de succesvolle tuinactie in Hazerswoude-Rijndijk gaan we dit 
voorjaar ook de voortuinen in Hazerswoude-Dorp, Benthuizen 
en Koudekerk controleren. Nette en opgeruimde tuinen zijn 
goed voor de leefbaarheid van uw straat en dorp. Het kan echter 
gebeuren dat een voortuin wordt verwaarloosd. We spreken als 
eerste de huurders aan of sturen een brief met het verzoek de 
tuin op orde te brengen voor een bepaalde datum. Wordt dat 
niet gedaan, dan gaan wij verder en komt zo nodig de hovenier 
die in de tuin aan de slag gaat. 

Natuurlijk hoeft u geen modeltuin te maken. Toch bereikt u met 
regelmatig even in de tuin werken al een mooi resultaat. Kunt u 
dit zelf niet? Vraag uw buren eens om hulp, of ga 
als straat gezamenlijk in de tuinen aan de slag. 

Woningen Weidelanden 
Het aantal reacties op de twaalf huurwoningen in ons project  
in Weidelanden heeft het aantal woningen ruim overschreden.  
Dit bevestigt weer dat we met onze nieuwbouw inspelen op  
de woonwensen van de inwoners van Hazerswoude-Dorp.  
We hebben vier appartementen en drie maisonnettes met  
voorrang toegewezen aan onze huurders. Het blok van zes 
benedenwoningen en zes bovenwoningen (maisonnettes) ligt 
in deelplan 1 van Weidelanden en ligt vlakbij de bestaande 
bebouwing. We verwachten voor de bouwvakvakantie de  
eerste sleutels aan de nieuwe huurders te overhandigen. 

Habeko wonen 
is SEPA-proof

Alternatief voor Koopgarant

Wij verwachten voor de zomer te stoppen met Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een huurwoning met korting op de 
marktwaarde en heeft u tegelijk de garantie dat wij de woning terugkopen. De afgelopen vijf jaar hebben we met succes een 
flink aantal woningen met Koopgarant verkocht. Onze financiële toezichthouders geven nu aan dat we de grens bereiken van 
het aantal woningen dat wij met Koopgarant kunnen verkopen. Het is een ingewikkeld financieel verhaal. De kern is dat de  
terugkoopverplichting onze mogelijkheden om voor nieuwbouw te lenen beperkt. Natuurlijk willen wij kopen van een huur- 
woning wel aantrekkelijk houden voor onze huurders. Daarom zoeken wij nu naar een goed alternatief.

Habeko wonen 2.0
Onze website is vernieuwd. www.habekowonen.nl heeft een 
hele nieuwe look gekregen, passend bij onze nieuwe huisstijl. 
De site is fris, modern en overzichtelijk 
ingedeeld, zodat u makkelijk 
alle informatie kunt 
vinden die u 
nodig heeft. 



Habeko wonen kiest 
positie in nieuwe gemeente

woningen energiezuinig te maken, helpen 
wij ook uw woonlasten te verlagen. Wij 
pakken betaalbaar wonen op samen met 
wonenCentraal en Trifolium, zodat huren in 
de hele gemeente betaalbaar wordt en blijft. 

Wij kennen elkaar
Om aan iedereen te laten zien dat we 
voor de kernen staan, hebben we een 
nieuwe huisstijl ontwikkeld. In het nieuwe 
logo benadrukken we de kernen: HaBeKo 
wonen. Met de slogan ‘Wij kennen elkaar’ 
zeggen we: wij zijn betrokken, toegankelijk, 
kleinschalig, betrouwbaar en flexibel. 
Tegelijk met de nieuwe huisstijl is ook de 
website, www.habekowonen.nl, hele-
maal vernieuwd en uitgebreid met meer 
mogelijkheden. 
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Corporatie voor de kernen
Als geen ander weten wij dat de saam-
horigheid en onderlinge verbondenheid 
de kernen zo sterk en vitaal maken. Heel 
belangrijk zijn de vele actieve vrijwilligers. 
Zij zorgen ervoor dat veel voorzieningen 
voor iedereen open blijven. Denk maar 
aan de zwembaden, de sportverenigingen 
en de buurthuizen. 

Wij kennen de kernen, wij kennen de in-
woners, wij kennen u. Daarom komen wij 
in de overleggen met de gemeente steeds 
weer op voor uw belangen als het gaat 
om passend en prettig wonen. 

Huren blijft betaalbaar 
Betaalbaar wonen is voor u van essentieel 
belang. Wij werken er hard aan om de 
huur voor de lage en middeninkomens 
tot 43.000,- euro laag te houden. Door de 

De fusie van Rijnwoude, Boskoop en  
Alphen aan den Rijn is een feit. We maken 
deel uit van de nieuwe gemeente Alphen 
aan den Rijn, met ruim 106.000 inwoners, 
verdeeld over één grote kern en zeven 
dorpse kernen. Naast Habeko wonen zijn 
ook wonenCentraal en Trifolium actief als 
verhuurders in de nieuwe gemeente. Een 
fusie brengt veel veranderingen met zich 
mee. Voor de inwoners en ook voor veel 
organisaties die diep geworteld zijn in hun 
gemeente. 

Zoals wij: Habeko wonen is eind jaren 
’90 voortgekomen uit de samensmelting 
van woningbouwverenigingen Volksbelang 
(Hazerswoude-Dorp) met Goed Wonen 
(Koudekerk aan den Rijn) en Algemeen 
Belang (Benthuizen). De geschiedenis van 
deze drie woningbouwverenigingen gaat 
terug tot 1919.

Wij zetten ons in voor betaalbaar 
wonen in vitale kernen

In de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn is én blijft Habeko wonen de 

corporatie voor Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Benthuizen 

en Koudekerk aan den Rijn.
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Rijnveste, Hazerswoude-Rijndijk
Voor Hazerswoude-Rijndijk betekent de komst van dertig levensloopbesten- 
dige appartementen een positieve impuls voor de vitaliteit. De appartementen 
zijn prettig voor wie gelijkvloers wil gaan wonen. Tegelijk bieden wij met Rijn-
veste ook jonge starters die graag aan de Rijndijk willen blijven wonen, de gele-
genheid om een appartement te huren. In het kader van energiezuinig wonen 
plaatsen we zonnepanelen op het dak. Met de zonne-energie verwarmen we 
de openbare ruimtes. Dit is gunstig voor de bewoners: ze besparen zo op de 
servicekosten. De oude woningen aan de Potgieterlaan zijn gesloopt 
en de bouwvergunning is rond. We verwachten in maart 
te starten met de verhuur. Oplevering zal in het eerste
kwartaal van 2015 zijn.

Nieuwbouw in het kort 

Ds. D.A. van den Boschstraat, Hazerswoude-Dorp
Naar dit project kijken zowel jonge als oudere inwoners van  
Hazerswoude-Dorp uit. We bouwen hier zes eengezinswoningen en  
24 levensloopbestendige appartementen. Veel jongeren hebben ons laten 
weten interesse te hebben in de appartementen. Voor ouderen is de locatie 
van de nieuwe woningen prettig: dichtbij winkels en de zorgzone met De 
Driehof en het gezondheidscentrum Lindehof. Ook hier plaatsen we zonne-
panelen op het dak. Met de opbrengst verwarmen we de openbare ruimtes. 
In december en januari zijn de oude woningen gesloopt. Het bestemmings-
plan is definitief en we hebben de bouwaanvraag ingediend. We willen eind 
tweede kwartaal starten met de bouw. Een jaar later hopen we de eerste 
sleutels aan de nieuwe huurders te overhandigen.

Project Bentwoudpark, Benthuizen
Ons project Bentwoudpark in Benthuizen heeft enige vertraging opgelopen. 
Het bleek lastig overeenstemming te krijgen met de gemeente over de 
juridische levering van de grond. Wel hebben we overeenstemming met de 
aannemer. We realiseren hier twaalf levensloopbestendige appartementen. 
We verwachten nu eind tweede kwartaal met de bouw te kunnen starten. 
De oplevering is dan een jaar later. De appartementen zijn geschikt voor 
ouderen, maar iedereen kan reageren. Het is een mooi project dat ruimte 
geeft aan fijn wonen in Benthuizen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Meld u aan voor de nieuwsbrieven over deze nieuwbouwprojecten.
Stuur een berichtje naar info@habekowonen.nl onder vermelding van het project waarin u bent geïnteresseerd.  
Of bel: 0172 583 111. Om voor een woning of appartement in aanmerking te komen, is registratie als woningzoekende 
(nu nog bij Stichting Woonmarkt Rijnstreek) verplicht.



Betaalbaar wonen  
      prioriteit voor Habeko wonen
“Wij doen er alles aan om betaalbaar wonen in Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk, Benthuizen en 

Koudekerk mogelijk te maken. Dat wordt bemoeilijkt nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de  

Wet maatregelen woningmarkt 2014. Daarmee is de verhuurderheffing een feit,” zegt directeur-bestuurder 

Martin Bogerd. “Wij moeten ons neerleggen bij de nieuwe wet, maar wij willen niet dat de huur voor onze 

doelgroep onbetaalbaar wordt.”

waardoor we niet die woningen kunnen 
bouwen waar vraag naar is. Ook een 
mogelijkheid is dat we onderhoud en het 
Energieplan op een andere manier uitvoe-
ren. Maar juist het Energieplan helpt de 
energiekosten en dus de woonlasten voor 
de huurders laag te houden.”

Binnen de organisatie is veel overleg over 
de mogelijke besparingen. Gezocht wordt 
naar de beste manier om huren betaal-
baar te houden voor onze huurders.

Jaarlijkse verhuurderheffing een feit

Habeko bericht  5

onderwerp. Betaalbaarheid en onze inzet 
in het leefbaar houden van de kernen, 
maken dat we kritisch kijken naar onze 
uitgaven. We zoeken binnen de organisatie 
naar besparingen en bepalen hoe we ons 
beleid de komende jaren gaan voeren.”

Minder nieuwbouwprojecten  
ontwikkelen
Aan welke beleidsveranderingen moeten 
de huurders denken? “Het kan zijn dat we 
minder nieuwbouwprojecten ontwikkelen. 
Het is een besparing, maar wel eentje 

Woningcorporaties en andere sociale ver-
huurders moeten vanaf 2014 een jaarlijkse 
verhuurderheffing betalen van totaal ruim 
1,1 miljard euro. Dat bedrag loopt op tot 
1,7 miljard in 2017. Voor Habeko wonen 
komt de verhuurderheffing neer op jaar-
lijks 2 miljoen euro. Dat is tweemaal de 
maandelijkse huur per woning. 

Huur niet oneindig verhogen
Martin Bogerd is niet blij. De heffing legt 
een grote druk op de financiële positie 
van de corporatie, waardoor betaalbaar 
wonen in gevaar komt. Een deel van de 
huurders heeft dit al gemerkt. Zij kregen 
de afgelopen zomer een flinke extra huur-
verhoging, afhankelijk van hun inkomen. 

“Het is onze verantwoordelijkheid te zor-
gen voor goede en betaalbare woningen 
voor huishoudens die zijn aangewezen op 
de sociale huursector. Wettelijk zijn dat 
de mensen met inkomens tot 34.000,- 
euro. Maar ook de middeninkomens tot 
44.000,- euro kunnen bij ons huren. Zij 
betalen dan wel een hogere huur dan de 
laagste inkomens,” zegt Martin Bogerd. 

“De huishoudens voor wie wij verant-
woordelijk zijn mogen niet de dupe wor-
den van de verhuurderheffing. Natuurlijk 
is de inkomensafhankelijke huurverhoging 
een manier om de heffing mede te kun-
nen financieren. Maar je kunt de huren 
niet oneindig blijven verhogen. Ik weet 
dat huurders zich daarover zorgen maken. 
Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de bijeen-
komst georganiseerd door Stichting Be-
wonersbelangen Habeko wonen over dit 

Het is onze verantwoordelijkheid te zorgen 
voor goede en betaalbare woningen
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Stichting Bewonersbelangen Habeko wo-
nen (SBHW) heeft in november met hulp 
van het Kennis- en Adviescentrum van 
de Woonbond een huurdersbijeenkomst 
georganiseerd in het Anker in Hazerswou-
de-Rijndijk. Met dit bestuur is dit de eerste 
georganiseerde avond voor de huurders 
van Habeko wonen. De opkomst was 
groot: er waren ruim 70 aanwezigen. Al-
hoewel de avond niet geheel vlekkeloos 
verliep – al doende leert men – werd 
wel duidelijk dat de huurders bezorgd zijn 
over de hoge huren die hen mogelijk te 
wachten staan door het overheidsbeleid 
en de opgelegde verhuurderheffing. 

Behalve het bestuur van de SBHW waren 
ook Herman Haarman, de toenmalige 

Huurders Habeko wonen bezorgd over hoge huren
wethouder Wonen van Rijnwoude, en 
Martin Bogerd, de directeur-bestuurder 
van Habeko wonen, aanwezig. Veel vragen 
van huurders werden beantwoord. Voor 
degene die onvoldoende aan bod kwa-
men om hun vragen te stellen was achter-
af voldoende gelegenheid om vragen te 
stellen aan de SBHW, Martin Bogerd en 
Hans Weevers van de Woonbond.

Het is duidelijk dat deze avond een ver-
volg moet krijgen. Als bestuur zijn wij nog 
aan het kijken hoe we dat in 2014 willen 
invullen. U hoort van ons! 

Voor 2014 blijven wij ons inzetten voor 
betaalbare, goed onderhouden en goed 
geïsoleerde sociale woningen.

Negentien aangesloten woningcorporaties bieden vanaf 1 april 
hun vrijkomende huurwoningen aan in dit ruime zoekgebied. 
Heeft u bijvoorbeeld familie in Lisse en zou u graag dichterbij 
willen wonen? Dan kunt u actief op zoek naar woningen in die 
gemeente. Natuurlijk kunnen woningzoekenden uit omringende 

WoningNet Holland Rijnland 
maakt woningen vinden makkelijker

gemeenten reageren op vrijkomende woningen in onze gemeen-
te. Dit biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor woningzoekenden 
die jaren geleden zijn verhuisd en nu graag willen terugkeren naar 
Hazerswoude-Dorp, -Rijndijk, Benthuizen of Koudekerk aan den Rijn. 

Nieuwe site biedt veel voordelen
De site www.woningnethollandrijnland.nl is vanaf 1 april in 
de lucht. Vanaf dat moment kunt u een persoonlijk zoekprofiel 
maken en krijgt u een e-mail met het actuele woningaanbod op 
basis van uw wensen. En niet onbelangrijk: u ziet meteen hoe 
groot de slagingskans is voor een huurwoning waarop u graag 
wilt reageren. De toewijzing van woningen gebeurt op basis van 
inschrijfduur, zoals u dat nu ook gewend bent. Alle opgebouwde 
inschrijftijd wordt automatisch omgezet naar uw inschrijftijd bij 
WoningNet Holland Rijnland. 

De meeste zaken worden na 1 april per e-mail geregeld. Zorg er 
nu alvast voor dat uw juiste e-mailadres bij Stichting Woonmarkt 
Rijnstreek bekend is. 

Als woningzoekende kunt u vanaf 1 april reageren op woningen in de hele regio Holland Rijnland. Van Noordwijk 

tot Zoeterwoude, van Alphen aan den Rijn tot Katwijk: u kunt in maar liefst veertien gemeenten zoeken naar 

vrijkomende woningen. Het nieuwe systeem biedt veel voordelen.

Nieuwe bestuursleden
Binnen het bestuur is ruimte gekomen 
voor twee nieuwe bestuursleden. Wij 
zoeken bij voorkeur inwoners uit Hazers-
woude-Rijndijk, Groenedijk, Benthuizen of 
Koudekerk aan den Rijn. Behoudens een 
enthousiast persoon vragen wij iemand 
met computervaardigheden. Heeft u inte-
resse of wilt u een keer een vergadering 
meedraaien, dan kunt u zich aanmelden 
via sbhw@hotmail.nl. Wij zien uw reactie 
graag tegemoet.

De SBHW wenst u een prettig huurders- 
jaar toe!

Tessa Blom
Voorzitter SBHW



Groot onderhoud 
16 woningen Benthuizen klaar
Na drie maanden van drukte is net voor de kerstdagen de rust voor de bewoners van de Koningin 

Wilhelmina- en Koningin Julianastraat in Benthuizen weergekeerd. Wij hebben hier groot onderhoud

afgerond aan zestien eengezinswoningen. Voor onze huurders was het een ‘heftig traject’, maar iedereen 

is blij met het eindresultaat. 
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van de voordeur was 
nog het grootste dis-
cussiepunt,” lacht Jos 
Schmidt. “Ook daar 
zijn we uitgekomen.”

Zorgen wegnemen
Het is niet mogelijk 
om gedurende de 
voorbereidingen 
steeds met alle huur-
ders afzonderlijk te spreken. Daarom vormt een groepje huur-
ders de tijdelijke bewonerscommissie, die namens de bewoners 
met Habeko wonen praat. “Los van de commissiebijeenkomsten 
houd ik tijdens het project regelmatig contact met de huurders. 
Ze spreken mij aan of ik loop even binnen. Bewoners vragen 
bijvoorbeeld hoeveel overlast bepaalde werkzaamheden zullen 
geven, zoals het vervangen van de kozijnen. Daar wordt enorm 
tegenop gezien. Maar een badkamer verbouwen of het dak iso-
leren kan ook zwaar tegenvallen. Ik probeer de mensen zoveel 
mogelijk te steunen en geef ze advies over hoe ze met de over-
last kunnen omgaan.”

“Zoals met de mechanische ventilatie in de badkamer,” vertelt 
Jos Schmidt. Hij is als projectleider van Habeko wonen betrokken 
bij het project. “Lang voordat wij beginnen met de verbouwing 
vragen wij de bewoners welke wensen ze hebben. Het zijn hun 
woningen, zij weten het beste wat goed is en waar we wellicht 
verbetering kunnen aanbrengen. In dit geval kregen we het ver-
zoek om mechanische ventilatie te installeren in de badkamer. 
Die is er ook gekomen!”

Verbouwen brengt veel onrust met zich mee voor de bewoners. 
Wij willen onze huurders zo snel mogelijk weer lekker laten wo-
nen en combineren daarom zoveel mogelijk groot onderhoud 
met het Energieplan. Zo zijn de bewoners in een keer van alle 
overlast af.

Woningen zijn weer van nu 
De buitengevels hebben een grote verandering ondergaan. Hier-
voor heeft architectenbureau GBS uit Boskoop een mooi plan 
uitgewerkt. De groene tegels in de nieuwe gevel vormen een 
leuk accent, de huizen zijn weer helemaal ‘van nu’.  “De huurders 
hebben hun wensen goed verwoord, waarna GBS met een prima 
plan kwam waarover we het allemaal snel eens waren. De kleur 

Energieplan 
Het Energieplan draagt bij aan betaalbaar 
en prettig wonen. De zestien woningen 
zijn nu een stuk energiezuiniger (energie-
label B). Dat is merkbaar in huis én in de 
portemonnee. 

We hebben onder meer :
> spouwmuren en zolders geïsoleerd
> alle kozijnen in de woningen  

vervangen
> waar nodig de cv-ketel vervangen  

door een HR-ketel

De woningen hebben nu ook overal  
dubbel glas.



Vrijwilligers vormen 
  nieuwe Klussendienst 
U kent Stichting Actief Rijnwoude van de vele activiteiten die zij organiseert voor de 50-plussers  

uit Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk, Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn. Nu start Actief Rijnwoude  

een nieuw initiatief: de Klussendienst. Vrijwilligers voeren kleine klussen uit bij mensen thuis, die dat  

zelf niet meer kunnen doen. 
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komen en niet langer dan twee uur duren. Typische klusjes waar-
mee je mensen een groot plezier kunt doen. Denk bijvoorbeeld 
aan meubilair verplaatsen, een lekkende kraan repareren, tv/ 
audio-installatie instellen, tochtstrippen aanbrengen, gordijnrails 
ophangen, slot repareren, ontluchten/bijvullen CV, enzovoorts. 

Wie de Klussendienst inschakelt betaalt een kleine bijdrage. Jos 
Timmermans: “De Klussendienst is vooral bedoeld voor die men-
sen die niet in staat zijn deze klussen zelf te doen en geen hulp 
kunnen vragen aan bijvoorbeeld familie of buren. Wij zijn er voor 
ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met 
een laag inkomen.”

Habeko wonen steunt initiatief Actief Rijnwoude
Natuurlijk vinden wij dit een prima plan en hebben Actief 
Rijnwoude dan ook onze steun toegezegd. Een initiatief als de 
Klussendienst past in de manier waarop we in de vier kernen met 
elkaar om gaan. Jos Timmermans verwacht dat de Klussendienst 
in februari van start gaat. Natuurlijk kunt ook u zich aanmelden 
als klusser. Stuur dan een bericht naar info@actief-rijnwoude.nl of 
bel 06 - 233 283 02. Hier kunt u vanaf februari ook terecht als u 
een klus wilt laten uitvoeren door de Klussendienst Rijnwoude.

Stichting Actief Rijnwoude heeft als missie mensen zo lang moge-
lijk zelfstandig en gezond oud te laten worden. Dat gaat niet altijd 
vanzelf, weet Jos Timmermans, initiatiefnemer van Actief Rijn- 
woude. Het was dan ook een langgekoesterde wens van hem 
om een klussendienst op te zetten, die wordt gedragen door  
vrijwilligers. Het gaat om kleine klussen die een enkele keer voor-

Colofon
Habeko bericht is een uitgave van Habeko 
wonen.  Heeft u opmerkingen of suggesties, 
neem dan contact op met het kantoor in 
Hazerswoude-Dorp, of stuur een berichtje 
naar het algemene e-mailadres:  
info@habekowonen.nl

Redactie: Habeko wonen
Eindredactie: Carine Harting, CHT teksten
Foto’s: Habeko wonen
Vormgeving: Creative Fellows 
Realisatie: CHT teksten

Habeko wonen (kantoor)
Bezoekadres: Dorpsstraat 48-50 
Hazerswoude-Dorp
Postadres: Postbus 35
2390 AA Hazerswoude-Dorp
Telefoonnummer 0172 583 111
E-mail info@habekowonen.nl

www.habekowonen.nl

Openingstijden kantoor
Alle werkdagen van 08.00 - 16.00 uur

Reparatieverzoeken algemeen
Reparatieverzoeken kunt u melden  
van 08.00 uur tot 16.00 uur via 
tel. (0172) 583 112 of via e-mail
reparatieverzoeken@habekowonen.nl

Storingen aan CV-installaties 
Koudekerk aan den Rijn: Firma De Leeuw  
en zonen, tel. (071) 341 25 08
Hazerswoude-Rijndijk/
Hazerswoude-Dorp/Benthuizen: 
Energiewacht Van Loenen, tel. 0800 - 0388 

Storingsnummer rioolontstoppen
Riool.nl, tel. (071) 522 26 88

Storingsnummer onderhoud 
centrale verlichting
Elektrotechnisch bureau Hogenes,  
tel. (0172) 745 550

Voor spoedeisende storingen
Ook buiten kantoortijd zijn wij bereikbaar 
voor urgente reparatieverzoeken. Mocht u 
een spoedeisend verzoek hebben, dat 
niet kan wachten tot de eerstvolgende 
werkdag, bel dan het algemene nummer 
(0172) 583 111. U wordt automatisch 
doorverbonden met onze externe 
technische dienst.

Stichting Bewonersbelangen 
Habeko wonen 
Contactpersoon Ton van der Haven, 
tel. (071) 341 55 83 
E-mail sbhw@hotmail.nl

Klachtencommissie (secretariaat)
T.a.v. Dhr. C. van Beveren
Prins Bernhardstraat 30
2731 BG Benthuizen

 Jos Timmermans


