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Welkom!
Elke keer mogen wij weer nieuwe mensen verwelkomen. Wij zijn blij en ontroerd, dat zoveel mensen vertrouwen in
ons hebben. Wij heten de nieuwkomers
van RuiterActief van harte welkom en
noemen ze hier graag:

10 jaar RuiterActief
Deze keer geen praatje van mij, echter wel een dankwoord aan alle
medewerk(st)ers, alle stagiaires, alle vrijwilligers, alle deelnemers en dan ook aan alle
ouders/verzorgers. Van jullie allemaal voel ik dagelijks het vertrouwen in RuiterActief, al 10 jaar lang. Ik kan niet beschrijven wat dat voor mij en mijn vrouw Gerie betekent. Dat RuiterActief is zoals het nu is, is alleen dankzij jullie tomeloze energie en
jullie ongekend enthousiasme.
Er zijn ook mensen minder dagelijks bij ons betrokken, maar betrokken zijn zij wel
en dat zijn mensen, soms individueel en soms van een organisatie, die ons financieel steunen met giften en donaties. Minstens zo belangrijk zijn de ondernemers,
die ons de kans geven, om gevarieerde werkzaamheden aan te bieden.
Bijzonder hartelijk dank daarvoor.
In deze RuiterNieuws laten wij veel mensen aan het woord en
daarom past mij nu een bescheiden stilte. Maar genieten doe
ik zeker, dagelijks en van jullie allemaal.

Dank voor alles,
Medewerkers:
• Koen Guliker uit Nijkerkerveen,
begeleider
• Anna van Hoef uit Barneveld,
vakantiekracht
• Niki Doornebal, vakantiekracht
• Jos Giesbers uit Barneveld, receptionist
• Kia Jafarzadeh uit Barneveld,
chauffeur
• Ada Morren uit Kootwijkerbroek,
begeleider
• Daniël Stolker uit Barneveld, chauffeur
Stagiaires:
• Isa Greveling uit Barneveld via
De Meerwaarde
Dagbesteding:
• Ilse van Drie uit Voorthuizen
• Julia de Jong uit Barneveld
• Evelien Kraai uit Voorthuizen
• Ilona Veldhuizen uit Voorthuizen
Ter oriëntatie bij RuiterActief:
• Deline Kasterman uit Ederveen
Individuele begeleiding:
• Priscilla Blotenburg uit Barneveld
Vakantie- en naschoolse opvang:
• Marijn Dijkgraaf uit Barneveld
Vrijwilligster:
• Dorine van Ravensberg uit Voorthuizen. Zij regelt creatieve activiteiten.

Teunis Ruiter
Eén van de mensen van het eerste uur: Rik Kous
“Ik was er al bij toen Teunis alleen al het idee kreeg, om voor zichzelf te beginnen.
En niet alleen ik, wij waren met een groep van zo’n elf personen. Met z’n allen zijn
wij met een zaklamp het terrein aan de Van Zuijlen van
Nieveltlaan eens gaan bekijken. ‘Een moment, om nooit
te vergeten.’ Het was en is een mooie ruimte, die goed
geschikt is dus gingen wij aan het werk. In een tijdsbestek van drie maanden hebben wij het van binnen ingericht. Omdat ik al met pensioen was, kon ik ook overdag
makkelijk mijn handen uit de mouwen steken. Dat deed
ik voor Teunis graag, omdat ik in zijn werkwijze geloof.
Zeker ook omdat Rina, mijn dochter, naar RuiterActief zou
gaan. Je bouwt dan als het ware mee voor je kind.
Rina was één van de eerste deelnemers. De begintijd was
speciaal. Wij deden alles samen. Bij elke boodschap stapten wij met elkaar in de auto. Dan gingen wij bijvoorbeeld
naar Ikea en dronken wij daar ook een kopje koffie.
RuiterActief is groter geworden en dan verandert er ook iets. Ik ken niet meer iedereen. Maar de sfeer is dezelfde gebleven en dat is het allerbelangrijkst. Daarom
is het ziekteverzuim ook zo laag, dat zegt wel iets. Het is ook goed, dat het bedrijf
gegroeid is, dat bewijst dat de principes van Teunis bij veel mensen weerklank vinden.
Ik ben vrijwilliger gebleven, al doe ik nu wat rustiger aan. Op vrijdag ben ik chauffeur en daarnaast doe ik ritjes met de vrachtwagen, om de spulletjes naar de bedrijven terug te brengen. De artikelen die wij in de productie hebben gemaakt, zien
er netjes uit. Als er meer te doen is, wil ik best een handje helpen. Voor Teunis doe
ik dat graag, maar ook voor de rest. Hij is zelf ook zo attent, hij legt ons als vrijwilligers echt in de watten. Want hij doet alles wat hij doet met echte aandacht en dat
voel je in alles.”

Afscheid Annemarie van Veldhuisen
Beste Teunis
en Gerie
Van harte gefeliciteerd met het
10-jarig jubileum van RuiterActief.
Ja Teunis, er staat een stukje tekst
in RuiterNieuws waarvan jij nog
geen weet hebt.
In de afgelopen 10 jaar is RuiterActief een begrip geworden.
Als team willen wij jullie bedanken
voor de fijne werkplek, bedankt
voor het vertrouwen wat jullie in
ons hebben.
Teunis, je creëert en biedt kansen
voor de mensen om je heen, met
de mogelijkheden die bij hen passen. Wat je hiervoor doet wordt
met grote passie en positieve aandacht uitgevoerd. De persoonlijke
betrokkenheid is groot, dit wordt
gewaardeerd! Wij kijken er naar uit
om nog vele jaren samen te werken
met en voor de deelnemers. Teunis
en Gerie, bedankt voor alles wat
jullie voor ons betekenen.
Team RuiterActief en
RuiterWerkt

Wist u dat...
... Leontien, Betsie en Marleen al vanaf
het eerste uur meewerken?
... zij alle drie enorm in hun taken
gegroeid zijn?
... Marleen als stagiaire begon en nu
manager kwaliteit en procesbeheerder
is?
... Betsie begon als interieurverzorgster
en nu assistent begeleider is?
... Leontien als bewegingsagoog begon
en nu directiesecretaresse is?
... Margaret als vrijwilliger begon en nu
directiesecretaresse is?
... wij als orthopedagoog voor 18+
Jacqueline Arts via Careander
kunnen inzetten?
... Jolanda de Jong er is als
orthopedagoog voor de kinderen
vanaf 4 tot 18 jaar, via Careander?

Afgelopen maart heeft Annemarie van Veldhuisen, één van onze begeleiders,
afscheid genomen als begeleider van RuiterActief. Ilse van Drie en Kevin
Waaijenberg, onze hulpjournalisten, hebben haar geïnterviewd voor RuiterNieuws.
Annemarie vond het altijd erg leuk, om bij RuiterActief te werken. Dat kwam vooral
door de leuke deelnemers en de leuke collega’s. En dan doe je het werk met plezier.
“Ik probeerde voor mijzelf en voor de deelnemers op de groep van elke dag een
leuke dag te maken. Ik voelde mij er verantwoordelijk voor, dat iedereen het naar
zijn of haar zin zou hebben. Bovendien wilde ik graag de deelnemers wat leren en
in mijn ogen kan dat alleen goed,
wanneer je met plezier en de
nodige persoonlijke aandacht
bezig bent. Iedere deelnemer is
anders en daar moet je op in
kunnen spelen. De één heeft wat
meer begeleiding nodig dan de
ander, maar aandacht is er voor
iedereen.
In het begin heb ik veel gewerkt,
maar op het laatst nog maar één
dag per week en soms nog een
keertje extra, om in te vallen. De
activiteiten hier vond ik allemaal
leuk om te doen. Heel speciaal is
toch wel de snoezelmiddag met
Helmi geweest. Ook bijzonder
waren de wandelingen, die wij
samen hebben gemaakt. Iets minder leuk was het opruimen van al de viezigheden,
maar dat viel eigenlijk wel mee en het hoorde gewoon bij het werk.
Ik heb hier veel geleerd, juist omdat elke deelnemer uniek is met zijn of haar eigen
persoonlijkheid en omdat de begeleiding daar op afgestemd is. Dan moet je zelf
ook flexibel zijn en naar iedereen goed kijken en luisteren.
Nu ga ik iets heel anders doen, dat zal veel mensen wel voor een deel verbazen. Ik
ga thuis werken, op het kantoor van ons eigen installatiebedrijf. Maar ik ga nog
meer doen, want mijn hart ligt bij de pleegzorg. Kinderen die niet thuis kunnen
wonen, komen tijdelijk bij ons wonen. Dat doen wij nu ook al. Op dit moment woont
er bijvoorbeeld een meisje bij ons vanuit Stichting Tsjernobyl in Lunteren. Zij verblijft
7 weken bij ons en gaat samen met andere kinderen uit haar eigen klas naar school.
Al met al zijn dat mooie, nieuwe uitdagingen waar ik tijd voor nodig heb, om deze
goed uit te voeren. Daarom ga ik weg bij RuiterActief. Je moet immers keuzes
maken, omdat je niet alles tegelijk kunt doen. Maar voor een kopje koffie bij
RuiterActief heb ik altijd tijd!”

Als je een andere plek nodig hebt dan op
school
Soms zijn er redenen, waarom het op school minder goed gaat en je een andere
plek nodig hebt. Je bent echter wel leerplichtig, dus school kun je niet zomaar laten
gaan. Ook in dat geval kun je bij RuiterActief terecht.
Samen met school en ouders gaan wij in gesprek, welke plek passend is. Dit kan zijn
op één van de locaties van RuiterActief, maar een externe stageplaats behoort ook
tot de mogelijkheden.
Het is uiteraard anders dan op school, maar toch kun je van alles leren, op je eigen
manier en in jouw eigen tempo. Dat is allemaal mogelijk bij RuiterActief.

Keurmerk Zoönosen
voor zorgboerderij
Hier hebben wij het de vorige keer
ook over gehad, maar omdat het zo
belangrijk is, doen wij het nog een
keer. Als je met dieren werkt, moet
je er extra goed voor zorgen, dat
alles schoon is. Dat heet hygiëne.
Het toepassen van hygiëne moet,
omdat er bepaalde ziekten zijn, die
van de dieren op de mens kunnen
overslaan. Die ziekten heten zoönosen. Uiteraard wil je voorkomen, dat
ziekten van dieren op de mens overslaan. Op de zorgboerderij is hygiëne en veiligheid heel belangrijk.
Wij hebben dit keurmerk en dan
weet je, dat wij een zoönosen-verantwoord bedrijf hebben. De kans,
dat je bij ons een ziekte oploopt van
de dieren, is dus heel erg klein, want
wij zorgen er goed voor, dat alles
netjes en schoon is en dat wij op de
juiste wijze met de dieren omgaan,
door bijvoorbeeld vaak onze handen te wassen. Het keurmerk betekent, dat je daarop mag vertrouwen.

Dorine van Ravensberg: van onderzoeker naar
creatief vrijwilliger
Dorine van Ravensberg is bijna tien jaar geleden met RuiterActief in contact gekomen. Zij is bewegingswetenschapper en heeft als zodanig al meerdere onderzoeken naar de combinatie van gezondheid, beweging en mensen met een beperking
gedaan. “In de krant las ik een artikel over Teunis Ruiter, dat hij wilde beginnen met
RuiterActief en dat hij daar een fitnessruimte bij wilde. Hij had het idee, dat het
goed zou zijn om fitness in dagbesteding te integreren, zodat ‘zijn’ mensen ook als
vanzelf meer zouden gaan bewegen. Dat sprak mij zeer aan en ik heb hem destijds
gebeld. Wij hadden een leuk en goed
gesprek en daarna hebben wij subsidie
aangevraagd, om de fitness op te zetten.
Want hoe doe je dat als je rekening wilt
houden met mensen met een beperking.
Je wilt het zo inrichten, dat het stimulerend werkt, dat het geen straf is zoals bij
zoveel andere mensen. Als je subsidie
voor zo’n onderzoek krijgt, moet je ook
resultaten laten zien. Dus hebben de medewerkers twee jaar lang van alles bijgehouden, zoals bij voorbeeld de
buikomvang en het gevoel van gezond
zijn. Ik gaf ook regelmatig een avond voorlichting aan ouders en verzorgers, om uit
te leggen waar wij mee bezig waren. Al met al is het een groot succes met aantoonbare resultaten geworden. Qua motoriek en qua conditie zijn de deelnemers
vooruitgegaan. Zo zijn de deelnemers meer gaan bewegen, terwijl zij voordien die
neiging niet hadden. Het was toen uniek in Nederland en dat is het volgens mij op
deze manier-geïntegreerd in de dagbesteding- als een vanzelfsprekendheid, nog
steeds. Het doet mij ook goed, dat wij de methode om mensen aan te moedigen,
om te ‘belonen’, nog steeds toepassen. Ik ben er dan wel niet meer bij betrokken,
maar ik zie mijn werk wel aan de muur hangen, dat is heel leuk.”
Dorine is inmiddels met pensioen. Maar zij is ook beeldend kunstenaar en nu werkt
zij als creatief vrijwilliger bij RuiterActief... “Ik vind het prettig, om op een andere manier met de deelnemers bezig te zijn, om via hun creativiteit allerlei dingen te laten
ontdekken. Ik probeer elke week iets anders te doen en dat varieert van gedichten
tot bloemen van klei maken. Iedereen is creatief, maar soms moet je een beetje
hulp krijgen, om het te ontdekken.”

Een kijkje op de boerderij De Gruttohoeve
Het is een zaterdag in mei, licht bewolkt met een zacht briesje, ideaal weer om buiten te zijn. Deze dag zijn zo’n 24 kinderen
naar Stroe voor de zaterdagopvang gekomen. Er is zoveel ruimte op de boerderij, dat je niet eens merkt dat er 24 kinderen
zijn. Je ziet ook, dat de verschillende kinderen gewoon met elkaar spelen. Hier hoort iedereen erbij.
Bettine en Felix voeren samen de mini varkens met brood. Eerst wordt met hele boterhammen gevoerd, totdat Anne, de begeleidster, voordoet dat je het brood ook in stukjes kunt scheuren. Dan wordt het veel leuker want dan heb je meer te verdelen. Anne liep eerst stage en is als begeleidster gebleven. “Gaaf werk dit. Het ene kind houdt van stoer mannenwerk, het
andere juist van damesachtige dingen en er is van alles tussen in. Dat zorgt voor veel afwisseling en is bovendien uitdagend,
om het iedereen naar zijn zin te maken. In de paardenstal zit een oudere jongen lekker rustig in een schommelstoel naar muziek te luisteren. Hij is verdiept in zijn eigen wereld.
Malou, die als stagiaire begon en gebleven is, voetbalt met een groepje meisjes. Charlène van bijna 11 jaar is een van hen.
“Ik ben hier om de zaterdag, het is heerlijk hier met al die dieren. Ik mag ze verzorgen en knuffelen. Ik woon in Veenendaal
en ga in Arnhem naar school.” Ondertussen holt Teusje langs in zijn zoefzoef, een soort looprolstoel. Heen en weer op hetzelfde pad, in zijn eigen tempo, met een brede glimlach en lekker op zichzelf. In een tuinrusthuisje zijn Wilbert en Matthijs,
van 8,5 en 8 jaar. Zij zitten bij elkaar in de klas en zij zijn druk bezig, om hun coins te wassen. Wilbert vindt het niet altijd leuk,
om naar de Gruttohoeve te gaan. “Als ik thuis net met iets leuks bezig ben, wil ik niet weg. Maar als ik hier eenmaal ben, vind
ik het wel leuk. Als ik weer naar huis moet, is het hetzelfde, dan wil ik weer liever hier blijven en doen waar ik mee bezig ben.”
Matthijs heeft dat niet, die vindt alles geweldig. “Hier kan ik lekker spelen!”
Lekker spelen, lekker bezig zijn, dat is wat je op de Gruttohoeve kunt. Voor jong en oud is het een inspirerende en rustgevende omgeving, waar je vooral jezelf kunt zijn. Daar knapt ieder mens van op.

Station Hoevelaken

Welkom!
Ook bij RuiterWerkt willen steeds
meer mensen aan de slag. Gelukkig kunnen wij ook voldoende
werkzaamheden aanbieden, om
deze mensen een kans te bieden.
Nieuw bij ons zijn:
• Azis ElGharbani uit Ede
• Derk Hendriksen uit Putten
• Henrieke Rosman uit Barneveld
• Jori Schrijver uit Putten
• Koen Guliker uit Nijkerkerveen
• Martijn van Harten uit Barneveld
• Vahid Moteabbed uit Putten
Fijn dat jullie onze teams komen
versterken.

Wist u dat...
... wij er weer een postwijk bij hebben?
... Kathleen en Jolijn in deze wijk de
post bezorgen?
... zij dat op de fiets doen?
... zij dus elke dag lekker in de
buitenlucht zijn?
... Kia Jafarzadeh jarenlang
vrijwilligerswerk bij RuiterActief
heeft gedaan als chauffeur?
... dat wij Kia bij RuiterActief via de
participatiewet nu een betaalde
baan hebben gegeven?
... hij daar heel blij mee is en wij ook?
... wij de rotonde Harselaarseweg/
Nijkerkerweg, vlakbij
Industrieterrein West, toegewezen
hebben gekregen?
... Richard van der Meer, ‘onze
hovenier’, daar een mooi ontwerp
voor gaat maken?
... wij daarna de rotonde gaan
aanleggen?
... de medewerkers van RuiterWerkt
i.s.m. De Pluktuin deze rotonde
gaan onderhouden?
... wij op deze manier steeds meer
werk krijgen en dus ook meer
kansen creëren voor onze mensen?
... wij altijd mee willen praten met
ondernemers in Barneveld en
omstreken over onze
mogelijkheden?

Reizigers vanaf de Barneveldse stations weten het misschien wel: de Toezichthouders die daar lopen en heel goed werk doen, horen bij RuiterWerkt. Iedereen
is er al helemaal aan gewend en de Toezichthouders horen erbij.
Wij zijn blij dat wij nu weer een
nieuw station toe mogen voegen, omdat dat ook betekent dat
wij voor nog meer mensen werk
hebben. Het gaat om het station
Hoevelaken. Het lijkt een klein
stationnetje, maar het is daar
vaak behoorlijk druk en de Toezichthouders helpen, om alles in
goede banen te leiden. Eén van
hen is Ibrahim Khasaana, die een
taalstage loopt. Ook Ronald van
Vliet is in Hoevelaken werkzaam.

Station Nijkerk
RuiterWerkt heeft een pilot gehad met de gemeente Nijkerk voor station Nijkerk.
Deze pilot was tegelijkertijd ook een mooie samenwerking met De Meerwaarde
uit Barneveld. Met een groepje van deze leerlingen is in de proefperiode, dus tijdens de pilot, een grote schoonmaak gehouden bij de fietsen. Op het station
stonden veel fietsen die er allang staan en waarvan je dus niet weet of er nog wel
een eigenaar van is. Al die fietsen hebben een tie-rib gekregen, zodat de toezichthouders weten of ze er al heel lang staan of niet.
Bovendien stonden er op dat station overal fietsen verspreid, ook op bijvoorbeeld de blindengeleidenpaden. Daar mogen natuurlijk geen fietsen op staan,
maar ja, wanneer je haast hebt,
legt iedereen ze daar dan toch
neer. Uiteindelijk zijn er 139 fietsen
naar het depot gegaan, de zogenaamde weesfietsen. Dat was best
een grote klus, het station knapte
er goed van op en de leerlingen
vonden het leuk om te doen. Voor
Nijkerk was dit een pilot, voor de
docent en de leerlingen was het
een snuffelstage.

Jos Houben, lid van de Raad van Advies
Velen zullen zijn naam nog als de vorige burgemeester van de gemeente Barneveld kennen. Je ziet of hoort niet meer zoveel
van hem, maar hij is er nog wel degelijk, echter niet meer in het openbaar bestuur, maar wel als betrokkene bij diverse
gezondheidsorganisaties en dat in verschillende functies. Zo ook bij RuiterActief, waar hij lid is van de Raad van Advies.
“Ik heb Teunis altijd erg graag gemogen en toen hij mij vroeg als lid van de Raad van Advies heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik
vond het ook een verstandige stap van hem, om zo’n raad in te stellen. Wij als Raad van Advies vormen een echte
klankbordgroep, waar Teunis met zijn plannen voor de toekomst terecht kan, maar ook kan vertellen hoe de situatie nu is en
waar hij zoal tegenaan loopt. De gezondheidszorg is zeer in beweging en je moet als RuiterActief steeds op de veranderingen
inspelen, die de overheid je oplegt. Dat is een hele klus. Ik heb de nodige ervaring opgedaan en in de Raad van Advies kan
iedereen vanuit zijn eigen kennis en kunde als klankbord fungeren.”
De Raad van Advies komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar. “Je bent dus wel op afstand en dat is juist goed. Wat mij opvalt
bij RuiterActief zijn de korte lijnen en de toegankelijkheid van Teunis. Men kent hem echt en dat laagdrempelige is heel
belangrijk, dat zet de toon en verhoogt de sfeer. Het is ook knap, want Teunis moet op meerdere niveaus werken: soms helpt
hij mee op de groep, hij is de manager van het geheel, hij ontwikkelt ideeën. Teunis is het gezicht naar buiten, hij moet
onderhandelen met gemeenten en hij draait zijn hand er niet voor om, om ook als chauffeur bezig te zijn. Door dat laatste,
dat altijd betrokken zijn bij de deelnemers, blijft het heel gemoedelijk, kleinschalig, al is de organisatie gegroeid. Juist omdat
Teunis zich altijd richt op de groei van ‘zijn’ mensen, heeft hij de focus goed. Je groeit immers alleen door het contact met
andere mensen. In het contact maken is Teunis op zijn allerbest.”

Contactgegevens

RuiterActief

Directeur RuiterActief
Dhr. T. Ruiter
Locatie Barneveld
Van Zuijlen van Nieveltlaan 54
0342 - 423880
info@ruiteractief.nl
www.ruiteractief.nl

Zorgboerderij
“De Gruttohoeve”
Gruttoweg 20
3776 PZ Stroe

Raad van Advies
Mr. J.A.L.M. Houben
Dhr. H. Morren
Mr. M. Rebel
Adviserend arts
Dr. J. Porte

Teksten RuiterNieuws
Judith v.d. Wildenberg
Tekstproductie en
communicatieprojecten
Tel. 0342 - 490508

Jenneke Cornet,
de vertrouwenspersoon
Als je ruzie met iemand hebt, dan is het de bedoeling
dat je die samen uitpraat. Soms heb je daarbij een
begeleider nodig. Het kan echter ook zo zijn, dat je je
zo naar voelt, dat je het niet met iemand kunt oplossen
of dat je je helemaal niet veilig voelt. Dan kun je terecht
bij Jenneke Cornet, de vertrouwenspersoon. Dat is
iemand, die niet bij RuiterActief werkt, maar er wel bij
betrokken is.
“Ik ken Teunis al heel lang, vanaf het moment, dat hij
als groepsbegeleider werkte. In die tijd werkte ik als
maatschappelijk werker bij de SPD (Sociaal
Psychologische Dienst) en was ik gedetacheerd naar de
dagbesteding waar hij destijds werkte. Toen hij later
voor zich zelf met RuiterActief begon, hebben wij altijd
een lijntje tussen ons open gehouden. Al vrij snel belde
hij mij met de vraag of ik maatschappelijk werker op
afroepbasis wilde zijn. Natuurlijk! Met de groei van
RuiterActief vroeg hij of ik vertrouwenspersoon wilde
worden. Dat wilde ik ook. Mijn man, Jan de Mol, werkte
intussen als vrijwillig chauffeur bij RuiterActief. Zo waren
wij samen betrokken, dat had wel iets extra’s.”
Jenneke heeft als vertrouwenspersoon nog niet in actie
hoeven te komen “Het gaat gewoon goed. Het is wel
belangrijk in een organisatie, dat er een
vertrouwenspersoon is. Ik ben er als er situaties zijn
waar je met elkaar niet uit komt of als je geen gehoor
vindt. De meeste mensen weten nu wel dat er een
vertrouwenspersoon is. Het doet mij echter goed, dat
ik in deze functie nog niet nodig ben geweest.”

Contactgegevens

RuiterWerkt
Directeur RuiterWerkt
Dhr. T. Ruiter
info@ruiterwerkt.nl
www.ruiterwerkt.nl

Centaal Station Barneveld
Stationsplein 4, 3771 ES Barneveld

Station Barneveld Zuid
Zuidehoenderlaan 45,
3771 MN Barneveld

Tuiter De Beer
Marchandweg 45, 3771 MN Barneveld

Station Barneveld Noord
Stationsweg 187, 3771 VG Barneveld

Station Hoevelaken
Stoutenburgerlaan 23,
3836 PC Stoutenburg

De Meerwaarde
Rietberglaan 6, 3771 RD Barneveld

