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Spreekbeurtkaart:
geheimen van de koelkast
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Spreekbeurtkaart:
geheimen van de koelkast
Een koelkast gebruik je om eten en drinken in te _ _ _ _ _ _ en
langer vers te houden. Door de lage temperatuur groeien
bacteriën minder snel. Wel moet je natuurlijk op de houdbaar-
heidsdatum letten van eten en drinken in de koelkast.

In een koelkast is het kouder dan buiten de koelkast. Het is daar
zo koud door het _ _ _ _ _ _ _ _ _ van een speciale vloeistof.
Hierdoor wordt warmte weggenomen uit de koelkast en uit de
spullen die daarin staan.

De verdampte vloeistof wordt aangezogen door de compressor
en dan samengeperst. De _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ maakt de damp
weer vloeibaar en voert deze af naar de achterkant van de
koelkast. Hierbij komt warmte vrij.

Aan de achterkant van de koelkast zit een zwarte buis in de vorm
van een rooster. Dit is de _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
De _ _ _ _ _ _ _ _ _ geeft de warmte die uit de koelkast is
gehaald af aan de omgeving.

Als de warmte is afgegeven, begint alles weer van voor af aan. De
vloeistof gaat dus steeds rond. De koude vloeistof loopt weer
naar de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ van de koelkast.
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DAT IS SHARELLA.

DIT IS BAS.

2

Kies met wie je mee wilt doen. Heb je zin in
proefjes? Doe dan mee met Bas en Sharella.
Lees alleen de blauwe bladzijden.
Wil je de antwoorden opzoeken?
Doe dan mee met Kim en Chen.
Lees alleen de groene bladzijden.

Neem een schrift om de antwoorden
op te schrijven en tekeningen te
maken.

Maak alle opdrachten van de
groene of de blauwe bladzijden
en vind het codewoord.

Als je klaar bent, maak dan
een kopie van de spreekbeurtkaart.
En vul de codewoorden in.

Als je een spreekbeurt gaat
houden, gebruik dan de
spreekbeurtkaart en je schrift.

WIJ HOUDEN VAN
EXPERIMENTEREN.

DIT IS KIM.DAT IS CHEN.

ZO ONTDEKKEN
WE STEEDS IETS NIEUWS.
DOE JE MET ONS MEE?

WIJ VINDEN HET LEUK
OM VAN ALLES OP TE

ZOEKEN.

IETS UITPROBEREN
EN DAN KIJKEN WAT
ER GEBEURT. DOE JE

MET ONS MEE?

Wil je ook alles
weten over
de koelkast?
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Iedere dag pakken Bas, Sharella, Kim en Chen wel iets uit de koelkast.
Net als jij. Melk, boter, fruit of kaas. Alles blijft lekker koel én vers. Maar hoe
werkt zo’n koelkast? Hoe blijft het eten en drinken koel? En wie regelt de
temperatuur? Bas, Sharella, Kim en Chen willen het weten en gaan op
onderzoek uit. Doe je mee?

Hoe werkt een koelkast?

JA, HET KOMT
UIT DE KOELKAST.

DAARIN BLIJFT ALLES
LEKKER KOUD.AH, LEKKER ZO’N

KOUD DRANKJE.

NOU, DAT
GAAT NIET PASSEN.
ER IS ALLEEN PLEK

VOOR ETEN EN
DRINKEN.’

KOEL? KOUD?
MOOI, KAN IK ER
OOK EVEN IN?

OTIB_Boekje_KoelkatOpaakaa
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Waarvoor gebruik je een koelkast?
Ex

pe
rim

en
te

er

• Pak twee glazen of bekers.
• Vul ze met melk.
• Hoe ziet de melk eruit? Hoe ruikt de melk? Schrijf het op.
• Zet één beker in de koelkast. De andere zet je naast de koelkast. Zorg dat

niemand de melk opdrinkt. Leg er bijvoorbeeld een briefje bij met ‘Niet
opdrinken’.

• Bekijk de melk een paar uur later. Hoe ziet de melk eruit? Hoe ruikt de
melk? Schrijf het op.

• Doe een dag later hetzelfde. Schrijf op hoe de melk ruikt en eruit ziet. Wat
is er gebeurd?

Door de koele omgeving in een koelkast blijven eten en drinken langer vers en
houdbaar. Een lage temperatuur gaat de groei van bacteriën tegen.

De temperatuur in de koelkast is lager dan de temperatuur erbuiten.
In de koelkast zit een knop waarmee je de temperatuur regelt.

Ga op zoek naar een koelkast bij
jou op school.
• Hoeveel zijn er en wat

staat erin?
• Zoek in iedere koelkast de

knop waarmee je de
temperatuur regelt.
Kijk op welke stand hij staat.
Schrijf het op.

EH… JA,
WAAR ZAL IK DE

KNOP OPZETTEN? WAT IS
JE LIEVELINGSCIJFER?

NEE JOH,
ZO WERKT DAT NIET.

DIE CIJFERS GEVEN DE
TEMPERATUUR AAN.

Een koelkast gebruik je om eten en drinken in te

_ _ _ _ _ _.

Codewoord: _ _ _ _ _ _

Dag 1 10.00 uur De kleur is wit. De melk is wit en ruikt goed.
De melk ruikt goed. Er is geen verschil met de melk

in beker 1.

Dag 1 16.00 uur
Dag 2 10.00 uur
Dag 2 16.00 uur

Datum Tijd Beker 1 In de koelkast Beker 2 Naast de koelkast

OTIB_Boekje_KoelkatOpaakaa



NEE JOH. CHIPS
BLIJFT BUITEN DE

KOELKAST AL MAANDEN
GOED. MAAR… DAT GAAT
DEZE ZAK NIET REDDEN.

IK HEB EIGENLIJK
WEL TREK!

WAT DOE JE NOU?
CHIPS HOEF JE NIET IN DE
KOELKAST TE BEWAREN.

5

Ontdek

Waarvoor gebruik je een koelkast?
In de koelkast zit een knop waarmee je de temperatuur in kunt stellen.
De temperatuur in een koelkast is meestal 3, 4 of 5 graden. Dat is een stuk
koeler dan in de rest van de omgeving. In huis is het vaak 20 graden.

Door die lage temperatuur blijft het eten en drinken niet alleen lekker koel,
maar ook langer vers. Bij een lage temperatuur bederft voedsel minder snel
omdat bacteriën minder snel groeien.

• Hoeveel koelkasten zijn er bij jou op school? En wat staat er in?
Schrijf het op.

Neem de tabel over in je schrift en beantwoord de volgende vraag.
• Hoe lang blijven deze spullen houdbaar, denk je? Je kunt ook op Internet

zoeken of je hier iets over vindt.

Je moet vlees of brood
bevriezen als je het echt
lang wilt bewaren. In een
vriezer waar de temperatuur
onder de 0 graden is, blijft
vlees wel drie tot zes
maanden goed.

• Deze boodschappen mag jij opruimen. Schrijf
de boodschappen in je schrift en
zet erachter waar je ze opruimt:

in de kast,
in de koelkast,
of in de vriezer.

Eten en drinken In de koelkast Buiten de koelkast

Melk 5 dagen 2 uur
Ham
Boter
Vla
Appelsap
Kaas

MAAR ZO
BEDERFT HET
MINDER SNEL.

Een koelkast gebruik je om eten en drinken in te

_ _ _ _ _ _.

Codewoord: _ _ _ _ _ _
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Hoe koelt een koelkast?
Ex

pe
rim

en
te

er

Hoe komt het dat een koelkast koud is, denk je? Kies een antwoord en schrijf de
zin over in je schrift.
• De koelkast wordt koud gemaakt doordat er kou in wordt gestopt.
• De warmte wordt eruit gehaald, waardoor de koelkast koud wordt.

Doe het volgende experiment om zeker te weten of je antwoord goed is.
Misschien weet je dan meer.

Doe samen met een klasgenoot dit experiment.
Je hebt nodig: nagellakremover,
parfum, water en watjes.
• Doe wat remover op een watje

en smeer je onderarm er mee
in. Hoe voelt dat op je arm?

• Doe hetzelfde met het parfum
en met het water.

• Bij welke vloeistof voelde je
arm het koudste aan?

Om te verdampen heeft een vloeistof warmte nodig. Water verdampt bij 100º C.
Nagellakremover verdampt bij een veel lagere temperatuur (lager dan 0º graden).
Als je nagellakremover op je arm smeert (waar het dus meer dan 0 ºgraden is),
wil de vloeistof meteen verdampen.
Het heeft hiervoor wel een beetje
warmte nodig. Deze warmte haalt
de vloeistof van je arm. Daarom
voelt het zo koud.

De warmte uit de koelkast
verdwijnt ook door verdamping
van een speciale vloeistof.
De koelkastvloeistof wil heel
graag verdampen en heeft
hiervoor warmte nodig. Deze
warmte haalt de vloeistof uit de
producten in de koelkast.
Die worden dan dus lekker koud.

BAH!
WAT IS DIT?
WAT STINKT

HET!

STINKEN?
DIT IS MIJN DUURSTE

PARFUM. TROUWENS, HET
GAAT ER NIET OM HOE HET
RUIKT. HET GAAT ER OM

HOE HET VOELT.

Een koelkast koelt door het

_ _ _ _ _ _ _ _ _ van vloeistof. Hierbij is warmte nodig, die uit de producten

van de koelkast wordt gehaald. Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _

OTIB_Boekje_KoelkatOpaakaa
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Hoe koelt een koelkast? Ontdek

Een koelkast koelt door het

_ _ _ _ _ _ _ _ _ van vloeistof. Hierbij is warmte nodig, die uit de producten

van de koelkast wordt gehaald. Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _

De binnenkant van een koelkast wordt koud door verdamping van een
speciale vloeistof. Door verdamping verdwijnt de warmte uit de binnenkant
van de koelkast en ook uit de spullen die erin staan.

Schrijf de zinnen die fout zijn in je schrift. Zet er achter hoe het wel werkt.
• Een koelkast wordt koud doordat de warmte eruit wordt gehaald.
• Een koelkast wordt koud doordat er kou in gestopt wordt.
• Als vloeistof in damp verandert, heet dit bevriezing.
• Bij verdamping stijgt de temperatuur van de omgeving.

De temperatuur in een koelkast moet altijd gelijk blijven. De koelkast moet
harder werken om dezelfde temperatuur te houden als de deur van de
koelkast openstaat en er warmte binnenkomt.

In welke situaties moet de koelkast harder werken om koud te blijven? Schrijf
deze op in je schrift.
• Als het buiten koud is.
• Met een warm restje gebraden kip

in de koelkast.
• Als het buiten warm is.
• Met een paar dozen ijs

in de koelkast.

PAK NOU MAAR WAT.
ALLE KOU VERDWIJNT ALS
JE DE DEUR ZO LANG

OPEN LAAT.

ER ZIT GEEN
KOU IN DE KOELKAST…
EN OOK GEEN SINAS!

OTIB_Boekje_KoelkatOpaakaa



Wat gebeurt er met de verdampte
vloeistof?

8

• Neem een thermometer.
• Meet de temperatuur in en

naast de koelkast. Doe bij
het meten in de koelkast
steeds de deur dicht en
wacht 3 minuten.

• Neem de tabel over in
je schrift en schrijf je
antwoorden op.

• Waar is het kouder in de koelkast?
• Hoe komt dit?

Soms ‘slaat de koelkast aan’, dan maakt hij een zacht brommend geluid.
Vooral bij oude koelkasten hoor je dit goed. Bekijk de achterkant van de
koelkast.
• Welk apparaat maakt dit geluid?

Teken het na in je schrift of zoek de naam op.

Dit apparaat aan de achterkant van de koelkast zuigt de damp weer aan.
Dit noem je een compressor.
De compressor perst de damp
samen, waardoor het weer in
vloeistof verandert.
Zo blijft het altijd dezelfde
temperatuur in de koelkast.

• Wat zorgt ervoor dat de
compressor aanslaat,
denk je?

Hoeveel graden is het…. Temperatuur

Naast de koelkast
Achter de koelkast
Bovenin de koelkast
In de groentenla
In de deur

Ex
pe

rim
en

te
er

TOCH GEK DAT
DIT EEN KOELKAST HEET.
HET IS HIER BEHOORLIJK

WARM.

DAT KOMT DOOR
DE COMPRESSOR. VOOR
DE KOU MOET JE IN DE

KOELKAST ZIJN.

De verdampte vloeistof wordt samengeperst, vloeibaar gemaakt en

afgevoerd naar de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ aan de achterkant van de koelkast.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OTIB_Boekje_KoelkatOpaakaa



Wat gebeurt er met de verdampte
vloeistof?

Ontdek

9

Bij verdamping ontstaat damp. De koelkast wil deze damp kwijt. Hoe doet de
koelkast dat?

• Maak een tekening van de achterkant van de koelkast. Wat denk je dat hier
gebeurt? Je mag dit ook opzoeken in een boek of op Internet.
Geef met een pijl aan op je tekening waar de compressor zit.

Aan de achterkant van de koelkast zit een compressor. De compressor achter
de koelkast zuigt de damp aan en perst dit samen. Zo verandert de damp weer
in vloeistof.

Schrijf de zinnen over in je schrift. Zet er achter goed of fout.

• Als de vloeistof is verdampt, verdwijnt het uit de koelkast.
• De compressor zorgt ervoor dat de damp weer opnieuw vloeistof wordt.
• De vloeistof van een koelkast moet regelmatig aangevuld worden.
• Als je goed in de koelkast

kijkt, zie je de compressor.

WAT
DOE JIJ NOU?

DAT HOEF JIJ NIET
TE DOEN. DAAR ZORGT
DE KOELKAST TOCH

ZELF VOOR?!

IK ZORG DAT
DE KOELKAST GENOEG
VLOEISTOF HEEFT OM TE
VERDAMPEN. ZO BLIJFT
MIJN COLA LEKKER

KOUD.

De verdampte vloeistof wordt samengeperst, vloeibaar gemaakt en

afgevoerd naar de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ aan de achterkant van de koelkast.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OTIB_Boekje_KoelkatOpaakaa
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er Wat doet de compressor met de

vloeistof?
De achterkant van de koelkast zie je niet, maar is wel belangrijk. Er zit een
zwarte buis in de vorm van een rooster. Dat is de condensor.Waar zou de
condensor voor zijn?

Vraag aan je juf, meester of iemand anders
of ze de koelkast iets kunnen verschuiven,
zodat je de achterkant goed kunt zien.

• Voel voorzichtig aan de condensor.
• Wat voel je? Schrijf dit op in je schrift.

Er loopt vloeistof door de condensor heen.
De condensor geeft de warmte die uit de
koelkast is gehaald af aan de omgeving.
Waarom denk je dat de condensor deze
vorm heeft? Doe een experiment om dit
uit te vinden.

• Neem een smal hoog glas en
een breed laag glas. Doe in
beide glazen 200 cl warm
water van precies dezelfde
temperatuur. Dek de glazen
af met een onderzetter, zodat
de warmte er niet uit kan.
Meet na 10 minuten de
temperatuur in beide glazen.
Welk water is het meeste
afgekoeld?

• Wat heeft dit experiment te
maken met de vorm van de
condensor?

10

NEE, MISSCHIEN
BLIJFT HET WATER WEL

WARM. NOG 2 MINUTEN EN
DAN METEN WE DE

TEMPERATUUR.

ZIE JIJ HET
WATER AFKOELEN?

Aan de achterkant van de koelkast zit een zwarte buis in de vorm van een

rooster. Dit is de _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _

OTIB_Boekje_KoelkatOpaakaa
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Wat doet de compressor met de
vloeistof?

Ontdek

Aan de achterkant van de koelkast zit een zwarte buis in de vorm van een

rooster. Dit is de _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _

• Je hebt de achterkant van de koelkast al getekend, dus je weet hoe deze
eruit ziet. Welke tekening is goed? Schrijf de letter op in je schrift.

Je ziet een lange buis. Dat is de condensor. De condensor geeft warmte af aan
de omgeving. Deze buis zorgt ervoor dat alle warmte uit de koelkast wordt
afgevoerd.

Er zijn meer elektrische apparaten die warmte afgeven via een buis of rooster.
• Ga op zoek naar

voorbeelden.
• Teken de apparaten.
• Geef aan waar de buis

of het rooster zit.
• Welke vorm heeft de

buis of het rooster?
• Leg uit waarom het juist

deze vorm heeft.

• Zijn er ook apparaten
waarbij juist de warmte
nodig is, in plaats van
kou zoals bij de
koelkast? Schrijf het
antwoord in je schrift.

a. b. c.

HE HE, DAT WAS
EEN ZWARE TRAINING. SNEL

EVEN WAT DRINKEN.
HE? WAAR IS DE DEUR VAN DE

KOELKAST GEBLEVEN?

ZO, NU KAN
IK EINDELIJK DE

ACHTERKANT GOED
BEKIJKEN.

OTIB_Boekje_KoelkatOpaakaa
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Wat doet de condensor?
Ex

pe
rim

en
te

er

In de buizen van de condensor geeft de damp warmte af aan de omgeving,
zodat het vloeibaar wordt.

Bekijk de achterkant van de koelkast.
• Is het mogelijk om de vloeistof bij te vullen of uit de buizen van de koelkast

te halen? Zo ja, waar en hoe kan dit?
• Waar gaat de afgekoelde vloeistof in de buizen heen?

Zo wordt de vloeistof voortdurend verplaatst. Het koelen begint weer van
vooraf aan. Dit is een voorbeeld van een kringloop.

De verschillende stappen van de kringloop kun je als een cirkel tekenen.
• Maak de kringloop van de koelkast af en vul de volgende woorden in:

compressor - condensor - vloeistof - ‘koude’ damp - ‘warme’ damp

• Welk ander voorbeeld van een kringloop ken je nog meer?

MAAK JE GEEN ZORGEN, IJS
HEEFT OOK EEN KRINGLOOP. DE
GESMOLTEN IJSJES ZIJN ZO WEER

BEVROREN.

DAAR
GAAT ONS

IJS…

Nadat de condensor de warmte heeft afgegeven, stuurt de condensor de

vloeistof weer naar de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ van de koelkast.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

vloeistof

OTIB_Boekje_KoelkatOpaakaa



13

In de koelkast en aan de achterkant loopt een buizensysteem. Door deze buizen
loopt voortdurend vloeistof.

• Teken het plaatje van de koelkast over. Zet de juiste woorden erbij.
Kies uit: compressor, condensor, damp, vloeistof.

• Maak de buizen met warme damp rood, met koude damp blauw en met
vloeistof geel.

Nadat de vloeistof door de condensor aan de
achterkant de warmte heeft afgegeven, loopt de
vloeistof door een smalle buis weer naar de
binnenkant van de koelkast. Dan begint het koelen
weer van vooraf aan.

Schrijf de zinnen over in je schrift en zet erachter:
goed of fout.
Schrijf bij de foute zinnen hoe het echt in elkaar zit.

• Koelleidingen zorgen ervoor dat de
vloeistof niet beweegt.

• De vloeistof gaat
steeds weer rond.

• De temperatuur van de
damp is
de hele ronde lang
steeds hetzelfde.

• Vloeistof wordt
verplaatst door de
koelleidingen.

• Als de vloeistof warm
is, gaat deze naar de
condensor om de
warmte af te geven.

Wat doet de condensor? Ontdek

Nadat de condensor de warmte heeft afgegeven, stuurt de condensor de

vloeistof weer naar de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ van de koelkast.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HE,
HOE KAN
DAT NOU?

IK-K-K
W-WEET NU WAAR
DE B-B-BUIZEN

ZITTEN.

OTIB_Boekje_KoelkatOpaakaa



Een koelkast is een apparaat dat warmte naar buiten verplaatst waardoor
het binnen koeler is dan buiten. Hierdoor blijven eten en drinken koel en
langer vers. In de koelkast zit een speciale vloeistof. De vloeistof verdampt,
waardoor de warmte uit de koelkast verdwijnt. De compressor zuigt de
damp aan en drukt dit samen. De damp wordt dan weer vloeibaar in de
condensor. De condensor geeft warmte af aan de omgeving. Daarna begint
het koelen opnieuw met de afgekoelde vloeistof.

Hoe werkt een koelkast?

14
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Hierboven zie je de tocht van vloeistof in een koelkast. Druppel Drup Cool legt
de weg af. Hij laat je graag zien wat hij iedere dag meemaakt. Kun jij zijn
verhaal navertellen?
• Schrijf de nummers van de tekeningen op. Schrijf erachter wat er precies

gebeurt.

1 2

3 4

5 6
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Jij als koelkastexpert
Sharella, Bas, Chen en Kim zijn koelkastexpert. Zij controleren of de
temperatuur goed is ingesteld en houden de inhoud van de koelkast in de
gaten. Ben jij ook koelkastexpert? Kijk wat Sharella, Bas, Kim en Chen doen.
Dan weet je wat je taak is.

• Kijk wat er in de koelkasten op school staat.
• Controleer de houdbaarheidsdatum.
• Zet de spullen netjes neer en maak de koelkast schoon met een schone

doek als dit nodig is.

BRRR.
HET IS HIER FLINK

KOUD.

Controle van de temperatuur

• Controleer de temperatuur van de koelkasten en de vrieskist.
• Zet de knoppen eventueel op de goede stand.

Controle van de inhoud
IK DENK DAT

HET VOLDOENDE
IS ALS WE PER DOOS
ÉÉN PAKJE MELK
CONTROLEREN.

HET IS IN
DEZE KOELKAST

7 GRADEN.

DEZE IS GOED
TOT 16 MEI, DEZE

OOK TOT 16 MEI, DEZE
TOT 16 MEI EN DEZE

TOT… 16 MEI.

JA, DAT SNAP IK
OOK WEL! MAAR HOE KOUD
PRECIES? WAT STAAT ER
OP DE THERMOMETER?

DAT IS TE
WARM. IK ZET DE KNOP

OP 4 GRADEN.

WACHT EVEN.
DE HOUDBAARHEIDSDATUM IS

NOG GOED. O, NOU ZIE IK HET!
HET IS SCHIMMELKAAS.

KIJK ALLEMAAL
SCHIMMEL. DEZE

KAAS IS NIET MEER
GOED. HIJ KAN IN DE

AFVALBAK.
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NU MOET DE
KOELKAST VOOR NIETS
HARDER WERKEN OM
ALLES ‘WEER KOUD‘

TE KRIJGEN.
LET JIJ EROP

OF DE DEUR NIET TE
LANG OPENBLIJFT.

AHUM… WILT U
NIET VOOR NIETS

DE DEUR OPEN EN
DICHTDOEN.

Controle van het gebruik
PRIMA, DAN

LET JIJ EROP OF
DE DEUR GOED
DICHT GAAT.

• Blijf een ochtend of een middag in de buurt van de koelkast.
• Kijk of de koelkast goed wordt gebruikt.

HÈ JAMMER.
ER IS GEEN
WORST MEER.
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Wist je dit al?
Lange tijd kon voedsel alleen gekoeld worden met ijs. In Nederland zijn bij
landhuizen en kastelen nog overblijfselen te vinden van ijskelders. In deze
goed geïsoleerde ruimten diep onder de grond bleef het eten goed koel.
Mensen zonder ijskelder kochten het ijs bij de ijsman die iedere dag door de
straten ging.

De eerste huishoudkoelkast was in 1879 te koop. Deze koelkast was erg duur
en maakte veel lawaai.

Als je een koelkast twee keer achter elkaar open doet, gaat de deur de
tweede keer veel moeilijker open. Heb je dit wel eens gemerkt? Dit komt
doordat warme lucht meer ruimte inneemt dan koude lucht. Als je de deur
opent, komt er warme lucht in de koelkast. Doe je de deur dicht, dan koelt die
lucht snel af en krimpt. De deeltjes binnen in de koelkast botsen minder hard
doordat ze afgekoeld zijn. Ze duwen minder hard tegen de deur, dan de
warme deeltjes aan de buitenkant van de koelkast. De warme deeltjes buiten
de koelkast duwen dus de deur stevig dicht.

Er zijn nu niet veel geheimen meer over de koelkast. En op de
spreekbeurtkaart kun je alles nog nalezen. Wil je meer weten?

Kijk op de volgende internetsite: www.praktischtechniek.nl
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