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Summerfun-dagen Raambuurt op 13/14/15 augustus (foto:

Margriet Wiedemeyer)

Knutteldorp is een prima buurt
Vraag de ‘speeltuinmannen’ Victor Zwollo, Bram Emens en Chris Meijer hoe het
met Knutteldorp gaat en ze zijn voorlopig niet uitgepraat. Over het algemeen zijn
ze positief: de buurt is schoon en mensen kijken naar elkaar om, zonder daar erg
mee te koop te lopen. Jammer is wel dat veel mensen, net als elders in de stad,
tegenwoordig minder te besteden hebben. Dat is ook in de speeltuin te merken.
Speeltuin Wijk16 is een belangrijke ontmoetingsplek in Knutteldorp. Veel bewoners lopen
er even binnen voor wat gezelligheid, of om advies te krijgen over lastige brieven of ingewikkelde formulieren. En natuurlijk om mee te doen
met activiteiten. Bij mooi weer is de speeltuin
gezellig druk met kinderen en hun ouders. Deze
zomer was het helemaal feest toen de zomerkaravaan van Raster neerstreek met tv-zender
Nickelodeon als speciale attractie.

De Zomertrein bij Wijk 16.

In het wijkgebouw zijn veel activiteiten, zoals

darts, tafeltennis, het koor, toneel, breien, kaarten, rummikub en de ouderensoos. Soms is het
daar wat erg rustig. Geld speelt een rol, denken
Bram, Chris en Victor: meedoen kost bijna niets,
maar als je een avond gaat kaarten, neem je ook
een drankje of een hapje. Daar komt bij dat
mensen meer op huis zijn gericht: overal staat
de televisie of de spelcomputer aan. En dat is
jammer want leuke contacten in de buurt zijn
ook wat waard. Dus kom gerust langs voor een
gezellige middag of avond. Zelf iets organiseren
kan ook, met hulp van de mensen van Wijk16.

Zorgen voor je buren is mooi,
maar niet vanzelfsprekend
Vorig jaar overleed Bram, een zeer geliefde bewoner van de Papenstraat. Min of
meer natuurlijk ontstond er rond hem en zijn man Jan een kring van straatgenoten
die hielpen door boodschappen te doen, wat gezelschap te brengen, of ‘gewoon’
een sneeuwklokje mee te nemen uit de kloostertuin achter hun huis.
Bram was al een jaar of zes ziek. Soms was er
hoop dat het weer goed zou komen, maar uiteindelijk was helder dat hij nog maar kort te
leven had. Jan: “We besloten het aan de buurt
te vertellen tijdens een kerstdiner dat we
samen hadden. Het was niet makkelijk, maar
we vonden openheid belangrijk. Iedereen wist
wat er aan de hand was en zo voorkwamen
we rare verhalen. Een andere reden om het te
vertellen, was dat de kans bestond dat Bram
in de war zou raken. Iedereen kon dan een
beetje opletten. Gelukkig is hij niet in die fase
gekomen.”

Het was een schok voor de buren, maar ze
dachten ook al direct over de hulp die ze
zouden kunnen geven, zoals af en toe koken
of de boodschappen doen. Sommige hulp
was ogenschijnlijk simpel, maar heel belangrijk. Een van de buren: “Bram was gewend
om ‘s ochtends bij Floors in alle rust de
Volkskrant te lezen. Toen dat voor hem te
ver weg was, liep hij naar een café dichterbij.
Maar ook dat lukte niet meer. Toen heb ik
voorgesteld dat hij de straat over zou steken
om de krant bij mij te lezen. En de laatste
tijd kwam ik naar hem toe.”

De Papenstraat waar burenhulp volop bestaat.
De buurtgenote hielp Jan en Bram met veel
liefde, maar zou dat niet voor iedereen doen:
“Als ik ziek was, zou ik niet iedereen aan mijn
bed willen hebben. En andersom weet ik dat
niet iedereen het op prijs stelt als ik hem of
haar kom helpen. In dit geval ging het goed
door de band die we hadden en het vertrouwen

van Bram en Jan.” Jan: “Ik kan me enorm
ergeren aan het gemak waarmee tegenwoordig
over de zorg wordt gepraat. Er wordt heel
makkelijk van uitgegaan dat je aan burenhulp
doet of je vader verzorgt die 200 km verderop
woont. Hoe het bij ons liep was fantastisch,
maar dat is echt niet vanzelfsprekend.”

Havenkwartier “de koppen
bij elkaar”

Betere voorzieningen in het Worpplantsoen
Het Worpplantsoen was altijd al een populaire plek in Deventer en sinds de
muziekkoepel in het park staat, is de belangstelling nog groter. En daarmee
groeide de behoefte aan goede voorzieningen, zoals een toilet en een tappunt
voor water. De Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen kon dat regelen.

Het nieuwe waterpunt met op de
achtergrond het openbare toilet.

“Er is al een aantal jaren een openbaar toilet
in het Worpplantsoen, naast het toiletgebouw van de camping”, zegt John Vos van de
stichting. “Er waren alleen niet veel mensen
die het wisten en de deur zat vaak op slot. Wij
hebben het beheer tegen een vrijwilligersvergoeding van de gemeente overgenomen.
Hermien die ook het sanitair van de camping verzorgt, zorgt nu dat het netjes blijft.
Tegelijk heeft de gemeente een tapkraantje
aangelegd. Mensen kunnen nu met een
drukknop water tappen. En als we voor een
activiteit water nodig hebben, kunnen we een
slang aansluiten.”

Erfenis voor verfraaiing Worpplantsoen
In 2013 overleed Worpbewoner Willem Waanders. Hij liet zijn huis en geld na
aan de gemeente, met als voorwaarde dat de opbrengst zou worden gebruikt
voor de verfraaiing van het Worpplantsoen. De gemeente heeft een aantal
enthousiaste betrokkenen gevraagd om een manier te bedenken om het bedrag
van zo’n 120.000 euro zo goed mogelijk te verdelen. Daarbij zijn in ieder
geval de groepen betrokken die een rol spelen in het Worpplantsoen, zoals de
Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen, Worp Wegwerpvrij, het Steenworp
festival en de mensen die zich nu al voor het beheer van het plantsoen inzetten.
In de loop van het jaar wordt meer duidelijk over de verfraaiingen in het
plantsoen.

Het Havenkwartier verandert snel. Er wordt hard gebouwd aan nieuwe,
bijzondere woningen, de eerste Lucy eenkamerhotels zijn klaar, het
Davocomplex wordt opgeknapt en de buitenruimte wordt verbeterd. De mensen
in het gebied houden die dynamiek graag vast. Daarom zijn ze vorig jaar
gestart met de buurtvereniging BV Havenkwartier voor wie in het gebied woont,
werkt of dat gaat doen.

Happen op de Hoven (foto: Erwin Wolterink).

Gezellig eten op de Hoven voor
iedereen
Ineke de Groot benadrukt het graag: ‘Happen op de Hoven’ is voor iedereen.
Ze zegt het niet voor niets, want ze sprak mensen die dachten dat je oud en
eenzaam moest zijn om mee te doen. Niet dus: het is juist ook voor jongere
mensen en gezinnen gezellig om te komen. Een prima gelegenheid om je buren
te leren kennen.
Het idee voor Happen op de Hoven kwam uit
een enquête die onder bewoners is gehouden. Voor de vakantie is al een keer proefgedraaid en dat smaakte naar meer. En dus is
er voortaan een keer in de maand op vrijdag

een lekkere en gezellige maaltijd. Ineke: “We
maken het gezellig, met gedekte tafels en een
bloemetje op tafel.”

Meer informatie: www.wsvdehoven.nl.

WijDeventer:
eerste resultaten

Gezocht:
smaakmaker in de buurt!
We zijn op zoek naar mannen of
vrouwen die zich vrijwillig als coach
in willen zetten voor bewoners
die even extra steun en uitdaging
nodig hebben. Of voor bewoners
die eigenlijk weinig mensen kennen
en dat graag willen veranderen.
Bent u geïnteresseerd in mensen
en legt u makkelijk contact? Kunt u
goed luisteren en daarna iemand
op weg helpen om zelf zijn vragen
of problemen op te lossen? Dan
kunt u als vrijwillige coach heel
belangrijk zijn voor anderen. Voelt
u er voor om zo’n noaber-coach te
zijn? We vertellen u er graag meer
over. U kunt in ieder geval rekenen
op ontwikkeling voor uzelf, een
training, een verzekering en werken
in teamverband.
Neem contact op met Harold van den
Berg, h.berg@rastergroep.nl.

Het Havenkwartier krijgt veel belangstelling: “In april waren we ‘LOS’. Op die open
dag konden mensen werkplaatsen, ateliers
en studio’s bekijken. We gokten op 300
bezoekers, maar het werden er zo’n 1500.
Dit gebied zet Deventer echt op de kaart
als culturele en economische hotspot. De
woningen zijn inmiddels vrijwel allemaal

Havenkwartier volop in ontwikkeling.
verkocht en het DAVO-gebouw met werkplekken voor creatieve ondernemers zit
vol. Als in oktober de verbouwing van de
DAVO klaar is en het Kunstenlab naar de
Bodenloods verhuist, is het hier helemaal
een plek vol leven!”

Volg de ontwikkelingen op
www.havenkwartierdeventer.com.

Het groeit en bloeit aan het Lamme
van Dieseplein

Wilt u het boek graag inzien? Op de website www.wijdeventer.nl (onder het kopje
Informatie) kunt u het downloaden.

De wijkvereniging heeft goed nagedacht
over het besluit om te gaan verbouwen, zegt
voorzitter Carolien van Traa. “Een aantal
huurders haakten af en anderen wilden hier
juist komen. Sommige wijkbewoners wilden
nieuwe activiteiten organiseren en ook de
enquête die studenten van Saxion uitvoerden,
maakte duidelijk dat er behoefte is aan het
Hovenhuus.”
Architect en wijkbewoner Marc Harmsen
kreeg opdracht om het ontwerp te maken met
meer licht, lucht en ruimte. Er kwam meer
glas in de gevel, tussenmuurtjes verdwenen
en er kwam een nieuwe keuken. Zzp’ers kunnen hier komen werken, meerdere doelgroepen vinden tegelijk een plek en er is gelegenheid om samen te koken en te eten. Het is een
echt wijkproject: op de keukenleverancier na,
komen alle bedrijven die hebben meegewerkt

uit de wijk. Bewoners dachten in de inrichtingscommissie mee over onder andere

Naar bijzondere verhalen luisteren in huiskamers in Noordenberg. Het
kon tijdens de internationale vrouwendag in maart en als het goed is ook
tijdens de volgende vrouwendag op zondag 8 maart 2015. Want het eerste
vrouwenvertelfestival was een groot succes!
Marianne de Bakker wilde al langer van
‘haar’ buurthuis De Fermerie een ‘vertelplek’
maken, waar je mooie verhalen hoort over
de wijk of de stad. Dat plan werd concreter
toen ze vorig jaar een van de vertellers was
tijdens de Avond van het Korte Verhaal in de
Schouwburg: “Ik ontmoette meesterverteller
Stan Fritzie en samen werkten we het idee
voor de eerste vrouwenverteldag uit.”
“Het schrijven van een goed verhaal is een
kunst op zich, dus we besloten dat vrouwen
bestaande verhalen zouden vertellen. Onder
andere uit “De ontembare vrouw”, waarin
veel typen vrouwen in sprookjesvorm aan bod
komen. Stan gaf ’s ochtends een korte verteltraining en ’s middags gingen de vrouwen in
6 huiskamers aan de slag. Tussendoor speelden meiden van de buitenschoolse opvang een
voorstelling met hun ideeën rond vrouwendag en trad een buikdanseres op. We sloten af
met een lekker diner en een dansavond.”

Voorbereidingen
vrouwenvertelfestival met Stan
Fritzie (foto: organisatie festival).
Kortom: een geslaagde dag die een vervolg
verdient en ook krijgt. Noteer 8 maart 2015
maar vast. En heren: als publiek bent u
van harte welkom! Meer weten? Loop even
langs bij buurthuis de Fermerie aan het
Muggeplein.

Het is op 27 september nationale burendag en ook bewoners in de Assenstraat
organiseren allerlei activiteiten in hun straat. Ilona van Rhee is een van de actieve
bewoners: “Ik woon nu twee jaar in de straat en wist er eigenlijk maar weinig van.
Een half jaar geleden ben ik eens naar de huiskamer van het Meester Geertshuis
gegaan en inmiddels ben ik er ook vrijwilliger. Daar kwam ook het idee om iets te
gaan organiseren. Martijn Wubbolts heeft daar bij geholpen. Hij woont ook in de
Assenstraat en organiseert vaker activiteiten.”

de kleuren, de vloeren en de gordijnen, de
uitvoering van de bar en wat er aan de muur
kwam. Bovendien namen ze zelf het schilderwerk voor hun rekening.
De feestelijke opening is gepland op zaterdag
1 november, maar het Hovenhuus is ook voor
die tijd al in gebruik.

“Binnenkort gaan we een bord plaatsen
waarin we uitleggen wat dit voor tuin is.
Daar staat dan ook op dat iedereen die dat
wil wat kruiden mag plukken om ‘s avonds
te gebruiken, maar dat de groente bestemd
is voor onze vrijwilligers. We willen ook een
insectenroute maken en een insectenhotelletje
aan een boom, of een muur. Een bijenkast
plaatsen wordt waarschijnlijk lastig.”

Het resultaat is dat er op 27 september de
hele dag leuke dingen in de Assenstraat
gebeuren. Vooral voor bewoners, maar wie
toevallig langs loopt is ook welkom op het
marktje dat de hele dag wordt gehouden.
“We beginnen om 8 uur met een ontbijt in
het Meester Geertshuis. Daarna gaan we de
straat gezelliger maken door troep op te ruimen en groen te planten. ’s Middags worden
er  in de orthodoxe kerk zelfgemaakte hapjes
verkocht die we samen opeten. Daarnaast zijn
er in huiskamers en in tuinen voorstellingen:
er wonen veel creatieve mensen in de straat
en die laten zien wat ze kunnen. Henk van
Baalen gaat vertellen over de historie van de
panden in de straat en we sluiten de dag af
met een feest in de Hof van Adwaita.”

Meer informatie of meedoen met de
tuin?
Mail: niels.klinkenberg@freeagent.nl.

Een belangrijke reden om de burendag te houden, is dat bewoners elkaar beter leren kennen en
makkelijker contact leggen. Mede daarom blijft

De tuinvrijwilligers eten op het Lamme van Dieseplein (foto: tuingroep Lamme van
Dieseplein).

Het Hovenhuus na de verbouwing

Vrouwenfestival 8 maart
internationale vrouwendag

Nationale burendag in de Assenstraat

Licht, lucht en ruimte in het Hovenhuus
Het Hovenhuus zag er van buiten gesloten uit, ook als het open was. Dat is
sinds de verbouwing heel anders geworden: het gebouw is voorzien van veel
glas en nodigt iedereen uit om even een praatje te maken, de krant te lezen, of
een kop koffie te drinken. De bewoners van de Worp zijn trots op hun nieuwe
wijkgebouw, dat weer helemaal bij de tijd is en weer jaren mee kan.

Pickleball komt uit de Verenigde Staten. Het is daar de snelst groeiende sport
onder senioren, een kruising tussen tafeltennis, badminton en tennis. Het is heel
makkelijk en je hebt niets anders nodig dan batjes, een net, een balletje en wat
lijntjes op de grond. Speelplekken zijn vooral ingericht met het oog op kinderen.
Maar ook volwassenen willen graag bewegen en het liefst op een steenworp
afstand in de buurt. In Amsterdam zijn al enkele plekken waar Pickleball wordt
gespeeld. Het is een laagdrempelige manier om met buurtgenoten in contact
te komen. Samen iets doen is daar een hele goede manier voor. Ze hebben in
Amsterdam een whatsapp groep van mensen die regelmatig met elkaar spelen.
Ze spelen tot nu toe vooral ‘s avonds en in het weekend maar willen ook door de
week overdag op een aantal vaste momenten gaan spelen.
Han Koerhuis van de Fermerie heeft belangstelling om te starten met Pickleball.
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Han in de Fermerie, Muggeplein
9 of bel tel. 614965.

Veel mensen die winkelen in de binnenstad hebben geen idee dat er achter de
Engestraat een prachtig pleintje ligt: het Lamme van Dieseplein. Nog niet zo
lang geleden was het een nogal saaie parkeerplaats, maar nu kun je er genieten
van mooie bloemen, plukken bewoners aardbeien en oogsten ze de sla. De tuin
ligt er na ruim een jaar prima bij, constateert Niels Klinkenberg, een van de
actieve bewoners.

WijDeventer, het vervolg op de succesvolle
Deventer Wijkaanpak. De eerste resultaten
van de doorontwikkeling tot WijDeventer
zijn gebundeld in het boekwerk ‘WijDeventer,
eerste resultaten’.

Gebruik Worpplantsoen op zondagen bij de muziekkoepel.

Albert Dedden is een van de mensen die al
lang in het Havenkwartier werkt. Met anderen organiseert hij met regelmaat ontmoetingen zoals bbq’s, optredens en andere meer of
minder spontane activiteiten. “Ook mensen
die nieuw in het gebied komen, moeten de
ruimte hebben om initiatieven uit te voeren.”
‘Ruimte voor activiteiten’ is gelijk een van de
speerpunten van de BV. “Op papier is hier veel
mogelijk, maar in de praktijk lopen we nogal
eens tegen regeltjes aan. We willen graag een
regelluw gebied, zodat we spontane ideeën
direct kunnen uitvoeren, uiteraard zonder
overlast voor de omgeving.”

Pickleball, rage uit Amerika, ook iets
voor Deventer?

Als mensen de tuin ontdekken, is dat een
grote verrassing voor ze: “Ze lopen over de
paadjes, plukken eens een aardbei en maken
veel foto’s. Het verbaast ons dat er ondanks
de prullenbakken nogal eens blikjes zwerven.
Die ruimen we direct op, zo blijft het netjes.”
De tuin ziet er niet alleen mooi uit, maar
zorgt ook voor veel contact in de buurt: “We
hebben een ploeg mensen die op woensdagavond komt werken. Dat is altijd erg gezellig.
Soms doen we bijzondere ontdekkingen. Bijna
niemand wist bijvoorbeeld dat spruitjes in de
oksels van de plantstengels groeien.”

de website die voor de burendag is gelanceerd
in de lucht: “Bewoners kunnen er bijvoorbeeld
hun bedrijfje promoten, foto’s posten, samen de
geschiedenis uitspitten of spullen verkopen.”

Meer informatie:
www.assenstraat.nl/burendag.

Het vorige feest in de Assenstraat in
2012.

Projecten
Mr. H.F. De Boerlaan
Rond deze tijd start de aanpak van de Mr.
H.F. de Boerlaan die ruim een half jaar gaat
duren. De weg blijft een belangrijke doorgaande route en krijgt een middenberm. De
parallelweg aan de kant van Knutteldorp
blijft bestaan en wordt ook de fietsroute. Aan
de kant van het Havenkwartier verdwijnt de
parallelweg. Hier komt een opvallende bestrating. De huidige bomen kunnen niet blijven
staan, maar aan het eind van de werkzaamheden worden wel nieuwe bomen geplant.

Mooie woningen op het Muggeplein

Bibliotheek naar de Stromarkt

Stadhuiskwartier
Aan het Grote Kerkhof wordt hard gebouwd
aan het Stadhuiskwartier. Een bijzonder
bouwproject, midden in de historische binnenstad. Het Stadhuiskwartier wordt een
gastvrij en zeer duurzaam gebouw voor de
hele stad. Naar verwachting is het bouwproject in de zomer van 2015 klaar. Na oplevering begint de verhuizing.
Maar liefst 2300 Deventenaren  vinden er
straks iets van zichzelf terug. Beeldend kunstenaar Loes ten Anscher heeft  vinger- of
teenafdrukken van deze inwoners verzameld
voor het project ‘Deventer Raamwerk’. In
haar open atelier aan de Kleine Overstraat

Nieuwe stationsomgeving

40 zet ze de vingerafdrukken  om naar
2300 aluminium raamwerken die in het
Stadhuiskwartier worden verwerkt.
Meer weten? In de Lebuinuskerk zijn impressies van het Stadhuiskwartier te zien. Kijk
ook op : www.deventerstadhuiskwartier.nl   
of www.deventerraamwerk.nl.

Het is de bedoeling dat in 2017 de nieuwe
Openbare Bibliotheek opent. Het gebouw
komt op de Stromarkt, op de plek van de
voormalige SNS bank. Het oude bankgebouw
wordt op de kelder na, gesloopt. Het naastgelegen historische pand La Fontana wordt
onderdeel van de nieuwe bieb.

Van het oude politiebureau op het Muggeplein
is niets meer te zien. Hoewel, de kelder is er
nog en dat is prettig voor de mensen die er
een nieuwe woning kopen, want zij krijgen elk
een flink stuk in gebruik. De woningen hebben
de voordeur aan het Muggeplein en aan de
achterkant parkeerruimte. Met het verdwijnen
van het politiebureau komt ook het middeleeuwse stratenpatroon in dit deel van de buurt
Noordenberg terug. De bouw van de woningen is in volle gang.

Het stationsgebied wordt flink verbouwd, zodat het stationsplein goed gaat aansluiten bij
de Deventer Binnenstad en het groen van het
Rijsterborgherpark. Er komt een oversteek
van het stationsplein naar de Keizerstraat,
zodat iedereen comfortabel naar de binnenstad kan wandelen of fietsen. De ondergrondse fietsenstalling wordt flink uitgebreid
en daarom is het stationsplein opengebroken.
Het busperron wordt na de herinrichting veiliger en beter toegankelijk voor rolstoelen. In
2016 moet het stationsgebied weer helemaal
op orde zijn. Zie: spoorzone.deventer.nl.

Illustraties: Edo Draaijer. Kijk voor de laatste
informatie op: www.deventer.nl/binnenstad.

Ruimte voor de rivier

Hegius Film en Theater aan de Welle
De vergunningaanvragen voor het gezamenlijke filmtheater van Filmhuis De Keizer en
Theater Bouwkunde zijn in behandeling. Het
is de bedoeling dat in een prachtig nieuw
pand tussen de Noordenbergstraat en de
Welle vier filmzalen, een theaterzaal en
gezellige horeca komen. Zie voor het laatste
nieuws www.filmhuisdekeizer.nl of
www.theaterbouwkunde.nl.

Er wordt flink gegraven rond de IJssel in
Deventer zodat de rivier bij hoogwater niet
overstroomt. De Wilhelminabrug en de
spoorbrug zijn aangepast, zodat het water
rond de pijlers kan gaan stromen. En aan de
kant van de Worp is voor het IJsselhotel veel
grond weg gegraven en een kademuur met
een steiger aangelegd. De oude schipbrug
komt deels terug en wordt de aanlegplaats
voor het voetveer. Richting spoorbrug en
Ossenwaarden wordt nu de laatste geul gegraven. In de Zandweerdsplas ligt het nieuwe
informatiecentrum. Het laatste nieuws staat
op www.ijsselfront.net. Op rvdrdeventer.
viewbook.com staan prachtige foto’s van de
werkzaamheden.

Colofon

Dit is een uitgave van WijDeventer.
september 2014 jaargang 2 nr 1

Aan deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend. Deze krant van
WijDeventer is een uitgave van gemeente
Deventer, team WijDeventer en
verschijnt 2x per jaar.
Tekst Ferdinand Pronk
Foto’s WijDeventer tenzij anders

vermeld
Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer
Druk Xerox QSP Deventer
Oplage 5.600

BINNENSTAD / DE HOVEN / Knutteldorp / Raambuurt

Wijkmanager Joris Hendriks, 693185,
06 51554132, jo.hendriks@deventer.nl

Robin Hartogh Heys, 693207

Wijkwethouder

Opbouwwerker Harold van den Berg,
06 43198191, h.berg@rastergroep.nl

Jongerenwerker Wim Sneller, 06 48793359,
w.sneller@rastergroep.nl

Ouderenadviseur Hetty de Bruijn,
06 54274206, h.bruijn@rastergroep.nl

Wijkagent Herman Stegeman (binnenstad, de

Hoven) 0900-8844. Spreekuur op donderdag
in de even weken van 14.30-15.30 uur in het
Hovenhuus

Wijkagent Laura Moed (Raambuurt en

Knutteldorp) 0900-8844
Senior toezichthouder Marjan Boks, 14 0570,
m.boks@deventer.nl.
Spreekuur op donderdag in de even weken
van 14.30 tot 15.30 uur in het Hovenhuus

Wijkenbeheerder

Menzo Koopman, 14 0570

Kinderwerker Jaidi Muskee, 06 53584978,
j.muskee@rastergroep.nl

Wijkagent Linda Alberts (de Hoven)

0900-8844

