
Triton
Roeivereniging Triton bestaat al sinds 1880 
en telt op dit moment 750 leden. Veel leden 
roeien voor hun plezier, anderen zijn weer 
wat fanatieker en een aantal roeiers zijn heel 
goed. Dit zijn dan de wedstrijdroeiers en als 
ze echt opvallen kunnen ze gescout worden 
door iemand van de Koninklijke Nederland-
se Roeibond (KNRB). Dit gebeurde onder 
andere bij Kaj Hendriks (24 jaar).

Talent
Kaj: ‘In 2006 ben ik begonnen met roeien 
bij Triton. Al tijdens de afroeiperiode (de 
introductieperiode) was ik snel op de roei-
machine. Tijdens deze afroeiperiode lopen 
er coaches van de KNRB rond om talent te 
scouten. Na twee jaar hebben ze me echt ge-
vraagd om bij de KNRB te komen roeien. 

Op dat moment wilde ik mijn team niet in 
de steek laten en vond ik dat ik bij Triton nog 
genoeg kon leren. Een jaar later heb ik toch 
de switch gemaakt en ben ik gaan roeien op 
de Bosbaan in Amsterdam. Sinds die tijd heb 
ik al aan veel wedstrijden meegedaan. En ik 
heb dan ook al aardig wat prijzen binnen-
gehaald. Het meedoen aan de Olympische 
Spelen is voor mij eigenlijk een normale stap 
in mijn loopbaan. Al blijft het natuurlijk heel 
bijzonder om dit te mogen meemaken. Het 
meedoen zelf  is niet het belangrijkste, wel de 
tijd die we uiteindelijk gaan roeien.’ Kaj komt 
uit in de Holland Vier, dat is de zware man-
nen vierzonder (zonder stuurman). Als Kaj 
niet start voor Nederland, dan roeit hij voor 
Triton.

Hoogste niveau roeiers
Fenna Wassenaar, ab Actis (ofwel secretaris) 
Triton: ‘Voor Triton is het van zeer groot 
belang om roeiers (en stuurlieden) op het 
hoogste niveau te hebben. Ze verdedigen de 
eer van Nederland, maar ook van Triton in 
binnen- en buitenland. Voor Tritonleden zijn 
ze een groot voorbeeld. Ze zijn de trots van 
Triton en binden zo de verenging. We heb-
ben nu drie roeiers binnen de vereniging die 
meedoen aan de Olympische Spelen, dit zijn 
Kaj, Anne en Roline. Anne en Roline komen 
samen uit in de Vrouwen Acht.‘ (EB)

Voor meer informatie: www.usrtriton.nl

 aanzet
            Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven / Tolsteeg / Bokkenbuurt

Kijk ook op internet: www.aanzetnet.nl      

jaargang 10 |  nummer 48  |  juli 2012

Roeiers Triton naar de Olympische Spelen

INHOUD
Wat is dat toch voor kast?  2
Ted kiekt    2

He Buur    3
Buurtmoestuin Nijeveldsingel 3 

Buurtbios Hoograven  4
Nieuwe Aanwas:
Het Veilinghuis Smaragdplein 4

Bewoners Tolsteeg in 
theatervoorstelling  5
Oranjeversiering Bokkenbuurt 5

Agenda    6
Oproep 10 jaar Aanzet  6
Toen en nu: Openbare bibliotheek 
50 jaar in de wijk   6

1

Kaj Hendriks, Anne Schellekens en 
Roline Repelaer van Driel van roeiver-
eniging Triton in Hoograven doen mee 
aan de Olympische Spelen in Londen 
van 27 juli tot 12 augustus 2012. 

Kaj Hendriks (derde van links) tijdens het Nederlands Kampioenschap (foto: Niels Weerdesteyn).

Anne tijdens het WK in Bled. 

Roline (derde van links) tijdens World Cup I in 
Belgrado.



COLOFON
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke 
wijkkrant voor en door bewoners van 
Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt. 

Aanzet verschijnt vijfmaal per jaar.

Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com 

of schrijf naar Redactie Aanzet 
p/a Julianaweg 365, 3523 XD Utrecht 

www.aanzetnet.nl

Redactie
Jeroen Alblas (website beheer)
Ted van Arnhem (fotografie)

Evelien Baljet
Remco van Dam

Henk van Diepen (website)
Loulou Edelman

Anneloes van ‘t Hof - van Hal
Hanneke de Reus

Elles Rozing
m.m.v.

Arie Twigt 
Walter Kamps

Opmaak
Jo Design & Communication

www.jo-online.nl

Oplage
7.000 exemplaren

Volgende deadline
september 2012
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TED KIEKT
Eerbetoon aan “Polar Bears”
Op 5 mei werd in heel Nederland Bevrij-
dingsdag gevierd. Maar voor Utrechter 
Emile Valenteijn is het eigenlijk pas 7 
mei de grote dag. Hij weet namelijk dat 
zijn stad pas 2 dagen later echt bevrijd 
is. Op 7 mei trokken de Polar Bears (de 
Canadezen) hier binnen. 

Man Bijt Hond
Emile is gefascineerd door de WO II en 
hij sleutelt graag. In zijn garage aan de 
Opaalweg restaureert Emile zijn jeeps. 
In het televisieprogramma Man Bijt 
Hond was Emile op 7 mei te zien met 
zijn jeep door de wijk Hoograven. De 
beelden van de rit door de wijk zijn te 
zien op:http://www.ncrv.nl/ncrvgemist 
(Man Bijt Hond, 7 mei) (TvA)Emile toont de foto’s van de reparatie van zijn jeep.

Deze meetkast aan de Constant Erze-
ijstraat is een van de 15 stations in Neder-
land op plekken waar veel verkeer is. Ver-
der bestaat het netwerk uit 12 stations op 
rustige stedelijke plekken, zoals het Grift-
park, en 23 regionale locaties. De gemeen-
te Utrecht meet aanvullend op 53 plekken 
in de stad de luchtkwaliteit.

Fijn stof
De apparatuur in de meetkast in Hoogra-
ven meet onder andere concentraties ozon, 
fijn stof  en stikstofoxiden. Fijn stof  wordt 
gezien als een van de meest schadelijke 
stoffen van luchtverontreiniging. Er zijn 
verschillende bronnen van fijn stof  waar-
onder verkeer, industrie, landbouw, maar 
ook natuurlijke bronnen. In de Wet mi-
lieubeheer is vastgelegd, dat het jaargemid-
delde van de concentratie fijn stof  maxi-
maal 40 µg/m3 mag zijn. Verder mogen er 
maximaal 35 dagen per jaar zijn waarbij de 
daggemiddelde concentratie boven de 50 
µg/m3 uit komt. Dit gebeurde op de Con-
stant Erzeijstraat voor het laatst in 2007.

Openbare data
Alle gegevens van het LML zijn te down-
loaden van de website, www.lml.rivm.
nl. Op de site van het RIVM zijn de ook 
jaaroverzichten te vinden met meetdata 
en trends voor Nederland, www.rivm.nl/
Bibliotheek. (JA)

Wat is dat toch voor kast? 
Sinds 1973 beheert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Op verschillende plekken in 
Nederland wordt  de luchtkwaliteit continu gemeten. Een van de meetkasten 
staat in Hoograven.

Aantal dagen overschrijding van de grens-
waarde voor de daggemiddelde concentratie 

van fijn stof aan de Constant Erzeijstraat.
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HE BUUR
Burenleed

Het is met buren net als met familie: er 
valt niks te kiezen, je moet het er maar 
mee doen. Dat kan meevallen (wij kun-
nen prima met onze buren overweg), 
maar het kan ook voor problemen zor-
gen. Zo worden in één Utrechtse wijk 
ongewenste nieuwe buren ‘verwel-
komd’ met bakstenen door de voorruit 
en een varkenskop in de huiskamer 
(NRC, 6 juni). Het Parool belichtte in 
de rubriek ‘Liever een verre vriend’ 
een jaar lang over allerlei vormen van 
burenoverlast: van lawaaiige Friese 
staartklokken en André Hazes keihard 
elke nacht tot zelfs mishandeling. En 
ook op tv zijn bijna dagelijks voorbeel-
den van deze ellende te vinden: het 
tv-programma De Rijdende Rechter 
bestaat (bijna geheel) bij de gratie van 
burenleed.

Maar er is hoop, aldus het AD van 12 
juni, want in Den Haag hebben ze de 
oplossing gevonden. Nieuwe bewo-
ners van de wijk Mariahoeve worden 
ingedeeld op basis van een kleur, die 
hun leefstijl en persoonlijkheid weer-
geeft. Om die kleur te bepalen, dienen 
ze een vragenlijst met 18 vragen over 
hun persoonlijkheid en woonvoorkeu-
ren in te vullen. Er zijn vier kleuren: 
rood, geel, blauw en groen. Geel staat 
voor harmonie, rood voor vitaliteit, 
blauw voor controle en groen voor 
bescherming. Geel en rood (extravert) 
gaan goed samen, net als blauw en 
groen (introvert). 

Het is de bedoeling mensen met een 
niet-conflicterende levensstijl bij el-
kaar in een portiek of  wooncomplex 
te laten wonen. ‘Neem het EK: niet 
iedereen zit te wachten op een flat 
met oranje vlaggetjes, terwijl anderen 
het juist heerlijk vinden om met de 
hele buurt voetbal te kijken’, aldus een 
woordvoerder. Het klinkt goed, maar 
het is dan alleen wel te hopen dat de 
buren allemaal op dezelfde tv-zender 
voetbal volgen. Het blijkt namelijk dat 
sommige tv-zenders de wedstrijden 
met een paar seconden vertraging uit-
zenden (de Stentor, 7 juni). Terwijl de 
buren al juichen om een doelpunt, zit 
jij nog te kijken naar de voorzet. Als 
daar maar geen ruzie van komt …..

Remco van Dam

3

Buurtmoestuin Nijeveldsingel

Dag dames en heren.
Alles kun je leren
over het tuinieren.
We leven in een kleurrijke samenleving.
Kijk om je heen, dan zie je deze 
vreedzame en kleurrijke wijk.
Dat is onze omgeving. 
Een veilige, schone wijk,
waar we vreedzaam leven en de
problemen samen kunnen oplossen.
Ja, echt waar.
En soms is het te zwaar,
maar wij dragen een steentje bij.
Wij helpen elkaar.
We zijn tolerant en geleerd.
We geven onze kinderen een goed 
voorbeeld
en we zijn vriendelijk tegen elkaar, 
steunen elkaar.
Dankzij de hulp van de gemeente 

en de inzet van de bewoners
en het initiatief  van Marijke en Kees 
kregen we dit voor elkaar.
We hopen op een groot barbecuefeest.
Vreedzamewijk. hgrvn.

Aziza Loukili

Op het binnenterrein van de Nijeveldsingel is een mooie buurtmoestuin te 
vinden. Buurtbewoners onderhouden zelf  deze moestuin. Een van deze be-
woners, Aziza Loukili, heeft hierover een gedicht geschreven. 

De Buurtmoestuin.

Kinderen helpen in de Buurtmoestuin. 

Draag je Hoograven, Tolsteeg en Bok-
kenbuurt een warm hart toe? En kun je 
een beetje schrijven? Dan zoeken wij jou. 
De redactie van Aanzet is namelijk op 
zoek naar versterking.

Het redactiewerk is gevarieerd. Ideeën 
aandragen voor artikelen, stukjes schrij-
ven, interviews houden. Mogelijkheden 

genoeg. Tijdens de redactievergadering 
worden de taken in onderling overleg 
verdeeld. Vele handen maken licht werk, 
reken op ongeveer 6 tot 8 uur per maand. 
Je kunt ook een keer aanschuiven bij de 
redactievergadering om kennis te maken 
en om te kijken of  het je wat lijkt. Heb 
je interesse of  wil je meer info, mail naar 
redactieaanzet@yahoo.com

Nieuwe redactieleden gezocht!



Dit voorjaar opende bloemenwinkel 
‘Het Veilinghuis’ aan het Smaragd-
plein. De bloemen komen, zoals de 
naam al doet vermoeden, rechtstreeks 
van de veiling. De verkoop is een ini-
tiatief  van Hans Oostenrijk. Hij hield 
zich de afgelopen 23 jaar vooral bezig 
met de verkoop van bloemen in super-
markten. Samen met zijn vrouw Silvia 
en dochter Shirley zet hij zijn winkel 
op.

Hans Oostenrijk vertelt: ‘Eerder ver-
kochten we vooral in supermarkten, bij-
voorbeeld ook in de Plusmarkt op het 
Smaragdplein. Er bleek ook behoefte aan 
particuliere verkoop. Daarom begonnen 
we een winkel in De Bilt en nu aan het 
Smaragdplein. Onze winkel is eigenlijk 
een soort bloemensupermarkt. Ons idee 
is goede bloemen te leveren voor aan-
trekkelijke prijzen. En dat willen we in de 
toekomst op meer plekken in Nederland 
voortzetten.’ 

Joviaal
Dochter Shirley (25 jaar) heeft het goed 
naar haar zin in de winkel. Volgens haar 
komt dat vooral door de leuke reacties die 

ze krijgt: ‘Mensen zijn erg joviaal, aardig 
en lief. Ze komen vaak niet alleen voor 
een bosje bloemen, maar vragen ook naar 
mij en vragen hoe het met de winkel gaat. 
Eigenlijk krijg ik alleen maar compliment-
jes.’ 

Ambitie
Die complimentjes kan ze goed gebrui-
ken, want ze was eigenlijk helemaal niet 

van plan om het bloemenvak in te gaan: 
‘Ik werk al vanaf  jongs af  aan in de bloe-
menbranche, maar mijn ambities lagen 
meer in de mode. Hiervoor maakte ik 
kostuums en had ik mijn eigen bedrijfje. 
Maar uiteindelijk koos ik er toch voor om 
weer bij mijn ouders te werken. Toeval-
lig had mijn vader op dat moment net 
nieuwe plannen, dus dat kwam goed uit!’ 
(AvtH)

NIEUWE AANWAS                Het Veilinghuis  
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Hans en Shirley Oostenrijk in hun nieuwe winkel ‘Het Veilinghuis’.

Buurtbios Hoograven

Geweldig idee
Twee buurtbewoners, Ria Buts en Chaja 
Thoenes, organiseren dit jaar de Buurt-
bios in samenwerking met Utrecht Ma-

nifest, Briljante Ideeën en Utrecht Vrede. 
Het initiatief  is mogelijk gemaakt door 
het Leefbaarheidsbudget van de Gemeen-
te Utrecht. Ria: ‘Chaja en ik vonden de 

Buurtbios een geweldig idee en besloten 
ons (onafhankelijk van elkaar) op te ge-
ven voor de organisatie. Utrecht Manifest 
maakt een mobiele wagen waarop de films 
buiten worden gedraaid.’ Op de vraag: 
‘Waarom een Buurtbios?’ reageert Chaja: 
‘De meeste mensen houden van films kij-
ken en van buiten zitten. Iedereen is wel-
kom en kan aanschuiven met eigen stoel 
of  kleedje. Zo komen mensen elkaar ook 
wat vaker tegen in een leuke setting en op 
speciale plekken in de buurt waar som-
mige mensen anders niet komen. Mensen 
die Hoograven niet kennen leren de buurt 
kennen.’

Twee avonden
In de zomer kun je twee avonden genieten 
van een film. Op vrijdagavond 6 juli om 
21.30 uur bij Vicona-terrein- Diamantweg 
hoek Rotsoord, Hoograven en op vrijdag-
avond 31 augustus om 21.30 uur bij Kin-
derboerderij Rotsoord. Zeer binnenkort 
wordt duidelijk welke films vertoond wor-
den.

Wil je meer weten over de Buurtbios of  
weten welke films er draaien, kijk op www.
overalinutrecht.nl of  mail naar mbuts@
casema.nl (EB)

In 2008 was er voor het eerst de Buurtbios in Hoograven. Een film vertoond 
op een groot scherm in de buitenlucht. De kinderen en buurtgenoten konden 
toen genieten van de film Polleke, een bekende kinderfilm over een 11-jarig 
meisje dat opgroeit in de stad. Deze film is in 2003 opgenomen in Tolsteeg/
Hoograven. Compleet met popcornkraam, marktkraampjes, tafels, drinken 
en lichtjes was de Buurtbios een succes.

Ria Buts (links) en Chaja Thoenes.



Bewoners Tolsteeg acteren in theatervoorstelling
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Het Festival a/d Werf, een jaarlijks festival in mei, streek dit jaar ook neer in 
Tolsteeg. Daar werd de bijzondere voorstelling House opgevoerd, een mooi 
staaltje theater op locatie. Een appartementenblok was het toneel en de be-
woners waren de acteurs. De Zwitserse theatermaker en toneelontwerper Do-
minic Huber bedacht deze voorstelling. 

Hij regisseerde de echte bewoners van zes 
appartementen van het complex, gelegen 
op de hoek van de Briljantlaan en het Tol-
steegplantsoen. Ze kwamen thuis van hun 
werk, aten iets, telefoneerden, brachten de 
kinderen naar bed en keken tv: gewone 
avondrituelen dus. Dat alles met de gordij-
nen open. De toeschouwers stonden aan 
de andere kant van de straat. Met kopte-
lefoons op gluurden ze naar de bewoners 
en luisterden ze hun gesprekken af. Na 
verloop van tijd leek er sprake van coör-

dinatie en was het alsof  de bezigheden na 
het werk deel uitmaakten van een chore-
ografie.

Parallel Cities
House is een van de acht verschillende 
voorstellingen van de serie Parallel Cities 
van Lola Arias en Stefan Kaegi. Elk van 
de voorstellingen heeft een andere plek als 
onderwerp: een bibliotheek, een station, 
een fabriek. Parallel Cities was eerder te 
zien in Berlijn, Buenos Aires, Warschau, 

Kopenhagen en Zürich, en recent ook in 
Singapore.

Fusie
Het Festival a/d Werf  vond dit jaar voor 
het laatst plaats. Volgend jaar fuseert het 
festival met Springdance, dat elk jaar in 
april internationale hedendaagse dans 
naar Utrecht haalde. De eerste editie van 
het nieuwe festival is gepland in mei 2013. 
(LE)

Voorstelling House in Tolsteeg (foto’s: Merijn van Vliet).

Voordat de voetbalgekte losbarstte, kleur-
de de Lamstraat alweer oranje. Dat is vaak 
de eerste straat in de wijk die klaar is voor 
het Europees Kampioenschap voetbal. 
Een van de bewoners is Truus Ruitinga. 
We spraken haar vlak voor het begin van 
het toernooi, toen nog positief  gestemd: 
‘We gaan winnen. Iedereen roept wat an-
ders, maar ik vind dat we positief  moeten 
zijn’. Truus is een van de initiatiefnemers 
van de oranjeversiering in de straat.

Samen met dochter Jalisa haalde ze geld bij 
de buren op: ‘Iedereen betaalde evenveel: 
5 euro per persoon. Dat is wel zo eerlijk. 
Iedereen deed mee.’ Met het opgehaalde 
bedrag schaften ze vlaggetjes, shirtjes en 
andere attributen aan. Maar in eerste in-
stantie hingen ze niet alles op: ‘Hoe verder 
ze komen, hoe meer we versieren.’ 

Helaas heeft het zover niet mogen komen. 
Zoon Joël had er al weinig vertrouwen in : 
‘De wedstrijd tegen Duitsland wordt link,’ 

zei hij vastbesloten. Daarop reageerden 
moeder en dochter: ‘Jij hebt er verstand 
van, maar wij zijn voor de gezelligheid.’ 
Helaas was die gezelligheid maar van korte 

duur. De extra oranjeversiering bleef  op 
zolder liggen en de vlaggetjes konden al 
snel weer opgeruimd worden. 
(AvtH)

Oranjeversiering in Bokkenbuurt van korte duur 

Truus (rechtsachter) en de oranjefans.



6

TOEN EN NU
Openbare bibliotheek 50 jaar in de wijk

Mijn leeshonger werd gestild door boe-
ken uit de schoolbibliotheek. Een keer per 
week mocht je een boek uitzoeken. Strip-
boeken waren er niet bij, die waren uit den 
boze: slecht voor onze te ontwikkelen lees-
gewoonte en opvoedkundig verwerpelijk. 
Bij mij en mijn leeftijdgenoten waren ze 
echter mateloos populair. Olie B. Bommel 
kon er nog mee door, Kapitein Rob werd 
al bedenkelijk en Dick Bos werd bestem-
peld als rommel. Juist van laatstgenoemde 
boekjes heb ik er heel wat verslonden, 
maar nooit één gekocht. Sterker nog: ik 
had geen idee waar ze vandaan kwamen. 
Ik leende van vrienden, die zelf  ook weer 
leenden. Hoewel ik er moeite voor deed, 
is het me nooit gelukt een eigenaar te ach-
terhalen. Dat was spijtig, want mijn rede-
natie was: hoe dichter bij de bron, des te 
grote de kans op een volgend exemplaar. 
Nu moest je maar afwachten waar er een 
kwam opdagen. Arie Twigt 

Op de lange winteravonden was je heel 
blij met de radiodistributie en een boek 
uit de bibliotheek van Jan de Kruijff  van 
de Julianaweg. Op zeker moment mocht 
ik deze niet meer lezen omdat “Ome Jan” 
boeken had in de oude spelling. Toen was 
ik aangewezen op boekhandel/postkan-
toor Abels van de Erzeijstraat. Die had 
niet veel titels waardoor het échte lezen 
pas begon in 1958 toen op ‘t-Goylaan een 
Rooms-katholieke Bibliotheek/Leeszaal 
werd geopend. De openbare bibliotheek, 
die zowel in het Marcuscentrum als in de 
Beatrixschool kleine filialen had, opende 
in oktober 1962 in het gloednieuwe win-
kelcentrum Smaragdplein een nieuw pand, 
waarna de leeszaal op de ‘t Goylaan sneu-
velde. Walter Kamps. 

AGENDA
18 augustus en 8 september 
Veegdag in speeltuin ’t Raafje 

31 augustus 
Buurtbios

8 september 
Happening Hoograven

15 september 
Kinderrommelmarkt 
speeltuin ‘t Raafje

21 en 22 september
Kinderkledingbeurs Ravelijn

Iedere eerste donderdag van de 
maand (behalve augustus)
Bingo, 13.00 uur zaal open 

Buurthuis Ravelijn 

Meer info op 
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit? 

redactieaanzet@yahoo.com

Tien jaar Aanzet:
vier het mee!

De Historische Kring Tolsteeg-Hoograven riep inwoners van de wijken Bok-
kenbuurt, Tolsteeg en Hoograven op hun herinneringen uit de jaren vijftig in 
te sturen. Een van de onderwerpen was het 50-jarig bestaan van de openbare 
bibliotheek in de wijk. Arie Twigt en Walter Kamps stuurden hun verhaal in.

Dit jaar bestaat wijkkrant Aanzet tien 
jaar. De redactie viert het jubileum met 
een bijzondere tentoonstelling voor en 
door bewoners: ‘Dit is mijn wijk’. Viert 
u het mee?

Gezocht: verhalen en foto’s
We zijn op zoek naar verhalen, foto’s en 
mooie herinneringen over de wijken Hoo-
graven, Bokkenbuurt en Tolsteeg. (Oud)
buurtbewoners kunnen hun verhalen van 
nu en vroeger, tekeningen, schilderijen, 
brieven of  andere zaken insturen. Van de 
inzendingen maakt de redactie de tentoon-
stelling.

Te zien in de bieb
De Openbare bibliotheek aan het Sma-
ragdplein viert ons jubileum mee – want 
de tentoonstelling is daar in december en 
januari te zien, samen met foto’s van Aan-
zet-fotograaf  Ted van Arnhem. 

Doe mee!
Stuur je verhaal, foto’s, tekening of  kunst-
werk op naar: Redactie Aanzet, 
p/a Julianaweg 365, 3523 XD Utrecht, 
e-mail: redactieaanzet@yahoo.com 

Om de jaarlijkse collecte goed te kunnen 
organiseren is het belangrijk dat wij in ie-
dere wijk van Utrecht een collecteteamlei-
der beschikbaar hebben. Helaas hebben 
wij in de wijken Hoograven, Tolsteeg en 
Bokkenbuurt nog geen collecteteamleider. 
Hier zijn wij daarom hard naar op zoek! 

De collecte van het Diabetes Fonds vindt 
dit jaar plaats in week 44, van 28 oktober 
t/m 3 november 2012. Het werk is naar 
eigen inzicht in te vullen en zal maximaal 
enkele uren in beslag nemen. 

Voor meer informatie www.aanzetnet.nl 
of  mail naar p.oomen@diabetesfonds.nl

Gezocht: Collecte teamleider Hoograven/Tolsteeg/
Bokkenbuurt Diabetes Fonds!


