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UITGELICHT!
Vanaf 22 april gaat er een Lopend Vuurtje door Ondiep. Tijdens deze
interactieve wandelroute kun je je laten verrassen door boeiende
verhalen over de wijk en zijn bewoners, zoals hier bij ‘Bad Ondiep’
van Teun Castelein aan de Boerhaavelaan.

Op avontuur door Utrecht Noord
Culturele Zondagen komt naar Utrecht Noord. Dit keer geen programma
in de binnenstad, maar in Ondiep, Zuilen en Overvecht! Het hele programma is samengesteld met de bewoners en culturele initiatieven uit
de wijken. Het wordt een Culturele Zondag waarbij wijkbewoners én
Utrechters uit de andere wijken welkom zijn om kennis te maken met
de parels in het noorden van de stad. Ga op avontuur en leer je eigen
wijk of stad (opnieuw) kennen.

Door Kim Platenkamp
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Rijks Landbouw Winterschool, Oppenheimplein

Op de trap proef je de schooljaren nog

WORKSHOPS LEVENSGEBEURTENISSEN
om Levensgebeurtenissen in Utrecht.
Deze workshops worden aangeboden aan mensen die te maken
hebben met een ingrijpende (levens)

Door Majne Van de Merwe

gebeurtenis.

Kennen en
gekend worden

Blijven zoeken naar verdieping
Lifestyle balance, inner beauty en body workouts. Deze begrippen staan
centraal achter de stijlvolle gordijnen in het pand op de hoek van de
Kaatstraat en de Oudenoord. Om uit te vinden wat we ons daarbij moeten voorstellen namen we een kijkje bij bbb health boutique.

U Centraal verzorgt workshops rond-

Column

Ondernemen in Noordwest: bbb health boutique

“Wij ondersteunen onze leden om de

beeld van hun winterkilo’s af.” Volgens

prettigste versie van zichzelf te wor-

Rosa krijg je dat niet voor elkaar met

den en begeleiden hen bij veel meer

sporten alleen, of door slechts iets aan

dan sport alleen.” Vestigingsmanager

je voedingspatroon te veranderen of

Rosa Opstelten-’t Hoen legt uit dat er

door alleen maar meer tijd voor jezelf

evengoed wel gesport wordt. Zoals in

te nemen. “bbb wil een stimulerende

de hot cabin, waarin de temperatuur

omgeving zijn.”

De workshops zijn éénmalige gratis

kan oplopen tot zo’n 40 à 50 graden

bijeenkomsten van 2,5 uur waarbij

waardoor spieren soepel blijven en

Het team mag dan divers van samen-

informatie gegeven wordt rondom

minder blessuregevoelig zijn. Aardige

stelling zijn, iedereen die bij bbb werkt,

de levensgebeurtenis zelf en over

bijkomstigheid: de warmte stimuleert

heeft affiniteit met voeding, sport en

het omgaan met de financiën bij de

vetverbranding.

zelfbewust bezig zijn. Aan elke vestiging zijn fysiotherapeuten, psycholo-

gewijzigde levenssituatie.

gen en diëtisten verbonden. Zij volgen

Alleen vrouwen kunnen lid worden.

regelmatig interne opleidingen en

workshops Levensgebeurtenissen, de

“Een vrouwenlichaam is nu eenmaal

trainingen. “Je bent geen goede coach

geplande workshops & aanmelden:

anders dan dat van een man”, stelt

als je zelf niet ook blijft zoeken naar

www.u-centraal.nl/levensgebeurte-

Rosa. “Andere spieropbouw, andere

verdieping”, vindt Rosa.

nissen. Voor vragen kan ook altijd

hormoonhuishouding. Bij een sport-

contact worden opgenomen met de

school doe je simpelweg aan sport, bij

“Leden werken ergens naartoe en

consulenten Levensgebeurtenissen

bbb zien we het breder: we kijken hoe

durven naar zichzelf te kijken. Vrou-

van U Centraal op telefoonnummer:

iemand beweegt en hoe het lichaam

wen doen dat hier naast elkaar en een

06-23335893

wordt ondersteund of juist belemmerd

beetje met elkaar. Coachgesprekken

door voedingspatronen. We coachen

houden we niet in een apart kamertje,

en begeleiden. Daarnaast is bbb een

maar aan de grote tafel. Je mag best

veilige haven voor iedere vrouw.”

van elkaar horen wat eraan scheelt. Het

het telen van groenten en fruit. Ook

met de bouw van acht appartemen-

was er een laboratorium in het ge-

ten. Ook het huis achter de school,

bouw waar ze allerlei proeven deden

waar vroeger de amanuensis woonde,

voor het verbeteren van gewassen. In

werd opgeknapt. De tuin achter het

er geen school. De landbouwschool

de jaren ’70 verhuisde het landbouw-

gebouw werd omgetoverd tot een

Een landbouwschool? Middenin de

begon in 1915 heel bescheiden met 8

onderwijs van Utrecht naar Houten.

gemeenschappelijke tuin waar de be-

stad? Da’s raar. Of niet? Maar een

leerlingen. Dat werden er later meer.

Het gebouw stond daarna lang leeg

woners ’s zomers van de rust kunnen

NIEUW GROEN!

landbouwschool in Ondiep is misschien

De leerlingen leerden in de winter-

en raakte na verloop van tijd ernstig

genieten. In 1999 was alles klaar. De

Rond de trappen bij de fontein in

toch niet zo vreemd als je denkt,

maanden hoe ze gewassen moesten

in verval. Het heeft zelfs even op de

grote klaslokalen, de directeurskamer

de singel wordt een dezer dagen

want de school is al gebouwd in 1914.

verbouwen en het vee onderhouden.

nominatie gestaan om te worden

en het laboratorium zijn nu fraaie,

een aantal rhododendrons geplant.

Toen was Ondiep nog platteland en

Je had overal op het Nederlandse plat-

afgebroken. Maar zo ver kwam het

lichte woningen. Ook de zolderver-

De bedoeling is dat er op meerdere

er stonden maar heel weinig huizen.

teland zulke landbouw winterscholen.

gelukkig niet. De eigenaar, de ge-

dieping is een woning geworden.

“Buurtwerkkamer TOP speelt een

plekken rond het nieuwe stuk singel

Maar er woonden wel veel boeren in

Na de Tweede wereldoorlog was de

meente Utrecht, vond dat het gebouw

Maar als je van de hoofdingang door

wezenlijke rol bij de opvang van

rhododendrons komen te staan.

de omgeving.

landbouwschool net als alle andere

bewaard moest blijven.

de gangen loopt en de trap op gaat,

mensen die vaak niet door de regu-

VRIJWILLIGERS

proef je nog steeds iets van de vroe-

liere hulpverlening wordt bereikt.

Ondertussen maken meer dan hon-

gere schooljaren.

We richten ons op bewoners die te

derd bewoners ergens gebruik van en

Door Toon Vernooij

scholen het hele schooljaar open.

Door Shannah Spoelstra

ligheid en gezelschap.”

Boerenzonen en -dochters gingen al-

VERVAL

maken hebben met sociaal isolement,

zijn zo’n 35 vrijwilligers actief. “Ik had

Geldof een heuse Pinus strobus (sier-

leen in de wintermaanden naar school,

De Rijks Landbouw Winterschool heeft

mogelijkheden om de school geschikt

Weet u zelf ook zo’n bijzonder plekje

schulden, armoede, een slechte licha-

verwacht dat ik meer tijd nodig zou

den) geplant in park Paardenveld.

als er op de boerderij weinig werk te

bestaan tot ver in de jaren ’70. Achter

te maken voor bewoning. Er werd een

in de wijk? Laat het de redactie we-

melijke of geestelijke gezondheid,

hebben om een menselijke basis op

De boom is een schenking van de

doen was. Daar komt die naam ‘Win-

het schoolgebouw lag een grote tuin

ontwerp getekend en in overleg met

ten. Dan schrijven we er iets over in

taalachterstand of andere persoonlijke

te bouwen, maar dat ging hier in de

HKU. Belangstellenden zijn van harte

terschool’ dus vandaan, ’s zomers was

waar de leerlingen konden oefenen in

toekomstige bewoners werd gestart

de volgende Noordwester.

beperkingen.”

wijk heel snel. Daarnaast is het ken-

welkom om hierbij aanwezig te zijn.

merkend voor deze buurt dat er veel

KLEUR IN NOORDWEST
‘WAT ZIE JE HET LIEFST?’
NIEUW GEBOUW VOOR JULES VERNE
OBS Jules Verne in Ondiep krijgt een
nieuw gebouw. Het Amsterdamse
architectenbureau Koning Ellis zal
het ontwerpen.

Overal in Utrecht, en zeker in Pijlsweerd en Ondiep worden saaie, kale
plekken weer mooi. In De Noordwester tonen we juweeltjes uit de
buurt. Deze keer belandden we weer op de 1e Daalsedijk in Pijlsweerd.
Daar vinden we namelijk een bijzondere muurschildering van
Jacqueline Govers de Hon.
Door Thijs-Jan Lanning

Juriaan Otto vertelt dat je bijna

verbinding is tussen lager en hoger

altijd kunt binnenlopen voor een

opgeleiden.”

kopje koffie of thee en op verschil-

geleiding gegeven en is er veel vraag

aandacht en tijd is precies wat volgens

naar taallessen.

Juriaan vaak mist bij officiële instan-

lende avonden voor een klein prijsje

Buurtwerkkamer TOP is er niet alleen

genieten van een avondmaaltijd. Zo

voor de gezelligheid. Elke werkdag

ook vanavond. Het is gezellig druk:

kan iedereen terecht voor vragen

LAAGDREMPELIG

activiteit mag dat in de BuurtWerkKa-

vrijwilligers zijn bezig met koken en

over e-mails, brieven en hulp bij het

Door de laagdrempeligheid stappen

mer uitvoeren en ontvangt daarvoor

bedienen, er wordt gegeten, gekletst

invullen van formulieren en zelfs het

ook moeilijk bereikbare bewoners

zelfs een voordeursleutel. Slechts

aanvragen van toeslagen. Vrijwilligers

én zorgmijders binnen. De informele

twee voorwaarden: er mag niks aan

bellen waar nodig met instanties en

sfeer én persoonlijke aandacht maakt

verdiend worden én iedereen mag

twee keer per week kunnen bewoners

het mogelijk deze mensen beter in het

meedoen. Alle activiteiten, komen dan

terecht met vragen over schulden

vizier te krijgen, hulpvragen te signa-

ook voort uit initiatief van de bewo-

en voor het inzichtelijk maken van

leren en samen contact te zoeken met

ners zelf. Zij bepalen de agenda.”

financiën. Ook wordt er huiswerkbe-

de juiste instanties. Die persoonlijke

en gelachen. “Eenzaamheid is een
groot probleem in de buurt,
met name onder de
oudere bewoners.

ties. “Iedereen met een idee voor een

Al weer ruim tien jaar geleden werd Jacqueline benaderd door een bewoner
uit de straat. Samen met een aantal andere mensen uit de wijk, waaronder de

De opdracht is stedenbouwkundig

school, gaven ze haar de opdracht iets leuks en kleurrijks te maken voor de

interessant, omdat het nieuwe

kinderen uit de wijk. “Deze kinderen zaten ook op de ernaast gelegen school. We

gebouw moet worden ingepast in

hebben we daar een enquête gehouden en de kinderen de vraag gesteld: Wat zie

een levendige stedelijke omgeving.

je het liefst als je ‘s morgens door het raam naar buiten kijkt?”
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De meeste kinderen zagen het liefst ‘spelende kinderen in de natuur’ en ‘dieren’

huidige. Volgens de planning begin-

scoorden ook heel hoog. “Ik heb foto’s gemaakt van de kinderen op het school-

nen de leerlingen van Jules Verne

plein, het was echt een Multi-culturele school, en dat wilde ik ook terug laten

in september 2020 in het nieuwe

komen in de schildering. Verder wilde ik de kinderen op gelijke hoogte plaatsen

gebouw. ,,De Jules Verne krijgt een

als de dieren vandaar dat de vogel even groot is als het meisje. Grootste inspiratie

mooie en unieke school die precies

bron was Erik en het klein insectenboek. Dus werd de schommel een rondgedraai-

voor deze plek geschikt is gemaakt,’’

de bloemensteel en de paardenbloem een stoel.”

foto: Thijs Jan Lanning

Het nieuwe pand wordt in 2019
gebouwd op dezelfde plek als de

Na het gekrakeel van de
gemeenteraadsverkiezingen,
breekt gebruikelijk een periode van stilte aan. De nieuwe
gemeenteraad wordt geïnstalleerd, lopende zaken worden
behandeld. Partijen gaan met
elkaar om de tafel en denken
eens goed na over wat ze de
komende jaren voor de stad
kunnen betekenen. Dat zou
moet leiden tot een prachtig
collegeprogramma. Maar eerst
met de burger praten, net als
vier jaar geleden. Toen resulteerde dat in ‘Utrecht maken
we samen’. De kans dat zoiets
wederom plaatsvindt lijkt
logisch.
Hoe verhoudt het gesprek met
de burger zich tot de partijen die om de tafel zitten?
Die allemaal zichtbaar willen
worden, om over vier jaar te
kunnen melden welke beloftes
ze hebben waargemaakt. Hebben die gesprekken dan nog
wel waarde? Of is het om het
collegeprogramma te voorzien
van voldoende cosmetica? Het
klinkt mooi als de burger meepraat, maar hoe verhoudt dit
zich tot het vergroten van zijn
betrokkenheid als er ambtelijk
en politiek iets anders wordt
besloten?

Samen eten biedt deze mensen gezel-

uur wordt door wethouder Kees

Het huidige gebouw

mogen meemaken.”

Sinds april 2017 kunnen buurtbewoners terecht bij Buurtwerkkamer
TOP op de Amsterdamsestraatweg 295. Hoe kan het dat bewoners die
voor officiële instanties moeilijk bereikbaar zijn, zich hier wel thuis voelen? Wij vroegen het teamcoördinator Juriaan Otto.

WINTERSCHOOL

Een architect en ontwikkelaar zagen

vragen en knelpunten van nabij te

hebben een doel, ze willen bijvoor-

Buurtwerkkamer TOP activeert bewoners

En op woensdag 28 maart om 12.15

APPARTEMENTEN

kan heel bemoedigend zijn om elkaars
“Vrouwen die hier binnen stappen,

foto: Aad van Vliet

Als je vanaf de Amsterdamsestraatweg komt, kun je het gebouw aan
het Oppenheimplein bijna niet missen: de vroegere Rijks Landbouw
Winterschool. Zo staat het in grote letters op de gevel geschreven.

foto: Aad van Vliet

foto: Aad van Vliet

bbb is anders dan andere instituten.
Voor meer informatie over de

door: Rob Steinebach

www.lawinecommunicatie.nl
Griekse delicatessen vind je op de
Amsterdamsestraatweg 88, Utrecht
ma-vr 09:00-18:00 en za 09:00-17:00

In de buurt zou een gevoel
moeten liggen dat de bewoner
deze heeft gemaakt. Verkiezingen zijn er omdat het nodig is,
moeilijke beslissingen door een
paar bewoners (raadsleden) te
laten uitvoeren. Verder ontwikkelt de buurt zich zoals de
bewoner dat wenst. Neem een
passage op in het collegeprogramma waarin de gemeente
permanent de dialoog aangaat
met bewoners op buurtniveau.
Kennen en gekend worden.
Vertrouwen in elkaar. Resultaten worden dan zichtbaar
en begrijpelijk, ook als het de
burger niet zint.
In Noordwest kun je zeggen
dat de verkiezingen overbodig zijn geweest. Ambtenaren
zijn al maanden druk om de
belangrijkste punten bij bewoners op te halen en te noteren
in de wijkopgave. Hopelijk
krijgt die input een mooie plek
in het collegeprogramma. Nu
nog in maart en april een paar
gesprekken met de burger en
er is zo een nieuw college.
Dan nog de permanente dialoog instellen, als invulling van
de nieuwe democratie om de
betrokken burger opnieuw uit
te vinden.

06 16 61 62 85

Rob Steinebach is Sociaal Makelaar
in Ondiep en Pijlsweerd
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Gedicht door Jelle Pieters

Schoonheid laat zich schuchter tonen
Troost in sober steen verholen
Recht en eerlijk zijn de straten
Alsook zij die ze bewonen
Alles wars van ijdelheid
Waarom zou men zo ver van
Dom, cafés en winkelketens
Rijtjeshuizen betrekken,
Op bescheiden stand gaan leven?
Om in de luwte van de stad wellicht
Naar rust en klein geluk te streven?

De Noordwester is een onafhankelijke buurtkrant voor en door mensen uit Ondiep en
Pijlsweerd. De krant verschijnt vier keer per jaar
en is een uitgave van Stichting Buurtkrant de
Noordwester.
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Noordwaarts Colofon

Advies

adverteren@denoordwester.com
De Noordwester digitaal?
Kijk op www.denoordwester.com
en download de pdf.

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken mensen. Ieder met zijn eigen verhaal. Wie wonen er eigenlijk in Noordwest?
Deze keer namen we een kijkje bij Arie en Robert in het Lister Hostel
aan de Hogelanden WZ 32.
leven op straat, maar zoveel mensen

foto: Het Utrechts Archief

Door Marianne de Winter

Oude tijden

op een kleine ruimte gaf ook veel

Het markante gebouw op de hoek bij

spanningen en ruzies. Hij komt nog

de Rode brug was oorspronkelijk een

wekelijks in het hostel om de tuin daar

politiepost. Sinds de verbouwing in

bij te houden samen met een mede-

2006 is het een hostel. Hier wonen 23

werker van het Leger des Heils. En dat

mannen met een zware alcoholversla-

doet hij graag, ook thuis. Arie is al

ving, vaak gecombineerd met psychia-

enigie tijd afgekickt van drank en siga-

trische problemen en een verleden als

retten en zijn volgende ambitie is om

dak- en thuisloze. Hier vinden ze hun

helemaal zelfstandig te gaan wonen,

laatste mogelijkheid tot een ‘normaal’

zonder hulp van het hostel.

leven.

Na ruim een jaar in het hostel, heeft

Alcohol mag alleen worden gedron-

Robert sinds september 2017 zijn

ken op hun kamer, harddrugs zijn niet

eigen appartement. Hij deelt deze met

toegestaan. Begeleiding is er 24 uur

een huisgenoot met veel psychische

per dag. De meeste bewoners wonen

problemen. Dit verstoort de rust van

lange tijd in het hostel, soms tot hun

Robert tot zijn spijt regelmatig. Terwijl

Bethlehempark aan de kant van de

het tijdelijke Daalsepark, een stukje

dood. Maar het doel is ze te begelei-

rust, reinheid en regelmaat terugkrij-

Amsterdamsestraatweg. Alle wonin-

verderop bij de Daalsetunnel, park

den naar een zelfstandig leven in hun

gen in het leven via het hostel juist

gen erachter, in de driehoek tussen

mag blijven en niet de zoveelste

eigen huis. Bij Arie en Robert lijkt dit

zijn doel was. Dat is bij hem gelukt: hij

Ooit voltrok zich hier in Pijlsweerd

de tussen de Tiendstraat (links),

nieuwbouwlocatie wordt. De buurt

goed te lukken. Zij verbleven enige

heeft weer lijn gekregen in zijn leven.

een klein wondertje: huizen maak-

de Kerkweg en de Bethlehemweg

kan immers ook nu nog echt wel wat

tijd in het hostel en wonen nu beiden

Daarom wil hij graag weer volledig op

ten plaats voor groen. Kom daar

(rechts), maakten in de tweede helft

meer groen gebruiken.

semi-zelfstandig. Dit betekent een

zichzelf gaan wonen. Hij gaat dagelijks

tegenwoordig eens om! Overal waar

van de jaren negentig plaats voor het

eigen woonruimte, onder begeleiding

even langs bij het hostel voor een

gebouwd kan worden, wordt nu ook

Bethlehempark en de buurt was een

Lees op www.facebook.com/

vlakbij het hostel.

praatje, maar liever is hij buiten om

gebouwd want wonen in de stad is

mooi stukje groen rijker.

buurtkrantdenoordwester hoe het

Arie woonde twee keer negen maan-

te wandelen en fietsen. En, misschien

booming. Op deze foto uit 1984 van

straatje heette dat tussen de Beth-

den in het hostel. Sinds mei 2015

verrassend voor een alcoholist, hij is

Het Utrechts Archief zie je het pand

Nu maar hopen dat de nieuwe

lehemweg en de Kerkweg liep,

woont hij op zichzelf en dat bevalt

geen kroegtijger! Laat hem zijn paar

van het Paraat-supermarktje, dat

gemeenteraad, die aantreedt na de

totdat de bebouwing plaatsmaak-

hem erg goed. Het hostel bood hem

wijntjes per dag maar lekker thuis op

stond op de punt van het huidige

verkiezingen in maart, besluit dat

te voor het Bethlehempark.

een veilige plek in vergelijking met het

de bank drinken, met een krantje erbij.

Wat is er te doen in onze buurt?

Een kraam huren kost € 5, en een plek

keer haar deuren. Kom, kennis maken

CULTURELE ZONDAG: NOORDWAARTS

op de grond is gratis.

met deze locatie en haar werkwijze.

Laat je verrassen in Zuilen, Ondiep en

Reserveren: adriana.brons@hotmail.

De open dag is op zaterdag 17 maart

Overvecht op de Culturele Zondag in

ONDIEP OVERLEGT

houdt maandelijks spreekuur in

com. De rommelmarkt is op zaterdag

van 13.00 tot 16.00 uur, Hogelanden

Noordwest. Het programma kun je

Donderdag 6 juni om 19.30 uur in

Noordwest. Je kunt hier terecht met

30 juni, van 10.00 - 15.00 uur. Locatie:

WZ 32.

bekijken in deze krant. Zondag 22 april,

De Speler, Thorbeckelaan 18c.

vragen en ideeën over onze wijk. Meld

buurthuis Stella Maris, Jagerskade 4.

van 11.00 tot 19.00 uur.
AMERICAN DAY IN JULIANAPARK

van 19.30-21.00 uur, De Kameleon Balk-

NAPOLEON OVERLEG

den op je vragen. Het spreekuur is op

BRADERIE DE PLANTAGE

Het Julianapark wordt voor een dag

straat 31. Meer informatie: Jolanda van

Buurtoverleg voor bewoners, onderne-

maandag 12 maart, 9 april, 14 mei en

Marbo Promotions organiseert een

omgetoverd in Amerikaanse sferen. Zo

den Berg, tel 06-55990592, jolandavan-

mers en professionals van de Amster-

11 juni van 18.30 -19.30 uur in

braderie op de Plantage en voor

treden er leuke bands op in dixieland

denberg@mekaarutrecht.nl

damsestraatweg. Woensdag 30 mei

wijkservicecentrum Noordwest,

kinderen zijn er leuke attracties. De

en rockstijl. Ook zijn er cheerleaders

om 19.30 uur. De locatie wordt nog

Amsterdamsestraatweg 283.

braderie is op zondag 15 april, van

aanwezig die optreden tussen de op-

KOFFIE-INLOOP

bekend gemaakt, maar is wel in de

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl

9.00 tot 17.00 uur.

tredens van de bands door. Er worden

Kom gezellig wat drinken en een kaartje

enkele Harley Davidsonclubs uitge-

leggen bij de vriendenclub in Stella

je aan, zodat hij zich kan voorberei-

buurt. Agendapunten kunt u mailen
ROMMELMARKT

HOSTEL HOGELANDEN

nodigd die hun glimmende motoren

Maris. Er is ook een biljarttafel. Ieder-

Buurthuis Stella Maris organiseert een

Ook benieuwd naar de zorg? Hostel

tentoonstellen in het park. Het festival

een is welkom op maandag t/m vrijdag,

ONZE WIJKWETHOUDER

rommelmarkt waar buurtbewoners

Hogelanden opent tijdens de Week

is op zondag 3 juni, van 13.00 - 17.00

van 10.00 tot 16.00 uur. Buurthuis Stella

Wijkwethouder Kees Diepenveen

hun oude spullen kunnen verkopen.

van Zorg en Welzijn voor de tweede

uur. De toegang is gratis.

Maris, Jagerskade 4.

FAN VAN DE
NOORWESTER?

DRIJFKRACHT
een voorstelling over de levens van vier vrouwen
tussen de 71 en 78 jaar, gespeeld door henzelf
21, 23, 25 maart ZIMIHC theater Stefanus
6 april ZIMIHC theater Wittevrouwen

WWW.STUT.NL

naar: napoleonoverleg@gmail.com.

8 april CultuurCampus Vleuterweide
15 april Theater de Musketon

Word medewerker!
Wij zijn altijd op zoek naar:
• schrijvers
• fotografen
• grafisch ontwerpers
Geïnteresseerd? stuur een mail naar:
redactie@denoordwester.com
4

