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I N F O R M AT I E B U L L E T I N no 26
FEBRUARI 2006

Platform Schalkhaar

Bijpraten met het Platform Schalkhaar 
Platform Schalkhaar organiseert een bijpraat-/informatieavond op donderdag 9 februari vanaf 19.30 uur in de
Lindeboom. Alle inwoners van Schalkhaar zijn van harte uitgenodigd. We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Het platform wil u graag bijpraten over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en wat er voor 2006 op de
agenda staat. Behoud van Voorzieningen, Verkeer en Veiligheid (de drie V’s), woningbouw en inrichting van de
openbare ruimte, en de manier waarop we daarvoor in 2005 politieke en publicitaire aandacht voor hebben weten
te organiseren zijn daarbij zeker onderwerpen die we met u langs willen lopen. Waar we als platform vooral
behoefte aan hebben is om met u over deze zaken van gedachten te wisselen, tips en informatie van u te krijgen
en zo een ‘agenda 2006’ met u op te stellen. 
Niet alleen praten, maar ook doen! En dat is zeker het geval geweest in 2005.
Zeker nu ik mijn ‘Platformwerkstapeltje’ doorspit voor het schrijven van dit artikel, besef ik dat dit jaar behoorlijk
dynamisch en  regelmatig hectisch geweest is!

We zetten ze even voor u op een
rijtje
1. Snelste resultaat
De succesvolle actie ‘bibliotheek
Schalkhaar moe-d openblijven’ 
Een mooi staaltje van ‘interactieve
besluitvorming’ tussen burgers en
gemeente bestuur met als fantas-
tisch resultaat dat de bibliotheek

voorziening gered is. En dat binnen
een tijdsbestek van een kleine 3
weken, waarin veel contacten met
politieke partijen zijn geweest, pu-
bliciteit is gehaald, handtekeningen
zijn verzameld en veel publieke be-
langstelling tijdens de politieke
markt. We vertrokken met een toe-
zegging van het gemeentebestuur
op zak! En de raad heeft besloten
tot verdere uitwerking van de aan-
bevelingen uit het rapport van de
taakgroep ‘behoud voorzieningen
Schalkhaar’. Onze taak gaat in 2006
gewoon door: nu is het zaak in de
gaten te houden dat we niet
worden afgescheept met slechts
‘een paar meter boekenplank’.

2. Hoogste be (ont)stemming
Die waren er een stuk of wat, met
als toppers de geplande hoogte van
de appartementen op de Smidsweg
en Mensinksdijkje, de zendmast of
de uitbreiding van de gemeente-
werf, de kloeke melding dat de
trouwlocatie afgeschaft is...  Direct
reageren, bestemmingsplannen
doorspitten, slim inspelen op media-
aandacht en vooral de gemeente
laten weten dat we gehoord willen
worden en niet alleen maar geïnfor-
meerd!!! 

3. Vroegste uitnodiging
We hebben ons regelmatig laten
uitnodigen bij wethouders,
politieke partijen en beleidsmede-
werkers in het gemeentehuis, radio
en Stentor. Het interview van Ankie

Pannekoek op een zaterdagochtend
om 07.30 uur voor de lokale radio
was wel de allerdapperste. 

4. Langste adem
Die hebben we afgelopen jaar
nodig gehad voor het onderwerp
‘verkeer en veiligheid’. We dachten
uit te kunnen blazen met een
‘convenant verkeer’ op zak met
daarin een aantal concrete
afspraken over aanpak van het
drukke verkeer op de
Oosterwechelsweg, Wilhelminalaan
en Oerdijk. Het gemeentebestuur
wilde uiteindelijk toch geen
convenant maar heeft de verkeers-
knelpunten opgenomen in de ver-
keersnotitie van de Raad. Het
wachten is nu op behandeling in de
Raad, het blijft spannend. Gelukkig
is er een goede nulmeting van de
verkeersdrukte in Schalkhaar, zodat
we goed kunnen monitoren.

5. Snelst roulerende aanwas
We hebben dit jaar afscheid
genomen van onze 2 langstzittende
bestuursleden, Inge Sipman en
Richard Schrijver. Helaas. Maar voor
elk weggaand lid hebben we er
twee bij gekregen. En da’s mooi.
Mooi vonden we ook de toezegging
van het Deventer Ziekenhuis om
aan een een Schalkhaars Ommetje
op de Rielerenk mee te werken en
dit verder uit te laten werken door
hun landschapsarchitect die het
nieuwe ziekenhuisterrein in moet
inrichten.
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6. Mooi vervolg in 2006?!.
Dat willen we graag met u doorpra-
ten op 9 februari!
Vanaf 19.30 uur staat er koffie voor
u klaar in de Lindeboom. Om 20.00
uur beginnen we met een overzicht

van de ontwikkelingen en lopen we
ze met u door. 
We hechten veel waarde aan dit
contact met u, we willen terugkop-
peling van u en ook dit jaar weer
met ‘algemene stem’ opkomen voor

aandachtspunten die u naar voren
wilt brengen voor Schalkhaar.

Rianne Knippels

Woningbouw in Schalkhaar

Naar aanleiding van de protesten
heeft Platform Schalkhaar het initia-
tief genomen voor een gesprek met
de verantwoordelijke wethouder,
mevrouw Adema. Bij dit gesprek in
november waren aanwezig, naast
de wethouder met enkele ambtena-
ren, een afvaardiging van de
bewoners Smidsweg en het
Platform.

Doel van het gesprek was om de
discussie breder te trekken dan een
groep bewoners die geen groot
gebouw naast hun deur wil. We
hebben kunnen aangeven dat we
hoge en dichte bebouwing niet
vinden passen in ons dorp en
daarbij verwezen naar de structuur-
visie, waarin het behoud van het
dorps karakter duidelijk is vermeld.
Een gebouw met de hoogte en
bouwdichtheid zoals voorzien op de
genoemde plek vinden wij daarom
ongewenst. Naast bouwmassa en
–hoogte zijn argumenten tegen de
bouw de verkeersveiligheid in het
smalle Smidsweggetje en de
voorziene breedte van de stoep aan

de Oerdijk. In het gesprek is ook
aandacht gevraagd voor de
nieuwbouw op de kop
Mensinksdijkje, richting Rielerenk.
Het gaat ook hierbij niet alleen om
bezwaren van direct aanwonenden,
maar om het aanzien van
Schalkhaar in zijn totaal. Voordat je
er erg in hebt, staan overal grote
gebouwen dicht op elkaar en dat
vinden we ongewenst. De
wethouder is nu goed op de
hoogte, want ze heeft de situatie
persoonlijk in ogenschouw
genomen. 
De normaal geldende procedure zal
nu verder worden doorlopen.
Platform hoopt en verwacht dat de
gemeente in de verdere besluitvor-
ming rekening houdt met de
bezwaren vanuit het dorp.

Douweler Leide en 
De Wijtenhorst
Zoals we al eerder hebben aangege-
ven heeft de gemeente Deventer
twee nieuwe woonwijken voor
Schalkhaar in voorbereiding. Op de
locaties Douweler Leide en De

Wijtenhorst zijn woonwijken
voorzien van 80 respectievelijk 200
woningen. Plan De Wijtenhorst
betreft de ruimte aan weerszijden
van de Colmschaterstraatweg
inclusief de huidige voetbalvelden,
Douweler Leide is gepland achter de
Vosmanskamp.
Het afgelopen jaar is gebruikt om
alle grond in gemeentelijk bezit te
krijgen en is de aanzet gegeven
voor een stedenbouwkundig plan.
Dit plan is nagenoeg gereed en er
komt terugkoppeling naar de groep
die betrokken is geweest bij de
eerste opzet, aangevuld met meer
direct omwonenden van het gebied.
Deze avond is waarschijnlijk eind
februari of in maart. Naar schatting
kan in juni dit jaar de officiële
inspraak van start. De gemeente
heeft Platform Schalkhaar bij het
hele proces betrokken, vandaar dat
wij u dit nieuws nu reeds kunnen
melden. Met u zijn wij erg nieuws-
gierig naar de plannen. De bouw
begint op zijn vroegst eind 2007.

Ankie Pannekoek

Blokkendoos Oerdijk/Smidsweg
Tijdens de inloopavond van de gemeente over het bestemmingsplan eind oktober, was er veel te doen over het
geplande gebouw op de hoek van de Oerdijk/Smidsweg. De omwonenden grepen hun kans om hun bezwaren in de
publiciteit te krijgen en dat is gelukt. U heeft erover kunnen vernemen via krant en radio. 

WEEKEND  SCHALKHAAR LIFE
26, 27 EN 28 MEI 2006

Meer informatie over de activiteiten 
en het programma kunt u vinden op:

www.schalkhaarlife.nl 
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Menig dorpsbewoner die eind dit jaar op een zondag-
middag over de enk een wandelingetje  maakte zal de
vlag op het nieuw te bouwen ziekenhuis zijn opgeval-
len. Inderdaad het hoogste punt van het nieuwe
Deventer Ziekenhuis is bereikt. Medio april is volgens de
planning het ziekenhuis wind- en waterdicht en is de
bouw niet langer afhankelijk van de weersomstandighe-
den. De oplevering van het nieuwe Deventer Ziekenhuis
staat gepland voor het najaar 2007!

De vraag is dan wat er gebeurd met het resterende
gedeelte van de Rielerenk. Er zijn nu al ontwikkelin-
gen die haaks staan op het uitgangpunt van de
gemeente dat de Enk als groene long moet fungeren.
Eerst nog even terug naar wat de gemeente heeft
’’neergelegd’’ in de Ruimtelijke Visie Schalkhaar. 
Ik citeer: voor het gebied rond de Rielerenk geldt dat
de voorgenomen bouw van een ziekenhuis en de
aanleg van de Nico Bolkensteinlaan het open karakter
van het gebied zullen aantasten of hebben aangetast.
Door de verkleining van de schaal neemt de land-
bouwkundige waarde af. Deze omstandigheden
kunnen ertoe leiden dat de functie van dit gebied als
groene buffer onder druk staat. Om het beoogde
beeld van de groene schil rond Schalkhaar te verwe-
zenlijken, voorziet deze ruimtelijke visie in de ontwik-
keling van een groene long en stadspark ter plaatse
van dit gebied. Het ziekenhuis komt in dit park te
liggen, waarbij moet worden gestreefd naar behoud
van de oude landschappelijke structuur van het
gebied. Ten noorden van de Bolkensteinlaan en ten
zuiden van Schalkhaar wordt daarom geen nieuwe
bebouwing gerealiseerd.

Mijns inziens duidelijke taal. Nu echter terug naar de
huidige ontwikkeling. In Schalkhaar ligt aan de
Kolkmansweg de gemeentewerf. De Kolkmansweg
loopt dood tegen de Nico Bolkensteinlaan. De ge-
meentewerf grenst aan de Rielerenk. Om verkeers-
overlast in het centrum van Diepenveen te voorkomen
heeft de gemeente Deventer in haar “wijsheid’’
besloten om de gemeentewerf in Diepenveen te
sluiten. Nu zijn die activiteiten verplaatst naar de ge-
meentewerf aan de Kolkmansweg. Met gevolg veel
zwaar transportmaterieel wat door Schalkhaar rijdt en

op de Kolkmansweg niet uit de voeten kan. Met als
resultaat veel overlast voor de bewoners. Zie de bij dit
artikel geplaatste fotos!
Daar komt nog bij dat voor het aangrenzend terrein
van de gemeentewerf woningbouw is gepland in het
kader van het plan Wijtenhorst. 
Duidelijk is dat de argumenten die golden voor de

sluiting van de gemeentewerf in Diepenveen ook
gelden voor de gemeentewerf aan de Kolkmansweg.
Het Platform heeft dan ook in zijn reactie op het be-
stemmingsplan Kom Schalkhaar zijn bezwaren geuit
tegen de uitbreiding van de gemeentewerf en ge-
schreven dat een dergelijke activiteit niet in een
woonwijk thuis hoort! Wij zijn benieuwd hoe de
gemeente in zijn reactienota zal reageren op onze
bezwaren en die van de bewoners van de de
Kolkmansweg en omgeving.

Overigens zijn er meer bedreigingen voor de
Rielerenk zoals de plannen voor het plaatsen van
UMTS masten. Het wordt tijd dat de gemeente voor
het gebied de Rielerenk de voornemens neergelegd in
de Visie Schalkhaar omzet in een nadere uitwerking.
Een nadere uitwerking met als uitgangspunt de Visie
Schalkhaar. Wij zullen dan ook de gemeente vragen
met nadere plannen te komen. Wij houden u op de
hoogte! 

Rielerenk – de gemeente is weer aan zet !
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Maak kennis met…..

Partij: Partij van de Arbeid

Portefeuille: Werk en inkomen,
opvang en zorg, samenlevingsop-
bouw en integratiebeleid

Geboren in: Arnhem op 1 juli 1954

Burgerlijke staat:
getrouwd, 3 kinderen (jongens van
11, 13 en 17 jaar oud)

Geloofsovertuiging: Oecumenisch

Rijdt in: Volvo V70

Woont in Deventer sinds: 
1 september 1992

Werkte voorheen als: 
Hoofd verpleging en verzorging in
het Verpleeghuis St. Joseph

Werkt voor Schalkhaar aan:
Cultuurhuis (samen met collega’s)

Vindt zijn portefeuille leuk,
namelijk:
- een brede en diverse porte-

feuille, stad en platteland, stede-

lingen en boeren, vrijwilligers
- echte grote steden problematiek
- de zorg (oude liefde roest niet)

en integratiebeleid

Idealen: 
- respecteren van elkaar zoals we

zijn, aanvullend zijn en profite-
ren van de verschillen

- er voor zorgen dat iedereen kan
participeren in de samenleving

Wil als wethouder nog:
- een hele grote aanzet geven aan

de sociale structuurvisie
- meer en betere aandacht voor

jongeren in buurten
- bereiken dat iedere buurt een

accommodatie heeft die relevant
is voor die buurt, een ontmoe-
tingsplek die er voor zorgt dat
iedere buurt een hart heeft. Voor
Schalkhaar wijst hij op de
plannen om ’t Haarhuus een
multifunctionele bestemming te
geven.

Wil later worden: 
terug naar de zorg... of ... bestuur-
der bij een idealistische instelling

Wil graag één dag ruilen met: 
Joska van Vuren (kunstenaar / leeft
in de wereld / is altijd zich zelf) en
dan vanuit zijn perspectief de
wereld bekijken

Trots op Deventer, want:
- Deventer is een echte cultuurstad
- veel en vooral diverse evenemen-

ten
- veel kunstenaars / creatieve stad

Schalkhaar is over 20 jaar nog her-
kenbaar als dorp, want:
- het gaat om de onderlinge ver-

bondenheid
- de gemeenschap in Schalkhaar is

met elkaar verbonden en zal dat
blijven

Interview: Jan Broos

Wethouder: Jos (Josephus
Johannes Theodorus) Fleskens

Verdwenen. 
In december verdwenen de brie-
venbus aan de Oerdijk bij de
drogist en de pinautomaat aan de
Pastoorsdijk. Hoezo behoud voor-
zieningen? Wat je aan de ene kant
opbouwt, breekt aan de andere
kant af. In samenspraak met de
ondernemersvereniging probeert
Platform deze maatregelen terug
te laten draaien. Want hoe kun je je dorpscentrum
levendig houden, wanneer je ter plekke geen geld kunt
laten rollen? 

Ankie Pannekoek
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Raster jongerenwerk www.deventerbuiten.nl: 
Het jongerenwerk merkt dat de jongeren in schalkhaar
de laatste tijd veel in het nieuws is en hoog op de
agenda van de politiek staat. Uit onze ervaringen
merken wij dat veel jongeren een eigen plek willen. Ze
willen een overdekte warme eigen plek waar ze kunnen
verblijven. Schalkhaar heeft niet zo`n voorziening. Het
ligt nu bij de politiek of er beleid en financiële middelen
komen. Het jongerenwerk zal zich in 2006 bezig gaan
houden met allerlei verschillende activiteiten voor deze
doelgroep. Lees hieronder meer…

Zoals jullie misschien weten, organiseert het jongeren-
werk samen met een club fanatieke tieners leuke activi-
teiten voor de jeugd van Schalkhaar tussen de 12 en 16
jaar in het Haarhuus. Ook de volgende maanden komen
er weer leuke activiteiten in het programma. Helaas is er
de laatste tijd weinig belangstelling. Wij zijn benieuwd
waarom de jeugd hier niet op afkomt. Wij brengen flyers
door Schalkhaar en wij hebben alles op een internetsite
staan (www.deventerbuiten.nl). Heb jij nog nooit informa-
tie ontvangen laat je gegevens achter op de site. 30
januari organiseren we een casino avond. Op deze avond
gaan we blackjack en roulette spelen, er zijn hele mooie
prijzen mee te winnen. Dus kom een gokje wagen en
neem je vrienden mee!!
De MOP is een Mobile OntmoetingsPlek voor jongeren
van 12-16 jaar. Deze staat elke vrijdagavond van 18:30
tot 21:00 uur op het voetbalveld aan de
Ganzeboomsweg. Je kunt er onder andere Playstation
spelen, film kijken, gezellig kletsen en nog veel meer. 
Heb jij nog leuke ideeën of vragen dan kun je contact
opnemen met Hermen Keizer jongerenwerker Koek &
Partners. Tel: 06-51844506   
Ook dit jaar kunnen we Schalkhaar Life niet overslaan.
Dit jaar zal het in het laatste weekend van mei zijn. Wij
zullen leuke activiteiten hebben o.a. een skatebaan en
als knaller een cabaret voorstelling! Heeft u zelf nog
ideeën voor Schalkhaar Life, stuur dan een mail of bel.

Raster organiseert zelfverdedigingcursus
voor meisjes en vrouwen

Raster Welzijnsgroep organiseert het nieuwe  jaar  weer
cursussen zelfverdediging voor meisjes vanaf twaalf jaar
en voor vrouwen. De cursus bestaat uit een mentaal en
fysiek gedeelte. Op 26 januari 2006 a.s. is er een open
les voor geïnteresseerden. Deze les is gratis toegankelijk.

Voor het volgen van een cursus zelfverdediging zijn er
allerlei redenen. Sommige deelneemsters zijn ooit lastig
gevallen en wisten toen niet adequaat te reageren.

Anderen worden gepest en kunnen niets terugdoen of te-
rugzeggen. En weer anderen hebben gewoon plezier in
sport en inspanning. In de cursus zelfverdediging leer je
vechttechnieken en voor je zelf opkomen. Ook omgaan
met zinloos geweld op straat staat op het programma.
De cursus wordt gegeven door Conny van der Graaf. Zij
is een ervaren en gediplomeerd docente zelfverdediging. 
Vrouwen en meisjes die geïnteresseerd zijn, kunnen
gratis kennismaken tijdens een open les. Deze open
lessen vinden plaats op 26 januari a.s. in activiteitencen-
trum Schalkhaar, in ‘t Haarhuus te Schalkhaar. 
Van 19.00 is de open les voor meisjes vanaf 12 jaar.
Vrouwen zijn aan de beurt van 20.00 tot 21.00 uur. 
De open les is dus gratis, de cursus zelf kost 35 euro
voor tien bijeenkomsten.

U kunt zich aanmelden via onze website (www.raster-
groep.nl/activiteitencentra), of een inschrijfformulier
ophalen bij een van onze locaties in Deventer en
Deventer-Buiten.

Bedankt:

Wij willen alle vrijwilligers die ons in 2005 hebben
geholpen heel erg bedanken. Wij hopen dat ze dit in
2006 ook weer met veel plezier zullen doen.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact
opnemen met de jongerenwerkers Carla Hobert of Rik
Hollak. Tel. 0570-625876 of mob. 06-12772872 e-mail
c.hobert@raster-groep.nl, stagiaire1@raster-groep.nl

NIEUW NIEUW
U kunt dit Platform Bulletin maar ook de komende nummers als PDF-bestand per email ontvangen.

Stuur een email met als onderwerp "PDF Bulletin" naar platform.schalkhaar@planet.nl en wij sturen u 

ook de komende uitgaves van het bulletin automatisch toe.

Met dank aan drukkerij Evers. 
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Schalkhaar by night wordt steeds mooier! Naast de verlichte boom bij Huize Brabant zijn gedurende de afgelopen
feestmaanden de winkelstraten in ons dorp prachtig verlicht geweest. Complimenten aan de Ondernemers Vereniging
Schalkhaar en het Dorpenplatform voor het mogelijk maken van deze versiering van Schalkhaar.

In het vorige bulletin werd al aandacht besteed aan de
serie zondagmiddagactiviteiten die sedert enige tijd in
De School van Frieswijk wordt georganiseerd.

Zondagmiddag  26 februari staat de poëzie centraal.
Felix Strategier (Theatergroep Flint) zal gedichten van
Nederlandse en Zuid Afrikaanse dichters zingen en be-
geleiden.

Naast professionele dichters / schrijvers zoals de Deventer Stadsdichter Dick Metselaar en Alied van de Meer en
Heleen Bosman, zal ook een aantal amateurdichters aan bod komen. 

Ook (amateur)dichters uit Schalkhaar worden uitgenodigd hun werk voor te dragen

Een selectie uit de gedichten zal op groot formaat worden tentoongesteld.  
Aanmeldingen, met de voorgestelde gedichten, kunnen worden opgestuurd naar 
De School van Frieswijk. Avergoorsedijk 2, 7433 RG Schalkhaar of per email naar:info@schoolvanfrieswijk.nl

Dichters in 
Schalkhaar
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Na een inventarisatie of er voldoende belangstelling zou zijn voor een heruit-
gifte van het boek OMZIEN  blijkt dat het aantal bestelde exemplaren nog
niet geheel voldoende is om kostendekkend tot heruitgifte over te gaan.
Toch is het bestuur van het Dorpsarchief van mening dat er onder de
inwoners van Schalkhaar en bij overige belangstellenden voldoende personen
zijn die alsnog een exemplaar willen bestellen.
Reden genoeg om tot heruitgifte over te gaan.
De drukker is inmiddels opdracht gegeven voor de 2e druk.
Verwacht wordt dat in april 2006 de boeken aan de liefhebbers kunnen
worden overhandigd.

De prijs bedraagt  € 22,00 per exemplaar en   OP  =   OP.

Hebt u nog interesse in één of meerdere exemplaren geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan één van de 
bestuursleden via onderstaand antwoordformulier of via e-mail: h.w.kogelman@hetnet.nl 

Tevens hebben wij nog behoefte aan donateurs voor onze stichting om onze jaarlijkse kosten te kunnen (blijven)
betalen. Geeft u zich hiervoor a.u.b. op.

Het bestuur van de Stichting Dorpsarchief Schalkhaar:

Herman Kogelman Voorzitter Het Koeland 90
Wim Huis in ’t Veld Secretaris Kolkmansweg 46
Richard Schrijver Penningmeester Pastoorsdijk 20
Harry Beffers Bestuurslid de Botterije 9
Joop Bloemenkamp Bestuurslid de Botterije 25

Stichting Dorpsarchief
Boek OMZIEN wordt 
heruitgegeven!

Hierlangs afknippen  Aankruisen hetgeen van toepassing is
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende

Naam:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Woonplaats:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Telefoonnr:  .........................................................................................................................................          E-mail:....................................................................................................................................................................  

Heeft interesse voor ................................... exempla(a)r(en) van de 2e druk van het boek “Omzien”.

Geeft zich op als donateur van het Dorpsarchief. De jaarlijkse contributie van € 10,-- kan automatisch 

geïncasseerd worden van rekeningnr:..........................................................................................................................................

Handtekening .................................................................................................................................................................

✄



Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!

Naam :..............................................................................................................................................................................................................

Adres :..............................................................................................................................................................................................................

Postcode :..............................................................................................................................................................................................................

Bankrekening :.............................................................................................................

■■ Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à € (minimaal € 15) van mijn 
■■ bankrekening af te schrijven.
■■   Ik maak zelf een bedrag van minimaal € 15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar.

Handtekening ................................................................................................. Datum .................................................................................................

De vergaderingen van het Platform zijn openbaar. 
De eerstvolgende vergaderingen zijn op

9 februari info-avond in de Lindeboom en 20 maart 2006

Alle Platform-vergaderingen worden gehouden in het Haarhuus en beginnen om 19.30 uur.  

U bent van harte welkom

✄

Leden Platform v.l.n.r. Wim Kuijper (nieuw), Carel Heerius, Ankie Pannekoek, Jan Broos (nieuw), Elly Schopman
(nieuw), Rianne Knippels, Paul Maatman, Niek Lelieveld, Richard Schrijver (aftredend).


