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Van de voorzitter 

                      Beste leden,                                                                           . 
 
                      Met deze eerste Voorwaarts van dit jaar wil ik jullie een mooi,  
                      succesvol en vooral gezond 2021 wensen.                                         . 
                      In deze editie willen wij jullie van een update voorzien waar de 
PvdA Schiedam zich mee bezig houdt en inzet, maar ook om even stil te staan 
bij de gebeurtenissen van 2020. Vele van jullie kunnen de periode van 16e  
maart 2020 nog als de dag van gisteren herinneren. Op deze dag sprak onze 
minister-president het Nederlandse volk toe vanuit het torentje. En ieder van 
ons heeft een eigen persoonlijk verhaal rondom deze periode. Maar 
uiteindelijk heeft iedereen te maken met hetzelfde, ik citeer Mark Rutte: “Er is 
geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit 
is ook dat de komende tijd een groot deel van de Neder-landse bevolking met 
het virus besmet zal raken […] Maar dat kan maanden en zelfs langer duren.”  
En wat voor een uniek landje zijn wij ook! Na de aankondiging dat de winkels 
om 18:00 alle deuren moesten sluiten, ontstond er een langere wachtrij bij de 
coffeeshops in plaats van bij de Albert Heijn, en was er een run op toiletpapier. 
Op 17 maart 2021 mogen we weer met zijn allen naar de stembus, en dat is 
precies 1 jaar na de toespraak van de minister-president. Binnen dat jaar is 
de term intelligente lock down vervangen met harde lock down + avondklok, 
hebben we te maken met verschillende varianten van het Corona-virus, nog 
steeds overvolle ziekenhuizen, overwerkt zorgpersoneel en te weinig 
vaccinaties. Op 17 maart kunnen wij als burger weer onze stem laten horen, 
en kunnen wij beginnen met het bouwen van een nieuw tijdperk. En precies 
één jaar na de aankomende verkiezingen kunnen wij de PvdA weer groot 
maken binnen Schiedam. We kunnen het dragelijker maken voor de 
Schiedamse burger, om door deze verschrikkelijke crisis heen te komen. En 
met jullie heb ik onwijs veel zin om dit jaar aan de slag te gaan. Wij updaten  
jullie over alle activiteiten tijdens de eerstvolgende ALV van 11 febr. 2021.  
Jullie kunnen mij altijd bellen/mailen/app en als er vragen zijn.  
Blijf gezond, en hopelijk tot 11 februari a.s.                   
 
                               .   
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                         Van de fractie voorzitter - Energietransitie Groenoord 

 
                         De PvdA heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan.  
                         Verduurzamen, vergroenen is een opdracht die we ons 
                         allemaal stellen. We moeten andere energiebronnen vinden. 
                         Participatie is dan essentieel. Immers, het terugbrengen van 
de CO2 uitstoot gaat ons allemaal aan. 
 
Na de commissievergadering heeft de fractie opnieuw het businessplan en 
alle bijlagen zorgvuldig gelezen. Als PvdA blijven wij de lening van 30 miljoen 
een groot bedrag vinden, zeker in relatie tot een gemeentelijke begroting van 
300 miljoen. De financiële gevolgen van instemmen met het plan op de 
gemeentelijke begroting betekent een negatief effect op de solvabiliteit en 
schuldquote. Dat wil zeggen dat we teveel schulden hebben en te weinig geld 
in onze portemonnee om de dagelijkse zaken mee te betalen.  
Wat ons betreft levert dat de komende jaren een te groot risico op voor alle 
Schiedammers. De gemeente Schiedam heeft op dit moment een niet 
sluitende meerjarige begroting en volgens de richtlijnen van de provincie en 
VNG is de hoogte van de schulden en het geld in de portemonnee al in de 
gevarenzone. Met dit plan verslechteren we 
de financiële positie van de stad voor een 
langere periode. En de rekening daarvoor 
komt bij alle Schiedammers.                   .  
 
Het plan beschrijft de financiële risico’s die wij 
nu voorzien. Wij realiseren ons dat het college 
alle risico’s geminimaliseerd heeft, waar OPS deze 
gemaximaliseerd heeft. Laat de waarheid in het midden liggen. Dan nog wordt 
ons gevraagd in te stemmen met een plan waarvan wij de risico’s, de gevolgen 
op lange termijn niet kunnen overzien 
 
Ons wordt herhaaldelijk gemeld wat een geweldige deal er voor ons ligt, deze 
samenwerking van de gemeente met Woonplus en Eneco. Door het college, 
door Woonplus en zelfs door de provincie. Wij vragen ons dat af. Ik zal 
uitleggen waarom. Als wij nu ja zeggen kunnen we niet meer terug.      .  
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Als over 8 jaar Eneco de spelregels verandert, of van eigenaar verandert, tja 
dan kunnen we niet zeggen dan stoppen we ermee. Immers, alles is dan al 
aangelegd, aangesloten. Deze volledige afhankelijkheid van een particuliere, 
buitenlandse organisatie baart ons zorgen. Want wees nu eerlijk, wie heeft 
met zijn energie-aanbieder een contract afgesloten voor 30 jaar? Waarbij de 
aanbieder tussentijds eenzijdig de spelregels, de tarieven kan aanpassen. En 
je kunt niet overstappen. 
 
Kiezen voor het warmtenet lijkt nu de meest logische keuze. Maar wat als er 
over 2 jaar, 5 jaar of 10 jaar veel betere alternatieven zijn? Nogmaals, we 
kunnen dan niet meer terug en moeten dan nog jaren gebruik maken van een 
achterhaalde techniek. Waarom deze haast? 
 
Woonplus stelt dat groot onderhoud alleen mogelijk is door in te stemmen met 
dit plan. Waar hebben we het dan ook alweer over? De wijk is in de jaren 60 
gebouwd, eind jaren 90 heeft er voor het eerst en het laatst groot onderhoud 
plaatsgevonden. De fractie vindt het verdrietig dat bewoners zo lang aan het 
lijntje gehouden zijn en nu zo onder druk worden gezet. Instemmen, anders 
geen dubbel glas, geen vervanging van tochtende deuren. 
 

De eigenaren van grondgebonden woningen hebben een keus. 
Maar de eigenaren in appartementencomplexen beperkt. Want als 
een complex meer huurders dan kopers heeft, dan heb je als koper 
geen keus. Wij vinden de  eigen investering van een kleine 
€15.000 een groot bedrag. Kopers die van de bank dit bedrag niet 
kunnen lenen vanwege hun financiële situatie, wordt door de 
gemeente toch gedwongen deze financiële verplichting aan te 
gaan. Dat de VVE verant-woordelijk wordt voor het innen van dit 
bedrag zet de relatie op scherp. 

 
De huidige huurders krijgen een huurverhoging van €16 en 
vervolgens jaarlijks de maximale toegestane huurstijging.  

Nieuwe huurders starten met een hogere huur, en ook hier geldt dat er jaarlijks 
de maximale huurverhoging wordt toegepast. 
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Wij zijn blij te horen dat Woonplus garandeert dat deze huren niet boven de 
liberalisatiegrens komen. Maar hoe is deze afspraak vastgelegd? Of moeten 
we Woonplus op zijn blauwe ogen vertrouwen. 
 
Samenvattend: 
◦ de PvdA vindt het plan een te groot financieel risico, met gevolgen voor alle 
Schiedammers 
◦ De kosten voor de kopers: te hoog                                                  . 
◦ Geld lenen aan inwoners die het zich niet kunnen veroorloven: kwalijk 
◦ Huurders zeggen dat je alleen achterstallig onderhoud pleegt als je instemt 
met het plan: verwerpelijk                                                                                     .  
◦ En tot slot ons vastleggen voor 30 jaar aan Eneco: onwenselijk.  
 

 
Campagnebericht – Remko Mooi 

Beste leden, 
 
De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan!  
Als Schiedamse afdeling zijn we druk aan het kijken naar hoe 
we ons het beste kunnen inspannen voor de landelijke partij, 
om zo de lokale winst te maximaliseren.  

We zullen in enkele nader te bepalen wijken flyers in brievenbussen gaan 
stoppen, waarbij de flyers mooi aansluiten op enkele verkiezingsthema’s. 
Hier kunnen we goed hulp voor gebruiken! Dit kunt u ons laten weten op 
info@pvdaschiedam.nl.  
Daarnaast zal er zoveel mogelijk algemeen promotie-
materiaal worden opgehangen, daar waar dit mag.  
Ook gaan we een opbel-actie uitvoeren, een 
zogenaamde “phone party”. Daarbij gaan we onze 
leden opbellen, om het contact met hen aan te halen. 
Dit om de verbinding binnen onze partij te versterken.  
We doen ons best om onder de huidige omstandigheden onze partij zoveel 
en zo goed mogelijk te laten zien, en we gaan uit van een mooie uitslag in 
maart!  

mailto:info@pvdaschiedam.nl
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 Werkwijze  J & S – Joke de Haan 
 
Nieuwsgierig geworden door een publicatie in het AD vroegen wij Mieke van 
J&S hoe de behoeftelijn ontstaan is en de uitbreiding naar Schiedam West 
onderzocht wordt. 
Het leek de PvdA voor andere wijken ook een idee en Mieke  
vertelde ons de achtergrond en hoe het project van J&S tot  
stand is gekomen.   

  
 “Stichting J&S Projecten werkt in Schiedam Zuid, de Gorzen.  

Wij zoeken actief de mensen op met een persoonlijke 
benadering. Dat is de kracht van J&S. Door deze aanpak 
bereiken wij meer mensen. Een persoonlijke benadering 
vergt wel aardig wat tijd om het vertrouwen te winnen. De 
investering van tijd blijkt het waard te zijn want eenmaal 
binnen bij ons, blijven ze ook”. Het feit dat Mieke een 
sleutelfiguur in de wijk is ook belangrijk. Daardoor zijn de 
wijkbewoners eerder geneigd om open te staan voor de 

stichting. “Doordat wij alleen in onze wijk werken blijven wij klein en kennen 
de mensen ons goed. Door klein te blijven kunnen wij groots werk verrichten. 
Echter krijgen wij verzoeken vanuit ander wijken van Schiedam om onze 
methodiek uit te voeren. Dit zouden wij graag willen doen alleen is daar 
subsidie voor nodig.” 
 
“Wij vinden het belangrijk om de jongeren en de senioren met elkaar te 
verbinden. Uit deze verbindingen ontstaat een wederzijds respect waardoor 
ze beter met elkaar om kunnen gaan. Ook brengt het een stuk gezelligheid 
voor beide partijen”.    
“Wij krijgen dagelijks vragen vanuit de wijk waar wij op reageren, voeren 
meerdere dagen per week projecten uit en signaleren wekelijks situaties die 
wij weer doorverwijzen naar de juiste instanties”.  
De Behoeftelijnknop is een fysiek kastje welke bij wijkbewoners thuis wordt 
geplaatst. Voor dit kastje zijn geen snoertjes of een abonnement vereist. 
Door simpelweg op de knop te drukken krijgen wij een melding binnen dat 
wij diegene moeten bellen. Zo is het een laagdrempelige manier waarop de 
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wijkbewoner contact met ons kan leggen. Wanneer wij de bewoner bellen 
horen wij wat de hulpvraag is en koppelen wij daar de juiste vrijwilliger aan. 
Het is belangrijk om te inventariseren op welke hulpvragen je je vrijwilligers 
in kunt zetten zodat je optimaal gebruik kan maken van hun talenten. 
 
Met de Behoeftelijnknop is het lijntje naar ons een stuk korter geworden 
waardoor er eerder en vaker hulpvragen bij ons binnenkomen. Wij zijn 
iedere dag van 9u00 – 19u00 bereikbaar.  
Alle projecten die wij doen zijn door wijkbewoners bedacht en uitgevoerd. 
 
Wij hebben vanuit heel Nederland aanvragen om de Behoeftelijnknop uit te 
voeren, maar wij willen het eerst in heel Schiedam uitzetten.  
 
 

Stichting Net Niet Genoeg – Bart Overzier 
 
Als PvdA Schiedam zetten wij ons regelmatig in voor Schiedam en haar 
burgers. Op 30 en 31 december zijn Hanke, Petra, Damjan en Bart naar de 
Stichting Net Niet Genoeg gegaan.  
De stichting zit tegenwoordig in 
een loods in Nieuw Mathenesse 
aan de van Deventerstraat 34.   
Supermarkten, Rotary Schiedam 
en individuele sponsors zorgden 
voor aanvoer van blikken en 
andere houdbare voedingsmid-
delen, maar er waren ook nog 
handen nodig om al deze blikken 
en pakken te verdelen in boodschappen tassen. Deze moesten worden ge-
vuld met vier volwaardige maaltijden voor een gezin met gemiddeld twee 
kinderen.  
Een zwaar karwei, steeds bukken en tillen, maar we deden het graag. Volle 
dozen haalden we op een karretje, die waren té zwaar. 
Oudejaarsdag, ’s middags om 12u,  was de klus geklaard en stonden er 190 
tassen met rijst, pasta, kruiden, blikgroente, soep, limonade en snoep klaar.  
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Als vriendelijke attentie kregen we nog een zak oliebollen mee waar we zelf 
een paar van konden nemen en verder uitdelen aan mensen in onze buurt 
waarvan we wisten dat ze wat extra lekkers niet zouden versmaden. 
Natasja van Net Niet Genoeg is er stellig van overtuigd, dat deze actie een 
mooi vervolg krijgt.  
 

Een huis is geen opbergplaats – Aad Verbeek 
 
Wanneer een stad wordt ontworpen moet er niet alleen op worden gericht 
om zoveel mogelijk woningen in een stad te realiseren om aan een vraag 
van de overheid te kunnen voldoen.  
Een woning staat niet op zichzelf maar heeft een samenhang met de wijk of 
de stad waar de woning wordt gerealiseerd. Samen met andere woningen 
vormt ze een buitenruimte die beleefd wordt als een gezamenlijke straat of 
plein waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten of simpelweg zien en waar 
kinderen met elkaar kunnen spelen of met elkaar af kunnen spreken. 
Wanneer dit niet het geval is wordt ieder op zichzelf teruggeworpen en ligt 
vereenzaming op de loer. Het realiseren van nieuwe woningen in een wijk 
houdt ook in dat er op moet worden gelet wat de samenhang is met de 
omgeving.  
Een nieuw bouwblok heeft een gevolg voor zijn omgeving, staat niet op 
zichzelf en vormt een deel van het geheel. Met het nieuwbouwontwerp in 
een bestaande wijk zal gelet moeten worden op bestaande 
bouwhoogtes, samenhang, uitstraling en vormgeving. 
Samen met de reeds bestaande bebouwing wordt een  
bepaalde sfeer gevormd die de bestaande bewoners het 
beste kunnen aanvoelen.  
Het is dan ook zaak een ontwerp met bewoners te 
bespreken en eventueel aan te passen. Vrijwilligers 
vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Opdat een 
ontwerp wordt gedragen door de omgeving dienen 
vrijwilligers te worden betrokken. Dit voorkomt ook dat de samenhang van 
de wijk uiteen valt en een stad onleefbaar wordt.  
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Als mogelijkheden om elkaar te kunnen ontmoeten worden beperkt, of 
worden verboden, druist dat in tegen de natuur van mensen, die andere 
wegen gaan zoeken om elkaar alsnog te kunnen ontmoeten.  
Technische mogelijkheden zijn slechts hulpmiddelen en kunnen niet worden 
gezien als vervanging.  
Een beleid is een kwestie van afwegen van vele mogelijkheden en kan je 
niet aan de vrije markt overlaten. Een eenzijdige visie leidt tot slechte 
resultaten. 
 

Deelscooters – Bilal Badri 
 

                        Kameraden,  

                     

                        er is veel te doen geweest over de deelscooters in  

                        Schiedam. Misschien ervaren jullie, net als ik, veel overlast 

                        van de groene gevaartes die de voetpaden geregeld 

blokkeren. Helaas neemt niet iedereen de moeite om hun deelscooter op een 

geschikte plek te parkeren. Zo heeft de Lichtblauwe Brigade eind januari nog 

“een rondje huurscooters gedaan” aan de noordrand van Schiedam en kregen 

voertuigen van de verhuurders Go-sharing en Felyx een sanctie opgelegd 

(Waterweg Actueel, 30-01-2021). 

 

Het college wil de komende jaren steeds meer inzetten op deelmobiliteit – en 

daarmee ook deelscooters – als onderdeel van de mobiliteitsvisie. Het is dus 

nodig dit onderwerp te blijven agenderen en hier als raad iets aan doen. 

 

En dat heeft de PvdA Schiedam met positief resultaat gedaan! Eind vorig jaar 

steunde de gemeenteraad onze motie. Hiermee wordt het college opgeroepen 

om de veroorzaakte overlast door deelscooters beter vast te leggen in onze 

Algemene Plaatselijke Verordening. Omdat dit verheldert wat wordt verstaan 

onder overlast, helpt dit onze handhavers om effectiever op te kunnen treden 
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tegen overtredingen. Bovendien laten we daarmee als Schiedam zien dat we 

niet accepteren als deelscooters midden op straat worden neergezet.  

 

Ondanks de overtredingen die helaas nog steeds plaatsvinden, zien we ge-

lukkig dat deze politieke aandacht leidt tot meer inzet en handhaving. 

Daarnaast verlaagt het de drempel voor aanbieders om gebruikers direct te 

beboeten en/of boetes te verhalen op gebruikers. Wij hebben hiervoor 

aandacht gevraagd en zullen dat blijven doen! 

 
Schiedamse vrijwilligers – Petra Zwang 

 
Het afgelopen jaar heb ik vele vrijwilligers gesproken. Zij doen hun vrijwil-
ligerswerk met passie, willen hun steentje bijdragen aan de stad. Soms door 
weer en wind, maar altijd met een lach op hun gezicht. Natuurlijk soms ook 
mopperend, want ja, we blijven natuurlijk Schiedammers. Schiedam kent veel 
vrijwilligers, zo’n 16.000 en ik, de PvdA kan het niet vaak genoeg zeggen. 
Vrijwilligers, zij zijn het cement van de stad. Zij zijn goud waard. Iets om te 
koesteren. Hoewel, als we in de gemeenteraad spreken over de waardering 
van Schiedamse vrijwilligers gaat het gruwelijk mis.  
Het start in december 2019, wanneer het college zonder overleg besluit te 
stoppen met de Proosjes ter waarde van €15 en in plaats daarvan een 
bioscoopbezoek op zaterdagochtend in Pathé aan te bieden. Ja, weet u het 

ne op zaterdagochtend, een moment dat veel vrijwilligers nota benog, 
vrijwilligerswerk doen. Waarom, het aantal vrijwilligers groeide en er was niet 

Dat zorgde voor veel onrust in de stad en in de  voldoende budget.
 gemeenteraad.  

Dat moest anders, dus werd door Wethouder Van Aaken 
een onderzoek aangekondigd, de kosten voor het 
onderzoek? Die bedragen €30.000 dat zijn 6000 Proosjes. 
Een onderzoek wat ook vroeg naar opleiding en inkomen. 
Heel bijzonder.  
Het moest anders, dus in december 2020 kunnen vrijwilligers op een website 
als dank voor hun inzet een geschenk kiezen.  
Houd u vast, voor maar liefst 5 euro!  
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Het is dan ook niet gek dat er opnieuw onrust in de stad was, onze mailbox 
liep vol met mailtjes van boze Schiedamse vrijwilligers.  
Ja, alle vrijwilligers €15 geven betekent een kostenpost op de begroting van 
€240.000. Dat is veel geld. Maar hoeveel zou het kosten als alle vrijwilligers 
op 1 januari zeggen: dank u, ik stop ermee?  
Hoeveel chauffeurs zouden er dan betaald moeten worden die het werk 
overnemen van Argos? Hoeveel opbouwwerkers moeten er dan aan de slag 
om het werk wat wordt verzet door Willy Heikamp, J&S, de Erker, de 
sportverenigingen op te vangen? De vrijwilligers die in weer en wind bij de 
voedselbanktuinen werken. En dan noem ik er maar een paar. Hoeveel kost 
dat? Dan is €240.000 plotseling helemaal niet zoveel geld. En dan koester je 
als stad je vrijwilligers. 
 
Een geschenk dat je zelf kunt kiezen. Dat is mooi. Maar kunt u uitleggen wat 
het verschil is tussen Proosjes waarmee je zelf kunt kiezen bij welke 
Schiedamse ondernemer je het gaat uitgeven. En de website waar je iets kunt 
kiezen? O ja, kosten voor de website, €2000, dat zijn 400 Proosjes. De 
website is gebaseerd op de website in Utrecht. In tegenstelling tot Utrecht, 
waar je naam en geboortedatum moet invullen en akkoord gaat met de 
registratie hiervan, is de Schiedamse variant voor iedereen toegankelijk. 
Wethouder Ruseler zegt dat dat met opzet is, en dat een website niet 
beschermd kan worden. In Utrecht weten ze wel beter.  
En dat is niet alles. De gemeente vraagt Schiedamse ondernemers een 
bijdrage te leveren. Nu, waar een deel van de Schiedamse ondernemers door 
de coronacrisis het financieel zwaar heeft. Bijzonder zal ik maar zeggen.  
 
Tot slot, hoeveel Schiedammers hebben een geschenk uitgezocht op de 
website, 16.000? 10.000? 5000? Nee, ongeveer 1700. U begrijpt dat de fractie 
hierover nog niet het laatste woord heeft gezegd.  
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Geweld achter de voordeur – Petra Zwang 

 

Mijn vriendin op school vraagt waarom ik lange mouwen 

aan heb, het is vandaag hartstikke warm. Nou ja.  

Gisteren ben ik met Kees naar het Beatrixpark geweest. 

We kwamen mijn buurjongens tegen. Ik zwaaide en zij 

riepen dat ik een leuke jurk aan heb. Toen werd Kees 

boos, hij riep dat mijn jurk te kort is. Ik zei dat hij niet zo overdreven moest 

reageren. Toen greep hij mijn arm en trok me mee.  

 

Nu heb ik blauwe plekken op mijn arm. Het ging niet hard, maar ik heb nou 

eenmaal snel blauwe plekken. En ik had ook niet moeten lachen naar andere 

jongens. En die jurk die ik nooit meer aan. Die is te kort.   

Ik draag gewoon lange mouwen, want als mijn moeder het ziet, of een 

docent, of mijn vriendin, dan geven ze Kees de schuld. En dat is niet waar.  

Natuurlijk gaat dat niet over mij. Maar dit kan over elk meisje, elke jongen in 

Schiedam gaan. Helaas is er in Schiedam veel geweld achter de voordeur. 

Geweld in vele vormen, bij jong en oud, man en vrouw. Geweld wat we niet 

kunnen, niet willen accepteren. 

Dit heeft geleid tot een initiatief voorstel, 

welke ik namens de PvdA samen met de 

VVD, fractie van Dijk, Denk, AOV en D66 

ingediend heb.  

Wij zijn van mening dat geweld niet op-

gelost kan worden vanuit Veiligheid, of 

vanuit Zorg. 

Maar een intensieve samenwerking van 

deze twee is noodzakelijk.  
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Geweld achter de voordeur kent vele slachtoffers. Hulp vragen is niet 

eenvoudig. 

Schaamte en angst spelen bv een belemmerende rol. Daarom moeten we de 

oplossing niet bij een partij zoeken. Het slachtoffer moet hulp kunnen vragen 

bij iemand die hij vertrouwt, zich veilig voelt. En de omgeving moet 

alert zijn op signalen. Maar weten we hoe die eruit zien?  

De initiatiefnemers willen als eerste een bewustwording in gang 

zetten.  Met filmpjes, advertenties waarin verhalen verteld worden.  

Daarnaast willen wij dat alle partners in de stad elkaar leren kennen, zowel 

de professionals als de sleutelfiguren in de wijken. Wie doet wat, wanneer, 

waar kunnen we het samen doen. Opleiden en leren van elkaar. En alle 

verbeter-stappen vinden aan het eind van het jaar hun weg in een 

uitvoeringsplan Persoons Gerichte Aanpak.  

Wanneer u ons aandachtspunten wil meegeven, hoor ik het graag.    

Oproep 

 Wij willen graag aandacht geven aan goede initiatieven in Schiedam. Heeft u 

 een initiatief waarvan u denkt dat dit een interview verdient, net als J&S in 

 deze editie? Geef door aan de redactie wie we in het zonnetje zouden 

 moeten zetten en wij maken uit de ingezonden initiatieven een keus.  

 Natuurlijk kunt u als lid ook zelf een stuk inzenden over een onderwerp dat nu 

 speelt in stad. (Mag met een foto). De redactie bepaald of een stuk geplaatst 

 wordt.  

       

      Via deze weg willen wij nogmaals benadrukken dat u ons altijd kunt bereiken. 

       Remko is nog steeds telefonisch bereikbaar op 06-48607397, en per e-mail  

                                         op remkomooi@gmail.com 
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