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voor de
tuin van de
Maranathakerk
Lees meer op pagina 3

In deze
uitgave:

Meer over de
Maranathakerk
(een van de jongste
monumenten in Nederland!)
Een OK-tje voor vrijwilliger
Eddy Mangar

Kids opgelet: puzzeltocht!

PATATJE
MET....
Anne-Dorien
(Woonbedrijf
ieder1) en Jan
Sedoeboen
(voorzitter
Molukse Raad)

Steeds meer straten
HELEMAAL OK!
Steeds meer straten in het

foto). Daarna wordt de

De gemeente maakt een

Oranjekwartier zijn weer

doorsteek tussen de Prins

planning voor het onderhoud

helemaal OK! De Prinses

Hendrikstraat en Prinses

aan de andere straten. In de

Marijkestraat en de Prins

Beatrixstraat aangepakt.

2e helft van 2023 willen we

Bernhardstraat waren al

Dat werk is begin maart

van start met de Waldeck

langer klaar. Eind februari

klaar. Tot slot is de Prinses

Pyrmontstraat en de

is ook het plein achter de

Beatrixstraat aan de beurt.

Nassaustraat.

Prins Hendrikstraat af (zie

Die is begin april weer OK!

Meer speelruimte
achter Masohi

Bestemmingsplan iets
aangepast
Een aantal mensen heeft ger
eageerd op het
bestemmingsplan en de nieu
wbouwplannen
voor de Koninklijke Driehoe
k. Na gesprekken
met deze mensen is het ont
werp iets
aangepast . Er komt meer
ruimte achter het
gebouw van Masohi.
Hegeman Bouw werkt nog
aan het ontwerp voor
de nieuwe woningen in de Kon
inklijke Driehoek.
De verkoop start – zoals het
er nu uitziet –
komende zomer.
Er komt ook een plan voor
de inrichting van
de openbare ruimte. In het
voorjaar van 2022
organiseren we hier een info
rmatieavond over.

De gemeenteraad stelt het aangepaste
bestemmingsplan in februari vast.
Daarna volgt een termijn waarin
bewoners in beroep kunnen gaan.
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wederopbouwwijk

De opzet van de wijk –
licht, lucht en groen –
blijft herkenbaar

Boudewijn Wijnacker is adviseur Erfgoed
bij gemeente Deventer. Voor de plannen

Zo hebben veel straten groenstroken ernaast. “Als
bewoner had je zicht op groen”, vertelt Boudewijn. “De

voor het Oranjekwartier keek hij of de

woningen zijn in rechte stroken of blokken gebouwd. Zo

kenmerken van die buurt herkenbaar blijven

kon je het snelste bouwen en kon je veel huizen kwijt.”

als de woningen, straten en pleinen worden
opgeknapt.

Na het opknappen van de straten en woningen komt er
in de straten ook groen terug.

Jong monument in de wijk
“Er is gelukkig steeds meer aandacht voor naoorlogs erfgoed”,

Héél bijzonder in het Oranjekwartier is de

vindt Boudewijn. “Het Oranjekwartier hoort zoals iedereen wel

Maranathakerk, vindt Boudewijn. “Het is sinds 2019

weet bij Keizerslanden. Die wijk is na de Tweede Wereldoorlog

een van de jongste (gemeentelijke) monumenten

heel snel gebouwd. Dat moest ook, omdat er toen net als

in Nederland. En terecht. Ga er vooral eens kijken

nu woningnood was.” Aannemers bouwden toen voor het

tijdens de Open Monumentendag, dan is de kerk altijd

eerst ‘prefab’, met in de fabriek voorbereide bouwdelen, legt

onderdeel van de route.”

Boudewijn uit. Daardoor kón er zo snel gebouwd worden.

Brede straten met veel groen

L
 ees op pagina 5 meer over wonen in het
Oranjekwartier, vroeger en nu.

De periode na de Tweede Wereldoorlog heet ook wel de

L
 ees op pagina 3 en 4 meer over de Maranathakerk

Wederopbouw. “Licht, lucht en ruimte: dat was belangrijk.

en de tuin.

Ook in het Oranjekwartier zie je dat terug.”

Wie het leuk vindt om meer te
lezen over de Wederopbouw
in Deventer, moet zeker eens
dit boek lezen: ‘Licht, lucht en
ruimte in Deventer van Stichting
Oud Deventer’. Je kunt het
boek lenen in de bibliotheek
of kopen bij de (plaatselijke)
boekhandel. In het boek lees je
ook over Keizerslanden en het
Oranjekwartier.

Gijs

Frans

Mooi plan voor
de tuin van de
Maranathakerk

Alex
De Stichting Bersama untuk
Maranatha (BuM) oftewel Samen
voor Maranatha gaat voor duurzaam
onderhoud en beheer van de
Maranathakerk. Zo wil BuM ervoor
zorgen dat Molukkers hun cultuur
en geloof kunnen blijven beleven in
de kerk, dat ook komende generaties
kunnen genieten van het waardevolle

Duimen voor
geldprijs
Erfgoedster

monument en dat meer mensen uit
Deventer de kerk ontdekken en er
binding mee krijgen. Meer informatie
staat op stichting-bum.nl

Lees meer op de website Het
Oversticht en bekijk hier het filmpje

Stichting BuM hoopt enórm
dat zij een Erfgoedster

en identiteit vast te houden.” Nu na

uitslag van de wedstrijd.

ruim dertig jaar later onderhoud

10 duizend euro kan

Het is de bedoeling dat de stichting
dit jaar eigenaar wordt van de
kerk. De stichting kijkt hoe het

worden ingericht. Frans

gebouw verhuurd kan

en Gijs van Elk willen
graag dat iedereen in het

worden, om het goed te
kunnen onderhouden.
Natuurlijk staat
voorop dat de

Oranjekwartier straks

twee Molukse

geniet van de ‘nieuwe’ tuin.

kerkgenootschappen

De Maranathakerk en de kerktuin
horen bij elkaar en zijn door architect
Aldo van Eyck samen ontworpen.
Allebei zijn ze écht toe aan onderhoud.
Daar maakt Stichting BuM zich sterk
voor.
Voor de tuin ligt een plan klaar,
vertellen BuM-voorzitter Frans en
stuurgroepleden Alex en Gijs. Zij
hopen dus op een Erfgoedster, want
die geldprijs maakt zo de gewenste
metamorfose mogelijk. De buurt
wordt daar zeker bij betrokken..
De Erfgoedsterrenwedstrijd* is
bedoeld voor plannen die erfgoed
(wat de kerk en tuin zijn) inzetten om
de leefwereld van mensen beter te
maken.
“We hebben veel stemmen gekregen
van het publiek en ook de vakjury is
enthousiast”, vertelt Frans. “Door
coronamaatregelen is de definitieve
uitslag uitgesteld. Het is spannend!”

Kerk heel belangrijk voor
Molukkers
Alex Thenu groeide op in het
Oranjekwartier. Hij weet nog hoe
hij als jongetje naar de kerk ging
in de school in de buurt, omdat er
geen kerkgebouw was. Toen later de
Maranathakerk werd gebouwd, was

Scan!

nodig is, blijft Alex meedenken.

de kerktuin opnieuw
Latupeirissa, Alex Thenu

tuin vertelt over de wensen.

beleven. Ook om de Molukse cultuur

wint: binnenkort volgt de
Met die geldprijs van

waarin de onderhoudsploeg van de

belangrijk. Niet alleen om het geloof te

blijven gebruikmaken
van de kerk.

Tuin voor de hele
wijk
De tuin heeft voor Molukse
kerkgangers veel betekenis.
De kerkviering begint al thuis,
bij de ‘piring natzar’: de offerschaal.
Vervolgens wandelen mensen met
een gevulde offerschaal door de tuin
naar de kerk en komen daar samen.
Aldo van Eyck bedacht daarom
ook dat buiten en binnen in elkaar
overlopen. Zo gaat het buitenpad in
de kerk door.
Nu wil BuM graag dat de tuin
aantrekkelijker wordt voor álle
inwoners van de wijk. “We willen graag
dat jong en ouder elkaar hier kunnen
ontmoeten”, licht Frans toe.
Gijs: “Als we aan de slag gaan met het
plan, betrekken we daar Molukkers en
niet-Molukkers bij. Tuinontwerpster
Anneke Rodenburg heeft hier leuke
ideeën voor.”
Er komen ook een of meer
speeltoestellen, naar ontwerp
van Aldo van Eyck. Hopelijk willen
buurtbewoners ook helpen bij de
aanleg en het onderhoud van de tuin.
Frans: “Wij willen graag dat de tuin
een plek wordt voor iedereen.”

Op naar een
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Het plan voor de tuin past bij het ontwerp van Aldo
van Eyck. De vroegere vormen in de bestrating
en de witte rozen aan de kerkmuren zijn er
nog. Andere planten ‘van toen’ zijn meestal
verdwenen.
Meer groen is straks niet alleen mooi, maar ook
goed voor de bijen, vlinders en vogels. Er wordt

hij voorzitter van de bouwcommissie.

ook gekeken hoe regenwater goed opgevangen kan

“De komst van de kerk was heel

worden in de tuin. Handig voor in drogere tijden.
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een parel in het
Oranjekwartier

De Maranathakerk en de

“Het is zó’n bijzonder gebouw! Dat verdient

de Maranathakerk van buiten heel sober

je in de openlucht bent én voelen de Molukken

écht aandacht. Soms lijkt het alsof de kerk

en simpel, zodat de verrassing binnen des

dichtbij. “Architectuur en kunst versterken

in Tokio (waar veel belangstelling is voor Van

te groter is. Bijzonder is bijvoorbeeld de

elkaar voortreffelijk.”

Vletter. Hij is stedenbouwkundig

Eyck, red.) bekender is dan in Deventer! Al

‘binnenstraat’ die twee entrees met elkaar

Dat geldt ook voor de kerk en de tuin, die echt

ontwerper en schrijft een boek

helpt het natuurlijk wel dat de kerk in 2019

verbindt.

bij elkaar horen. Zo groeien witte rozen aan

gemeentelijk monument is geworden. Daar

“In de kerk lijkt het wel alsof je buiten bent”,

de buitenkant van de kerk, zodat die opgaat in

heb ik me ook voor ingezet.”

vindt Maarten. De ronde bouw met de

de tuin. “Dat er nu plannen zijn om de wijk nog

Aldo van Eyck is wat Maarten betreft dé

bijzondere, indirecte lichtinval, zorgen voor

meer te betrekken bij de tuin, past helemaal

naoorlogse architect. Hij combineerde

een ‘hogere sfeer’. Dat wordt versterkt door

in de visie van Aldo van Eyck. Dit geeft deze

Begin over de Maranathakerk en Maarten is

klassieke bouwtradities met een heel eigen

het bijzondere kunstwerk. Door de blauw-

bijzondere plek nog meer betekenis.”

meteen enthousiast.

manier van bouwen. Bewust maakte hij

gestucte wanden met schelpen lijkt het alsof

tuin horen bij elkaar. Dat
onderstreept Maarten de

over Aldo van Eyck, die de
Maranathakerk ontwierp.

Weken bezig geweest met het
aanbrengen van schelpen

In 2021 woonden Molukkers
zestig jaar in Deventer. En
bestond de Maranathakerk
dertig jaar. In het boek

Kunstenares Iene Ambar kijkt terug

‘Gisteren is nodig om morgen
te begrijpen’ uit 2021, is

Iene Ambar is de kunstenares die het

Chinese en geboren in Indonesië”, vertelt ze,

hierover uitgebreid te lezen.

kunstwerk in de Maranathakerk maakte.

“maar de Molukken kende ik nog niet.” Op de

Wie dit boek van Stichting

Ze weet nog goed hoe ze ruim dertig jaar

eilanden ontstond het idee voor de golvende,

Bersama untuk Maranatha

geleden wekenlang werkte aan de wanden. Op

vliegende lijnen die met de ingelegde

(Samen voor Maranatha)

de wanden die in verschillende tinten blauw

schelpen werden gemaakt.

koopt, steunt het opknappen
van de bijzondere kerk in

werden gemaakt, bracht Iene schelpen aan,
met de parelmoerkant zichtbaar. “Mijn vader

Voor wie eens gaat kijken in de kerk: zoek

het Oranjekwartier.

heeft de schelpen die je op de Molukken vindt,

dan in de ‘binnenstraat’ naar het christelijke

Interesse? Mail

speciaal voor dit kunstwerk verscheept”,

vissymbool dat Iene er aanbracht. “En in

voorzitter Frans

vertelt ze. “Als het zonnig is, dan glinsteren ze

de ontmoetingsruimte tegenover de echte

Latupeirissa:

heel mooi.” Om inspiratie op te doen, reisde

kerkruimte, maakte ik drie cirkels, omdat

info@stichting-bum.nl

Iene eerst zelf naar de Molukken. “Ik ben

mensen hier in een kring bij elkaar komen.”

Eddy is al ruim
40 jaar vrijwilliger in
het Oranjekwartier

Eddy is geboren in de Rivierenwijk en

is ook kind aan huis. Eén kind woont nog

woont sinds 1988 in het Oranjekwartier,

thuis, twee wonen in dezelfde straat en

waar zijn vrouw is geboren. Samen

twee in andere Deventer wijken. Veel

hebben ze vijf kinderen en hun nichtje

familiegezelligheid in de buurt dus!

Actief voor de kerk en tuin
Nu is Eddy ook alweer jaren lid van de beheercommissie van de Maranathakerk. Hij

Het OK-tje gaat dit keer naar Eddy Mangar,
voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk in en
voor de wijk en voor de Maranathakerk
en -tuin.

regelt van daaruit samen met andere vrijwilligers van alles voor het onderhoud van
het gebouw en van de tuin. “Mensen motiveren heb ik altijd leuk gevonden.” Ook
is Eddy betrokken bij een werkgroep die geld inzamelt voor het onderhoud
van de kerk. Eddy: “We koken maaltijden die mensen kunnen afhalen. Met
Kerst bijvoorbeeld, liep dat heel goed en hebben we een mooi bedrag
opgehaald.” Of het nog niet genoeg is, zet Eddy zich ook nog in voor

“Ik ben nu zestigplus en altijd al actief geweest in
het Oranjekwartier”, vertelt Eddy enthousiast. Al

het tegengaan van ontbossing op de Molukse Aru-eilanden, waar zijn
roots liggen. “Ik ben graag lekker bezig”, lacht hij.

groeide Eddy niet op in de wijk, hij was er wel vaak
te vinden. “Met andere jongeren organiseerde ik als
16-jarige disco’s. In het jeugdlokaal omdat Masohi

Ook een lekkere maaltijd bestellen? Houd dan de website en
Facebook van de Maranathakerk in de gaten!

nog geen eigen gebouw had. We deden alles zelf: de
muziek, het licht en de bar.”

Het OK-tje is voor een inwoner van het
Oranjekwartier die iets positiefs doet voor een

Beheerder geweest

schone, gezellige en sociale wijk. Hoe groot of

Later werd Eddy bestuurslid bij Masohi en bleef van alles

‘klein’ die bijdrage ook is: weet jij iemand voor het

organiseren, zoals filmavonden. “Een aantal jaren later ben

Eddy krijgt het OK-tje

ik uit het bestuur gegaan, omdat ik beheerder kon worden bij

van Remke van Kleij,

Masohi”, vertelt Eddy. “Toen ik een andere baan moest zoeken, ben ik

die als projectassistent

weer vrijwilliger geworden. Daar gingen heel wat uren inzitten, ja.”

ook betrokken is bij het
Oranjekwartier.

OK-tje? Mail dan naar oranjekrant@gmail.
com of vertel het aan Nuran Florissen,
Tamara Harsveldt of Brenda Kerkdijk.

PATATJE
MET...

Anne-Dorien

Jan

Woonbedrijf ieder1 knapt woningen op in het Oranjekwartier.
Daarover spreken Anne-Dorien van der Waarde van het wijkteam
Keizerslanden Steenbrugge van woonbedrijf ieder1 en de voorzitter
van de Molukse Raad Jan Sedoeboen, elkaar regelmatig.
Jan: “Ik weet nog dat ik als jongen in het

Jan: “Al woon ik sinds kort in een flat net buiten

Oranjekwartier kwam wonen. De huizen waren net

de wijk, nog steeds voel ik me heel erg thuis in het

klaar en de wijk lag buiten de stad, in het weiland.”

Oranjekwartier. Het is een dorpje op zich. Doordat ik

Anne-Dorien: “Je hebt me wel eens verteld dat er

er ben opgegroeid ken ik veel mensen. En ken ik ook

toen nog een boerderij stond?”

elke straat en elk steegje. Dit blijft onze wijk. Als ik op

Jan: “Ja! Daar speelden we ook wel. En we liepen ’s

mijn kleinkind pas, ga ik altijd met de kinderwagen

zomers door de korenvelden naar het Borgelerbad.

door het Oranjekwartier wandelen.”

Ik weet ook nog dat ik voor het eerst in mijn leven een

Anne-Dorien: “Veel mensen die uit de wijk komen en

Slakken te lijf!

trap zag. In de barakken in de kampen waar onze

later verhuisd zijn naar een andere plek, willen graag

ouders kwamen wonen na aankomst in Nederland,

terug. De Molukse Raad houdt een lijst bij van die

Voor je het weet is straks alles weer groen

had je die niet.”

mensen. Als er een woning vrijkomt, gaat deze naar

TUINTIPS VAN

Harry

in de (moes)tuin. Veel slakkeneitjes hebben
onze zachte winter overleefd, dus de kans is
groot dat er straks extra veel slakken zijn. Met
5 tips van Harry voorkom je dat slakken jouw
planten en bloemen kaalvreten!

1

Strooi eierschalen, houtsnippers
of zaagsel – slakken houden niet
van een scherpe ondergrond.

Kook twee knoflookbollen in een liter

2

belangstellenden op deze lijst.”
Jan: “We woonden als Molukkers bij elkaar. Het
idee was toen nog: Molukkers zijn hier tijdelijk, ze
gaan weer terug naar de Molukken. Het was niet

De geschiedenis van het Oranjekwartier is

de bedoeling dat we tussen Nederlanders kwamen

grotendeels ook een Molukse geschiedenis.

te wonen en zouden mengen. Toen er minder

Nadat ex-militairen uit het Koninklijk

Molukkers naar Deventer kwamen, gebeurde dat

Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en hun

toch en kwamen er ook Nederlanders wonen in de

gezinnen in 1951 in Nederland aankwamen,

wijk.”

woonden zij eerst tien jaar in voormalige

Anne-Dorien: “Onze woningen in het Oranjekwartier

oorlogskampen. Daarna vonden zij een plek in

worden komende tijd opgeknapt. Over het plan

steden in Nederland en zo ook in Deventer. Het

voor de eerste zestien woningen aan de Prinses

Oranjekwartier werd er zelfs voor gebouwd.

Marijkestraat en de eerste zestien woningen aan

Uiteindelijk kwamen minder Molukkers dan

de Koningin Julianastraat plan zijn we in gesprek

gedacht naar Deventer en kwamen ook andere

met alle bewoners en ook met de Molukse Raad.

Deventenaren in de wijk wonen.

We zijn met tekeningen langs de deuren gegaan en
hopen dat we snel een derde bijeenkomst kunnen

water, schep er twee eetlepels uit en

1

organiseren.”

meng die met een ‘gewone’ liter water
en besproei er je planten mee.

Anne-Dorien: “Een grotere keuken: dat willen de
bewoners graag. Daarom is het idee om bij de 32
woningen de berging die nu voor het huis staat, naar

3

de achtertuin te verplaatsen. Dan kan de gevel aan
Strooi koffiedrab tussen de

de voorkant naar voren en kunnen we de keuken

planten – slakken hebben

aan die kant groter maken.”

een hekel aan cafeïne.

Jan: “Molukkers houden van koken. Vaak en veel!

2

Het verplaatsen van de bergingen ligt bij sommige
mensen gevoeliger. Het maakt ook uit hoe die in de
tuin komen. Mensen willen graag zicht houden op de

Leg sinaasappelschillen op de holle

4

kant in de tuin, hier komen slakken
op af zodat je ze kunt vangen.

speelplek achter hun woning, zodat ze kinderen en
kleinkinderen in de gaten kunnen houden.”
Anne-Dorien: “Een andere wens is een tweede wc
boven. Handig voor gezinnen met jonge kinderen
en ook voor ouderen, die ’s nachts niet meer naar

3

beneden hoeven. Dat willen we ook gaan doen. Zo
luisteren we goed naar bewoners. Samen willen we

5

het plan zo goed mogelijk maken. Al kunnen we het
Plant tijm tussen de planten:
daar houden slakken niet van!
Maar zelf kun je dit lekkere

nooit iederéén voor de volle honderd procent naar
de zin maken. We willen wel dat 70 procent van de
bewoners achter het plan staat.”

kruid gebruiken bij het koken.
4

goor

1 Een doorkijkje in de Julianastraat, met de boerderij van de
familie Achtereekte in beeld, circa 1962
2 Woningen in de Nassaustraat in aanbouw, ook rond 1962
3 De Prinses Marijkestraat, met links de afgebrande kleuterschool
4 Openbare basisschool De Wetering, rond 1965.

Informatie

1

Wie is wie?

Alle kinderen
in het Oranjekwartier opgelet!

Puzzelspeurtocht!

Gemeente, Woonbedrijf ieder1, Eigen Bouw
en PHI/Hegeman zijn aan de slag met het
verbeteren van het Oranjekwartier. Op

2

oranjekwartierdeventer.nl en op facebook.com/
oranjekwartierdeventer vind je meer informatie.

Nathalie

Vragen over de woning?

Telefoon 0570 61 45 40

Anne-Dorien

Als je huurt van Woonbedrijf ieder1:
Woonconsulent Anne-Dorien van der Waarde

4

E-mail wijkteamks@ieder1.nl
Telefoon 088 111 0350

buurkinderen en vrienden en

brievenbus doen bij Masohi aan de

vriendinnen, of ga met je ouders

Koningin Julianastraat 89.

van 10.30 uur tot 12.00 uur.

straat dit is en wat je daarop

Adres: Wezenland 582 (bij Kei13).

ziet (welk gebouw of welke

Vul op deze pagina je antwoorden

speelplek). Kijk in het gebied

in, maak een foto en mail die naar

tussen Wezenland en de Koningin

oranjekwartier@deventer.nl of

Wilhelminalaan. Inleveren kan tot

app de foto naar 06 1046 5433.

en met zondag 20 maart.

Jouw straat:

Heb je een leuk idee voor de buurt?

1

E-mail ra.saris@deventer.nl

2

5

3

Heb je een leuk idee voor een
kinderactiviteit?

4

Of wil je ergens aan meedoen? App of bel
kinderwerker Jaidy Muskee via 06 53584978.

6

5
6

Wil jij eens praten of heb je een
probleem dat je wilt delen?

7
8

App of bel opbouwwerker Liesbeth Willems.
E-mail l.willems@rastergroep.nl

9

7

Telefoon 06 30542546

10
11

Iets leuks organiseren met of voor
andere jongeren in de buurt?

12

App of bel jongerenwerker Onnie Ngoetra
van Raster.

8

E-mail o.ngoetra@rastergroep.nl
Telefoon 06 28262126

Andrew

je toe! Je mag de pagina ook in de

Jouw naam:

WijDeventer kan je daarbij helpen. Kijk op
wijdeventer.nl of mail wijkmanager Robert Saris.

Onnie

Dan komt er een leuk prijsje naar

puzzelspeurtocht? Verzamel

2

E-mail info@eigenbouw.nl

Liesbeth

vakantie – ook mee met de

kidsclub op woensdag 23 februari Geef bij elke foto aan in welke

3

Woonconsulent Nathalie van ’t Veld

Jaidy

Heb je alle antwoorden goed?

op pad. Of doe mee met de

Als je huurt van Eigen Bouw:

Robert

Doe je – bijvoorbeeld in de

13
14
15

Ook Andrew Kock kun je tegenkomen
in het Oranjekwartier

9

16

Insta @dtown_andrew
Telefoon 06 10248107

Leonie

13

Andy

Carla

10

Colofon
14

Dit is een uitgave van de samenwerkende
partners in het Oranjekwartier

deventer.nl/slimmelden
of bel 14 0570.

15

Fotografie:

Astrid van Loo

Vormgeving:

Bestwerk

Drukwerk:

De Groot Drukkerij

februari 2022

12
16

oranjekwartierdeventer.nl
facebook.com/oranjekwartierdeventer
ontwerp: bestwerk.nl

Doe een melding op

PHI/Hegeman en de gemeente Deventer.
Redactie: 	Anne-Marie Veldkamp

Neem contact op met het Voor Elkaar-team
Keizerslanden. Samen gaan we op zoek naar een
oplossing.
Website www.voorelkaarteamsdeventer.nl .

Is er iets kapot in de buurt of
is er vervuiling op straat?

Woonbedrijf ieder1, Stichting Eigen Bouw,

11

Heb je een vraag of idee,
wil je advies of zoek je een
luisterend oor?

