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Voor info: bij alle bestuursleden of via secretaris: mvmansum@planet.nlVACATURE

We zien terug op een geanimeerde Alge
mene Ledenvergadering met bijdragen van  
John Witjes over de plannen rond het vlieg
veld RTHA en van Jos van Setten over het  
beheer van het Beatrixpark. Op onze website 
www.vogelbuurtschiedamkethel.nl kunt  
u al een verslag terugvinden. Ook leest u 
zowel daar als elders in dit Vogelvoer meer 
over de actuele discussie rond het vlieg  
veld.

Ook hebben we onlangs weer vergaderd 
met onze contactpersonen. Wanneer u net 
als 15 andere buurtbewoners net iets meer 
voor de buurt wilt doen, zonder direct in 
het bestuur te participeren: meld u dan aan 
als contactpersoon! De belangrijkste taken 
van een contactpersoon zijn het verwel
komen van nieuwe bewoners in de buurt 
en een oor te luister leggen of er belang
rijke zaken spelen in de buurt die de om
wonenden aangaan. 

Actuele zaken: het bestuur heeft zich onder  
meer beziggehouden met de voorgenomen  
verkeersmaatregelen rond OBS Het Windas 
en in overleg met de betrokken bewoners 
een zg. zienswijze bij de gemeente inge
diend. Ook maken we ons sterk voor extra 
laadpalen in onze buurt: niet alleen bewo
ners maar ook werkers in de thuiszorg en 
bezoekers van onze buurt hebben behoefte 
aan de mogelijkheid in de Vogelbuurt hun 
elektrische auto op te laden!

De sociëteit Het Vogelhuis heeft het sei
zoen afgeslopen met een wijnproeverij, 
heel gezellig! Op de eerste donderdag van 
september bent u vanaf 14.00 uur weer 
welkom in zalencentrum De Ark!

Via de mail hebben we vorige maand 
getracht u tussentijds te informeren. 
Hopelijk is onze post met adres vogelbuurt
vereniging@hotmail.com niet in uw Spam  

box terecht gekomen. Én twijfelt u óf wij  
uw mailadres wel hebben, geef het dan aan  
ons door via www.secretariaat@vogelbuurt 
schiedamkethel.nl.

Bent u nog geen lid maar wilt u na 
lezing van Vogelvoer dit worden?  
Een mailtje naar: 
secretariaat@vogelbuurtschiedamkethel.nl  
kan het begin zijn van een langdurige relatie!

We hopen dat u weer veel lezenswaardigs 
vindt in deze editie en wensen u een mooie 
zomerperiode toe. 

Namens het bestuur,
Paul van Mansum, secretaris

Van de bestuurstafel
Nog net voor iedereen met vakantie gaat, ontvangt u dit Vogelvoer met infor-
matie over onze buurt en meer! Van de bestuurstafel en niet van ‘van de voor-
zitter’, want helaas heeft zich nog niemand gemeld voor deze functie. Daarom 
nogmaals onze oproep mee te komen doen in het bestuur – óók als u (nog) niet 
de voorzittershamer wilt hanteren

Redactie 
Paul van Mansum

Drukwerk
Juist! Druk & Print

Jos van Setten

Alge mene Ledenvergadering

John Witjes
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Doelstelling van Fietsmaatjes Schiedam  
(FMS) is om mensen die nog graag fietsen  
maar dit zelfstandig niet meer kunnen, 
fietstochten aan te bieden van 1 – 3 uur  
op een duofiets met elektrische trap
onder steuning. Met de mogelijkheid om  
zelf mee te trappen. Samen met de vrij-
willigers van FMS maken zij tochtjes op 
de duofiets. 

Componenten die de fietstochtjes tot een  
succesformule maken: “Drie aspecten staan  
centraal: buiten zijn, beweging en sociaal  
contact. Dat maakt het zowel voor de vrij  
willigers als voor de gasten een onmisbaar 
onderdeel van hun leven. Een mooi initiatief 
dat mensen een stukje vrijheid teruggeeft.”

In het kader van eenzaamheidsbestrijding  
zijn de duofietsen van Fietsmaatjes Schiedam  
voor onze doelgroep een middel (fietsrit)  
naar sociale contacten (gesprekken), het in 
beweging zijn, het buiten zijn. 

Fietsmaatjes Schiedam staat voor een per-    
soonlijke en respectvolle benadering van  
gasten, met aandacht voor veilig duofietsen,  
veilige rijstijl en oog voor privacy.

Het trainen van vrijwilligers gebeurt door 
onze coördinator. De vrijwilligers krijgen  
een verplichte training in het fietsen met 
de duo fiets. 

Op 8 mei 2022 zijn twee van onze fiets-
maatjes, Whitney en Romy, op onze duo  
fiets naar Parijs gefietst in 4,5 dag. En Paul 
van Mansum en Rob Kent mee met een bus 
vol reserveonderdelen. Zij wilden meer 
bekendheid geven aan Fietsmaatjes in het 
algemeen en het belang van beweging en 
sociale contacten bij ouderen. Op 12 mei 
stonden zij voor de Eiffeltoren. 

Donaties voor deze Tour Fietsmaatjes Parijs  
zijn welkom op www.doneeractie.nl/tour 
fietsmaatjes-parijs/-61624

Rob Kent, tel 06 5095032
Voorzitter Stichting Fietsmaatjes Schiedam

Postadres: 
J. Oreliosingel 283, 3122 CT Schiedam, 
info@fietsmaatjesschiedam.nl 
www.fietsmaatjesschiedam.nl
 
 
 
 

Dollie
Gezellig! Enig om jullie weer te zien…..
Die snuffelende blikken in de Vogelvoer. 
Dollie is blij!

Fijn dat u de moeite neemt om te lezen, 
dat doet recht aan de mensen wiens vrij
willigershart enthousiast klopt en die tel
kens weer een nieuwe editie in uw bus 
laten landen. Neef Postduif heeft daar een 
enorme klus aan.

Mooi, kunnen we even bijkletsen.
Wat was het wéér een ellendige winter. 
Het begon zo aardig, vorig voorjaar.
Weet u nog? Iedereen druk bezig met de 
voor en achtertuin, Gemeente Schiedam 
wist ons te inspireren… Het deed me goed 
om te zien: de Vogelbuurt knapte enorm 
op en het was nog gezellig ook!

Onder ons vogels geen pais en vree, helaas.  
Daarover gesproken. Die luitjes boven de  
tandarts hadden poes Mo te logeren en 
wat denk je? Vlogen die groene parkieten 
stationair voor de ramen om de kleine poes  
te terroriseren. Mo komt uit de stad, maar 
echt, die had dit nog nooit meegemaakt.

Ik was zo klaar met alles. En toen kwam 
er wéér een Corona winter. De prikken en 
boosters vlogen in het rond. Wéér de ho
reca dicht, anderhalve meter van elkaar af 
vliegen. Weleens een duif een mondkapje 
achter z’n oren zien doen? Nee. Precies. 
Uitvlucht genomen naar Antwerpen, het 
leek wel een duiventil, ook geen succes.
Er zat maar één ding op: ik laadde m’n ac
cu’s, wachtte op de goede windrichting en 
nam een zweefduik richting het Zuiden. 

Hoe dat was? Dat was. Dat was alles wat 
er heel lang níet was……… 

Kijk, ik ben op mezelf. Ik strijk m’n veren 
glad, kijk hoe de wind staat en kies het 
luchtruim. Zonder bulderende motoren of 
kerosinedampen. Ik ben dan wel een ouwe 
grijze duif, maar best groen.

Voor mij geen wachtrijen bij de douane, 
geen PCR hub, geen mondkapjes, geen 
alcoholdoekjes.

Ruimte. Grenzen passeren. Wat was dat  
lang geleden. Ik was van plan niet verder  
te reizen dan pak ‘m beet Turkije, de tijd 
vloog voorbij, ineens was ik boven de 
Perzische Golf. En toen had ik een pro
bleem. Ik had alleen een vlucht en geen 
accommodatie geboekt. Daar krijg je te
genwoordig gedonder mee als je je vleu
gels uit wil slaan. Wist ik veel dat de reis
branche zó moeilijk doet.

Ik hou ‘m kort want ik mag van de opper
duif niet meer dan 400 woordjes aan u 
vertellen. Terwijl ik nog zo’n leuke scoop  
heb. Ik werd namelijk gered door een 
cruise schip, midden op de Golf van Aden. 

Ik kon kiezen uit zo’n klein piratenbootje 
óf een Costa bootje. Keuze gauw ge
maakt, het werd de laatste. Berucht om 
het belachelijk overdadige eten, kon ik 
fijn een graantje meepikken en weer op 
krachten komen. Waarom ik dit vertel? 
Nou, die scoop! Ik zag twee bewoners op 
de cruiseboot. Hier uit de buurt! Dat is 
te toevallig om niet te vermelden. Toch? 
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Tai chilessen  
in de Ark 
eind september 2022

Op 23 mei vond alweer de laatste 
Tai chi les plaats van dit seizoen. 
Aan het einde van de zomer zal 
echter weer een aantal bewoners uit 
de Vogelbuurt SchiedamKethel op 
maandagmiddag deze Tai chi cursus 
met plezier vervolgen. 

De cursus, die gericht is op seni
oren, bestaat uit 10 lessen waarbij in 
elke les gebruik gemaakt wordt van 
een aantal basisbewegingen vanuit 
de Tai chi chuan. Deze bewegingen 
die oorspronkelijk een verdedigend 
karakter hebben, worden nu toege
past om de balans te trainen, de ver
traagde bewegingen geven tevens 
ontspanning aan lichaam en geest. 
Ook wordt aandacht besteed aan 
Qigongoefeningen (Ba Duan Jin) die 
spierversterkend werken.

De Tai chi cursus vindt sinds 2019 
elk voorjaar en elk najaar plaats in 
de Ark. Naast de bestaande cursus 
kan bij voldoende belangstelling een 
nieuwe kennismakingscursus starten 
in september op een nog nader te 
noemen dag en tijdstip.

De cursus wordt gegeven door Babs 
van Herk, docent Chinese bewe
gingsleer. Bent u geïnteresseerd, 
neemt u dan voor meer informatie 
eind augustus contact op: 
T  06 24225034 of 
E - babsvanherk@kpnmail.nl

Fietsmaatjes Schiedam

Spelletjesmiddag in het Vogelhuis
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Gustaaf Meijers 
(1888-1942)

In de voormalige sportwijk Kethel 
zijn in 2017 honderdtien woningen 
gebouwd. De wijk kreeg de naam 
Schiedamse Meesters. 

Een verzoek van de Straat namen com  
missie kwam bij mij binnen of ik namen 
wist van Kethelse persoonlijk heden uit 
het verleden die wel een straatnaam 
ver dienden. Het zijn personen ge
worden die in het Kethelse dorpsleven 
algemeen bekend waren.

Jannetje Verbakelstraat
Jannetje Verbakel (1864-1944), win
kelierster in de Dorpsstraat met haar 
winkel ‘De Gunst’. Jannetje liet in de 
jaren 20 van de vorige eeuw door een 
fotograaf in Kethel foto’s maken voor 
prentbriefkaart en, waar wij nu nog 
steeds van kunnen profi teren. 

Jacob Quartelpad
Jacob Quartel (1887-1965), postbode  
en hij bestierde, na 1941, een hulp post - 
kantoor op de Schiedamseweg samen  
met zijn zoon en dochter.

Cornelis van der Loostraat
Cornelis van der Loo (1818-1883), mo
lenmaker en timmerman. Een familie
bedrijf op de Schiedamseweg en de 
grootste werk gever van Kethel.

Pieter van der Kuijstraat
Pieter van der Kuij (1908-1970), huis
arts in het Noordeinde, sociaal be
wogen arts en deed veel voor de be
volking van Kethel.
  
Gustaaf Meijersstraat
Gustaaf Meijers (1888-1942), ambte
lijk secretaris bij de gemeente Kethel  
vanaf 1928 tot 1942. Gustaaf was 
een Joodse alleenstaande man, werd  
in Kethel ’t Heertje’ genoemd. Is in de  
Tweede Wereldoorlog in een concen  
tratiekamp overleden.

Dora Lansbergenpad
In 2021 kwam er wederom een verzoek van de Straat
namencommissie in de wijk Schiedamse Meesters, een pad 
in deze wijk moest nog een naam krijgen. In augustus 2021 
werd door B&W besloten het Dora Lansbergenpad goed te 
keuren.
      
Dora Lansbergen 19142013, 
kraamverzorgster in Kethel

In Kethel werd Dora, Doortje genoemd, zij fietste als kraam
verzorgster naar vele Kethelse gezinnen om de baby’s ter 
wereld te helpen en moeder en kind te verzorgen.

Doortje is geboren op de Vlaardingseweg als eerste dochter 
van Piet Lansbergen, in de volksmond ‘Eierenpiet’ genoemd. 
Dit omdat er nogal een aantal personen in Kethel waren 
met de naam Piet Lansbergen. Haar geboortehuis is in de 
jaren 60 van de vorige eeuw afgebroken en er is op die plek 
nieuwe woningbouw gerealiseerd.

Adrie Broeren-Rip

Boeiende Kethelse straatnamen      

Jannetje Verbakel 
(1864-1944)

Jacob Quartel 
(1887-1965)

Cornelis van der Loo 
(18181883) 

Pieter van der Kuij 
(1908-1970)

Geboortehuis Doortje Lansbergen  
aan de Vlaardingseweg

Mijn naam is Richard en ik woon samen met Wim, sinds 
juli 2013, met heel veel plezier aan Zwaluwlaan 70. Ik 
ben opgegroeid in Den Haag en daarna heb ik geruime 
tijd in Zoetermeer gewoond. Wim woonde hiervoor in 
Rotterdam en toen wij een gezamenlijk huis zochten 
bedachten we op een gegeven moment dat Schiedam 
misschien zo gek niet was… 

Aan de verlenging van de A4 werd gewerkt en dat zagen wij als een mooie optie 
richting werk, familie en vrienden. En allebei bleek waar: de uitvalsweg is prima 
en snel én Schiedam is inderdaad zo gek niet! Sterker nog: We vinden het een 
prachtige stad . 

We hebben inmiddels de Ken Uw Stadcursus doorlopen, zijn lid van de Historische 
Vereniging, hebben de Brandersfeesten en het filmfestival meerdere malen be
zocht en met de nodige gidsen bij rondwandelingen en –vaarten de vele verhalen 
die er te vertellen zijn tot ons genomen. Sinds het vele thuiswerken loop ik ook 
bijna dagelijks wel een rondje door en rond Kethel.
 
Ik ben 51 en werk als bestuursadviseur bij het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Best een drukke baan maar met een afwisselend takenpakket. Ik werk 
vier maal negen uur en daardoor (het lukt niet iedere week) ben ik vrij op vrijdag. 
Fijn om op die manier wat meer tijd te hebben voor de dingen die ik ook leuk en 
belangrijk vind. Wim en ik gaan graag op pad en houden van (korte) vakanties, 
maar ik wil verder ook tijd hebben voor m’n familie en vrienden, bovendien hou 
van lezen, muziek en films en ik kook en bak graag als ik tijd heb. En in en om ons 
huis is ook altijd wat te doen.
 
Ik heb me aangemeld als contactpersoon omdat ik uit ervaring weet hoe lastig het 
kan zijn om vrijwilligers bij een vereniging te krijgen (ik ben ook secretaris van een 
personeelsvereniging) en ik voelde me door de herhaalde oproepen aangespoord 
te reageren. 

Ik ben door me aan te melden contactpersoon geworden voor de bewoners aan 
de Zwaluwlaan 52 t/m 70. Als er vragen of opmerkingen zijn waarbij de buurt
vereniging mogelijk iets kan betekenen, dan hoor ik dat graag, spreek me gerust 
aan, gooi een briefje in de bus of stuur me een mail (rvdborn@caiway.nl). Sowieso 
vind ik het leuk om goed contact met de medebuurtbewoners te hebben, dat 
hebben we in het stukje Zwaluwlaan waar we wonen, vanaf het begin echt heel 
erg getroffen!
 
Ik hoop dat (het bestuur van) de Vogel buurt met on
dersteuning van enthousiaste medebuurtbewoners 
de verbinding in onze mooie wijk blijft ondersteunen!

Richard van den Born

Contactpersonen
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Bewonersbijeenkomst Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP)  
Rotterdam The Hague Airport

Deze avond werd georganiseerd door  
John Witjes, die als bewonersvertegen
woordiger deelneemt aan de gesprek ken in  
het participatie traject dat moet leiden tot  
een nieuwe vergunning voor RTHA. Deze 
vergunning moet eind dit jaar aange
vraagd worden bij het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. 

Schiedammers uit de Vogelbuurt, Svea
parken, Kethel, Groenoord en Woudhoek 
kwamen op deze bijeenkomst af om hun 
mening te geven over het voorlopige 
pakket participatietraject (VPP) zoals het 
nu is aangeboden aan de Minister. 

(www.rijksoveheid.nl/documenten/ 
rapporten/2022/04/12/bijlage
voorlopigpakketrtha). 

Het merendeel van de aanwezigen gaf  
aan veel overlast te ervaren van het 
vlieg  verkeer, met name in de randen van 
de dag, van 7.00 – 8.00 uur en van 22.00 
– 23.00 uur. 

Verschillende aspecten uit het voorlopige  
pakket kwamen aan de orde (zie voor meer  
informatie ook onze website 
www.vogelbuurtschiedamkethel.nl/). 

Twee belangrijke punten kwamen naar 
voren: 

1.  Door verschillende maatregelen ge
noemd in het VPP zal het aantal vluchten  
van en naar RHTA toenemen. Het is 
echter nog niet duidelijk om hoeveel 

vluchten dit zal gaan. Om onaange
name verassingen te voorkomen leek 
het de aanwezige omwonenden beter 
om het aantal vluchtbewegingen ge
woon concreet vast te leggen en te 
beperken. 

2.  De openingstijden van RTHA (nu van 
7.00 tot 23.00 uur) worden opgerekt 
door de maatregelen in het voorlopige 
pakket. De aanwezige omwonenden 
vonden dat de huidige openingstijden 
beter moeten worden bewaakt, en 
liefst nog verder ingekrompen. 

Deze punten zullen door de heer Witjes in  
de volgende onderhandelingsronde wor
 den meegenomen. 

Ondertussen hebben ook de gemeen
tebesturen van  Rotterdam, Lansinger 
 land, Schiedam en Zuidplas aan geven 
het huidige voorstel te mager te vinden 
voor de omwonenden.

Gwenny Fuhler

VACATURE Wie komt ons bestuur versterken? 
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Samen met een aantal scholen in Schiedam  
Noord worden extra lessen aangeboden 
door Stichting Mooi Werk op het gebied  
van cultuur: de wijkcultuurklassen. Dank  zij 
een aanvullende subsidie in het kader van 
het gelijkekansenbeleid van de gemeente  
Schiedam zijn de lessen volledig gratis. 

Op IKC Kethel krijgen de kinderen blok 
fluit les, op De Regenboog fotografie, bij  
De Vlinder leren ze animaties te maken op 
de IPad en bij ons vinden Keramiek lessen 
plaats.

Julie uit groep 5: 
“Ik vind de keramiek lessen van juf Veerle  
heel erg leuk. Je bent met vormen bezig.  
Als je bijvoorbeeld 2 bakjes maakt van  
klei en je doet ze dan op elkaar, heb je 
een bolvorm. En als je 6 vier kantjes hebt, 
kun je er een kubus van maken. Het 
werkstuk is hol en heeft wel een gaatje  
nodig ergens, want juf Veerle doet ze in 

de oven. Deze ziet er een beetje uit 
als een wc-pot en wordt wel duizend  
graden. Dat gaatje is nodig, want anders  
zou je werkstuk kunnen ontploffen!”

Fenne uit groep 3: 
“Ik vind de oven toch meer op een 
was mand lijken. Ik vind het leuk dat je 
ver schillende dingen kunt maken, die 
je ook echt kunt gebruiken. Je eigen 
naam  bordje ophangen en een bakje 
voor spulletjes bijvoorbeeld. Ik heb van  
mijn bolvorm een soort eendje ge-
maakt. Ik ga mijn beeldjes ergens mooi  
neerzetten.” 

Kunstenmakers op OBS Het Wind

Op 16 mei jl. werd er in het Stadskantoor van Schiedam een bewonersbijeen-
komst georganiseerd om de inwoners van Schiedam te informeren over het 
nieuwe luchthavenbesluit van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).   

Naast taal en rekenen vinden wij het 
belangrijk dat kinderen ook de mo-
gelijkheid krijgen om te ontdekken 
waar hun interesses liggen en ruimte 
krijgen om met hun passie bezig te 
zijn. Daarom hebben wij nu ‘kunsten-
makers’ op school. 

Fenne uit groep 3

Een tijdje terug was ik een paar dagen in Parijs. In 
buurt van waar ik verbleef viel mijn oog op een hotel 
op de hoek van een straat. Op de gevel prijkte in don
kerblauwe letters de naam van het hotel, l’Oiseau 
Blue. Ernaast was het silhouet van een blauwe vogel te 
zien. Het was er een van het soort zoals je een feniks 
ook wel uit zijn as ziet herrijzen.

Ik moest onwillekeurig denken aan de Amerikaanse Charles Bukowski, die zeker 
in Frankrijk op een bepaald moment in de jaren tachtig en negentig van de vo
rige eeuw heel populair is geweest. ‘Blue Bird’ is een alom gewaardeerd gedicht 
van de schrijver Bukowski. Deze schrijver staat erom bekend de rauwe zelfkant 
van het leven in de Verenigde Staten te hebben beschreven. Vaak voert hij zijn 
literaire alter ego Henry Chinaski op in zijn verhalen en gedichten om zo auto
biografische elementen te verwerken.

In het gedicht ‘Blue Bird’ is de schrijver heel openhartig over zijn zachte kant 
die hij angstvallig verborgen houdt voor de buitenwereld. Die zachte kant is de 
blauwe vogel die hij soms diep in de nacht vrijlaat uit de kooi van zijn hart. De 
vogel zingt dan zuiver en vrijmoedig totdat de schrijver hem weer opsluit in zijn 
kooi. Bang als hij is de inkomsten uit zijn rauwe geschriften te verliezen waar 
het publiek in met name Europa zo van smult.

Ik maakte een foto van het hotel en deelde die op facebook samen met het ge
dicht van Bukowski. Vervolgens reageerde een bevriende Belg. Hij wees me op 
het bestaan van het toneelstuk l’Oiseau Blue van de ooit wereldberoemde en in 
Frankrijk woonachtige Vlaamse schrijver Maurice Maeterlinck. 

Het toneelstuk heeft aan het begin van de twintigste eeuw successen gevierd 
over heel de wereld. En is dus ook opgevoerd in de Verenigde Staten. Maeterlinck 
heeft mede door dit stuk als enige Vlaming, tot nog toe, de Nobelprijs voor de 
literatuur gekregen.

Ik stelde me zo voor dat Bukowski, als fervent lezer van de wereldliteratuur, op 
een bepaald moment geraakt moet zijn geweest door het theatersprookje van 
de Blauwe Vogel. En vervolgens, na het inschenken van een stevige borrel, het 
bestaan van dit wezen heeft herkent in zijn eigen hart.

Arie den Ouden

Blauwe Vogel

COLUMN  
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Samenstelling bestuur 
BV Vogelbuurt  
per 1 januari 2022:

VACATURE
voorzitter
Paul van Mansum
secretaris
Jenske van der Linden  
penningmeester
Marga van Zuidam,  
lid (WG Samenzijn)
Leo Koolhaas
lid (WG Samenwonen)
Gwenny Fuhler
lid
Contact via secretaris: 
e: mvmansum@planet.nl of 
t: (010) 426 52 88

Vogelvoer wordt bezorgd bij alle bewoners  leden en nietleden  van de Vogelbuurt in SchiedamKethel. 
Nog geen lid van de Bewoners vereniging Vogelbuurt? Voor € 12 per jaar bent u lid. Meldt u aan bij de secretaris. 

Elders in dit Vogelvoer maakt u kennis met een van onze contactpersonen.
Daarnaast fungeren nog veertien buren als contactpersoon voor hun directe  
buren. Bij uw contactpersoon kunt u terecht met allerlei vragen en/of ideeën. 

De contactpersonen zelf verwelkomen daarnaast ook nieuwe buren en zijn bereid de 
schakel te zijn tussen u en het bestuur. Ook zijn ze een klankbord voor het bestuur. 
In het afgelopen jaar vergaderden we tweemaal, éénmaal via MS Teams (digitaal) 
en eenmaal in De Buurtvlinder (het onderkomen van het wijkteam).

We stellen hen aan u voor:

Ludy Vredenbregt 06 - 2439 6831 voor Leeuweriksingel  27 t/m 57

Jan Rip 06 - 2636 4927 voor Leeuweriksingel   7 t/m 19

Gérard Smits 06 - 3054 3515 voor Koekoekslaan     87 t/m 97

Egide van den Besselaar 06 - 5324 2490 voor Koekoekslaan     67 t/m 85

Paul van Mansum 06 - 5576 4197 voor Koekoekslaan     28 t/m 40

Jenske van der Linden 010 - 471 4796 voor Kievitslaan            7 t/m/20

Bep de Heer 010  470 3125 voor Kievitslaan          27 t/m 34

Gwenny Fuhler 06 - 1482 0225 voor Kievitslaan          39 t/m 58

Esmee Poldervaart  voor Kerklaan              48 t/m 58

Marga van Zuidam 06 - 2870 5272 voor Kerklaan              16 t/m 46

Edwin Marrevee 06 - 5127 3167 voor Kerklaan              60 t/m 70

Jeannette de Sterke  voor Meeuwensingel  70 t/m 82

Richard van den Born 06 - 1270 5083 voor Zwaluwlaan          54 t/m 70

Rob Kunst 06 - 4421 9286 voor Zwaluwlaan          42 t/m 56

Niet in elke straat is een contactpersoon. Wanneer u voor uw buren contact
persoon wilt zijn: graag! Aanmelden kan bij de secretaris Paul van Mansum.

Onze Contactpersonen
VACATURE
Wie komt ons bestuur 
versterken? 

Informatie?
Informeer bij een van  
de bestuursleden of  
via secretaris: 
mvmansum@planet.nl


