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Woningcorporaties

Bewonersinitiatief
Viswedstrijd

Opknapbeurt winkelcentrum
Het winkelcentrum 'In de Banne'
heeft een opfrisbeurt gekregen.
Frits Mungur

Het opfrissen van 'In de Banne' is gerealiseerd door projectbureau de Banne, de
winkeliersvereniging, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Woningstichting
Rochdale.
Concreet is geïnvesteerd in het opknappen van de entrees en de centrale hallen.
Hangplekken zijn geschilderd en er hangen
artist impressions van het nieuw te bouwen
winkelcentrum aan de IJdoornlaan een
paar honderd meter verderop.

veiligheid en die vastleggen in een overeenkomst Het keurmerk Veilig ondernemen
(KVO) is een bekroning van de samen
werking tussen de diverse verschillende
partijen. <

KVO ster
Het winkelcentrum in de Banne heeft een
KVO ster gekregen. Winkelgebieden en
bedrijventerreinen krijgen een KVO-ster als
de ondernemers, de gemeente, politie en
brandweer samen afspraken maken over

In de afgelopen tijd is weer veel
werk verricht voor de bewoners
initiatieven. Er zijn diverse ideeën
aangemeld, waaronder de
viswedstrijd.
“Vaak vissen kinderen zonder vergunning
en krijgen daardoor geregeld een boete. Zo
werkt dat. Vorig jaar kwam ik ineens op het
idee om een viswedstrijd te organiseren.”
Overslaghof-bewoner Frits Mungur diende
meteen zijn voorstel in en kon aan de slag.
Andere projecten
Hij heeft al vele initiatieven op zijn naam
staan, van de Rap&Beat, de gezamenlijke kerstmaaltijd, de Ronde van de
Banne, Waterpret en de musical De Banne
Schoon en Veilig. “Dankzij de support van
Stadgenoot, KansWeb en het stadsdeel heb
ik samen met buurtvaders en -moeders en
vrijwilligers al veel buurtprojecten
en -activiteiten kunnen organiseren.

ningen die voor de leeftijdsgroep t/m 12 jaar
werden aangeschaft, bleven de rest van het
seizoen geldig. Ze konden de hele zomer
blijven vissen zonder kans op een boete.
Voor de deelnemers van 13 jaar en ouder
werd centraal een dagvergunning geregeld.
Wie daarna wilde vissen, moest een volwaardige vergunning voor het hele seizoen
aanschaffen.
Aanvraag vergunning
Frits Mungur heeft de aanvraag voor dit
jaar al ingediend. “Een viswedstrijd is een
leuke manier voor de jeugd om te leren
samenwerken en te ervaren de je niet per
se een beker hoeft te winnen om je winnaar
te voelen. Ik wacht nog op de goedkeuring.
Als alles doorgaat kunnen de hengels
27 juni weer worden uitgegooid!” <

Kiosk en barbecue
De viswedstrijd werd een groot succes. Er
schreven zich maar liefst 50 deelnemers in,
waarvan 40 jongeren en 10 volwassenen.
Woningbouwvereniging Stadgenoot leverde
de kiosk waar de kleintjes terecht konden
en er was een barbecue. De visvergun

Inhoud

De Kaapstander klaar!
Hofmaken > 2
Banne op creatieve toer > 3
Marjoleinterrein > 4
Verleggen IJdoornlaan > 4

Mozaïekproject in
De Kaapstander

In april heeft Ymere de laatste woningen in De Kaapstander
opgeleverd. Ymere heeft 145 koop- en huurwoningen gerealiseerd. Dit is het eerste gerealiseerde project in het kader
van de vernieuwing van De Banne. Op dit moment zijn nog
enkele woningen te koop en te huur in de vrije sector. Voor
meer informatie www.wonenindekaapstander.nl. <

In de entreehal van de WIBOwoningen in de Statenjachtstraat
is Joke Schole eind januari in
opdracht van Ymere begonnen met
een zogenaamd community art
project.
Samen met de bewoners van de 32 WIBO
(Wonen In Beschermde Omgeving) woningen is er een mozaïek gemaakt voor in
de entreehal. De bewoners hebben hiervoor serviesgoed, dat ze niet meer nodig
hadden, ingeleverd. Kopjes, vazen, borden
en beeldjes, samen een kast vol met serviesgoed.
Tijdens de ontmoetingen met de bewoners
vroeg Joke de bewoners een persoonlijke
afbeelding in te leveren. Bijvoorbeeld een
afbeelding van het huis waar je gewoond
hebt, van de hond of de kinderen, van jezelf,
of, als je van slagroomtaarten houdt, dan

Bewoners aan het mozaïeken o.l.v. kunstenaar Joke Schole
(tweede van links)

van een slagroomtaart. Deze afbeeldingen
werden in het serviesgoed en op keramiek
gebakken.
Door het eigen serviesgoed en deze afbeeldingen heeft het kunstwerk een persoonlijke touch gekregen. Het zijn souvenirs die
een bijdrage leveren aan het kunstproject.
Tijdens dit project leren de bewoners elkaar
kennen. De bewoners maken het kunstwerk
in de speciale ontmoetingsruimte die nu
tijdelijk dienst doet als atelier.
Kunstwerk
Het kunstwerk geeft een 'welkom thuis'
gevoel. Het ontwerp, een statenjacht
(schip) met bloemen ligt onder een stramien waar bewoners zorgvuldig steentje
voor steentje op plakken.
In april vond de opening plaats van het
nieuwbouwproject en daarbij is het kunstwerk feestelijk onthuld. <
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Hofmaken in de Banne:
Een blikken jubileum!
Komend jaar gaat Hofmaken in
de Banne haar vijfde jaar in, een
jubileumjaar! Een hele verdienste
voor een grote groep vrijwilligers
(zie foto) die zich belangeloos inzet
voor de Banne.

Wereldwijd tvZeevaarthof
Woningstichting Rochdale pakt
het ontsierende straatbeeld aan
van de schotelantennes. Dit is
onderdeel van de renovatie aan het
complex Zeevaarthof.
Het idee is om het aantal schotelantennes terug te brengen naar nul. Als tegen
prestatie krijgen de bewoners een aansluiting op een centraal systeem voor kabel,
internet en satelliet.
Alle 242 woningen krijgen ook nieuwe
kozijnen, dubbelglas, nieuwe cv-ketels en
nieuwe balkonhekken. Daarnaast worden
bovendien de trappenhuizen en onderdoorgangen aangepakt.

Doel van het project is om van de hoven
weer een plek te maken waar mensen
elkaar ontmoeten en samen activiteiten
ondernemen. Dat dit geslaagd is blijkt wel
weer uit de fantastische activiteiten die
vorig jaar georganiseerd zijn.
In maart jl. kwamen de hele Hofmaken
ploeg en professionals bij elkaar om
plannen te maken voor 2010. In de planning zit in ieder geval een modeshow en
een dierendag. Wilt u meewerken aan de
Hofactiviteiten op uw hof, dat kan! Neem
contact op met Marieke van Dijk van Solid
Amsterdam T 020-6352604. <

Het aanbieden van de centrale satellietaansluiting is volgens Rochdale een goed alternatief. De huurders van het complex kunnen
straks de kanalen van de volgende satellieten ontvangen: ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3,
Eutelsat, HotBird, Turksat, Arabsat, Nilesat,

Straatactiviteiten

Komend jaar doet Hofmaken de
volgende hoven aan:

Ook dit jaar is binnen het
Hofmakenproject weer ruimte voor
straatactiviteiten. Lijkt het u leuk om
samen met buren een leuke activiteit voor uw straat te organiseren
dan kunt u bij de Ankerplaats 22 een
straatactiviteitenbon ophalen ter
waarde van 150 euro. Wilt u meer
weten over de straatactiviteiten
neem dan contact op met SolidAmsterdam of loop even binnen op de
Ankerplaats 22.

Zeevaarthof/Overslaghof: 16 mei
Treilerhof: 5 juni
Fokkezeil: 13 juni
Tussendek: 27 juni
Staghof/Stenghof: 5 september
Viermasterstraat: 2 oktober
Voorsteven: 10 oktober

Stand van zaken nieuw winkelcentrum en
voorzieningen

"Een hele verdienste voor
de grote groep
vrijwilligers..."

Woningstichting Rochdale
en ontwikkelaar AM hebben
de bouwvergunning ingediend
voor het nieuwe winkelcentrum,
woningen, parkeergarages en
voorzieningen.

De IJdoornlaan is in het voorjaar tien meter
naar het noorden verlegd, waarna de bouw
aan het Bezaanjachtplein kan beginnen. De
start bouw is gepland rond de zomer.
Er zijn al diverse andere werkzaamheden
uitgevoerd ten behoeve van het bouwrijp

maken. Er zijn bomen gekapt, divers grondverzet en kabels en leidingen verlegd. In het
voorjaar is de sloop van het gebouw van PC
Hooft afgerond. Ook zal het trafo huisje op
het Bezaanjachtplein worden verplaatst.
Op het Bezaanjachtplein komen onder

andere een nieuw winkelcentrum, 180
woningen, een activiteitencentrum met
sportzaal, een bibliotheek en kinderopvang.
Op www.bannebinnnen.nl is er meer informatie te vinden en de andere artist impressies te bewonderen. <
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-kijken voor

Kinderkunstroute:
De Banne op de creatieve toer

Atlantic Bird 7gr West en Hotbird satelliet
13gr Oost. Bij elkaar opgeteld zijn dat ruim
600 ongecodeerde digitale televisiekanalen
die men in de nabije toekomst kan ontvangen.
Centraal systeem
Een groot aantal zenders, meer dan met
uw huidige schotelantenne, kunt u vrij
ontvangen. De firma HERTZinger Satelliet
Ontvangst BV benadert de bewoners van
het complex met een concurrerend aanbod
voor een kabel tv en internetabonnement.
Bewoners hoeven uiteraard niet over te
stappen. Zij kunnen er ook voor kiezen om
het huidige kabel- en internetabonnement
door te laten lopen.
Als de renovatiewerkzaamheden voorspoedig blijven verlopen, is de verwachting dat
de totale renovatie van het complex voor de
zomer kan worden afgerond. <

Banne op de film
Er is een film gemaakt over de stedelijke
vernieuwing in de Banne. U kunt deze
film op www.debanne.nl downloaden.

Nieuw spreekuur wijk
beheerder Eigen Haard
Eigen Haard vindt het belangrijk om
met bewoners in gesprek te gaan. Als
huurder van Woningstichting Eigen
Haard kunt u voortaan ook met uw
vragen en klachten terecht bij wijkbeheerder Claudia Boon tijdens het nieuwe spreekuur. Vanaf 5 maart 2010 kunt
u elke vrijdag van 14.00 uur tot 15.00
uur bij de wijkbeheerder langskomen
op het Informatiecentrum de Banne,
Ankerplaats 22.
U kunt Claudia bereiken op
06- 29 51 26 89.

Werkzaamheden
Statenjachtstraat

Dit voorjaar zin om naar buiten te gaan? Dan wijzen wij u graag
alvast op de speciale Kinderkunstroute op 15 mei in de Banne.
Woningcorporaties Rochdale, Eigen Haard,
Stadgenoot, Ymere en het stadsdeel organiseren samen met KansWeb en diverse
andere partijen in de buurt een kinderkunstroute.

samen met kunstenaars aan de slag met
het maken van muurkunst.
Wil je nog meedoen met de workshops?
Hou dan de flyers in de buurt in de gaten
om te weten waar je moet zijn.

Wie?
Alle kinderen van 8 tot 12 jaar doen mee:
leerlingen van vier scholen in de Banne
(Dorus Rijkersschool, de Vier Windstreken,
Driemaster en de Botteloef), kinderen via
TOS, de Witte Tulp, SPIN, de Rafael gemeenschap en KansWeb. Ze gaan vanaf 19 april

Locatie
De kunstwerken krijgen een plekje in de
portieken en trappenhuizen van woningen
en andere gebouwen in de wijk. Dat dit een
kleurrijk geheel wordt, staat vast! Op 15
mei kunt u de route lopen. Het wordt een
feestelijke dag. <

Girlzz
In het najaar van 2009 hebben ouders,
kinderen en professionals in de Banne met
elkaar nagedacht over normen en waarden in
de Banne.

Na het bescheiden openingsfeestje
in februari 2010 zullen er wekelijks
meidenactiviteiten aangeboden
worden aan meisjes tussen 10 en 16
jaar (met de aandacht op 12 plus)
wonend in de Banne.
Afgelopen 3 maart heeft de eerste
Girlzz plaatsgevonden. Het was
een geslaagde activiteit. Vanaf nu
zullen de deuren van jongerencentrum P10 elke woensdag tussen
15.00 uur en 17.00 uur open staan
voor meiden.

Opstartfase en toekomst
In de opstartfase voor de zomer zal
de aandacht liggen op het kennismaken, elkaar leren kennen en het
creëren van een groepsband/vertrouwensband.
Vervolgens zullen de activiteiten in
diverse creatieve vormen gegoten
worden, zoals sport en spel, creatief, beeldend, dans en theater. <
Contactpersoon is Petra Emck (jongerenwerker en meidenwerker P10).

In gesprekken onder leiding van Ilonka Terlouw van stichting de Meeuw Amsterdam, stelden zij zichzelf de vraag:
Hoe willen we met elkaar omgaan en wat vinden wij
belangrijk in de omgang met elkaar?
Het leuke is, dat alle partijen rondom kinderen en ook de
kinderen en jongeren zelf, dezelfde waarden belangrijk
vinden. Iedereen wil erbij horen (respect), iedereen weet
dat het belangrijk is om rekening met elkaar te houden en
om ervoor te zorgen dat de straat netjes blijft.
De kinderen en opvoeders van de Banne zijn tot de volgende
afspraken gekomen:
• Iedereen hoort erbij
• Wij luisteren naar elkaar
• Wij zorgen voor onze omgeving
• Samen voor een leuke en veilige Banne
De volgende stap is om deze afspraken ook na te komen
met elkaar. Binnenkort verschijnen posters, flyers en verkeersborden om bekendheid te geven aan de omgangsvormen, dat is een goed begin, maar het is niet genoeg.
Deze aanpak werkt alleen met een vertaling naar concreet
gedrag. Ouders, jeugdwerkers en leerkrachten zullen dezelfde positieve boodschap verkondigen én voorleven, zodat
kinderen uiteindelijk begrijpen dat de afspraken niet alleen
voor de school gelden of voor de sportclub. <

Er is eind 2009 begonnen met de aanleg
van een (onderheid) transportriool op
het bouwterrein langs de Schepenlaan.
Dit transportriool is nodig om al het
afvalwater van de huishoudens in
de omgeving te verzamelen en te
transporteren naar een gemaal. Het
transportriool zal moeten aansluiten op het riool aan de overkant van
de Statenjachtstraat. Hierdoor is de
Statenjachtstraat via één rijbaan bereikbaar. De werkzaamheden duren van
25 mei t/m 13 juli. In deze periode zullen
ook drempels worden aangelegd om
van de Statenjachtstraat een 30 km/
uur straat te maken.

Nieuwbouw Schepenlaan
Voor het gebied hebben woningcorporaties
Eigen Haard en Rochdale woningen ontwikkeld en zijn er ook woningen te koop. De
projectnaam voor de woningen is Noordkaap
en Koers Noord. Meer informatie hierover
vind je op www.koersnoord.nl en www.
noord-kaap.nl

De Banne Zomer
Zondagmiddagen 2010
voor jong en oud!
Vier zondagen lang staat er een groot
podium op een centrale plek in de
Banne. Speciaal voor jou! Het zomer
zondagmiddag podium wordt een
feestje in de achtertuin van de buurt en
daarom ook een zomervakantie beleving, speciaal voor alle thuisblijvers.
Wil jij, buurtbewoner, of je nu jong of
oud bent, optreden met bijvoorbeeld
rap, dans, zang, muziek, theater, sport,
gedichten voordragen en doe- activiteiten? Dan ben je nu uitgenodigd en geef
je op! Ook zijn er verschillende sport
en spel activiteiten georganiseerd door
TOS! Maar je kan ook gewoon genieten
van alle optredens en lekkere hapjes
verzorgd door buurtgenoten!
Data zomerzondagmiddagen:
Tijd: 13.00 - 18.00 uur
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 augustus

Koopvaardersplantsoen
Parlevinker
Koopvaardersplantsoen
Parlevinker

Rochdale tuin- en balkonweken
In mei en juni komt de Rochdalebus weer bij u langs met de jaarlijkse
plantjesactie. Binnenkort krijgt u, als u een woning van Rochdale
huurt, meer informatie thuisgestuurd. <

Meer weten of mee helpen?
Bel Thijs (organisator) 06-13283532 of
mail: debanne@thijsexpo.nl
www.zomerzondagmiddag.nl

de Bannekrant
Meldpunt Vernieuwing

Kadoeler Breek!

Er vinden op diverse plaatsen veel werkzaamheden plaats voor de vernieuwing
van de Banne. Zo zijn in 2010 op vele
plaatsen in de Banne werkzaamheden
voor de nieuwbouw aan de gang. Zo zijn
er bijvoorbeeld in de werkzaamheden
t.b.v. de riolering in het gebied aan de
Schepenlaan, de aanleg van de nieuwe
IJdoornlaan, de bouw van de nieuwe
Kadoeler Breek, het bouwrijp maken
en bouw bij het Bezaanjachtplein en de
werkzaamheden bij het Marjoleinterrein.
Helaas is overlast niet altijd te vermijden. Het stadsdeel en de woningcorporaties doen hun uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. U kunt
op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur
langskomen op het informatiecentrum
de Banne (Ankerplaats 22) voor klachten
of informatie. U kunt ook bellen met het
meldpunt vernieuwing: 020-33 71 710. <

Vlak voor de zomer is de eerste
paal van de nieuwe woonzorgzone
Kadoeler Breek geslagen. Deze wordt
ontwikkeld door Ymere. De nieuwe
Kadoeler Breek zal het centrum van
de Woonservicewijk De Banne zijn.
De bouw is in volle gang. De eerste
opleveringen zijn voorjaar 2011.

Verleggen IJdoornlaan
De IJdoornlaan is de afgelopen maanden
tien meter naar het noorden verlegd om
ruimte te maken voor de nieuwbouw op het
Bezaanjachtplein.
Allereerst is het gedeelte tussen de tijde
lijke éénstrooksrotonde bij de Banne
Buikslootlaan en het Parlevinkerpad aangelegd. Dit is dit voorjaar gebeurd. Begin
2011 zal het gedeelte bij de nieuwbouw
Kadoeler Breek verlegd zijn. Uiteindelijk zal
er na de aanleg van de kelders bij de nieuwbouw van de Kadoeler Breek en het nieuwe
winkelcentrum een definitieve zogenaamde
turborotonde worden aangelegd. Dit zal
medio 2011 zijn.
Aanvoer bouwmaterialen
Deze zomer is er gestart met de nieuwbouw van de Kadoeler Breek. Om de bouw
mogelijk te maken loopt de aanvoer van
bouwmaterialen ook via de IJdoornlaan.
Hiervoor is de rechtsafstrook naar de Banne
Buikslootlaan op de IJdoornlaan vervallen
om te worden gebruikt als aanvoerstrook
voor de bouwmaterialen. <

Banne evenementen
dag wanneer

omschrijving activiteit

19 april tm Kinderkunstroute
7 mei
din 4 mei
Gezins uitstapje Anne
Frank Huis
woe 5 mei 13:00 5 mei feest, pimp your bike
- 16:00
zon

de gehele Banne

kerk de Ark
gratis

de gehele Banne
Treilerhof

gratis
gratis

Fokkezeil

gratis

Tussendek

gratis

Koopvaarders
plantsoen
Parlevinker

www.zomerzondagmiddag.nl
www.zomerzondagmiddag.nl
www.zomerzondagmiddag.nl
www.zomerzondagmiddag.nl
gratis
gratis
gratis

zon

1 aug

Zomerzondagmiddag

zon

08-aug

Zomerzondagmiddag

zon

15 aug

Zomerzondagmiddag

Koopvaarders
plantsoen
Parlevinker

zon
zat
zon

5 sep
2 okt
10 okt

Hofmaken, zie pag. 2
Hofmaken, zie pag. 2
Hofmaken, zie pag. 2

Staghof/Stenghof
Viermasterstraat
Voorsteven

zat
zat
zon
zon

8

2a Kadoeler Breek
2011: eerste opleveringen
2b Kadoeler Breek
2011: start bouw 2e fase
3 Marjoleinterrein
2010: start bouw (gedeelte
ten oosten van
de Kamperfoelieweg)
4 Aakstraat e.o.
2010: woningen opgeleverd
5a Schepenlaan 1e fase
2010: start nieuwbouw
5b Schepenlaan 2e fase
2010: start nieuwbouw

7

6 Boven IJ Ziekenhuis
na 2010
7 Lichterstraat e.o.
gerenoveerd
door Rochdale
8 Parlevinker
na 2010 <

de Banne
1a

Centrumgebied (ex Ankerplaats)

1b

Ankerplaats/Centrumgebied

2a

Kadoelerbreek fase 1

2b

Kadoelerbreek fase 2

3

Marjoleinterrein

4

Aakstraat e.o.

5a

Schepenlaan fase 1

5b

Schepenlaan fase 2

6

Boven IJ locatie

7

Lichterstraat

8

Parlevinker

Marjoleinterein

kosten/
toelichting
www.kansweb.nl/
rietwijker

Rietwijker, Lucien
Gaudinstraat en de
Zeeslag
Zeevaarthof/
Overslaghof
huurders van Eigen
Haard
sportieve activiteit
www.debanne.nl

zon

ma
vrij

1a Centrumgebied
2010: start bouw
1b 2012: start bouw

KansWeb en Tos

Hofmaken, zie elders in
deze krant
20 mei
Blokbijeenkomst
17.00-18.30 Statenjachtstraat
24 mei
Van kerk tot moskeeloop
28 mei
Aftrap alles kids in de
Banne, nieuwe leefregels
29 mei
Voorjaarsschoonmaakactie
5 jun
Hofmaken, zie elders in
deze krant
13 jun
Hofmaken, zie elders in
deze krant
27 jun
Hofmaken, zie elders in
deze krant
25 jul
Zomerzondagmiddag

don

16 mei

waar

Planning deelgebieden

gratis

gratis
gratis

Het Marjoleinterrein is bouwrijp gemaakt
voor de nieuwbouw en er is een archeologisch
onderzoek uitgevoerd. De verkoop van de
woningen is gestart.
Dit onderzoek was nodig
aangezien de Waterlandse
Zeedijk dichtbij de nieuwbouw ligt. Er is veel gegraven, maar niets gevonden.
De zwarte aarde van
het terrein is afgevoerd
naar een depot bij de
Metaalbewerkerweg. Als de
woningen gebouwd zijn kan
deze grond worden gebuikt
om de tuinen op te hogen.
Aanleg riool
Voordat de bouw van de
woningen start zal er voor
de nieuwbouwwoningen
de riolering worden aangelegd op de Buiksloterdijk.
De fietsers zullen hier-

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt vier
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en de woningcorporaties Ymere,
Rochdale en Eigen Haard.
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Meer informatie?
Het telefoonnummer van het
meldpunt vernieuwing Banne
is (020) 33 71 710. Dit nummer
is speciaal voor klachten en/of
informatie over de uitvoering van
de sloop- en bouwactiviteiten.
Bel met algemene vragen naar
het projectbureau de Banne, tel.
(020) 634 94 44. Voor het maken
van een afspraak op een andere
tijd kunt u ook bellen tijdens
kantooruren.
E-mail
debanne@noord.amsterdam.nl
Website
www.debanne.nl

door worden omgeleid via
de Marjoleinstraat of de
Floraweg. De werkzaamheden hiervan duren ongeveer
een anderhalve maand. De
verkoop van de woningen is
gestart. Meer info op
www.marjoleinwonen.nl

Vragen?
Met specifieke vragen die
direct betrekking hebben op het
onderhoud van de woning kunt u
bellen met uw woningcorporatie.
• Eigen Haard,
tel. (020) 6 801 801
• Rochdale,
tel. (075) 653 32 22
• Ymere, tel. 0800 00 06.

Buiksloterbreek
De uitvoering van de
plannen voor het gedeelte
Buiksloterbreek laten vooralsnog op zich wachten De
reden hiervoor is o.a. dat de
welstandscommissie grote
bezwaren heeft. Er wordt nu
naar een mogelijk oplossing
gezocht. <

Met vragen over de buurt voor de
politie kunt u contact opnemen
met de buurtregisseurs Ed Klous
(Banne-Noord) en Abder Tonouh
(Banne Zuid/Oost), bereikbaar
via telefoonnummer
0900 – 88 44.
Aan deze publicatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
Suggesties, tips of andere
reacties kunt u e-mailen naar:
debanne@noord.amsterdam.nl

