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Feestdagen 2022
Ons kantoor is gesloten op:

15 april Goede Vrijdag
18 april Pasen
27 april Koningsdag
26 mei Hemelvaartsdag
27 mei dag na Hemelvaartsdag
6 juni Pinksteren
26 december Kerst

Wijziging telefonische bereikbaarheid 
Wijziging openingstijden kantoor
Onze telefonische bereikbaarheid is tijdelijk 
gewijzigd. Op maandag t/m vrijdag zijn 
wij telefonisch bereikbaar van 8.30 uur  
tot 12.00 uur. Ons telefoonnummer is  
010-501 20 00.

Graag zetten wij onze openingstijden nog 
even voor u op een rijtje:

Op afspraak geopend
Ons kantoor is alleen op afspraak geopend. 
Door op afspraak te werken, verbeteren 
wij onze dienstverlening. Een medewerker 
verwacht u op het afgesproken tijdstip en 
kan u goed voorbereid helpen. U kunt een 
afspraak maken via ☎ 010-501 20 00.

Woondiensten
Heeft u een vraag over huurzaken?  
Informatie en antwoord op veel vragen 
vindt u op onze website. U kunt ook via 
onze website uw huurzaken regelen.  
Kijk onder ‘Ik ben een huurder’ of ‘ik zoek 
een woning’. Heeft u liever per e-mail  
contact? Stuur dan een bericht naar  
info@wbvpoortugaal.nl.

Telefonisch spreekuur afdeling Techniek  
& ontwikkeling
Het telefonisch spreekuur voor uw  
reparatieverzoeken en andere vragen van 
technische aard is op maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 10.00 uur. Kies voor optie 1 in 
het keuzemenu. Ook via onze website 
kunt u eenvoudig een reparatie aan ons 
doorgeven. Kijk onder ‘Ik ben een huurder- 
Onderhoud-Reparatie melden’. 
    
Nieuw Koersplan
Wij gaan een nieuw Koersplan opstellen. 
Het Koersplan verwoordt onze visie en  
de keuzes die wij maken. Het geeft  
richting aan ons dagelijks handelen en 
maakt duidelijk waar onze huurders en 
belanghouders ons op aan kunnen spreken. 
Het Koersplan beschrijft de hoofdlijn, die 
wordt uitgewerkt in plannen, projecten  
en werkwijzen. Wij geven inhoud aan  
het Koersplan door informatie op te  
halen bij onze medewerkers, de Raad  
van Commissarissen, de Klankborgroep  
en belanghouders. Daarnaast willen wij 
graag dat ook onze huurders meedenken. 
Wij doen hierbij een oproep aan alle  
huurders van WBV Poortugaal!

 

Actuele zaken 
De laatste ontwikkelingen binnen Woningbouwvereniging Poortugaal. 

Denk mee! Dat kan over de volgende 
thema’s:
1. Verduurzaming en klimaatadaptatie
2. Het oplossen van de woningnood
3. De kwaliteit/leefbaarheid van de 

woonomgeving.

Meedenken kan door uw idee over een of 
meerdere thema’s via e-mail te sturen 
naar info@wbvpoortugaal.nl o.v.v. mee-
denken Koersplan of op papier naar ons 
kantoor te sturen.

Algemene Vergadering
Dit jaar is de Algemene Vergadering op 
woensdag 21 september. U ontvangt 
de uitnodiging en de agenda bij het  
volgende Woonmagazine.  
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Tijdens het oorlogsgeweld verscheen een 
nieuw klimaatrapport van het IPCC. Het 
IPCC bestaat uit afgevaardigden van de 
VN-landen en uit een groep van honderden 
wetenschappers uit de hele wereld. 

Het rapport van 2021 was al zeer 
zorgwekkend:
• De zeespiegel is 20 centimeter gestegen 

tussen 1901 en 2018. Die stijging gaat 
steeds sneller: tussen 2006 en 2018 drie 
keer zo snel als tussen 1901 en 1971.  

Jacques Reniers 
aan het woord

Als de uitstoot van broeikasgassen niet 
snel omlaaggaat, zal de zeespiegel 44 
tot 76 centimeter stijgen in 2100. In het 
hoogste scenario rijst de zeespiegel 63 
tot 101 centimeter.

• Klimaatverandering heeft invloed op  
talloze weers- en klimaatextremen 
overal ter wereld: hittegolven, hevige 
regenval, droogte en tropische 
cyclonen.

• Veel veranderingen zijn niet te keren. 
Gedurende eeuwen of zelfs millennia 

verwachten we vooral veranderingen in 
de oceaan, de ijskappen en de hoogte 
van de zeespiegel.

• De opwarming zal leiden tot hevigere 
regen en intensere droogte.

Het nieuwe rapport gaat in op de gevolgen 
van de klimaatverandering op onze samen- 
leving en is zeer ernstig. De belangrijkste 
conclusie: de gevolgen van klimaatveran-
dering verstoren nu al grote delen van de 
samenleving wereldwijd. Als we niet sneller 
ingrijpen, wordt een groot deel van de 
aarde onleefbaar. De tijd die we daar-
voor nog hebben tikt snel weg.  
We moeten ons aanpassen aan het nieuwe 
klimaat.

Klimaatverandering gaat sneller dan al 
werd gevreesd. Het heeft een onomkeer-
baar verwoestend effect op ecosystemen 
en op onze maatschappij. Diersoorten  
verdwijnen of slaan op de vlucht, koralen 
verbleken, bossen gaan in vlammen op, 
grote delen van de wereld worden onleef-
baar voor mens en dier. Mensen slaan op 
de vlucht en politieke spanningen zullen 
toenemen. Uiteindelijk gaan we dat  
allemaal voelen. 

Wat kunnen wij doen? 
WBV Poortugaal wil natuurlijk ook stappen 
zetten. Dit doen we door woningen te  
verduurzamen, zonnepanelen te plaatsen 
en woningen bij mutatie voor het koken van 
het gas af te halen. De nieuwe woningen in 
de Schutskooiwijk worden energieneutraal. 
Maar wellicht misschien kunnen we nog een 
stap verder gaan bij het realiseren van de 
woningen. Ideeën zijn altijd welkom! U kunt 
ook zelf aan de slag. Probeer zo duurzaam 
mogelijk te leven en vergroen uw eigen 
omgeving, bijvoorbeeld: tegels eruit,  
planten erin. En… dwing de overheid lef te 
tonen om naast beleid te maken ook sterke 
maatregelen te nemen.

WoonWijzerBox en EnergieBox nu ook voor huurders
Huurders komen vanaf april in aanmerking voor de gewilde WoonWijzerBox en de EnergieBox. 

Klimaatverandering
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Huurders van een woning hebben recht 
op huurtoeslag onder bepaalde voorwaar-
den. Zo mag het inkomen en vermogen 
van de huurders niet te hoog zijn. Ook 
mag de huur niet hoger zijn dan een 
bepaalde huurprijs. Soms stijgt de huur 
boven die huurprijs. Huurders die precies 
een maand voor de huurstijging recht op 
huurtoeslag hadden, houden hier dan 
toch recht op.

Huurders konden het recht op huur-
toeslag voor altijd verliezen als zij (een 
maand) voordat de huurprijs de grens 
overschreed geen huurtoeslag ontvingen. 
Zij hadden in dat jaar bijvoorbeeld te 
veel inkomen. Dit betekent echter ook 
dat zij geen huurtoeslag meer konden 
aanvragen als hun inkomen of vermogen 
daarna daalde. Het kabinet vindt dat niet 
wenselijk. Daarom is deze voorwaarde 
vanaf 1 januari 2022 versoepeld. Huurders 
komen opnieuw in aanmerking voor huur- 
toeslag als hun inkomen of vermogen weer
daalt, als er wel ooit recht op huurtoeslag 
heeft bestaan op de betreffende woning.

Huurverhoging 2022
De maandhuur die niet afhankelijk is van 
het inkomen mag per 1 juli 2022 maximaal 
verhoogd worden met: 2,3 % voor huren 
vanaf € 300,00. Als de huur onder de  
€ 300,00 is, mag deze worden verhoogd 
met € 25,00.

Wijzigingen in 
de regels rond 
huurtoeslag 2022

In de woningwet is in artikel 26 opgenomen aan welke 
besluiten van het bestuur de Raad van Commissarissen 
goedkeuring moet geven. Tot 1 januari 2022 gold de 
aanvullende bepaling dat:

Bij de toegelaten instelling die een vereniging is, neemt  
de raad van commissarissen geen beslissing omtrent de goed-
keuring, bedoeld in het eerste lid, dan nadat hij de algemene 
vergadering in de gelegenheid heeft gesteld om binnen een 
door hem aan te geven redelijke termijn, daarover een  
schriftelijk advies uit te brengen.

Met andere woorden de Raad van Commissarissen kon alleen 
een bestuursbesluit, zoals opgenomen in artikel 26, goedkeuren 

als hij eerst een algemene ledenvergadering organiseerde om 
die vergadering in de gelegenheid te stellen een advies  
uit te brengen over die goedkeuring. 

Dit bleek in de praktijk lastig te organiseren en het belemmerde 
de snelheid van besluitvorming behoorlijk. Terwijl in vrijwel 
geen enkel geval de ledenvergadering van het recht gebruik 
maakte. En bij de meeste corporaties is er een huurders- 
vereniging werkzaam die ook een actief adviesrecht heeft.  
Die regel is dus afgeschaft. Verder is de mogelijkheid voor  
de algemene ledenvergadering vervallen om een advies te 
geven over de te benoemen bestuurder. Gebleken is dat deze 
procedurevereiste onnodig complicerend werkte voor woning-
bouwverenigingen ten opzichte van woningbouwstichtingen.

Wijziging Woningwet

Koos Meijer is 70 jaar en geboren en getogen 
in Rotterdam. Hij is 47 jaar getrouwd met 
Anneke en heeft een zoon, schoondochter 
en een kleindochter. Zo’n 32 jaar geleden is 
Koos in Poortugaal komen wonen. Sinds 
1990 in een woning van WBV Poortugaal en 
woont daar nog steeds met veel plezier. 

Klankbordgroep (KBG)
Koos is een van de leden van de Klankbord-
groep. Hoe is dit zo gekomen? Koos woonde 
regelmatig de Algemene Vergadering van 
WBV Poortugaal bij. Na een vergadering  
6 jaar geleden, heeft Koos zich aangemeld 
bij de Klankbordgroep. Toen de externe 
voorzitter stopte met de werkzaamheden 
heeft René Kouters (de toenmalige directeur- 
bestuurder) Koos voorgedragen als nieuwe 
voorzitter. De overige leden stemden  
hiermee in. Koos vindt het leuk om als  
voorzitter op te treden. 

Meedenken
Tijdens de bijeenkomsten van de KBG praten 
en denken de leden mee over allerlei zaken 
die WBV Poortugaal aangaan. Onderwerpen 
als o.a. de begroting, de verduurzaming van 
de Schroeder van der Kolklaan, het huur- 
beleid en energietransitie komen aan bod. 
Ook denkt de KBG mee over het Koersplan. 
Daarin staat de visie van WBV Poortugaal  
en de uitwerking in plannen, projecten en 
werkwijzen. De KBG stelt (kritische) vragen, 
informeert naar achterliggende reden en 
geeft advies. 

In gesprek met… 
Koos Meijer

Bijeenkomsten
De KBG komt vier keer per jaar bijeen. Voor 
de bijeenkomst heeft de KBG een voorover-
leg waarin zij de bijeenkomst met de directeur- 
bestuurder voorbereidt. 

Meld u nu aan
Het is belangrijk om mee te praten, mee te 
denken en advies te geven. De leden verte-
genwoordigen de huurders. Praat en denk 
ook mee in het belang van de huurders en 
meldt u aan! U kunt ook een keer vrijblij-
vend aanschuiven bij de bijeenkomst. De 
eerstvolgende is op woensdag 1 juni 2022 
(vooroverleg op 25 mei 2022).

Wilt u meer informatie of wilt u zich  
aanmelden? Neem contact op met  
Angelique de Knegt 010-501 20 00 of via 
info@wbvpoortugaal.nl.
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Op 22 november 2021 is Joan bij WBV  
Poortugaal begonnen als medewerker  
Klantontvangst en verhuur. In deze functie 
ondersteunt Joan het verhuurproces. Zij 
staat huurders telefonisch te woord, infor-
meert en adviseert huurders en woning- 
zoekenden. Joan houdt intakegesprekken en 
beantwoordt vragen, is verantwoordelijk 
voor de verhuur van onze woningen en voert 
administratieve taken uit. U kunt bij Joan 
terecht voor alle vragen over verhuur van 
onze woningen.

Joan heeft 20 jaar in de studentenhuisvesting 
gewerkt in Rotterdam bij Stadswonen. Later 
is dat door SSH en Woonstad overgenomen.

Joan is 40 jaar en is getrouwd met haar 
jeugdliefde. Zij hebben een mooie dochter 
van 12 jaar en twee katten die deel uitmaken 
van het gezin. Vanaf haar zestiende zijn zij 
samen. Zij hebben elkaar leren kennen via 
een campingvriendin van Joan. Eerst woon-
den zij in een appartement in Ridderkerk en 
nu wonen zij alweer sinds 2009 in Hendrik 
Ido Ambacht. 

Op 1 maart 2022 is Hans Eimers begonnen 
bij WBV Poortugaal als Bestuurssecretaris.  
Het is een brede functie waar naast  
ondersteuning op bestuurlijk gebied ook 
governance een belangrijk onderdeel is. 
Hans is o.a. verantwoordelijk voor het op 
orde houden en juist toepassen van alle 
zaken rond governance. En Hans fungeert 
(ongevraagd) als klankbord over zaken  
die verbetering en ontwikkeling van de 
organisatie aangaan. 

Hans woont in Rotterdam waar hij ook 
geboren en getogen is. Hans is 62 jaar, 
getrouwd en heeft twee volwassen  
dochters. Meer dan 30 jaar heeft hij in de 
corporatiesector gewerkt. Hans heeft 
diverse functies ingevuld waaronder hoofd 
interne controle en senior auditor. 

Nadat Hans eind vorig jaar een aantal  
keuzes had gemaakt, wilde hij alleen in een 
parttime en brede functie gaan werken bij 
een corporatie. Toen kwam deze mooie en 

Kennismaken met… 
Joan Groenendijk

WBV Poortugaal leek Joan een hele leuke 
hechte club, waar collega’s veel voor elkaar 
over hebben en ook de klant centraal  
hebben staan. Dat beeld klopt nog steeds. 
De collega’s helpen elkaar waar nodig en 
zijn een team. 

Joan houdt van hardlopen, lekker een  
latte macchiato drinken op zijn tijd (het 
liefst bij Coffeelicious), taarten bakken en 
lekker wandelen met haar gezin. Ook 
maakt ze jaarlijks een stedentripje in 
Europa met een vriendin die ook uit de 
woningbouwsector komt.

Kennismaken met… 
Hans Eimers

brede functie als bestuurssecretaris voorbij. 
Én bij een corporatie én dichtbij Rotterdam 
én parttime. Hans hoefde er niet lang over 
na te denken om daarop te reageren. 

Zijn grootste hobby is muziek en dan als 
toetsenist (proberen te) spelen in een 
“oefen”band. Voor de coronaperiode kwam 
de band 1x per week bij elkaar en oefenden 
ze een uur onder begeleiding van een 
bandcoach. Zodra dat in coronatijd  
sporadisch weer mocht, kwamen ze af en 
toe weer bij elkaar. Met de gunstige voor-
uitzichten m.b.t. coronamaatregelen gaan 
ze binnenkort weer echt opstarten. 

Joan houdt intakegesprekken en 

beantwoordt vragen en voert 

administratieve zaken uit. U kunt 

bij Joan terecht voor alle vragen 

over verhuur van onze woningen.

Én bij een corporatie én dichtbij 

Rotterdam én parttime. Hans 

hoefde er niet lang over na te 

denken om daarop te reageren. 
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Nieuwbouwlocatie Mariput 
We zijn in gesprek met de gemeente Albrandswaard en de  
ontwikkelaar van dit gebied. Wij hopen hier op termijn een  
aantal sociale huurwoningen voor starters te realiseren. 

Schutskooiwijk
Al eerder informeerden wij u over onze sloop/renovatie plannen 
voor de woningen in de Schutskooiwijk. Wij hebben nu besloten 
om de woningen in deze wijk te slopen en nieuwe woningen  
te bouwen. 

Kerkachterweg
Voor de Kerkachterweg kiezen wij ook voor sloop/nieuwbouw.  
Het verschil in kosten tussen sloop/nieuwbouw en hoogniveau- 
renovatie is niet groot. Met nieuwbouw voegen wij woningen  
toe die voldoen aan de huidige eisen. Bij renovatie blijven de 
woningen deels verouderd aan de binnenkant. Wij vinden deze 
investering ten opzichte van nieuwbouw daarom niet verantwoord. 
De Klankbordgroep ondersteunt dit besluit.  

De bewoners van de Schutskooiwijk hebben wij hierover al eerder 
geïnformeerd. 

Onze projecten

Sociaal Plan sloop/nieuwbouw
Alle bewoners inclusief de bewoners van de Kerkachterweg  
komen in aanmerking voor het sociaal plan sloop/nieuwbouw. 
Hierin zijn onder meer de verhuiskostenvergoeding en de terug-
keergarantie geregeld. De bewoners komen in aanmerking voor 
de doorstroomregeling. 

Huisbezoeken
In maart zijn wij begonnen met het inplannen van huisbezoeken 
bij onze huurders in de Schutskooiwijk. Onze tijdelijke collega 
Zakia Boussikhan komt langs op afspraak om o.a. het mogelijke 
verhuisproces door te nemen.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Lisette van  
Wingerden of Conny Overeem. 

Tijdelijke huisvesting
De woningen die leegkomen verhuren wij op basis van een  
tijdelijke huurovereenkomst, tot het moment van sloop. Hiervoor 
hebben wij Interveste ingeschakeld. Deze organisatie regelt de 
totale verhuur en zorgt ervoor dat de wijk goed leefbaar blijft. 

Verandert uw e-mailadres of telefoonnummer? 

Geef het aan ons door. Wij houden uw gegevens in onze administratie graag up to date.

Schroeder van der Kolklaan 1 t/m 69
Ons eerste verduurzamingsproject is afgerond. Wij hebben energiebesparende 
maatregelen toegepast om de woningen toekomstbestendig te maken. En de 
woningen hebben een moderne uitstraling gekregen. 
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Spreuk van 
de maand

“Alles wat 

 je aandacht 

 geeft groeit.”

Tegeltjes wijsheid 
Weet u ook een mooie spreuk? 

Stuur een e-mail naar  

info@wbvpoortugaal.nl of  

stuur deze per post naar  

WBV Poortugaal, Dorpsstraat 80, 

3171 EH Poortugaal met in het 

onderwerp Spreuk van de 

maand.

Veel huurders hebben een tuin waar u heerlijk in kunt tuinieren  
en van de zon kunt genieten. Een tuin brengt ook verplichtingen 
met zich mee. Want 1 ding staat vast: een tuin moet onderhouden 
worden. Een goed onderhouden tuin is prettig om naar te kijken. 
De woning en zelfs de straat krijgen dan een netter aanzien.  
Wij verwachten van onze huurders dat zij hun tuin op orde houden. 
Dus geen overhangende takken, kniehoog onkruid, gammele 
schuttingen en rondslingerend vuil. Ook is het niet toegestaan de 
tuin als opslagplaats te gebruiken. 

Verzorgde tuinen
We controleren de tuin zelf of op basis van ontvangen klachten.  
Als er een reden is waarom u uw tuin (tijdelijk) niet kunt verzorgen, 
horen wij dat graag. Wij hechten veel waarde aan verzorgde tuinen 
en daarom bieden wij een aantal zaken aan als ondersteuning.

Tuingereedschap
Voor het bijhouden van een tuin is gereedschap nodig. Wie geen 
tuingereedschap heeft, kan dit bij ons lenen. Lenen is gratis;  
borg betalen is niet nodig. 

Welke tuingereedschappen kunt u lenen?
• Hark      
• Schoffel     
• Kleine snoeisnaar    
• Snoeischaar heg    
• Bomenzaag     
• Onkruidborstel    
• Spade      
• Electrische heggenschaar   
• Verlengsnoer     
• Electrische grasmaaier   
• Opvangzak     
• Klein schepje en harkje   
• Kruiwagen     

Zand
U kunt voor het ophogen van uw tuin eenmalig kosteloos zand  
bij ons bestellen. We verzamelen een aantal verzoeken van huur-
ders tegelijk. Onze groenaannemer kan dan op dezelfde dag dit 
zand bij de verschillende woningen afleveren. U moet dit zand wel 
dezelfde dag in uw tuin kruien, zodat het geen overlast geeft voor 
de rest van de straat.

Waar kunt u terecht?
Bel voor het maken van een afspraak om tuingereedschap op  
ons kantoor af te halen.
Stuur voor het bestellen van zand een e-mail naar  
info@wbvpoortugaal.nl.

Gratis tuingereedschap lenen?
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Puzzel
Doe mee met onze puzzel. Win een cadeaubon van Intratuin  
t.w.v. € 25,-. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de 
puzzel de naam en adresgegevens van de inzender. Dit om contact 
op te kunnen nemen met de winnaar. De naam van de winnaar 
wordt in het volgende Woonmagazine gepubliceerd. Over de  
uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Prijs is niet inwisselbaar 
tegen contant geld.
Knip deze bon uit en stuur deze voor 1 juli 2022 in een envelop  
met postzegel naar ons op of lever in bij ons op kantoor. Of stuur  
de oplossing per e-mail naar info@wbvpoortugaal.nl. Vermeld altijd 
uw naam, adres en telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

Winnaar puzzel nr.2 2021: 
Familie Smit
Oplossing: Kerstversiering
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Bereikbaarheid, onderhoud en andere vragen
Voor de volledigheid geven we u onderstaand nog eens een overzicht van alle belangrijke 
gegevens op het gebied van onderhoud, reparaties en andere vraagstukken.  
Een geheugensteuntje, wie heeft u wanneer nodig en wanneer zijn ze bereikbaar?

Openingstijden kantoor Dorpsstraat 80 

Maandag t/m donderdag 9:00 - 12:00 uur, alleen op afspraak

Dinsdagmiddag 14:00 - 16:00 uur, alleen op afspraak

Vrijdagochtend   9:00 - 12:00 uur, alleen op afspraak

Telefonische bereikbaarheid kantoor 010 - 501 20 00

Maandag t/m vrijdag 8:30 - 12:00 uur

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken en andere vragen 
van technische aard aan de mede -
werkers van de technische dienst:
maandag t/m vrijdag

010 - 501 20 00
8:30 - 10:00 uur

Reparatieverzoeken gemeld voor 10.00 uur worden dezelfde dag in behandeling genomen.

Storingen centrale verwarmings-
installatie of warmwatervoorziening

Poortugaal: Energiewacht 088 - 555 3250 
Essendael:  Giesbers 088 - 298 02 98

Glasbreuk 
(indien u via de huur  een glas-
verzekering heeft afgesloten)

Centraal Beheer Achmea 
0800 - 022 99 55

Schoonmaak dakgoot en schoorsteen/ventilatiekanalen
Het schoonmaken van de dakgoten en schoorsteen en/of ventilatiekanalen van de 
woning behoort tot de verplichting van de huurder. Voor deze werkzaamheden worden 
ladders in bruikleen gegeven. Deze ladders zijn na telefonische afspraak beschikbaar.

Als huurder kunt u een beroep doen op onze installatiebedrijven om de goten van uw 
woning te laten reinigen. De totaalprijs voor de voor- en achterzijde is € 35,00.  
Dit bedrag moet u direct afrekenen met monteurs.

U kunt een afspraak maken kan met:
Mourits Installatietechniek 06 - 24 457 547
Weijers Service Bedrijf (WSB) 010 - 416 29 48

Lenen tuingereedschap 
Na telefonische afspraak tijdens kantooruren kunt u (gratis) tuingereedschap lenen: 
010 - 501 20 00

Noodnummer Woningbouw-
vereniging Poortugaal
06 - 51 98 67 02

In geval van calamiteiten buiten  
kantoortijden kunt u het noodnummer 
gebruiken. Onder calamiteiten wordt  
verstaan:
• Brand
• Inbraak
• Ernstige lekkages
• Verstopte riolering
• Stormschade
• Problemen m.b.t. gas en elektra

Indien niet direct wordt opgenomen  
dan kunt u de voicemail inspreken.  
U wordt dan zo snel mogelijk  
teruggebeld.
 

De ladders zijn na telefonische
afspraak beschikbaar op de  
onderstaande adressen: 

Familie L. van der Steen
Leeuwenhoekstraat 1
06 - 48 72 26 19 

Woning bouw vereniging Poortugaal 
Dorpsstraat 80
010 - 501 20 00
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