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Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter, red. Wijknieuws), Mia
Stulen (penningmeester), Mariska Huizing (secretaris), Jan Munneke (uitvoeringsoverleg@bargeres.
com), Elly Platel, Jaap Bakker (bestuur@bargeres.
com). Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@
bargeres.com), .
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 4/2014
verschijnt rond 1 april.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 18 maart bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Contract ‘Ontmoeting

op het Water’ getekend
Verklaarde kunstenaar Willem Kind ons op vrijdag 14 februari de liefde?
Alle gekheid op een stokje! Wijkvereniging Bargeres is samen met kunstenaar Willem Kind verheugd over het feit dat het contract is getekend!

Bij het gerealiseerd krijgen van een kunstwerk voor de wijk komt meer kijken dan
we denken. Het contract is na een ge-

degen voorbereiding
door de werkgroep
‘Bargeres Verrast met
Kunst’ samen met de
Wijkvereniging tot een
eindversie vastgesteld.
Willem Kind heeft hier
met zijn jarenlange
ervaringen invloed op
gehad. Duidelijke afspraken gaan leiden tot
een oplevering van het
kunstwerk vóór 30
september dit jaar!
We zijn al intensief bezig met de voorbereiding voor plaatsing van het kunstwerk

‘Ontmoeting op het Water’ wordt mede
mogelijk gemaakt door fondsen, sponsoren en bewoners. Onze dank gaat uit naar:
Fonds Wonen met Cultuur voor Mensen
Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe
Rabobank Stimuleringsfonds
Gemeente Emmen Beeldende Kunst en
Vormgeving
Doornbos Makelaars Adviseurs
Flory Asbestverwijdering
Hoornstra Aannemer mij.NV
Pedicure Praktijk Anje
Efficiënter produceren B. Mensinga
Kardinaal Alfrinkschool
NAM
Winkeliersvereniging Bargeres
Waterschap Vechtstromen
Theater de Muzeval
Centrum Beeldende Kunst Emmen(advies)
Wijkbewoners

Infopunt Bargeres

in de praktijk
Elke maand een voorbeeld van hoe
een bewoner bij Infopunt Bargeres
is geholpen met zijn of haar vraag.
Medewerkster Marga Vonk vertelt:
“Onlangs had ik een mevrouw aan de
balie, die zich aanmeldde voor hulp. Ze
had in het verleden zelf hulp gegeven aan

Verzoek om bijdrage ‘Ontmoeting
op het Water’ loopt door!
Ondertussen zijn er weer
enkele toezeggingen voor
een bijdrage bijgekomen.
Dat verloopt mondjesmaat
dus we zetten stug door.
Van het te behalen bedrag
van € 2000,-- is sinds het
laatste Wijknieuws nu
€750,-- binnen. We zijn
er dus nog niet! Maak
‘Ontmoeting op het
Water’ mogelijk door
uw bijdrage over te
maken op bankrekening
NL76INGB0002834253
t.a.v. Wijkvereniging
Bargeres, o.v.v. ‘Bargeres
Verrast met Kunst’.
Namens de werkgroep
‘Bargeres Verrast met
Kunst,’
Jacqueline Heringa
(contact via Infopunt
Bargeres: 06-34496708 of
infopunt@bargeres.com,
Brinkenhoes, Mantingerbrink 140)

Tekeningen
Kinderen van de basisscholen is gevraagd een
tekening te maken van het beeld dat zij hebben bij ‘Ontmoeting op het Water’. De mooiste
inzendingen worden geplaatst in Wijknieuws.
Deze inzending is van Yara, groep 6, basisschool de Barg. Bedankt voor je kunstwerk!

Infopunt
Bargeres

in het Oranjekanaal. U kunt er vanuit gaan
dat deze ‘Ontmoeting’ heel feestelijk gaat
worden. Samen met andere bewoners
werken we aan een programma met activiteiten rondom kunst en cultuur. Afstemming met andere organisaties (scholen,
winkeliers, etc.) in de wijk lopen. Zodra de
voorbereidingen leiden tot een duidelijk
programma leest u hierover meer in
Wijknieuws.

wijkbewoners via Buren voor Buren. Nu
was ze zelf hulpvrager en vroeg om iets
kleins. Omdat Buren voor Buren opnieuw
opgezet moet worden door het stilleggen
van de Naoberschapsbank, heb ik aan een
medewerkster van Sedna gevraagd wat
te doen. Zij wist een wijkbewoner die in
het verleden ook hulp gaf bij Buren voor
Buren.
Ik heb beide bewoners gebeld en met
elkaar in contact gebracht.
Het leuke was dat mevrouw mij twee
dagen later opbelde: het klusje was al
geklaard en ze was heel blij met hoe het
gelopen was.”
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Infopunt Bargeres,
het knooppunt in de wijk
waar u terecht kunt
voor al uw vragen
op het gebied van
wonen en zorg!

Centrale hal Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MH Emmen

Openingstijden:
Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrij.:
9.00-13.00 uur

Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

Van

de bestuurstafel
Wat stond er de afgelopen maanden op de agenda van de Wijkvereniging?
De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde.

Ons gebiedsgebonden budget
We hebben een gesprek gehad met Wim
Wessels, Teamleider Stad van afdeling
Dorpen en Wijken over het gebiedsgebonden budget.
We komen dit jaar in de laatste periode
van de drie jaar waarin we het driejarenbudget kunnen uitgeven. Omdat er signalen zijn dat veel Erkende Overleg Partners achter lopen met de bestedingen,
wordt er momenteel met alle besturen
een adviesgesprek gehouden.
We hebben de huidige stand van zaken
met Wim Wessels besproken en uitgelegd
waar we ons geld aan (willen) besteden.
Wijkvereniging Bargeres geeft elk jaar
geld uit aan:
Communicatie (Wijknieuws) 10.000,Speelvoorzieningen
10.000,Brinkenaanpak
5.000,Bewonersfonds
5.000,Onvoorzien
4.000,Nu was er van de jaren daarvoor nog
budget over. Dit gaan we gebruiken voor
extra onderhoud aan de speelvoorzieningen. Tevens gaan we investeren in een
coördinator om op professionele wijze
bewonersbetrokkenheid in de wijk te
stimuleren. Het gaat daarbij met name om
het gedachtegoed van de Naoberschapsbank en Buren voor Buren te vervlechten

in een nieuwe opzet. Meer hierover in
het volgende Wijknieuws.
‘Ontmoeting op het Water’
We zijn als Wijkvereniging betrokken
bij het kunstwerk van Willem Kind dat
in het Oranjekanaal ‘bedacht is’, omdat we als vereniging eigenaar van dit
kunstwerk worden en daarmee ook
ondertekeningspartner.Voordat we tot
die definitieve stap overgingen, hebben
we binnen ons bestuur uitgebreid de
mogelijke risico’s besproken. Zijn die te
overzien, durven we het aan?
Koffiedik kijken blijft onmogelijk, maar
de kunstwerkgroep heeft ons mede
door het heldere contract weten te
overtuigen en inmiddels is het contract
op 14 februari getekend. MZ

Ontwikkelingen

winkelcentrum Bargeres
Een vraag die leeft in de wijk is of er al wat te zeggen is over de aanpak van
het andere kant van het winkelcentrum?

Eén kant van het winkelcentrum is nu een
winkelgebied waar veel Bargeressers
trots op zijn. Nu nog het pand van architect van der Pol en de andere kant van
het winkelcentrum. Van de winkeliers
daar hebben we begrepen dat hun panden
rond april door projectontwikkelaar
Doornbos worden aangepakt. We hebben
geprobeerd navraag te doen of dit klopt,
maar kregen meneer Doornbos niet te
pakken.
Rondom de oude Plus, nu in handen van
de Lidl, is e.e.a. nog onduidelijk. Dit heeft
gevolgen voor de werkvolgorde die de gemeente hanteert voor de werkzaamheden
in het openbare gebied. Efficiënte planning
is belangrijk en keuzes en ontwikkelingen
bij partners zijn daarop van invloed. Dit
heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de planning van de aanleg van de nieuwe brug.
Verder kunnen de bomen die gekapt zullen worden, nog niet verwijderd worden,
omdat er een flora- en faunaontheffing is
aangevraagd. Door de wachttijd moet er
inmiddels gewacht worden op het broed-

seizoen. Daarom worden de bomen pas
na de zomervakantie gekapt.
Het blijft voor de wijk dus een kwestie
van geduld!

Osog

beoordeelt
winkelcentrum
Eind vorig jaar hebben enkele leden
van Osog, Overleg- en SamenwerkingsOrgaan van Gehandicapten, het
vernieuwde gedeelte van het winkelcentrum getest.

Het bezoek was bedoeld om te ondervinden of de verschillen in de verharding geschikt waren om te fungeren als gidslijnen
(hulpmiddelen ter oriëntatie) en of de
voorgestelde plekken voor het aanbrengen van geleidestroken goed zijn.
Zoals de foto’s laten zien, zijn uitstallingen,
obstakels en in looproutes geparkeerde
auto’s lastig voor gehandicapten en eigenlijk voor iedereen. Daarom een oproep
aan iedere gebruiker van het winkelcentrum om na te denken waar je je auto,
fiets of winkelmateriaal neerzet!
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Bargeres verrast
met succes!

eigenwijs om hulp te vragen.”

Als we het hebben over hulp,
In 2014 zetten we
succes!
dan
komen we al gauw uit op
Bargeressers in het
Tender.
“Mijn blindegeleidehond
zonnetje, die succesvol
Tender
is mijn álles als ik buiten
zijn. Niet maatschapben.
Binnen,
niet
opgetuigd, is ze een
pelijk succesvol in de zin van een
gewone
huishond.
Zodra ze haar tuig om
topbaan met een grote auto, maar
heeft,
is
zij
in
functie.”
succesvol in de manier waarop deze
bewoners omgaan met de hobbels in Omschrijf haar karakter eens?
“Ook Tender is net als haar baasje een
hun leven. Deze maand het verhaal
einzelgänger. Soms wat ondeugend, maar
van Hannie IJzer.
vooral heel blij als ze mag werken.”
Hannie, woonachtig in de Zuidlaarderbrink, is geen onbekende in de wijk. In
2006 haalde ze de wijkkrant al eens,
omdat ze in het kader van het project
Kan Wel een doe-dag in de wijk had georganiseerd om aandacht te vragen voor
slechtziendheid.
Hannie is namelijk bijna blind, haar zicht is
beperkt tot slechts 3%. De sluipende oogziekte glaucoom is de boosdoener. Hannie
was vanaf haar 12e jaar al slechtziend,
“Mijn dierbaarste hulpmiddel is Tender,
maar heeft zich lange tijd staande kunnen
mijn geleidehond”
houden zonder hulpmiddelen.
met

Wanneer was het moment dat je zicht zo
beperkt was geworden dat je moest erkennen
het niet zonder hulpmiddelen te kunnen?
“Zo’n 16 jaar geleden had ik vanwege een
inschattingsfout bijna een aanrijding. Ik
moest toen accepteren dat mijn zicht zo
beperkt was geworden, dat het gevaar zou
opleveren voor mezelf en mijn omgeving
als ik niet zou ingrijpen. Sindsdien ben ik
omringt door hulpmiddelen.
Als ik buiten ben, heb ik een taststok, een
blindegeleide hond en draag ik een zonnebril. Het is belangrijk dat mensen aan me
kunnen zien dat ik slechtziend ben.
De eerste jaren heb ik kunnen steunen
op mijn man Piet. Maar hij overleed in
2007 en sindsdien is alles veranderd. Ik
werd volledig op mezelf teruggeworpen.
Voorbeeldje: voor gezonde mensen is een
container aan de straat zetten een kleinigheidje.Voor mij een overwinning om het
zelf te doen. Ik vind het moeilijk om hulp
te vragen.
Mijn wilskracht is een reden dat ik nog
zelfstandig kan wonen, maar werkt ook
wel eens in mijn nadeel. Dan ben ik te

Je bent omringt door nog meer hulpmiddelen.
Kun je daar wat meer over vertellen?
“De computer is in huis het belangrijkste
hulpmiddel. Zoals je ziet heb ik een heel
groot beeldscherm. Gecombineerd met
spraak- en vergrotingsprogramma Super
Nova is dit mijn poort naar de wereld.”
Hannie laat zien hoe ze een mailtje
verstuurt. Ze is enorm thuis in Windows
en weet wat ze doet, ondanks dat het totaaloverzicht ontbreekt door de enorme
vergroting. Door het gebruik van sneltoetsen gaat ze efficiënt te werk.
“Mijn hobby is lezen en breien. Dat kan
ik tegelijk, want boeken worden voorgelezen. Dat ik kan breien, heeft te maken
met het feit dat ik exact weet wat ik doe.
Het is gewoon een kwestie van tellen!”
Hannie voegt de daad bij het woord en
laat zien dat ze de vergrootglas met lamp
enkel gebruikt om af en toe te zien of ze
het nog goed doet. “De lamp is meer ter
ondersteuning van het zelfvertrouwen.”
De prachtige zelfgebreide ajourtrui die
Hannie aan heeft, laat zien op welk hoog
niveau ze breit!
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Je redt je prima. Ben je tevreden?
“Ja, met een maar... Ik sta al 4 jaar ingeschreven voor een maatje. Ik zoek iemand
die af en toe eens met me naar Emmen
centrum wil of andere activiteiten die ik
moeilijk alleen kan doen. Ik heb een tandemfiets, die helaas al lange tijd werkloos
in de schuur staat. Jammer dat er nog
niemand gevonden is. Dus bij deze een
oproep: wie wil mij vrijwillig bijstaan?”
Wordt er voldoende rekening gehouden met
mensen met een visuele beperking?
“Nee, helaas niet. In de bus moet ik om
bij de juiste halte uit te kunnen stappen,
vaak ‘bochten tellen’, want chauffeurs
zijn zelden bereid om de bushalte om te
roepen waar ik uit moet. En dat is maar
één voorbeeld.
Om de stem van de slechtziende te laten
horen, ben ik dan ook ambassadeur
geworden van het Kon. Ned. Geleidenhond Fonds. Ik verzorg bijvoorbeeld met
een andere vrijwilliger gastlessen in de
brugklassen in Emmen. Op die manier kan
ik mijn persoonlijke beperking gebruiken
voor een hoger doel en dat bevredigt!”
Marlies Zeeman
Kent u iemand die past in deze rubriek? Geef
het door via redactie@bargeres.com

Nieuws van
De Zonnebloem
Donderdag 27 maart a.s. organiseert
De Zonnebloem een gezellige middag in het Brinkenhoes.Voor de pauze
worden op een groot scherm allerlei dia’s
vertoond van voorgaande aktiviteiten en
na de pauze een gezellig samenzijn met...?
Aanvang 14.00 uur, kosten € 2,- p.p. U
bent hartelijk welkom !
Onze busreis naar de Orchideeënhoeve te Luttelgeest is gepland op
dinsdag 6 mei a.s. Direkt na de middag
vertrek vanuit Bargeres (‘t Brinkenhoes
en Holtingerhof) en na bezoek aan de
hoeve op de terugreis een heerlijk diner.
Kosten €35,- p.p. Opgave vóór 14 april
a.u.b. bij Fokke Sanders, tel: 615769 of

Rommelmarkt t.g.v. KWF
Op 19 maart organiseert de 19e jarige
Femke Torensma ‘Hallo daar, voorjaar!’ in
het wijkcentrum van Bargeres. ‘Hallo daar,
voorjaar!’ is een rommelmarkt met activiteiten voor kinderen, zoals workshops
en een theatervoorstelling van ‘Loods13
Jongerentheater’. Ook is er een loting en
kunt u wat eten en drinken. De spullen op
de markt zijn donaties en alle mensen die
meewerken, doen dit vrijwillig. Zo kunnen
alle behaalde opbrengsten naar KWF
Kankerbestrijding.

Nieuws

van

Holtingerhof

Mijn naam is Janny
Haan, klantrelatiebeheer bij de woonzorgcentra Holtingerhof en
Valkenhof van Leveste
Care. De veranderingen
in het zorgaanbod kunnen er voor zorgen dat
u vragen hebt. Ik ben u graag van dienst.
Iedere dinsdag kunt u van 10.00 tot 12.00
uur bij mij terecht in het Brinkenhoes. Een
afspraak maken is niet nodig. Ik geef u vrijblijvend uitleg over: zorg thuis, indicaties,
aanvragen van indicaties, aanleunwoningen,
activiteiten, wonen binnen de muren van
Holtingerhof/Valkenhof, maaltijden, invullen van formulieren. Mijn telefoonnummer
is 06-47051416. Ik ben per e-mail bereikbaar via j.haan@levestecare.nl.

Grietje Stap, tel: 642486.
Vol = vol !!
Informatie over de
start van het leuke
spel Jeu de Boule en “Wie
kweekt de hoogste Zonnebloem 2014” zie ‘t volgende Wijknieuws. Tot dan!
Het Bestuur.

Zaalkampioen Meidenteam

van vv

Op zaterdagmiddag 1 februari zijn de
meiden van de ME1 van Bargeres zaalkampioen geworden.
In de sporthal in Ruinen moesten ze nog
drie wedstrijden spelen, maar na de winst
De markt vindt plaats op 19 maart
van 12:00 tot 16:00 uur in ‘het
Brinkenhoes’.
De reden waarom Femke Torensma dit
organiseert is omdat ze iets wil doen
tegen de ziekte kanker. Haar moeder
heeft een paar jaar geleden de strijd tegen
borstkanker gewonnen, dus ze heeft van
dichtbij gezien hoe slopend deze ziekte
is. “Kanker is overal; je hoort het te vaak
voorbij komen. Ik vindt dat dat moet
stoppen en geloof dat KWF Kankerbestrijding daar aan kan bijdragen.”

Nieuw: Eetkamer Bargeres
Een plaats van ontmoeten
Een plaats van gezelligheid
Eerlijk en heerlijk!
Op 16 april a.s. opent Holtingerhof een
eetkamer. Gasten zijn iedere woensdag
vanaf 17:00 uur welkom en om ca. 17:30
uur gaan we gezamenlijk eten. Gasten
dienen van te voren te reserveren. In de
volgende uitgave van Wijknieuws meer
informatie hierover.
Om een smakelijke maaltijd
op tafel te zetten zijn wij op
zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Een kok die
de maaltijd wil bereiden,
gastheren/gastvrouwen die
gasten willen ontvangen,
tafels dekken en serveren en

Duurzaamheid

in Bargeres
Gemeente Emmen en SAM& pakken het verduurzamen van woningen aan en
zijn gestart in Bargeres. Op 12 februari was de eerste informatiebijeenkomst.
Tijdens deze avond konden de ongeveer
40 aanwezige bewoners van m.n. de
Deverbrink kennis nemen van de werkwijze van SAM&. Als stimulans werd een
gratis adviesgesprek in het vooruitzicht
gesteld voor ieder die zich die avond
aanmeldde voor een afspraak.
Er worden in de hele gemeente infoavonden georganiseerd.
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Bargeres

op Meppel waren ze na de tweede wedstrijd al zeker van het kampioenschap.
We feliciteren de voetbalmeiden van
harte met dit geweldige resultaat!

Helpt u mee?
Wilt u, samen met Fremke opstaan tegen
deze
ziekte? Of heeft u zin in een leuke middag,
wilt u iets leuks doen met de kinderen of
houdt u van rommelmarkten? Kom langs
en draag bij!
Meer info op www.facebook.com/
hallodaarvoorjaar. Ook kunt u hier op de
hoogte blijven of een reactie achter laten.
vrijwilligers die hand- en spandiensten willen verrichten zoals boodschappen halen,
afwassen e.d.
Wilt u ons team versterken neem dan
contact op met Hilda Knol vrijwilligerscoördinator Holtingerhof Leveste Care,
telefoonnummer 0591-228443 of per
e-mail h.knol@levestecare.nl
Eetkamer Bargeres is een initiatief van
Buurtsupport, Leveste Care, Promens Care,
Sedna en Wijkvereniging Bargeres.

Activiteitenagenda

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Klaverjassen in ´t Brinkenhoes
Kom gezellig klaverassen met gezellige
mensen op de vrijdagmiddag van 13.30
uur tot 16.30 uur!
Inleg 2 euro incl. koffie.
Opgeven ´t Brinkenhoes, Mantingerbrink
140, tel.: 0591-610201
Rommelmarkt t.g.v. KWF
Rommelmarkt onder de noemer ‘Hallo
daar, voorjaar!’ De markt vindt plaats op

19 maart van 12:00 tot 16:00 uur in ‘het
Brinkenhoes’, Mantingerbrink 140.
Zie pag. 5 voor meer info.
Theatervoorstelling De Omdenkers
Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart,
Locatie: Gymlokaal Mantingerbrink 199
Aanvang: 20.00 uur Toegang: vrije gift.
‘De Omdenkers’ is het resultaat van een
samenwerkingsverband van mensen die

leven in
generatielange
armoede,
maatschappelijk isolement en/
of dak- en
thuisloosheid (waaronder ook mensen uit
Emmen), en ervaren theatermakers, vormgevers en muzikanten. De voorstelling
komt voort uit de dagelijks realiteit en het
innerlijk leven van mensen in armoede,
achterstand en maatschappelijk isolement.

website + hosting =
MansMedia.nl
***Aanbieding!!***

Hair Beauty & More

50% korting bij een behandeling van onze schoonheidsspecialiste Rianne Snoeijing of bij een
behandeling van onze nagelstyliste Simone!

Adverteren in Wijknieuws?
Een advertentie kost €50,-.
Dat is formaat visitekaartje.
Meer info: redactie@bargeres.com
of bel 06-23924960.

Alleen geldig in de maand maart.
Maak snel een afspraak om teleurstelling te voorkomen.

Ekselerbrink 74
7812 VM Emmen
Tel. 0613657203

Il Mio
Haarstudio
langs!
Bel en kom

Ondernemers

in de wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te ondersteunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.

Tijd voor de voorjaarsschoonmaak!
Is de buitenkant van uw huis toe aan een
grote schoonmaakbeurt, dan heeft Zaan
Cleaning een mooie voorjaarsaktie: 10%
korting op alle schoonmaakwerkzaamheden in maart en april!
In januari 2014 is door Roy Zaan het
eenmansbedrijf ‘Zaan Cleaning’ opgericht.
Het is een nieuw, fris en professioneel
schoonmaakbedrijf voor particulieren en
bedrijven, gespecialiseerd in het reinigen
van zonnepanelen, ramen, gevels en goten.
Maar ook andere
schoonmaakwerkzaamheden zijn mogelijk,
zoals het verwijderen
van groene aanslag en
mos van uw dak.
Waarom de schoon-

maak van uw huis zo belangrijk is:
Zonnepanelen: Onzuiverheden op de
zonnepanelen werken in principe als
schaduwen en verminderen de opbrengst.
Het verlies van rendement door vuil kan
oplopen tot 25%. Met regelmatige reiniging kunt u dit voorkomen.
Ramen: Schone ramen zijn representatief
en bieden helder zicht. Bovendien laat
schoon glas meer licht door. Regelmatig
onderhoud verwijdert zichtbaar en onzichtbaar vuil. Dit verlengt de levensduur
van glas en kozijnen.
Gevels: Het schoonmaken van uw houten
of kunststof gevelbeplating en bijvoorbeeld uw dakkapel is belangrijk om
verwering van het hout of kunststof te
voorkomen. Het voorkomt aantasting
van de verf en biedt daardoor een betere
bescherming voor uw verfwerk.
Goten: Wanneer de goot niet regelmatig
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gereinigd wordt, bestaat de kans dat de
regenpijp verstopt raakt met bladeren en
mos. De gevolgen zijn lekkages met uiteindelijk vocht- en waterschade. Met het
leeghalen van de goten kan dit worden
voorkomen.
Roy Zaan is een gediplomeerd glazenwasser met jaren ervaring bij een glazenwassersbedrijf. Uiteindelijk heeft hij de stap
gezet naar zelfstandigheid.
Kijk voor meer informatie en prijzen
op www.zaancleaning.nl of bel voor een
afspraak tel. 0641366225.
Zaan Cleaning staat voor kwaliteit, klantvriendelijkheid en een goede prijs!
Overtuig uzelf en maak een afspraak!

