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Op zaterdag 13 oktober is het de Dag van het Huren. Eerdere
jaren zetten we die dag de deuren van onze buurtwinkels en het
Wonen Limburg Huis wijd open. Alle bewoners waren van harte
welkom om langs te komen. Voor koffie en een goed gesprek.
Over wat ze van hun huis vinden. En van onze dienstverlening.
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Vorig jaar pakten we dat voor het eerst anders aan.
We lieten bewoners niet naar ons toekomen, maar
we zochten ze op in hun eigen buurt. Dat leverde nog
mooiere ontmoetingen op. We bereikten ook mensen die
om wat voor reden dan ook niet eenvoudig naar ons toe
konden komen. Bovendien praten mensen makkelijker in
hun eigen vertrouwde omgeving.
Van collega’s hoorde ik heel enthousiaste reacties.
De gesprekken gingen over veel meer dan alleen het
eigen huis. Er was een bewoner die al dagenlang niemand
gesproken had en zo blij was met bezoek. Iemand die via
Wonen Limburg aan vrijwilligerswerk kwam. Bewoners die
zelf aan de slag gingen met activiteiten in hun buurt of
woongebouw. Mooie resultaten. Op 13 oktober gaan
we dus zeker weer de buurten in.
Waarom vinden we dat contact met huurders nou
zo belangrijk? Omdat we willen dat onze dienstverlening
goed aansluit bij hun wensen en behoeften. En die weten
we alleen als we onze bewoners écht goed kennen.
Daarom gaan we niet alleen op de Dag van het Huren de
buurten in; we doen dat iedere dag. In dit blad ziet u wat
voor moois er in de buurten gebeurt. Komt u ons tegen in
de buurt? We maken graag tijd voor u!

Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg
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AANGENAAM

COLUMN

Venlo

DIAMANTE MAIDA
(22), VENLO

“Op een spannend moment kan
ik veel voor mensen betekenen.”

“Ik ben medewerker Woonservice bij Wonen Limburg.
In mijn werk zie ik soms dat mensen het spannend
vinden als ze nieuwe buren krijgen. Dat gevoel wil ik
graag wegnemen. Samen met collega’s heb ik daar
de afgelopen tijd werk van gemaakt.”

BELANGRIJK MOMENT

“In mijn dagelijks werk houd ik me veel bezig met mensen
die verhuizen naar een nieuw huis. Een verhuizing is voor
iedereen een belangrijk en spannend moment in het leven.
Ik vind het heel mooi dat ik juist op dat moment veel voor
mensen kan betekenen.”
KENNISMAKEN HELPT

“Jammer genoeg worden nieuwe mensen niet altijd met
open armen ontvangen in een buurt. Zeker niet als ze
een bijzondere achtergrond hebben. Of als er in het
verleden veel overlast is geweest in die buurt. Vaak is
dat wantrouwen onterecht. Als mensen eenmaal kennis
hebben gemaakt, verloopt het contact daarna meestal
veel vriendelijker. En áls er eens iets is, spreken ze
elkaar daar ook makkelijker op aan.”
FANTASTISCHE IDEEËN

“Met een aantal collega’s kwam ik op een idee: laten we
manieren bedenken om de ontmoeting tussen bewoners
gemakkelijker te maken. Iedereen mocht daar zelf
invulling aan geven. Dat leverde fantastische ideeën op.
De afgelopen maanden hebben we die ideeën uitgevoerd
in onze buurten (zie pagina 10). Ik ben heel trots op
de resultaten!”
4

WIE IS DIAMANTE?
Leeftijd:
Woont met:
Hobby’s:
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INHOUD
HET
WONEN LIMBURG VAN VANDAAG
NIET ZOMAAR GEKOZEN

SCHUTTERSVELD
MAAKT HET
MOGELIJK
In Venray opent een bijzonder, nieuw woongebouw:
Schuttersveld. Vroeger was het een verzorgingshuis. Nu is
het een woonplek voor onder meer jongeren. Én een thuis
voor een aantal zorg- en welzijnsorganisaties. Iedereen in
Schuttersveld moet zich aan één regel houden: ze moeten
willen omkijken naar elkaar en naar de buurt.

“In Schuttersveld komen Kompaswoningen”, vertelt
Karlijn Versteegen, senior medewerker Leefbaarheid
van Wonen Limburg. “Dat zijn tijdelijke huizen,
waarvoor mensen een huurcontract van maximaal
twee of vijf jaar krijgen. Speciaal gericht op mensen
die heel dringend woonruimte nodig hebben,
bijvoorbeeld na een echtscheiding. En op jongere
bewoners. Daarnaast werken er zes maatschappelijke
organisaties in Schuttersveld. Niet iedereen kon zich
zomaar inschrijven voor Schuttersveld. Wie er wilde
wonen, moest ons vertellen wat hij wilde bijdragen
aan de buurt. Bijvoorbeeld in het beheer van het
gebouw of de directe omgeving. Zo is het zeker dat
iedereen een steentje bijdraagt.”
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Ook de maatschappelijke organisaties die in
Schuttersveld werken, zijn niet zomaar gekozen,
vertelt Karlijn. “Samen met de gemeente en met
buurtbewoners hebben we een commissie opgericht.
De zorg- en welzijnsorganisaties moesten bij die
commissie ‘solliciteren’. De commissie bekeek welke
organisaties het beste passen bij Schuttersveld.”

SCHUTTERSVELD,
VENRAY

“Uiteindelijk moeten we het
samen doen in het leven.”

BUURTBEWONER: “ZO BEHOUDEN WE
SAAMHORIGHEID IN DE BUURT”

Theo van de Laar woont in het gebouw naast
Schuttersveld. Hij zat in de commissie die de
maatschappelijke organisaties voor Schuttersveld
uitkoos. “In onze wijk zijn veel oudere mensen
die de kar trekken”, vertelt hij. “Bijvoorbeeld in
de bewonerscommissie. Ik vind het belangrijk dat
er ook jonge mensen actief worden. Die hebben
vaak een heel andere kijk op dingen. Bovendien
moeten ze het op den duur van ons overnemen.
Als dat niet gebeurt, verdwijnt de saamhorigheid
in de buurt. Dat zie je al op veel te veel plekken
in Nederland. Daarom heb ik bij de keuze voor
maatschappelijke organisaties, vooral gekeken
wat ze voor jongeren deden.”
Het idee van Schuttersveld vindt Theo erg goed:
“Ook als het gebouw in gebruik is, blijf ik actief.
Dan probeer ik bewoners van Schuttersveld
en buurtbewoners samen te brengen, voor de
saamhorigheid in de buurt. Uiteindelijk moeten
we het samen doen in het leven.”
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IEDEREEN IS WELKOM IN SCHUTTERSVELD

Karlijn Versteegen: “Schuttersveld wil een warm thuis zijn
voor de bewoners, die er maar heel even wonen. Bovendien
willen we dat het gebouw een goede invloed heeft op de
buurt. Mensen ontmoeten elkaar, zorgen voor elkaar en leren
van elkaar. Daarna gaan ze positief gestemd weer hun eigen
weg. Daarom vinden we het zo belangrijk dat Schuttersveld
een ontmoetingsplek is voor de hele buurt. Iedereen is er
welkom voor een kop koffie of voor bijvoorbeeld de daghap.”

Op zaterdag 13 oktober, tijdens de Dag van het
Huren, komen medewerkers van Wonen Limburg
graag bij u thuis op bezoek. Vindt u het leuk dat
we tussen 10.00 – 13.00 uur bij u komen voor een
praatje? Stuur dan bijgevoegde kaart naar ons,
e-mail ons (dagvanhethuren@wonenlimburg.nl)
of bel ons op 088 - 385 0800. We komen graag
bij u langs, mét koffie en thee. Kunt u ons uiterlijk
1 oktober laten weten of we welkom zijn?

WETHOUDER: “DE HELE BUURT HEEFT ER IETS AAN”

Martijn van der Putten is als wethouder
verantwoordelijk voor wonen bij de gemeente
Venray. Hij is blij met de ontwikkeling van
Schuttersveld. “Wij verwachten een tekort aan
betaalbare huurhuizen die snel beschikbaar zijn.
En een plek waar bewoners kunnen samenkomen
is altijd goed voor een wijk. Het plan voor tijdelijke
woningen in combinatie met maatschappelijke
functies in Schuttersveld sprak ons meteen aan.
De gemeente heeft vanaf het begin meegedacht.
Er moest van alles worden geregeld, zoals
vergunningen. We hebben ervoor gezorgd dat die
zo snel en eenvoudig mogelijk voor elkaar waren.
Persoonlijk vind ik het een mooi experiment.
Mijn opa heeft nog in Schuttersveld gewoond.
Hoewel het verzorgingshuis is verdwenen, komt
er iets moois voor terug, waar mogelijk de hele
buurt iets aan heeft. Dat is toch prachtig?”

LEES VERDER OP INTERNET!

VENRAY’S WETHOUDER
VOOR WONEN, MARTIJN
VAN DER PUTTEN

8

Meer weten over Schuttersveld?
Op wonenlimburg.nl leest u
alles over de maatschappelijke
organisaties in Schuttersveld!

Met de bijgevoegde poster maakt
u het ons nog duidelijker dat we bij
ú welkom zijn! Hangt u deze dan
zichtbaar op? Met deze poster kunt
u natuurlijk op alle dagen van het
jaar uw buren laten weten dat u een
bezoekje gezellig vindt.

Het kan zijn, dat het niet
mogelijk is om bij iedereen die
zich heeft aangemeld langs te
komen op zaterdag 13 oktober.
Lukt het ons niet? Dan bellen
wij u op maandag 15 oktober
en maken een nieuwe afspraak.

WONEN IN LIMBURG

WONEN LIMBURG
BRENGT BEWONERS
BIJ ELKAAR
Wonen Limburg wil graag dat buurtgenoten elkaar
goed leren kennen. Want hoe beter ze elkaar
kennen, hoe meer begrip ze voor elkaar hebben.
En dat leidt weer tot een betere sfeer in de buurt.

“Laten we de handen uit
de mouwen steken.”
Kristel Raijmakers, teamleider Woonservice:
“We praten vaak over hoe we bewoners
meer met elkaar in contact kunnen
brengen. Maar met alleen praten kom je er
niet. Daarom dachten we: laten we eens
gewoon de handen uit de mouwen steken.
We daagden al onze medewerkers uit om
met een goed idee te komen. Zo’n veertig
mensen reageerden. Een prachtig resultaat!
Per tweetal schreven ze hun doelstellingen
op. En ze kregen een klein bedrag om het
voor elkaar te krijgen. Daar kwamen mooie
resultaten uit. Een leerzame ervaring, die
zeker een vervolg krijgt!”
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“SAMEN VLAAIEN MAKEN”

Leon Piket, wijk- en complexbeheerder: “Samen met collega
Inge nodigde ik twintig bewoners uit vijf woongebouwen in
Weert uit voor een dagprogramma. In Weert is Kr8tig actief:
een organisatie die met onder andere een bakkerij en een
werkplaats mensen aan het werk helpt.”
“Voor onze bewoners bedachten we met Kr8tig een aantal
workshops en spellen”, vertelt Leon verder. “Allemaal gericht
op samenwerken en ontmoeten. Ze leerden bijvoorbeeld
vlaai maken en ze bereidden en aten samen een lunch.
Zo raakten mensen uit verschillende gebouwen met elkaar
in gesprek. Met resultaat: Een paar van hen zijn inmiddels bij
elkaar op bezoek geweest. Om van elkaar te leren hoe ze ook
in hun eigen gebouw leuke activiteiten kunnen organiseren.
Daar is in elk geval al een heel geslaagde fietstocht voor
bewoners uit voortgekomen!”

“Alle activiteiten waren
gericht op samenwerken
en ontmoeten.”
11

“DE VERHALEN ACHTER DE CIJFERS”

“NIEUWE BEWONERS VOORSTELLEN AAN DE BUURT”

Ron Hensen, manager Publieke Waarde: “In Venray is het voor jongeren
best moeilijk om een huis te vinden. Collega Janneke en ik wilden
onderzoeken of we iets voor hen konden betekenen. We zijn met een
groep jongeren onder de 23 in gesprek gegaan over hun situatie.
Zo hoor je ook de verhalen áchter de cijfers. Voor ons is dat waardevolle
informatie. Een aantal jongeren heeft aangegeven dat ze ook in de
toekomst met ons willen meedenken. Daar zijn we heel blij mee!”

Diamante Maida: “Samen met collega Claudi heb ik een
plan bedacht om nieuwe bewoners in de buurt voor te
stellen. Dat hebben we op drie adressen uitgevoerd.
Een paar weken voordat de nieuwe bewoners kwamen,
gingen we in gesprek met de buren. We vroegen ze: wat
vinden jullie ervan dat er nieuwe buurtbewoners komen?
Zo was het eerste contact al gelegd voordat ze goed en
wel in hun nieuwe huis waren getrokken. Dat maakte
het ‘wennen’ aan elkaar voor iedereen makkelijker.”

“Ontzettend veel leuke
gesprekken gehad.”
“EEN BOEKENKAST VOOR DE BUURTBIEB”

“SAMEN DE HANDEN UIT DE MOUWEN”

Joy Joosten, medewerker Woonservice: “Het leek
collega Jack en mij een mooi idee om samen
met bewoners in de wijk Landweert in Venray
hun voortuinen op te knappen. Daarmee sloegen
we twee vliegen in één klap: bewoners konden
lekker samen aan de slag en de straat knapte
ervan op. We regelden een graafmachine bij
een van onze onderhoudspartners en gingen
aan de slag. Bewoners waren heel enthousiast.
Een grote struik of boomstronk haal je zelf niet
zo makkelijk uit je tuin. Sommige bewoners
wisten ook gewoon niet zo goed waar ze moesten
beginnen. Dan is het fijn als je samen de handen
uit de mouwen steekt. Twee buurvrouwen
verzorgden samen een lunch voor de werkers.
De saamhorigheid was erg leuk om te zien.”
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Heidi Vroemen, senior medewerker
Woonservice: “Samen met collega
Susanne bedacht ik een buurtbieb.
We vroegen collega’s om boeken en
tijdschriften en gingen daarmee naar
het Laurentius Kwartier in Roermond.
Iedereen die we aanspraken was
meteen enthousiast. Daardoor hebben
we ontzettend leuke gesprekken met
bewoners gehad. Eén meneer vond het
idee van de buurtbibliotheek zo leuk,
dat hij het graag wilde voortzetten.
Hij heeft gezorgd dat er een kastje
voor de boeken in het woongebouw
kwam te staan. Hopelijk wordt dat een
ontmoetingsplek voor alle bewoners.”
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EVEN TUSSENDOOR

Veel duurzame huizen:
reden voor een feestje!
Wonen Limburg is een van de drie corporaties in Nederland
die meer dan 7,5 miljoen euro aan STEP-subsidie hebben
aangevraagd. Met dat geld kunnen we huizen duurzamer
maken zonder de huur te verhogen. De regering wil graag
dat woningcorporaties veel STEP-subsidie aanvragen.
Dat betekent namelijk dat er veel huizen energiezuinig en
‘groen’ worden gemaakt.

Herfstblaadjes? Houd de dakgoot schoon
De herfst komt eraan en de blaadjes gaan weer vallen. Al die blaadjes in de
dakgoot kunnen zorgen voor verstoppingen. En dat kan weer zorgen voor
lekkages en vochtproblemen in uw huis. Heeft u een huurdersabonnement?
Dan kunnen wij voor u de dakgoten schoonmaken. U kunt dit doorgeven
via wonenlimburg.nl/login of belt u hiervoor met de reparatielijn:
088 – 385 0800. Kies voor optie 1 in het keuzemenu. Heeft u geen
abonnement? Dan verwachten we dat u zelf de dakgoot schoonhoudt.

TAART BRENGEN
Het ministerie van Binnenlandse Zaken vond dit een feestje
waard. Daarom kwamen mensen van het ministerie langs
om ons een taart te brengen. Samen bezochten we ook
een aantal energiezuinige huizen in Sint-Odiliënberg.
GEMIDDELD ENERGIELABEL B
Dit is natuurlijk een mooie mijlpaal. Maar we zijn er
nog niet! In totaal vragen we voor bijna 5.000 woningen
STEP-subsidie aan. Zo bereiken we in 2020 een gemiddeld
energielabel B voor ons totale woningbezit.

Reageren op een huis?
Alleen als u het echt wilt huren
Bent u ingeschreven op thuisinlimburg.nl als woningzoekende?
Dan mag u reageren op alle huizen die worden aangeboden
en waarvoor u in aanmerking komt. Maar het hóéft niet.
Sommige woningzoekenden denken dat ze lager op de wachtlijst
komen als ze niet vaak genoeg reageren. Dit is niet waar!
Uw inschrijftijd is altijd leidend bij het model Inschrijfduur.
U mag zo weinig of zo veel huizen bekijken als u wilt. Zo komt
u erachter of u zich thuis voelt in het nieuwe huis. Reageer dus
alleen als u het huis ook echt zou willen huren. Zo houden we het
voor iedereen overzichtelijk. Ook als u een huis na bezichtiging
niet accepteert, heeft dit geen gevolgen voor uw wachttijd.
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Onderzoek: meeste bewoners
hebben goed contact met buren
Deze zomer verstuurden we de digitale enquête ‘Thuis in
uw buurt’. Hierin vroegen we u onder meer naar het contact
met uw buren. Bijvoorbeeld: Wat is er voor nodig om als
buurtbewoners meer voor elkaar te kunnen betekenen?
Vindt u dat Wonen Limburg een rol kan spelen in het contact
tussen buren? Bent u zelf actief in uw buurt? Maar liefst 2.430
bewoners reageerden. Dank daarvoor!
OOK VOOR HELPENDE HAND
De meeste mensen hebben goed contact met hun buren.
Toch geeft een op de vier bewoners aan geen of bijna geen
contact te hebben. Nu heeft lang niet iedereen behoefte aan
contact met de buren. Maar veel mensen vinden het wel fijn om
in hun eigen buurt om hulp te kunnen vragen, als dat een keer
nodig is. En andersom, om een helpende hand te bieden aan
andere buurtbewoners. Het kan een mooie manier zijn om
elkaar beter te leren kennen.
ZELF AAN DE SLAG, MET ONZE HULP?
We vroegen ook hoe u denkt dat het contact in de buurt beter
kan worden. U noemde onder meer: elkaar (een beetje) willen
leren kennen. Af en toe het initiatief nemen tot een praatje.
En meer activiteiten of plekken in de buurt waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten. Samen met u maken we daar
natuurlijk graag werk van. Wilt u in uw buurt aan de slag met
een activiteit of ontmoetingsplek? Neem dan contact op met
ons WoonAdviesTeam. Het telefoonnummer is 088 – 385 0800.
Of loop binnen bij uw buurtwinkel.
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HET NETWERK VAN DIAMANTE
ONDERHOUDSCOLLEGA’S

DE DAG VAN
DIAMANTE

Met de partners die het onderhoud voor ons verzorgen, maakt
ze bijvoorbeeld afspraken over het in orde maken van huizen
voor nieuwe bewoners. Soms geeft Diamante ook door dat
er iets gerepareerd moet worden. Ze zorgt dat leegstaande
woningen worden bezocht, om te bekijken wat er moet
gebeuren voor er een nieuwe bewoner in kan. Verder heeft ze
regelmatig contact over bijvoorbeeld planningen en andere
dingen die te maken hebben met het onderhoud.

Diamante is als medewerker Woonservice de hele dag in
touw voor bewoners. Daarbij heeft ze veel contacten met
partners van Wonen Limburg. Zo ziet haar netwerk eruit:

VRIJWILLIGERS EN ORGANISATIES

Het kan zijn dat bewoners een klus in of
om het huis niet zelf kunnen uitvoeren.
Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud
van de tuin. Vaak kan dat dan worden
geregeld via een organisatie als Go4It.
Bij Go4It werken jongeren die moeilijk
een baan kunnen vinden. Zij helpen
bewoners in hun eigen buurt en doen
zo meteen werkervaring op. Diamante
stemt met Go4It af welke bewoners
hun hulp kunnen gebruiken.
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ANDERE COLLEGA’S BINNEN WONEN LIMBURG

Met collega’s van andere afdelingen is Diamante
veel in gesprek. Met wijk- en complexbeheerders
bespreekt ze bijvoorbeeld vragen van nieuwe
huurders in een buurt. Met collega’s van
leefbaarheid bekijkt ze hoe bewoners samen
met Wonen Limburg kunnen werken aan een
prettige buurt. En met de huurdersadministratie
heeft ze contact over onder meer het aanpassen
van rekeningen voor vertrekkende bewoners.
17

• LEERZAAM

• STRAAT

• LENEN

• THUIS

• MOMENT

• TROTS

• NAAST

• TUIN

PUZZEL
• OMGEVING

Woordzoeker

• UITZICHT

BEWINDVOERDERS

• OPZOEKEN

• VISITE

Als een bewoner schulden heeft,
kan het zijn dat er een bewindvoerder
wordt aangesteld. Dat is iemand die
tijdelijk de financiën voor die bewoner
regelt. Met een bewindvoerder heeft
Diamante contact over bijvoorbeeld
een eerste huurnota.

• OVERLEG

• WENNEN

ZORGINSTANTIES

Steeds vaker hebben we te maken met
bewoners die zorg aan huis nodig hebben.
Er zijn ook zorginstellingen die huizen van
ons huren voor hun cliënten. Diamante
heeft contacten met de begeleiders van
onze bewoners, sluit contracten af met
zorgverleners en bespreekt bewoners die
net wat meer aandacht nodig hebben.
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Onderstaande woorden zijn in alle
mogelijke richtingen in het diagram
verborgen. De letters mogen meer
dan eenmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen,
horizontaal, regel voor regel van
boven naar beneden gelezen,
de oplossing.
AANDACHT
BEZOEK
BLOEMBAK
BUREN
CONTACT
GEMEENTE
GEZELLIG
HELPEN
IDEEEN
IEDEREEN
KOFFIE
LEERZAAM

LENEN
MOMENT
NAAST
OMGEVING
OPZOEKEN
OVERLEG
PARKEREN
PLANTEN
PLEINTJE
PRAATJE
PRATEN
PROJECT

SAMEN
SFEER
SPANNEND
SPELLEN
STEEGJE
STRAAT
THUIS
TROTS
TUIN
UITZICHT
VISITE
WENNEN

© DENKSPORT
PUZZELBLADEN
© Denksport
Puzzelbladen

DE PRIJSWINNAARS VAN DE JUNI-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN!

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige
een
buurt is leuker
als je elkaar
kentde buurt een beetje op
magazine
is: “Fijn
om in
elkaar
te
letten”.
Deze
drie winnaars hebben
1
hun Rituals geschenkset al thuis ontvangen:

Dit keer kunt u een leuk letterbord winnen, waarop u
bijvoorbeeld uw bezoek welkom kunt heten. Kans maken?
Stuur uw oplossing vóór 12 oktober naar de redactie van
‘In de buurt van…’. Vergeet niet uw naam en adres
te vermelden.

Mevrouw Theeuwen uit Beringe
Mevrouw Dorssers uit Kronenberg
Mevrouw De Hoon uit Weert

PER E-MAIL

indebuurtvan@wonenlimburg.nl
PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond
GEMEENTE

Als iemand vanwege bijvoorbeeld
ziekte een aanpassing in zijn huis
nodig heeft, loopt dat soms via de
gemeente. Verder zijn er gezinnen
die via de gemeente een gezinscoach
hebben. En mensen met een
verblijfsvergunning kunnen ook wat
ondersteuning gebruiken. Over dat
soort zaken heeft Diamante contact
met de gemeente.
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SAMEN LUNCH MAKEN VOOR EEN GEZELLIGE BUURT

Samen lunch maken én eten: een prachtige manier
om met buurtgenoten in gesprek te komen! In Weert
zorgde het voor leuke contacten tussen mensen
uit verschillende woongebouwen. Zulke contacten
vinden we heel waardevol, want ze zorgen voor een
betere sfeer in de buurt.

A

Postbus 1254
6040 KG Roermond
T

088 - 385 0800
E

post@wonenlimburg.nl
W

wonenlimburg.nl

De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Sittard en Heerlen vindt u
op onze website.
Volg ons op:

Op 13 oktober is de Dag van het Huren. Die dag
staat voor Wonen Limburg helemaal in het teken van
contact met én tussen buurtbewoners. Veel van onze
medewerkers gaan dan de buurten in. Voor een goed
gesprek of een gezamenlijke activiteit. Graag tot dan!

