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daders
„De
zijn steeds
jong er”
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GOUDA – Politiek en politie in Goudaworstelen
t de overlast
adilj aren me
j e Marokkaanse
ken.Vonge
l
renveroorza
burgemeesterW. Mo. gens
Cornelis zij n de daders
steeds j onger.
In oktober vorig jaar besloten buschauffeurs de
w ij k Oosterwei the mijden,
t een van en door
nada
Marokkaanse
jongeren
was bedreigd. Dejongeren
reageerden
woedend en
mislhandeldenh eeni came
trap oeg. Na et nciden
kreeg
Gouda extra rechhercheurs en gezinscoac
es.
t
Gouda overlegde me
gemeenliten waar l zich
soortge j ke prob emen
voordoen. De Tweede
fel op Kademer lreageerde
in Marokka
prob emen
nenw ij ken. Er werd ech-ter ook op gewezen dat
te jongeren geen
de mees
problemeni veroorzaken
en dat de nzet van Marokkaanse
buurtvaders goede
resultaten heeft. l
Twee weken ge eden
gooiden i Marokkaanse
jongeren nli Gouda
stenen
naar de po tie nadat twee
anderen op verdenking
van een woninginbraak
waren opgepakt. De stenenh raakten dei agenten
t t
en
litie unhieau
ld ozesn ere. lDscehpo
op
pers, in de leeftiIjd van i18tot 22 jaar, aan. n dew jk
Bloemendaal werden twee
it van een politieauto
ru
ingesenlagen
Maandag.zei burgemeester Cornelis tij dens een det
ba
over veililgheid
in avond
Gouda
dat vee pro
bleemjongerenh inl de stadfweer hnaar sc oo gaan o
werk ebben.

Van onze correspondent

GOUDA – De politie kan
niet lmeer doen aankkde
overj asdt van
Maro aan
seij eugd in GDouda dand z dnu oeti. at zegd t e
on
de poernem
litie Hongsraa
llands van
id
den, waar de kaasstaMd ondervalt.
in
Deene oropenstebrldeief gdaistteren
li
po
de
tie niet genoeg manschap-pen heeft om
de problemenli iopi telllossen. Goudse
po t c stei en dat dei brief
n de rug
een steun
in desvoor
t
om
de pogingen
lauw op straast adte
b
meer
krij gen.
e ondernemingsraad
stDelt in de brief dat de

Wim de Jongste

GOUDA – Bushaltes in de Goudse wijk Oosterwei werden vorig jaar september afgedekt. De buschauffeurs van Connexxion wilden niet meer door de wijk rijden omdat
die te onveilig zou zijn. Ook de politie in Gouda heeft regelmatig de handen vol aan
Foto ANP
overlastgevende Marokkanen in Oosterwei.
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BARENDRECHT – Het college
burgemeester enwethouvan
dersvan
Barendrecht heeft
i
g isbteren
een
negatief princ
hetpe jesluit genomen
over
d d
dse
pro
ect voor
lag in deeonZuidergron
CO2-ops
Hollandsegemeente.
i t t iet alle
Het colldege
ie hvetndcolldaege naan
het
vragen
mh inisteriel van VRh OM en Shell
ad geste d over et project be
vredigend zijn beantwoord., Bo--

ien ontbreekt het onder de
vend
inwoners
van Barendrecl ht aan
ag van
draagv lak voorhde ops
CO2, zo maakte et college gisterenShbekend
ht de
ell fwiil . iin Biarendrec
l
koo sto d ox de d e af komstig is
ef! lTifmmsbgﾜobefsjk!
Qfsis, ops
in uitgeputtejo!aard
nwbo!
aan
gasvelden. De i oiliegigant i kreeg
daarvoor subs
d e van m nister
Cramervan Milieu. Sh ll
dat h e deed
Hetdeonderzoek
lgenvan
naar
gevo
et project
voor het mfhilieu werd
getoetst
door de ona ankelij ke commis-

sie Mil ER. Deze concludeerde
eind
te hebben
apr geen bezwaren
tegen de opslag. Ook Shell heeft
tot nu toe altij d gezegd dat er
geen risicoi ’s aan de opslag verbonden zl j n.
de lweg voorhde onderi Hoewe ops
grondse
ag mei th et adv ies
lijkt vrij gemaak
t s et nog n et
komt.
zekeri dai t het ook, VRzo ver
M
t
n
van
O
e
m
s
ers
en
Dnomische Zaken en de prov inc
EcoieZuid-Holland nemen dit najaar
een besluit. Zij lateni f zich de
komende maanden n ormeren
over de bezwarenvan bewoners.

APELDOORN – Rupsen van de spinselmot gebruiken hun verpakking als een slimme overlevingstactiek; ze blijven
Foto ANP
zo buiten bereik van hongerige vogels. Ze verpakken hele auto’s in het kleverige goedje.

Willem H. Smith

APELDOORN – De spinselmot
laat deze maand op diverse
pilaahtsen ikn NeRderland weervan
z c hspre
en upsenvan dit
nac iktv linder.tjlfe pakkenkbomen
de ,
stru ’ eni en zeh sgepar
eer
autods nd met un zelfgesponnen ra en.
ls zouden met gemak
Deomhheut lsezovee
lste inpakproject
voor
ldberoemde
van dehwere
kunsteisto kunnen doorgaan
naar
C
r
Voor de larven is de kleverige.

ing een slimme overleverpakk
it
v ingsi tactiek;h zo bliijven ze bu
ls. en
bere
kvan
onger
gevoge
Binnen het dichte spinrag hebl ti eetmachines
ben
het medet zvee
’n apollengegemun
t op saphaast onverza
piige blaadjes
e
.
D
t de bomend gbarei kolonille vree
en stru kenvo edhig kaal. il
a zes wekenh ebbeni de vu
l enun
bu
k
vo
wl Nitte larven
aten zij zich liangzaam aan
t
spinseldraden
Ze kruuipendede bomen
zakken
.
in en verpoppen daargrond
In
augustus komen ze als sti.ppel-

moI tjes tevoorscllihijn.
te ng tot eikenn tegens
ierupsen
process
zij nlispinselmotlarven niet gevaar
jk voor de
volksgezondheid. Voori het hgrosf
van
bomen ien stru ken
ee t
hun devree
tpart j evenmin schalgen Bij de tweede
delijke gevo
doorgroei zij nhide. rupsenverdwenen enl versc jnen er gewoon
b aadjes aani de takken. ’
weer
igenaars
van ngepakte auto s
E
kunnen het beste één ding doen:
naar dewasstraat.
A refdag.nl voor meer foto’s.

GOUDA – De Goudse raadsfracties
i h achter de brandbrief
scharen
de onzdcernem
d van poi
van
litie Hollands Middngsraa
ing is
enwaar
terengesteld werd dat het tekor-t
de aanpak van
aan
agenkkten eengoe
de Maro
j ongerenver
hi
aanse
dert. Er is echter ook kritiek opnhet optredenvan de politie.
„Ik denk dait we als politliieki pal achter de men ngvan de po t ebonden
moetieni gaan
staan dat we nu geen
bezu n gi ingen kunnen”hebben,
t
n etlivoor Gouda , reageer
zeker
i
SGP-raads
t
d
A
de
„
. W.daL.t deWdruk. Hopet
is een goede zaak
het Haagse door middel van deze
open brieif iwat wordt opgevoerd
e
aankond g ngvan de minister st.aaDt

Boete en celstraf
v oor bederv en
bruiloft
Van onze correspondent

poi liitie „gezhien onze
capa
c te t aanli het einde van”raakt
de
moge jk eden
Volgens
de OiRDi hebben.
de door
de m n ster voor
gesteldeli ibezuiniigingen bijde pol t e opn euw grote
gevo genivoor
onder meer
teit. „Dat is een
de
capac
landelijk probleem. Het is
niet goed
om maar weer
te schrappen in blauw ”,
ter.
zei eenwoordvoers
l
haar
t
or
kom
vo
gens
e
opD”voorll de’ „hi ardwerkende co ega s n Gouda
en
t niet alleen
w ij st erop
da
liti
t
de
lijk pois voore veran
losswoorde
ing vanop
in
de problemen
. t„Zdeaken
Gouda die me
open
bare orde en Marokkaanse
h
jeugd te maken
ebben
worden wel erg onder een,

LBURG – De 25 j arige
MIDD
Middi ejElburger H. M., did- elijk
eind
vor g aarverantwoor
e
b
ldi
wasvoor een
ksenep
bruilomme
ft in Henginop
een
Tur
o
kenszand, isg isteren door de
ht i Middelburg
politierec
deeldertotneenvoorwaar
veroor
delijke celstraf van een maanden een boetevan 1000 euro.
ist. ffo!
tEf!
traf vanwbo!
aakspgﾜdjfs!
150kvtujujf!
uuri geëibe!
i
Op 20i decembervor
gjaarv
00 mensen in sporert-ru
den
m
9
hal De Stenge de bruiloft van de
man
die M zou hebben mishandeld. .
e zaak kwam nooit voor, oml daDt de iouders vanl M. de prob
e
menw stenhiop te ossen. l i j i deMbomme
d ng
Waarom
had
t . niet, maar
gedaan
w
s
volgenshpolitiierecf hter L.i van Dij kewas
et u t ”„ rustrat e over de
mishandeilling
el ibru i ofht .v iel door de bomD
me d ng n et water.
Celstraf v oor man
uit Kruining en
na bedreiging
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Ook politiebond iACP
ngssteunt de ondernem
llands Mi
raad van
o
dH
den. „Iik’ hoor uit meerde
luiden”-,
re reg o s deze
ge
itter G. van de
zegt voorz
Kamp. „Mieti dei voorgeno
in hetn
g
ngen
men bezu
vooruiliitzicht zal het steeds
ker worden li om
moe
hetzelfj de
werk te b jven
doen
e
eerste tekenen
zij n er. Dahl, nuf minister Ter
t t
Hmors
inder seetudenaangegeven
ten naar de
holen
te stu
opleidingssc
ren. De instroom loopt te-rugenl daarmeewordenllde
prob
emen voor de co ega’s op Istraat alleen
maar
groi ter. kl voorspel dat di itf
ni eti de aatste ibrandbr e
s d e we vanu t de korpsen ontvangen.”

haaks op allerlei verzoekenvan
is me overkomen– en ik beklaag
i politie, treedt menveel te
”
Gouda
om
meer
mensen
.
ftbopj .deAgen
VVD-fractievoorzitter L. Werger me
t probeert vooral de
so
lden ten
t het tekort aan mensen
verbaas
benadee
e sussen ”
ni iets. „Deislagkracht van de politie PvdA-raadslidleni ex-po. litieman
n Gouda s beneden de maat.i We van denllHeuve
v fndti dat zlijhnvroeJ.’
bovenop z tten gere co ega s pro ess onee
ande
moeten eri igewoon
t dat er in Gouda zo-’n
datffbezu” n gingen ons niet zullen len, maarwee
tre en.
tw intig agenten teweinig
Raadslid R.J ansen (Gezijin. „Dat betiekent hdati
te Belangen Gouda)
j kagenten n nac td en
meen
w
hekelt niet alleen „al
ten en weekenddiensten s
ien en zich dus
” het feit dat
dertigjaar
meedraa
lde maniiet op
bedoe
eri teweilinigi mensen ziljn
de
in hunw
ij k kunnen
te t
b j de po t he, maar
n
s
er
ingvan
ten
ook dat de oud
begeven. Dat gaailit weer
ten die erwel zijn,
tevan deve gheidsgeagen
kos
de
haar niet bevalt. „Als ik
lens. Het éénversterkt
voe
het ander
door een Marokkaanse
itgescholden
heeft ook reooklat. iGouda
ien
u
dameword
ef gez
l
i
het
t
t
voor christenh hond, kanuden
n
ergvee
s
en
DE WIT
kerjood en oer –en dat
korps.”

ZW IJNDRECHT – Tientallen
mensen
eengroot
, onderwhieebb
talj ongeren
aan
, taanenbij het
d stilges
gf isteravon
iliedramavan maandag in
Zam
w ij ndrecht.
Ze tekenden in het Develsteinleanceregister.
CoI llege het icondo
ichte ruim
n de spec aaf l inger
testondende oto’svandeslacht-i
off6ers
Danisiëzallet i(1n 7de) enderde
Denn
lass
(1 ). hDenn
k
ij n zus haalde
vani et vmbo
haar,hzavod
il
vor
gjaar
het DevelsteinCollege.p oma aan
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vergrootglasgei legd”,v indt
ngsraad. De
de ondernem
problemen
„onderkennen
we van hoog totMlaag en
pakken
we aan aar dat
de integrlliteit’ en. inzeit van
onze
co ega s terl d scusgeste d gaat
sie worden
ons echt ite ver.” De, zegsvrouw wi j st er ook
op dat
Gouda n etl de enigei stad is
waar prob emen
z j n.
van de
ei korpsllleiding Mi
D
reg oh Ho ands i dden
zegt et eens te iz jn met
de ondernem ngsraad:
„De reden voorh de bri iief
was
de onterec te kr tllek
op’ hardwerkende
co e
ga s. Het is goed lidath dei or verantwoorde jk e d
neemt en opkomt voor
de
agentihen. Er wordt in” Gouda ke ard gewerkt.

Foto gemeente Gouda

B
t Scholten van
ij ndrecht eropende
Zwurgemees
gisteroch
tend een condoleanceregister inhet gemeentehuis ter nagedachtenis aan de v ier slachtoffers.
Scholten zette als eerste zijn
handtekening in het register, dat
tot aan de begrafenis in het gemeentehuis blij flt lihggenff.
de is ac to ers worWanneer
begraven
den
in Zwbekend
ij ndrec. ht
In een woni,ngs nog
h
t
werden
maandagoc i end de litwee k nderen en
chamen van
twee volwassenen gevonden.
Drie van de v ier lichamen zijn
hfëefoujﾜdffse!
bmt! ffo!
57.kbsjhf!
inderen
man en zijn tienerk
.

lokale econo-eeil gewl in voor
de
ijk.
m e op evert”, aildus Noordw
l
t
t
oordw
jks
a
e
erna
H ietNonder meer in een toviefvoorz
i i met de NS-stations
verb
Voorhndoung
t en Sassenheim. Volgensi de gemeente is idat voor
del
reg o Seenhi goede
om
man
er
sne
naar
c phol en Amsterdam te
rei izeni . fDe alternatieve routle kan
nVdrl e asenworden aange
egd
te levert he.t
o gensi de gemeen
jkse plan een besparing
Nopoordw
van 80h mf iljoen
euro e ge
meente ee t miinisteri iE. urDlingsen
staatssecrehtar s Hu z nga van
Verkeer
van aar standpunt op
deB hoogte gesteld. ill h
uurgemeenten w en ec ter
geeni lightrail die het strand niet
bere kt.
fyusb!wfswpfstxbbsef!pg!ﾜobodj

NOORDW IJK – Degemeente
Noordw ijk presenteerde
lternatieve route
g isteren
de RijeennGaouwe
lij RGL).
voor
Noordw ijk v indt dat dne( nieuwe
lij n de reg io moet ontsluiten
„dienkpuslaat t”svan dood te lopen op
.
t isniettevreden met
Ddeegemeen
huidige eprov
inciale plannen
waarbij het spoori dwars door de
kernvan
jk naar deS boulevard gaaNtoordw
t
tt
Gedepu
.
illeerde
liaghentvanil Zuidi -Hoi llandw
en
de
ra verb
nd ng laten rijden door
Van onze correspondent
tw ijk en Noordw ij k, tot aan de
Ka
– De rechtbank zee. „Een tracé dat het kleinschaMi IDDiddELBURG
heeft de 25 j a
lige en authentieke karaktervan
ni M elburg
r ge Mi . van der M. uit Krui-ini-n- het dorp aantast en nauwelijks
gengf sterenheengevangen
s
stra lvand ac ttien maanden opge eg .
ssinger bestraft na botsing
Vli
i
h
t
aarvan
j
n
ac
voorwaar
z
er
Ddelij k plus een maand cel die, van een eerder vonnis
hem nog
het rijw iel vandoor.
Van onze correspondent
later liep het vol
boven het hoofdi hii ng.
ledTwee
ig uidagen
– De 21-j arige
t de hand. De VlissingerTegen dei Kruf n nger wasi eeni MliIDDi ELBURG
had xtc, amfetaminen, cocaïne
B. E. isg isteren
gevangen sstra van tw nt g Vd ss dnger idd
lb
h
t
oor
e
M
e
urgse
rec
maandenwaarvan
zesvoorwaar
eenh joinhit gebruiiki t. Van zijn
deeld tot 200 uur- en
broer
ad j med c j nen (tema
delij ki , plusl eeni maand cel als- bankk veroor
tenu tvoer egg ngvan een eerder taa straf, eenvoorwaardelijke zepam en benzodiazepine) ge-lstraf van 4 maanden en een kregen.
i geëist.
vonn
ij on
Van s,der
M., op 14 februari ce
Mt i
tzegg ing van een j aar.
ter reed E. behoorr
inv loed van drank
lij ke hzardjn scoo
li
zwaar onder
en
ïne, bedreigde die dag in Tegen E. waren een celstraf van Badhuisstraat sinngerend
Vlissingenop. Hdeij
en coca
iningen een 20-j arige vrouw 6 dagen, een taakstraf van 240 cputuf!gspoubbm!pq!ffo!ﾜfutfs/!
Kru
Met een mes uur een voorwaardelij ke cel
di ie sitondh te pinnen
et slachtoffer liep scheurtjes
n z j n andh eiste hi. j dai t zij 500 stira,f van izes maanden en een- inHde luchhtpiijp en de slhokdarm
euro voori em zou p nnen. De rijontzegg ng van twee jaar ge- een besc ad gd strotten oofd en,
vrouw we gerde, werd kwaad
en e st
een gebroken borstbeen op
teling. Uit- Op. 19 mei vorig jaar trapte E. E. maakte zich uit de voe. ten,
eri ontlistond een wors
e nde j kvertrok Van der M. met in Middelburg een 11-j arigjonge- maar kon door omstanders over20 euro.
t
ukf!wbo!{jko!ﾜfut!fo!hjoh!fs!nfu! mees erd.

litie heeft gisteren de
De tipo
iden
teit van de overige slachttgesteld.
offersvan helit dramavas
l
h
t
t
vrouwe
jke
ac
offer in
e
s
HZw ijndrecht is de moeder
van
ennis en Danië6lle. Zi ewas de exi Dvrouw
vani deh 4 -j ar gel man, d e
ook dood
n ffet pand i ag.
l
h
t
to er dat n een woac
e
s
tse Bavel werd
niHng in hffet Braban
aangetro en, is i de i 43-j arige
ter en vr end n van de
bewoons
46-j arige man
. hij nlijk vere man liis waarsc
D
t
an
j k voor het drama
Poliwoorde
tie enjustitie hebben over de.
toedracht echter nog niets bevestigd.
W iek v an
windmolen op
snelw eg A6
LELYSTAD (ANP) – Een
iek van
metersi langew
eenwiddndmolendihsglfisterm ag ron a zes
d lweg A6 bij
op
d gevallen.
Lelysetasne
r zijn geen ongeilukken
Egebeurd
, wat gez enis haett
tij dstip eenwonder
.D
meldde eenliwoordvoerder
i
t
van de po h e. De w ieki
terec t op een u tkwam
rit, ldev luchtstrook
en een
dee van de snelwegi . Ehigenaar iNuon weef t n et oe
dew ek kon a breken.
Geen bloedbad
door aanhouding
Regioredactie

– Met
Hd AZERSh W OUD
-DORP
ding Evan
ei aan
ou
een
14-j a-d
rDge inwonervan
Hazerswou
iswaarschij nlijk een eorp
bloedbad voorkomen.
Wpmhfot!
het Leidscwbo!
h Dkvtujujf!
östen iqfstpgﾜdjfs!
n
agbiladh
W
jongen
zijlfn signalen dat de
ciets w ilde zaan
ze enh anderen
doen eel serhieusli genomen
.
evmbo sc o ervan het GroeineD Hl art Ri- j nwoude blij ft max
twee weken vastzitten-.
maa
Volgens Wösten ligt de 14-j arige
„psychisch in de kreukels.”

Rondvaartb oten A’dam
m oeten sch on er
AMSTEiRDAM – De rondvaartten n Amsterdam moeten
bo
hunvervu
ilende motorenvoor
2015 vervangen door schonere
boten
exemplaren. Alsl alle 155
aan de normvoi doen, leverit dat
een enorme u tstootbespar ng
wbo!ﾜkotupg!fo!tujltupg!pq/!Ef!
te Amsterdam stelt hier
gemeen
voor 1 miljoen euro beschik- baar
maakte de gemeente
. Datbekend
gisteren
.
)
Man (23 om h et lev en
g ebracht in Den Haag
23-j arige man
DEN
HAAGaag– Eisendinsdagoc
huit Den
H
tend in een huis aan de Haagse
Kritzingerstraat doodgestoken
vermoedelij k doorh ziij n stief- ,
t
vader
everdac
. Daarsc
loos. W
hijnlijke iss spoor
hij v iaFrankrij k en Frans-Guyana naar
Suriname gev lucht. De politie
kreeg
melldingi binnen
ie eneengewe
huiseover
lij ke
ruz
n
d
de
sfeer.
Pap endr echter g epakt
na aanranding en
– De politiie heeft
NdiInsdagavond
EUWEGEIN een
47-j arlge
hte in zijn woonp
t
verdac
Papendrecht aangehoudenaa. s
i
meisje uit iNieuwege
Eenigeweekvr
lleennwas
vor
jdag
a
op
de Ravelstraat toen zij door een
onbekende manwerdvastgepakt en naari een bosje getrokliken. Het me sjewerd
jk
ionzede
l de man
betast. Later idie dagv
e
nog twee me sjes lastig.
Politieond erz oek naar
v ermi ste vr ouw Goes
GOES – De politiie Zeeland stelt
eeni onderzoek
ingvan den34naar
igedever
jn
j
ar
Corry
dw
Sinke uit Goes. Zij is op 7 mei
het laatst
2 30
rond
in Goes1.geziuurvoor
ien is
Si
ndsd
en
niets meervan.lihfaarvernomen
ld in .
verb j thgerege
Ddeevrouw
i
l
B
t
omgev ngvan
e e gische
t. De politie Zeelandwerkt
Gen
bBijlhiet honderzoek
samen met de
e g sc e politie.
Onhandig park er en
lev ert taak straf op
MIDDELBURG – De 38-j arige S.
B. uit Hulst is gisteren door de
in Middelburgverrechtbank
t f
oordeeld tot zestig liuur taaks
ij - ra
j
ke
r
en eenvoorwaarde
ontzeggingvan een hialfjaar.i De
vrouw
parkeerdevor gjaar n
Hulst haar auto en zag een tegehnpfulpnfoef!cspnﾜfutfs!pwfs!
l
et hoofd. Die kwamitenva
liep
hij f enen
gebroken
kn
een
esc
een hersenschudding op.
Dod e d oor ong eval in
Kock eng en
KOCKENGEN – hEen botsing
tussen eenvrac twagen en
to in Kocken
een personenau
gen heefht del bestuurdervan t t
t Dat
de
heeauft deo poe liteven
ie gisgekos
teren .bekend
luk gebeurdegemaakt. Het onge
i in het dorp
op
Wagend
in dede prov
inciejkUtrec
ht oor
de boilitsing raaklte dei au.toD-l
mob l st bekne d. H j over eed
ter p ekke.
Start b ouw surf ersd orp
Sch ev ening en
SCHEVENINGEN – Surfers in
Scheveningen kunnen over
tien dagen bij het noordelij k
havenhoofd terecht in hun
eigen dorp. Dinsdag is begonnen
met de bouw van
een surfersdorpvanlcontainers. Wethouder
p aatste de lieersfhte contaiNnerorderewa
t e ebbers
. D in tdeerspor
tainers onder
kunnen
con
meer overnachten en internetten.
Vlaarding en b ouwt
en ergiezuinig e huiz en
V AARDINGEN – Het college
t enwethouvanL burgemees
heeft
Vlaardierngen
dersvan
loten de nieuwe
gisteren
bes
woningen in Buizengal t-Oost te
verwarmen
en te koe en door
te koudeop
ml iddel vanwarm
slag. Dhe energilezuin-ige methi-ode
te n
s aat et tevee aanwarm
dei zomer op en levert dalt in de
whi nter. De gemeeni tever aagt
ermee de CO2 -u tstoot.
Bedrijv enterr ein en
Zoeterm eer aang epakt
ZOETERMEER – De Zoetermeerinen Rokkeseh bedrijventerre
h
age
oorner
age
en Zoeter, H de komendejaren
hageworden
it is nodig omdat
gerenoveerd
de uitlistrahling. Den gebruiksl aatshte
moge jk eden
inderdervan
ij nde
ldus
jarenverm
a
z
et
,
college giistereni . De drie bedrij venterrei nen0 z jn samen goed
voor
b jna 1 procentlvan deh i
Zoetermeersewerkge
egen e d.

