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De eerst volgende wijkkrant zal in juni 2013 uitkomen.

Kopij voor deze volgende uitgave kunt u tot 15 mei  2013 

aanleveren op het redaktieadres

(bij voorkeur per email: eibi57rv@kpnmail.nl)

Maak eens een bedragje over op de rekening van de wijkraad,

WIJKRAAD DELFTWIJK/WATERBUURT

Rekeningnummer 84 86 20 992

U steunt hiermee o.a. het ouderen-werk in onze wijk!

! !
Verkeersveiligheid !
Regelmatig is er een wijk van de week gepland.

Bewoners kunnen gevaarlijke situaties melden bij de wijkraad.

Binnen de wijkraad is hiervoor een werkgroep verkeer actief!

De wijkraad vergadert elke 2e dinsdag van de maand,

ook U bent welkom om deze vergaderingen te bezoeken!

Lokatie Wijkwinkel Jan Prinslaan 3. Aanvang 19.45 uur

de data tot en met juni 2013 zijn: 12 maart , 9 april , 14 mei en 11 juni

Delft /

Delftwijk /
Waterbuurt
Wijkraad



Contactgegevens Wijkraad

Wijkwinkel Jan Prinslaan 3

2025 NE Haarlem

website: www.delftwater.nl

Cor Geldhof - Voorzitter 
Email: cgeldhof.wijkraad.dw@gmail.com

Partner Platformoverleg Haarlem–Noord, Belangenbehartiging Zuid -Tangent (Rnet), 

Afstemmingsoverleg D2020,  Nieuwbouw D2020, Wijkcontract 2012

Marion van Kesteren – Waarnemend Voorzitter
Email: marionkesteren@hotmail.com

Partner Platformoverleg Haarlem Noord, Dagelijks Beheerwijkgesprek, Milieu, Jeugdbeleid,

Afstemmingsoverleg D2020 - Interim Beheer D2020, Nieuwbouw D2020, 

Wijkcontract 2012

Secretaris vacant

Ruud Ryter – Penningmeester 

Email: eibi57rv@kpnmail.nl 

Verkeer – en verkeersveiligheid, Coördinatie Wijkkrant, Website, 

Contacten Winkeliersvereniging Marsmanplein, Nieuwbouw D2020, Wijkcontract 2012

Max Oosterveer -  Wijkraadlid 
Email: maxoosterveer@snelnet.net 
Delftwijk Leeft, Lid Bewonerscommissie- complex Charivarius, Nieuwbouw D2020, 
Wijkcontract 2012

Sandra Haasbeek – Wijkraadlid 
Email : sandrahaasbeek@upcmail.nl

Delftwijk Leeft , Contacten Woningcorporaties,  Nieuwbouw D2020,  Wijkcontract 2012 

Marijke Ligthart - Wijkraadlid 
Email:  omamarijke@tele2.nl

Activiteitenbegeleider, Nieuwbouw D2020 - Wijkcontract 2012 

Petra Nuyens – Wijkraadlid
Email: petranuybok@hotmail.com

Delftwijk Forum D2020 - Nieuwbouw D2020 – Wijkcontract 2012

Fanny Bakker – Algemeen adviseur    
Email: fan.bakker@planet.nl

Hein Muller - Verzorging Website Wijkraad : www.delftwater.nl

Marco Cornet – Wijkagent - ( 0900 - 8844
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Ik schrijf dit tijdens een sneeuwbui. 
De zoveelste deze winter. Het is koud en guur.
Maar dat maakt niet uit. Want niet 
de winter is datgene waar het over zullen hebben
als we terugdenken aan 2013. Maar over 
Delftwijk-Waterbuurt. 2013 wordt namelijk het
jaar van Delftwijk-Waterbuurt.

Om maar even te beginnen:  
oplevering nieuwe winkels Marsmanplein in
maart, vele nieuwe woningen die 
dit jaar opgeleverd gaan worden en als kers op de
taart de realisatie van het wijkpark eind 2013.

U ziet ondanks de recessie en alle 

Zoals het ernaar uitziet zal de Zuidtangent, of
zoals nu ook genoemd R-Net of HOV, toch over
de Rijksstraatweg gaan rijden.

Wij zien dit niet als een verlies, wij 
hebben veel gewonnen. Toen de plannen rond
2000 bekend werden was er sprake van een 
betonnen bak over de Rijksstraatweg, 
er zou éénrichtingsverkeer komen, een aantal
bomen en voortuinen moesten verdwijnen, 
parkeerplaatsen zouden 
minder worden. Dat is nu allemaal van de baan.

problemen groot en klein wordt 2013 
echt het jaar van Deftwijk-Waterbuurt.

Dus ik vraag u nog even geduld, 
nog even doorbijten en accepteer nog even de
bergen zand en aarde, 
de afgesloten straten. 
We zijn er bijna,  het eind is in zicht.

Onthoud deze kreet:   
Delftwijk-Waterbuurt,  een prachtwijk !!

Cor Geldhof
Voorzitter wijkraad Delftwijk-Waterbuurt

Delftwijk-Waterbuurt, een prachtwijk

Zuidtangent

Maar we zijn er nog niet. Voor dat de bus gaat 
rijden gaan er nog jaren aan onderzoek en 
aanpassingen voorbij. Wij vragen u ons 
nadrukkelijk te helpen. Blijf alert en laten we
samen ervoor strijden dat deze bus geen overlast
gaat geven voor de bewoners in Noord, 
niet qua milieu, niet qua leefbaarheid 
en niet qua veiligheid. 

De eisen van het WBO blijven van kracht

WBO Haarlem Noord
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Uitnodiging

De laatste jaren spreekt de Passietijd steeds meer

mensen aan.

Op de tv zien we hoe grote groepen mensen 

geraakt worden, wanneer het passieverhaal in het

hier en nu geplaatst wordt door The Passion. 

Dat gegeven bracht ons ertoe om 

het lijdensverhaal met een passieproject 

nog dichter bij u te brengen.

Een projectkoor  o.l.v. Arno Hillige en 

Hinke Hillige is hard aan het werk 

om songs uit o.a. Jesus Christ Superstar in 

te studeren en de figurantengroep o.l.v. pastor 

Ton Hekkenberg is gestart met het maken van

passende teksten.

Jong en oud worden uitgenodigd 

om zondag 17 maart dit bijzondere Passieconcert

mee te beleven in:

De toegang is gratis. Na afloop is er een schaal

voor uw vrijwillige bijdrage.

Van harte welkom! We hopen u dan graag 

te ontmoeten.

Loes van Galen, Ton Hekkenberg, 

Arno Hillige, Hinke Hillige. 

Wijkmededelingen
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Buitenspeeldag 2013

Op zaterdag 15 juni organiseert 

“Delftwijk Leeft” in samenwerking met onder 

andere Scouting Menno Simonsz 

en de wijkraad een buitenspeeldag op 

het Marsmanplein.

Het thema van deze dag is:

Samen veilig buiten spelen 

Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar 

vrijwilligers die mee willen brainstormen 

en helpen bij de uitvoering. 

Lijkt het je leuk om mee te denken en/of 

te helpen bij de uitvoering meldt je dan bij:

Teresa van Beelen
dtvanbeelen@kpnmail.nl

De Mariakerk te

Haarlem-Noord 

om 13.00 uur of

De Engelmunduskerk

te Driehuis 

om 15.30 uur

In het appartementen complex Triade aan de
Generaal Spoorlaan zijn nog 
2 parkeerplaatsen te huur. 

De plaatsen zijn overdekt, de toegang 
is afgesloten met een rolhek en er is goede 

verlichting. Hier kunt u uw auto veilig en 
beschermd tegen weersinvloeden stallen. 

Voor meer informatie: 
M. Bregman 06-5354 1988





Wijkmededelingen
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Berichtje van uw wijkagent.

Bij het bijwonen van een wijkraadsvergadering

bleek dat er regelmatig informatie wordt gedeeld

in de wijk en dat een hoop zaken steeds beter

gaan. Het wordt, en is al op sommige punten, 

een mooie wijk.

Helaas gaan er ook wel zaken mis en deze 

verdienen de aandacht.

Zowel voor de politie als de gemeente, 

korporaties en andere instellingen en organisaties

is het de taak hier wat aan te doen. Ook bewoners

en ondernemers kunnen hierin een belangrijke rol

vervullen.

Zaken juist melden is dan van belang.

Er kan dan sneller iets aan gebeuren of de zaak

is dan duidelijker. Er kan dan sneller worden 

beoordeeld of zo’n zaak prioriteit moet krijgen

en wie de probleemhouder is.

Ook bij de politie, of bij mij als wijkagent, 

worden zaken aangemeld. Dit zijn ook zaken 

die niet bij de politie horen. Dan geeft niks, 

ik kan best de mensen op weg helpen naar 

het juiste loket of zelf een melding bij het juiste

loket doen.

Het is wel handig om bij het melden zo duidelijk

mogelijk te zijn. B.v. de melding : er wordt drugs

gedeald in de .... straat. Zonder details, data, 

tijden, bekenden van de melder, kentekens, 

signalementen etc. wordt het bijna onbegonnen

werk om de inventariseren wat er echt gebeurt en

of het prioriteit moet krijgen. Ook kan pas een

start van een onderzoek tegen de daders plaats

vinden als er concrete informatie bij een Officier

van Justitie kan worden aangeboden. Op grond

van deze informatie kan de Officier van Justitie

beslissingen nemen en eventueel groen licht

geven om bepaalde opsporingsbevoegdheden te

mogen gebruiken.

U hoeft uiteraard zelf geen rechercheur te spelen.

Let op uw eigen veiligheid en ga niet zelf op 

onderzoek uit. Laat dat maar aan de politie over.

Meldt zoveel mogelijk wat u weet.

U kunt dat op verschillende manieren doen:

1) bel 0900-8844 en meldt wat er op dat moment

speelt. Geeft u dan concrete informatie. 

Mogelijk is de politie in de buurt of kan direkt

in de buurt komen,

2) bel 112 bij zaken wanneer de gezondheid 

of levens in gevaar zijn of kunnen komen,

3) belt u misdaad anoniem tel. 0800-7000 

en geef uw informatie,

4) bel 0900-8844 en laat u uw wijkagent 

terugbellen,

5) mail het uw wijkagent: 

marco.cornet@kennemerland.politie.nl of

6) spreek uw wijkagent aan a

ls u hem in de wijk ziet.

Tenslotte: samenwerking is een begin van de 

oplossing van veel problemen. Niks doen houdt

onregelmatigheden in stand.

Met vriendelijke groet en tot ziens in de wijk,

Marco Cornet, 

Wijkagent Delftwijk-Waterbuurt 

tevens aan het twitteraar als WijkagHAA16.
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De wijkraad Delftwijk/waterbuurt is, zoals u mag verwachten van een wijkraad, 

druk aan het werk aan de toekomst van de wijk.

Er zijn regelmatig overleggen met organisaties en vertegenwoordigers van de gemeente.

Om te beschikken over de juiste informatiekanalen is het noodzakelijk dat we een update hebben 

van onze contacten in de wijk.

Graag willen wij dan ook een update hebben van alle vertegenwoordigers van bewonerscommissies 

en verenigingen van eigenaren.

Het verzoek aan deze organisatie om onderstaande informatie te versturen naar het volgende 

mailadres: www.Delftwater@gmail.com.

Naam woningbouwvereniging ________________________________________

(of vereniging van eigenaren)

Naam voorzitter  ___________________________________________________

Telefoonnummer voorzitter  ___________________________________________

Emailadres voorzitter  ________________________________________________

Heel erg bedankt voor het geven van deze informatie! 
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om het zwerfvuil op te ruimen.

Startlocatie vormt de wijkwinkel aan 

de Jan Prinslaan 3.

Aanvang om 10.00 uur.

Verdere informatie volgt nog. 

Houd daarom onze nieuwe website 

www.delftwater.nl goed in de gaten.

Op zaterdag 6 april gaan we de wijk 

schoonmaken. Dit gebeurt insamenwerking met

de gemeente 

en de wijkraad Delftwijk/Waterbuurt.

Er zullen op verschillende plekken 

hondenpoepruimers worden in gezet.

Er worden afvalgrijpers en afvalzakken 

beschikbaar gesteld 

Deze vindt plaats in het speeltuingebouw van

Delftwijk op zondag 24 maart 

op het Arthur van Schendelplantsoen, 

tussen Van Moerkerkenstraat en 

Aart van der Leeuwstraat 

Van 10:00 tot 15:00 uur.

Een initiatief van de stichting 

Schakels Haarlem Noord en de speeltuin.

meer info : tel. 06-22462459,

De entree is gratis, een gezellige activiteit 

op zondag, kom ook !

PS: parkeren op de stoep 

is hier niet toegestaan!

Wijkschoonmaak

Rommelmarkt speeltuin

Prins Willem zeeverkenners
Prins Willem zeeverkenners biedt jongens vanaf

10 jaar een onvergetelijke tijd en ervaring op 

en rond het water. 

Zeilen, roeien, je zeildiploma halen en dat alles

vanaf ons geweldige clubhuis aan het Spaarne,

het wachtschip de ‘Naaldwijk’.

Kom langs voor een kennismaking 

aan boord op ons wachtschip! 

Meer informatie of een dagje meedraaien?

Bel 06 15264773 of kijk op 

onze site www.prinswillem.nl    



Geachte Lezers,

Ieder jaar organiseert het ABC 

Architectuurcentrum een tentoonstelling over een

wijk in Haarlem of omgeving. Dit jaar zal de 

tentoonstelling zich richten op alle wijken ten

noorden van de Zaanenlaan. In de tentoonstelling

komen verleden, heden en toekomst van 

de wijken aan de orde. In het bijzonder zal het

daarbij gaan om de architectonische- en 

stedenbouwkundige aspecten. 

De tentoonstelling wordt gehouden in de 

maanden april en mei aanstaande en vindt plaats

in het gebouw van het architectuurcentrum, 

Groot Heiligland 47. 

Wij zullen u in de loop van maart nog nader

informeren over de tentoonstelling.

Inmiddels is een groep vrijwilligers van het 

ABC-architectuurcentrum druk bezig met het

inzamelen van informatie en fotomateriaal ten

behoeve van de tentoonstelling. 

Graag doen wij daarbij ook een beroep op U. 

In het bijzonder zijn wij nog op zoek naar

informatie en fotomateriaal over de vooroorlogse 

gedeelten van uw wijk. 

Wij denken daarbij met name aan:

Informatie over de bouwgeschiedenis. 

Welke bedrijven en corporaties hebben 

de woningen in uw wijk gebouwd? 

Wie waren de architecten? Welke plannen van

de gemeente lagen destijds aan de bouw ten

grondslag? 

Foto’s en ansichten van de woonbuurten van voor

de tweede wereldoorlog. 

Hoe zagen de woonbuurten er toen ze net 

gebouwd waren uit?

Als u ons hieraan kunt helpen zijn wij u zeer

erkentelijk. 

Voor zover informatie of foto’s digitaal 

beschikbaar zijn kunt u die aan mij 

mailen. Fotoafdrukken, ansichten en 

documenten op papier kunnen wij bij u komen

ophalen. 

Graag maken wij daarvoor een afspraak. 

U kunt deze informatie ook per post aan ons 

toesturen:

ABC architectuurcentrum

t.a.v. Erica van Brussel

Groot Heiligland 47

2011 EP Haarlem

Desgewenst zullen wij na afloop van de tentoon-

stelling fotoafdrukken, ansichten en documenten

aan u retourneren. 

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Hoogachtend, 

namens het ABC architectuurcentrum

Bert Harmsen, tel. 5287834

Tentoonstelling in het 
ABC Architectuurcentrum
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Na de lange strenge winter begint 

bij Kledingbeurs Noord alvast de lente.

Er is weer volop mooie kleding aanwezig die

zoals altijd in perfecte staat verkeert. Deze 

moderne kleding in alle damesmaten hangt zeer

overzichtelijk in de rekken en wordt voor zeer

aantrekkelijke prijzen aangeboden.

Ook is er sportieve herenkleding maat 52 / 54.

Inbrengen kan ook op de openingsdagen 

Dinsdag en Donderdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De in te brengen kleding wordt uiterst selectief

beoordeeld, zo moet zij schoon, vlek- en 

kreukvrij zijn en helemaal in het huidige 

modebeeld passen. Voor verkoop zijn we vanaf

12 maart t/m eind oktober tot 18.00 uur geopend.

Inlichtingen op Dinsdag en Donderdag 

van 10.00 uur tot 17.00 uur 

op telefoonnummer: 06-20123826

Voorjaar bij Kledingbeurs Noord

Aktiviteitenkalender Noord

Er gebeurt toch heel wat hier, voor jong en

oud, en dat kun je goed zien op de nieuwe 

activiteitenkalender. Een kalender voor 

de speciale, open activiteiten in/voor 

de bewoners en organisaties in het noorden

van Haarlem Noord.  De wijkraad heeft hiertoe

het initiatief genomen. 

Dit om de diverse activiteiten-organisaties te

stimuleren en een overzicht te geven. 

Een werkgroep van de wijkraad is hiermee 

aan de slag gegaan samen met buurtwerker 

Marcel Smeenk van welzijnsorganisatie Dock. 

Na een geslaagde avond voor deze organisaties 

op 19 februari, zal tijdens de jaarvergadering

van de wijkraad de blauwe activiteitenkalender 

uitgedeeld worden. Ook komt deze kalender 

op de website van de wijkraad 

en wordt geregeld geactualiseerd. 

Verder zal deze via andere kanalen worden

verspreid, zoals folderplekken e.d. 

De 1e kalender loopt van eind maart tot 

en met september 2013. 

In de volgende wijkkrant treft u de kalender 

ook aan.  

De activiteitenwerkgroep van de wijkraad 
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Beste lezer,

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid u “bij te

praten” over het Winkelcentrum Marsmanplein. 

Na een lange periode van bouwactiviteiten wordt

het eindresultaat steeds meer zichtbaar en betekent

dat 2013 het jaar gaat worden waarin een bestaand

winkelgebied veel meer allure krijgt door de 

prachtige toevoeging van de in stijl gebouwde 

woningen, winkels en winkelplein. 

Winkelcentrum Marsmanplein bestaat al sinds 1962

en werd als wijkwinkelcentrum toegevoegd aan de

eind vijftiger jaren gestarte uitbreiding van 

Haarlem Noord. Met de komst van het 

winkelcentrum was Delftwijk zo goed als compleet

en een opvallend groene en plezierige plek om te

wonen. Waaraan nog slechts mondjesmaat de nog

resterende lege plekken hun definitieve invulling

kregen, ik denk hier in het bijzonder aan het mooie

Limpershof. 

Het kan bijna niet anders dan dat de ondernemers

van het eerste uur toen net zo trots waren op hun

winkels en winkelcentrum als de huidige generatie

dit zal zijn met het vernieuwde Marsmanplein. 

Opvallend is dat er nog steeds winkels bestaan die

zich er toen der tijd hebben gevestigd. Vanuit de

jaren zestig bestaan nog steeds: Dierenshop van

den Berg – Snackroom De Marsman – Ton Chase

Doe Het Zelf en Platenzaak North End. Maar ook

Scharrelslager De Vleespot – Bmate Computers –

Toucha Mode – KOMPAS – Kapper Bert en 

Kapper Galjé by Robert draaien al tientallen jaren

mee. De ongekroonde koningin van dit illustere 

rijtje in zonder twijfel Lies van den Berg, die nog

immer vrijwel dagelijks aanwezig is, in haar zeer

goed gesorteerde dierenspeciaalzaak. 

Na zo’n jaar of veertig waarin de situatie min of

meer hetzelfde bleef, met dien verstande dat de

grote Sportwinkel Kennemer Intersport werd 

omgebouwd tot Postkantoor met nog een kleine

ruimte voor een videotheek, kwamen zowel de wijk

als het winkelcentrum kwalitatief onder druk te

staan. Ook werd het steeds lastiger om uit de soms

vrij kleine winkels een fatsoenlijk rendement te

halen en als ware het een natuurlijk proces 

ontwikkelde zich bij de Gemeente Haarlem plannen

om toch vooral voor Haarlem Noord – Noord een

solide winkelvoorziening te behouden. Het tijdperk

van de hoekwinkels ligt achter ons en ook de kleine

winkelstrips lijken in deze tijd kansloos in hun 

bestaan. Dient opgemerkt dat in de Waterbuurt 

een nog traditionele hoekwinkel bestaat, die het 

tegendeel bewijst, namelijk Groenten Speciaalzaak

Bulters. Blijft overeind dat de visie vanuit de 

Gemeente Haarlem de enig juiste is; creëer een

mooi winkelgebied met twee grote supermarkten,

AH en de PLUS in ons geval, en maak de winkels

zo groot dat ze interessant zijn voor ketens om er in

de mix met de bestaande winkels en zich nieuwe

vestigende speciaalzaken tot een zo aantrekkelijk

mogelijk winkelgebied van te maken. Het plan met

een visie was geboren. En vanaf 2002 is het werken

hieraan binnen de wijk gestart. Voor bewoners en

zeker ook ondernemers een zware langdurige 

wissel op de toekomst. Het leven werd er even niet

eenvoudiger door in Delftwijk. Gemeente, 

Wooncorporaties, Vastgoed, Nutsbedrijven en de

Wijkorganisaties gingen keihard aan de slag. 

Uitplaatsingen zorgden voor hoofdpijndossiers.

Echter het eindresultaat mag er zijn. Zowel de wijk

als het winkelcentrum worden telkens mooier en

alle voorgenomen plannen naderen hun voltooiing,

waardoor 2014 de geschiedenis in zal gaan als jaar

waarin Delfwijk Noord tot een van de mooiste

stadswijken van Nederland is omgetoverd. Het

Winkelgebied inclusief sociaal maatschappelijke

functies zal uiteindelijk de rol van het kloppend

hart gaan vervullen. Ondernemers, winkeliers-

vereniging en beheerders doen er van alles aan om

een verblijf binnen het winkelcentrum zo prettig

mogelijk te maken. Zij zullen blijven waken over

een heel, schoon en veilig winkelgebied. En zeker

op een mooie zomerse dag zie ik in mijn 

verbeelding een Italiaans aandoend plein dat 

uitnodigt tot het organiseren van vele evenementen

en misschien schallen ooit de mooiste aria’s van

Puccini en Verdi of Vivaldi ’s vier jaargetijden over

het plein. Delftwijkers koester uw Wijk en 

Winkelcentrum. Wees er zuinig op, houdt het netjes

en LEEFBAAR voor iedereen van kind tot 

bejaarde. Dat doel kunnen wij uitsluitend 

SAMEN waar maken. 

Daarna volgt Delfwijk Zuid! 
Met dank aan de Wijkraad, 

vriendelijk groetend 

Bert Buter, secretaris Winkeliersvereniging

Winkelcentrum Marsmanplein in beeld



Gemeente

Afdelingen 5115115

Handhaving 5114950

Sociale zaken 5114200

Stedelijke ontwikkeling 5113450

Zorg  en welzijn

Zorgbalans (thuiszorg) 8918918

Sociale hulpdienst Kontext 5433200

Meldp.kindermishandeling 088-7778000

Verslavingszorg Brijder 088-3583880

Centrum Jeugd en Gezin 088-9958484

Loket zorg/welzijn 5430990

Meldpunt zorg C.I.Z. 088-7891340 

MEE voor gehandicapten 088-6522522 

Huisvesting

Woonservice 

Kennemerland 5175600

Pre Wonen ( reparaties) 088-7700000

Ymere Haarlem 088-0008900  

Elan Wonen (reparaties) 5159898

Huurcommissie 0800-4887243

Diversen

Het Juridisch Loket 0900-8020

Sensoor tel. hulpdienst 5471471 

Dierenambulance 5246899

Dierenbescherming 5246899

Tafeltje Dekje maaltijden 5263026

Sjef’s maaltijdservice 5271169

Jongerencentrum Dw. City 5391061

Welzijnsorganisatie Dock 5436000

Vrijwillige Hulpdienst Noord 5436015

Hulpnummers Tel.gids 2012   pag. 620

Wijzigingen graag melden 

bij de redactie!
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Algemeen

Algemeen alarmnummer 112

Politie / wijkagen 0900-8844

Brandweer 5159550

Ambulancevervoer 5159595

Meldpunt leefomgeving 5115115  

Spaarnelanden / grofvuil 0900-8477  

GGD Kennemerland 7891600       

Meld misdaad anoniem 0800-7000

Huisartsen Catharinahuis

Dr. Botman 5255203

Dr. Wassenberg 5372817

Dr. Waas & Dr.Sernee 5372822

Apotheek Catharinahuis 5372363

Overige & ziekenhuizen

Dr. Kok 5370698

Dr. Van Dijk 5371507

Dr. Limmen 5255403

Ziekenhuis K.G. Noord 5453545 

Spoedpost K.G. Nrd/Zd 5453200

Verloskundepraktijk Noord 5372675

Doktersdienst algemeen 0900-1515

Fysiotherapie

Delftwijk 5381492

Smeets 5377069

Muiderslotweg 5381492

Nutsvoorzieningen

Storing gas/ elektra 0800-9009

P.W.N. storingsdient 0800-0232355

Urgente burenhulp

Mevrouw Senay Akka 06-40074451


