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Muurschilderingen

Streekproducten in Deventer

Als kind groeide ik in Deventer 
op: de oude binnenstad met z’n 
prachtige huizen en smalle straatjes 
was de ideale speeltuin voor een 
kind met geweldige verstop plek-
ken in een kruip-door-sluip-door 
omgeving.

Ik realiseerde me toen niet dat die 
oude binnenstad ook te maken had 
met het Hanzenetwerk. Zelfs later 
bleef de Hanze een abstract begrip: 
een soort samenwerking met z’n oor-
sprong in de vroege middeleeuwen 
tussen Europese steden? Mis schien 
is het de vanzelfsprekendheid van 
de omgeving van je kindertijd, maar 
ik stelde geen vragen. 

Nu ik al lang niet meer in een 
Hanze stad woon, besef ik me hoe 
bevoorrecht ik was om in zo’n omge-
ving op te groeien. En met de jaren 
komt ook de kennis van de beteke-
nis van de Hanze. Zeker in de huidi-
ge complexe en woelige tijd blijven 
voorbeelden van Euro pese samen-
werking zoals de Hanze inspireren: 
samen optrekken om gemeenschap-
pelijke doelen te be rei ken en samen 
sterk staan. Het spreekt tot de ver-
beelding in een tijd waarin dat alle-
maal niet zo vanzelfsprekend meer 
lijkt te zijn.

Het Hanze Interreg-project was 
bedoeld om grensoverschrijdend 

aanbod voor bezoekers te ontwik-
kelen ter versterking en verdieping 
van de al bestaande Hanzesteden. 
Persoonlijk vind ik de muur  schilder-
ingen een machtig mooi voorbeeld 
van de uitkomsten van dit project: 
het was een uitdaging op zich om 
plekken te vinden, vergunningen te 
verkrijgen en antwoord te geven op 
vragen van welstandscommissies 
etc.

Het heeft wat voeten in aarde gehad, 
maar het resultaat is er ook naar: 
Een prachtige en vernieuwende 
fietsroute, muurschilderingen, een 
fan tas tisch trainings pro gramma, 
aller lei nieuwe producten en bele-
vingen en heel veel aandacht voor 
al dit moois in de media. Dankzij 
de veerkracht, flexibiliteit en inzet 
van velen in een voor de sector hele 
uitdagende tijd, is het project tot 
een goed einde gebracht. Ik hoop 
dat bewoners en bezoekers nog lang 
blijven genieten van alle mooie toe-
voegingen!

Met vriendelijke groet,
Herre Dijkema,
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

Grote prestatie
Herre Dijkema

Directeur Toerisme Veluwe 
Arnhem Nijmegen 
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In Harderwijk

Ontwikkeling
Hanzesteden Fietsroute
Het lijkt zo gemakkelijk: een fietsroute ontwikkelen, 
zeker met het knooppuntensysteem.

Je zet de nummers van de fiets-
knooppunten achter elkaar en je 
hebt een route gemaakt. Toch gaat 
achter het ontwikkelen van zo’n 
route heel wat werk schuil. Vragen 
als: “Wat is het thema van de rou-
te en wat zijn de mooiste plekjes?” 
moeten worden beantwoord. Dat al-
les vergt nauwgezette afstemming 
met gemeenten en marketeers die 
daarbij zijn betrokken. Uiteindelijk 
heeft het geleid tot een fantastische 
grensoverschrijdende route van 
450 kilometer.

De route is verdeeld in acht etappes: 
zo is het ook mogelijk om een klein 
stukje van de route te volgen. Bij de 
route is ook nog een Hanzerondje 

per stad gemaakt, gewoon voor als 
je er even op uit wil en wat meer 
van het achterland van de Hanze-
steden wil ontdekken. De Hanze-
steden fietsroute groeide uit tot de 
ruggengraat van het project. 

Andere belevingen die we realise-
ren koppelen we aan de route. De 
route met daarbij allerlei tips en 
feitjes hebben we vertaald in een 
handzaam boekje. Een schot in 
de roos! De routeboekjes gaan als 
warme broodjes over de toonbank. 
Naast het boekje maakten we ook 
een web site: hanzestedenfietsroute.nl. 
Hierop staat alles over de fiets route, 
de muurschilderingen, de luister-
verhalen, etc.
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Inspiratie op www.hanzestedenfietsroute.nl
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Wat was het doel van het opleidingsprogramma?
In de Hanze Social Media Challenge werkten onderne-
mers uit de verschillende Hanzesteden 30 dagen lang 
aan digitale gastvrijheid door de inzet van sociale me-
dia voor hun bedrijf. Het doel van de challenge was om 
de ondernemers tips en inzichten te geven over hoe ze 
meer interactie, betere gastvrijheid, meer zichtbaar-
heid en uiteindelijk meer omzet kunnen krijgen, ook 
door gebruik te maken van de Hanze thematiek. 

Wie waren de deelnemers?
De challenges werden georganiseerd per deel nemende 
Hanzestad. De deelnemers waren ondernemers uit de 
Hanzesteden in de breedste zin van het woord. Van 
mede werkers van winkels, pensions, restaurants, mu-
sea, speeltuinen, campings tot medewerkers van toeris-
tische informatiepunten.

Hoe ga je eigenlijk om met de 
Duitse en respectievelijk de Neder-
landse gast? Wat is die Hanze ei-
genlijk precies en hoe gebruik je 
dat om je bedrijf aantrekkelijk te 
presenteren?

Aanvankelijk hadden we een mooi, 
traditioneel trainingsprogramma 

Hester Timmerman
Trainer

Waren er verrassende inzichten voor u?
In elke groep zijn er lezers en er zijn deelnemers die vol-
uit gaan. Wat ik leuk vind, is dat de mensen die echt 
hebben deelgenomen en de taken hebben uitgevoerd, 
echt veel zichtbaarder zijn. Wat ik altijd zeg aan het be-
gin van de kick-off is: “Alles waar je aandacht aan be-
steedt groeit.” Dat is echt waar.  

Hoeveel voorkennis hadden ze over de Hanze?
In het algemeen wisten de Nederlandse deelnemers 
niet veel over de Hanze en de Hanzesteden. Zij waren 
zich niet bewust van het positieve beeld dat aan de 
Hanze steden kleefde. En ook niet hoe goed zij dit als 
onder nemers zouden kunnen gebruiken om hun zicht-
baarheid te vergroten. De Duitse deelnemers wisten 
meer over de Hanze. 
 
Wat heeft u hier persoonlijk van geleerd?
Dat elke Hanzestad anders is, ondanks haar Hanze 
achter grond. En dat de deelnemers elkaar in sommige 
steden kennen en in andere niet. Hanze is nog te onbe-
kend onder de inwoners van de Hanzesteden zelf. Als 
iets breed gedragen en gepubliceerd wordt, kom je ver-
der.

Trainingsprogramma

“Wat ik altijd zeg aan het begin van de kick-off is: ‘Alles 
waar je aandacht aan besteedt groeit.’ Dat is echt waar.”

in gedachten. Door Covid werden 
we gedwongen om te zoeken naar 
andere oplossingen. We bedachten 
de Hanze challenges: een maand 
lang dagelijkse korte opdrachten 
over hoe je grensoverschrijdend 
gastvrij kan zijn en social media 
kan inzetten om je eigen Hanzestad 
en bedrijf te position eren. De chal-

lenges werden voorafgegaan door 
een online kick off. Daarin stond 
steeds een aspect van de Hanzege-
schiedenis centraal. 

Om het af te maken organiseerden 
we enkele grensoverschrijdende 
bijeenkomsten en maakten we een 
aantal podcasts over de Hanze.

Nina Krokow
Trainer

Waarom was het nodig de deelnemers te trainen?
De meeste mensen associëren gastvrijheid vooral met 
vriendelijk zijn en aandacht hebben voor de behoeften 
van de gast. In feite gaat het echter om een hele klant-
ervaring die zich niet beperkt tot één vriendelijk con-
tact tussen mensen. 

Gastvrijheid wordt in verschillende culturen ook an-
ders ervaren. Sommige dingen zijn duidelijk, andere 
niet. Wat in het ene land als gastvrij wordt beschouwd, 
lijkt niet noodzakelijk gastvrij voor een buitenlander. 

We bedachten een Duits-Nederlandse Hospitality Chal-
lenge om de deelnemers bewust te maken van het brede 
spectrum van gastvrijheid. Door samen met de cursis-
ten na te denken over hun eigen gedrag, houding en 
kennis van de Duitse gasten en vice versa willen we de 
ervaring van de gasten verbeteren.

Waar heeft u met hen aan gewerkt?
De Hospitality Challenge had betrekking op vier be-
langrijke onderwerpen: gastvrijheid, communicatie en 
taal, klachten en de Hanzegeschiedenis van de stad. Ge-
sprek hierover en uitwisseling van kennis over hoe gast-
vrijheid wordt beleeft in andere culturen zorgde voor 
een extra dimensie.

Wat wisten de deelnemers al over de Nederlanders?
Duitsers houden van Nederlanders en staan positief 
tegenover de gemoedelijke mentaliteit van hun 
buren. Natuurlijk denken mensen veel te weten over 
Nederlanders, maar ook Duitsers maken fouten als ze 
gasten uit het buurland benaderen. Vaak herkennen 
we bezoekers uit het buurland alleen al aan de manier 
waarop ze gekleed zijn en of we al dan niet een fietshelm 
dragen. Maar er zijn veel dingen die mensen niet van 
elkaar weten. 

De veronderstelling dat iedere Nederlander Duits ver-
staat is net zo achterhaald als de overtuiging dat Duit-
sers geen Engels spreken. Ook is er weinig kennis over 
de Hanzegeschiedenis van de steden in Nederland die 
ons in de oudheid verenigden.

Wat zijn de kenmerkende verschillen tussen Duits en 
Nederlands front office personeel?
Mijn ervaring is dat Duits front office personeel zelfbe-
wuster is in de benadering van de gast, terwijl Neder-
landers zich richten op de bewegingsvrijheid van de 
gast en zich passiever opstellen. Hetzelfde geldt voor ta-
felbediening in een restaurant. Terwijl je in Nederland 
te maken hebt met vijf verschillende mensen die iets 
aan tafel doen, informeert in Duitsland één gastheer of 
gastvrouw regelmatig of alles naar wens is. 

Wat was de feedback aan het einde van de opleiding? 
Ik denk dat de interactieve gastvrijheidstraining zeer 
goed is ontvangen en dat iedereen waardevolle ver-
beterpunten voor zichzelf of zijn werkomgeving heeft 
kunnen meenemen. Het delen van echte ervaringen en 
anekdotes over de valkuilen in de omgang met interna-
tionale gasten was bijzonder inspirerend.

“Wat in het ene land als gastvrij wordt beschouwd, 
lijkt voor een buitenlander niet noodzakelijk gastvrij.”
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Oerblond 
Hanze bier

Hanze koekjes

Dat is nog niet zo makkelijk, zeker niet in tijden dat ondernemers door 
Covid wel andere zaken aan hun hoofd hebben. Toch is het gelukt. Onge-
veer 20 nieuwe en super gevarieerde Hanzeproducten zijn met een beetje 
(financiële) hulp op de markt gekomen. Van koekjes tot bier en van kwar-
tetten tot stadswandelingen. Allemaal dragen ze een klein beetje bij aan 
het versterken van het Hanzegevoel!

Kwartet “In de 
Voetsporen van 
de Hanze”

Product
ontwikkeling
Lukt het ook om ondernemers en andere orga-
nisaties producten te laten ontwikkelen met een 
grensoverschrijdend karakter? 

Patricia Koenen
Wirtschaftsförderungs- und Stadt-
marketing-Gesellschaft Emmerich 

am Rhein mbH

Hoe heeft u het Interreg-project erva-
ren? Wat waren uw verwachtingen, wat 
is er uitgekomen?
Het was mijn eerste deelname aan 
een Interreg-project, dus ik was erg 
enthousiast over wat mij te wach-
ten stond. Aangezien het project 
gaat over het zichtbaar maken van 
de Hanze, hoopte ik van tevoren dat 
we in Emmerich am Rhein met ge-
richte maatregelen een deel van de 

Hanzegeschiedenis weer zichtbaar 
zouden kunnen maken. In het alge-
meen ben ik zeer tevreden over wat 
we met zijn allen hebben bereikt 
in de grensoverschrijdende samen-
werking.

Waren er bijzondere hoogtepunten?
Voor mij was de Hanze muurschil-
dering een absoluut hoogtepunt. 
Het is heel indrukwekkend om te 
zien dat een dergelijk kunstwerk in 
veel deelnemende steden wordt ge-
realiseerd. Het is een absolute blik-
vanger.

Hoe werd het project in Emmerich am 
Rhein ervaren?
Er is veel gebeurd in Emmerich am 
Rhein als gevolg van het project. 
De brochure en de Hanze-fietsroute 
zijn hier zeer gewild. De Hanze is 
echter het meest zichtbaar door de 
muurschilderingen en welkomst-
borden die zijn aangebracht. In de 
Nederlandse steden is de Hanze 
zeer aanwezig en dat is meteen te 
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zien. Emmerich werd voor 97% ver-
woest in de Tweede Wereldoorlog. 
Daardoor is er in Emmerich weinig 
zichtbaar van de Hanze, dus we zijn 
blij dat we met dit project weer een 
stukje dichter bij het doel zijn geko-
men om de Hanzegeschiedenis van 
Emmerich am Rhein weer tot leven 
te brengen. 

Een blik op de toekomst: moet er nog 
een soortgelijk project komen?
De medewerking van alle betrok-
kenen was geweldig. Tijdens veel 
bijeenkomsten konden we ideeën 
uitwisselen met onze Nederlandse 
collega’s en leren over de verschil-
len tussen Duitse en Nederlandse 
toeristen. Het project heeft ertoe 
bijgedragen dat de Hanze ook aan 
Duitse zijde zichtbaarder is gewor-
den. Een vervolgproject ter onder-
steuning van de Hanze zou zeker 
een goede zaak zijn.

Ervaringen van een 
projectpartner
“De Hanze is echter het meest zichtbaar 
door de muur schilder ingen en 
welkomstborden die zijn aangebracht.”
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Marketing /
Communicatie –
Online en Offline

Bereik print 

17.912.933

Bereik online

8.073.491

EROPUIT KAMPIOEN | 59

FIETSEN

Door stad en land rond Arnhem en Nijmegen, of van Hanzestad 

naar Hanzestad met zelfs etappes over de grens: deze zomer gaan 

we nét even verder op de fiets! 

Zomer
OP DE FIETS
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Out of Home Media 

13.840
OOH-spots

Out of Home Media

7.800
freecards

Websites

179.156
impressies

Diese Postkarte wird kofinanziert durch das INTERREG-Programm Deutschland-Niederlande 

im Rahmen des Projekts Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Hansestädte.

Entdecken Sie den
neuen HanseRadweg!

hanse
StädtE Ab auf’s Rad!
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Bereik
influencer

152.979

EROPUIT KAMPIOEN | 63

62

ANWB SAMEN MET HANZESTEDEN MARKETING

ANWB SAMEN MET HANZESTEDEN MARKETING
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8 ETAPPES 

Van Hanzestad naar 
Hanzestad

Langs de Rijn en de IJssel: de Hanzesteden Fietsroute volgt 

het water tussen het Duitse Neuss en Hanzestad Harderwijk. 

Vind je 450 km te lang? Ga dan voor een losse etappe! 

ETAPPE 1
NEUSS–WESEL (D)
Het Duitse Neuss is een prach-

tige stad aan de Rijn met 

oude pakhuisgebouwen, een 

grote binnenhaven en histo-

rische bezienswaardigheden. 

Eindpunt is Wesel: bezoek de 

beroemde kathedraal en het 

LVR-Niederrheinmuseum. 

ETAPPE 2
WESEL–KALKAR–EMMERICH AM RHEIN (D) 

Je fietst richting de middeleeuwse stad Kalkar 

met het prachtige dorpje Grieth in zijn kielzog. De 

Rijn bracht in Emmerich am Rhein handel en wel-

vaart, maar ook verwoesting en watersnood. Nu is 

het vooral genieten op de promenade op de kade.

1 2

ETAPPE 3
EMMERICH AM RHEIN (D)–NIJMEGEN 

Je steekt de grens over en verkent een deel 

van Oost-Gelderland, bijvoorbeeld het leuke 

plaatsje Tolkamer. Deze tocht eindigt in de 

oudste stad van Nederland, Nijmegen, waar-

van de historie teruggaat naar de tijd van de 

Romeinen. 

ETAPPE 4
NIJMEGEN–ARNHEM–DOESBURG

Het startpunt van deze etappe is  

Nijmegen. Een mooie route naar Arnhem 

volgt, om vandaaruit door te fietsen 

naar cultureel Doesburg.

ETAPPE 5
DOESBURG–ZUTPHEN–DEVENTER

Vanuit Doesburg fiets je via torenstad 

Zutphen naar eigenzinnig Deventer, 

waar je het grootste en gezelligste  

Hanzemarktplein van Nederland vindt. 

De wegen en paden onderweg zijn 

adembenemend. 

ETAPPE 6
DEVENTER–HATTEM–ZWOLLE 

De IJssel wijst je vanuit Deventer 

de weg naar Hattem en Zwolle. 

Landgoederen en (fiets)pontjes zijn 

onderdeel van deze mooie route. 

Eindpunt is Hanzestad Zwolle, met 

het in het oog springende Museum 

de Fundatie. 

ETAPPE 7
ZWOLLE–HASSELT–KAMPEN

Een mooie route door de regio IJsseldelta: van de 

creativiteit in Zwolle fiets je via bedevaartsoord 

Hasselt naar nautisch Kampen, de thuishaven van 

het replica-schip de Kamper Kogge.

ETAPPE 8
KAMPEN–ELBURG–HARDERWIJK

Binnen een paar kilometer kan het land-

schap er op deze etappe compleet anders 

uitzien. Ontdek ook vissers- en vestingstad 

Elburg en eindig de Hanzesteden Fiets- 

route in heerlijk Harderwijk.

Bij elke Hanzestad 
is er ook een 

Hanzerondje om te 
fietsen!

hanzestedenfietsroute.nl

Kijk 

vóórdat je naar  

Duitsland afreist op

 anwb.nl/reiswijzer

wat de maatregelen en 

adviezen zijn voor 

 reizen over de  

grens. 
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Hanzesteden Fietsroute
De Hanzesteden Fietsroute is 450 km lang 

en opgedeeld in acht etappes. Knooppunten 

wijzen je de weg tussen het Duitse Neuss en 

Harderwijk, en alle mooie Hanzesteden daar-

tussen. Kijk op  hanzestedenfietsroute.nl 

voor alle route-informatie.

Neuss

Wesel

Emmerich 
am Rhein

Zwolle

Doesburg

Zutphen

Hattem

Elburg

Bereik
persberichten

25.563.500

Free
publicity /
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Muurschildering
in Harderwijk

Muurschildering
in Deventer

Muurschilderingen

Detail van muurschildering in Maasbommel

Kleuren mengen we net als de oude meesters op de 
muur. Dat geeft onze werken een unieke uitstraling.
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Wat zit er achter de naam
“De Strakke Hand”? 
Aan het begin van het millenni-
um maakten enkele vrienden en ik 
muurschildering met spuitbus als 
hobby. Steeds vaker werd ons dan 
gevraagd dit in opdracht te doen. 
Dit ging van houten hekken tot een 
trap in een bedrijf. We schilderden 
de trap met kleine penselen waarin 
de kaften van boeken werden ver-
werkt. Dit schilderij werd 100.000 
keer bekeken op Facebook, ver-
scheen in het Linda magazine en 
in verschillende woonidee bladen. 
Omdat we met uiterste precisie 
hadden geschilderd, werd de naam 
De Strakke Hand geboren. 

Hoe ben je op het idee gekomen om 
muren te schilderen? 
De door ons ontworpen trap leid-
de vervolgens tot grotere buiten-
projecten. De opdrachten werden 

steeds groter en het bedrijf groeide 
van drie personen naar twaalf werk-
nemers. Al snel verdwenen de spuit-
bussen helemaal. We werken alleen 
nog maar met roller, kwast en pen-
seel. Kleuren mengen we net als 
de oude meesters op de muur. Dat 
geeft onze werken een unieke uit-
straling. Wij schilderen nu viaduc-
ten, tunnels, flats, huizen, olietanks, 
hotels, nieuwbouwprojecten en nog 
veel meer.  

Met welke uitdagingen wordt u 
geconfronteerd bij het maken van 
muurschilderingen? 
Er zijn talloze uitdagingen: bijvoor-
beeld het slechte weer, de uitvoe-
ring van het schilderij in detail, 
maar vooral de organisatie. Bij elk 
project zijn veel partijen betrokken, 
zoals lokale overheden, bewoners, 
vastgoedeigenaren, opdracht gevers, 
enz. Het gebeurt dus regelmatig dat 
er op het laatste moment aanpassin-
gen en wijzigingen moeten worden 
aangebracht. Dit is niet gemakke-
lijk, maar we zijn gewend snel en 
flexibel te zijn. Het eindresultaat is 
het altijd waard.

Wat was er uitdagend aan dit project?
We maakten een groot aantal muur-
schilderingen binnen een relatief 
korte tijd. Vaak ook nog in histori-
sche en soms monumentale bin-
nensteden. Voor veel van de Hanze-
steden was dat nieuw. Daardoor was 
veel gesprek en toelichting nodig.

Wat wil je bereiken met de 
muurschilderingen? 
Wij werken niet vanuit een overtui-
ging of met een directe boodschap. 
We hebben een fijn team en we wil-
len iets unieks creëren. Onze wer-
ken zijn te zien in heel Nederland 
en ook in het buitenland, en daar 
krijgen we veel erkenning voor. Dat 
maakt je gelukkig. Om samen met 
geweldige mensen iets te creëren 
en iets blijvends achter te laten. 
Iets dat zichtbaar is en zijn stempel 
drukt op het straatbeeld.

Michiel Meuleman van 
“De Strakke Hand” 
vertelt daarover.

Als de fietsroute de ruggengraat 
van het project is, dan zijn de muur-
schilderingen het vlaggenschip. 
In zoveel mogelijk steden worden 
door “De Strakke Hand” muurschil-
deringen gerealiseerd in de stijl van 
de oude meesters en altijd met een 
kwinkslag naar het heden.



Bedankt Danke
Ik bespeur bij mijzelf de neiging om te kijken 
naar wat er niet is gelukt in zo’n project: “Wat 
is het jammer dat sommige bijeenkomsten niet 
door konden gaan en wat gooide Covid soms roet 
in het eten om elkaar grensoverschrijdend te 
ontmoeten. We hadden het project misschien op 
een andere manier beter kunnen organiseren en 
wat was het eindeloos veel ingewikkelder om die 
muur schilderingen te realiseren dan van tevoren 
verwacht…”

Dan vergeet je zomaar om te zien wat we geza-
menlijk wel hebben bereikt. Want die fietsroute, 
die is er! 

We hebben Hanzebier en Hanzekoekjes, nieuwe 
plattegronden en een Hanze escaperoom! We heb-
ben routeboekjes, muurschilderingen, een VR app 
en een fantastisch trainingsprogramma achter de 
rug. En wat hebben we veel publicitaire aandacht 
weten te creëren voor de grensoverschrijdende 
Hanze!

Nog belangrijker: we hebben het samen gedaan. 
Wat is er op veel verschillende manieren en in 
veel verschillende samenstellingen ook in steen-
kolen-Duits en -Nederlands gewerkt aan allerlei 
onderdelen van het project om gezamenlijk te 
komen tot een mooi resultaat! Daarom hartelijk 
dank aan iedereen die daaraan een bijdrage heeft 
geleverd.

Sarel Tempelman
Projectmanager

Ich entdecke bei mir eine Tendenz, auf das zu 
schauen, was bei einem solch großen Projekt 
nicht funktioniert hat: „Schade, dass einige 
Treffen nicht stattfinden konnten und dass 
Covid manchmal ein Hindernis für grenzüber-
schreitende Begegnungen darstellte. Wir hätten 
das Projekt vielleicht anders besser organisieren 
können. Wie unendlich komplizierter es war, die-
se Wandbilder zu realisieren, als wir im Vorfeld 
erwartet hatten…“

Dann vergisst man zu sehen, was wir gemeinsam 
erreicht haben. Denn der Radweg ist da!

Wir haben Hanse-Bier und Hanse-Kekse, neue 
Karten und sogar einen Hanse-Escaperoom! Wir 
haben Routenbücher, Wandbilder, eine VR-App 
und ein fantastisches Schulungsprogramm ent-
wickelt. Und was für eine Werbung wir für die 
grenzüberschreitende Hanse gemacht haben!

Und was noch wichtiger ist: Wir haben es ge-
meinsam realisiert. Wie viel Arbeit wurde auf 
viele verschiedene Arten und in vielen verschie-
denen Versammlungen, auch in grobem Deutsch 
und Niederländisch, an allen möglichen Teilen 
des Projekts geleistet, um gemeinsam ein großar-
tiges Ergebnis zu erzielen! Deshalb vielen Dank 
an alle, die dazu beigetragen haben 

Sarel Tempelman
Projektmanager

Sarel Tempelman
Projectmanager


