
Nelson Mandelabrug donderdag weer in gebruik
Vanaf donderdag 26 januari 19.00 uur is 
de Nelson Mandelabrug weer open. Dit 
betekent dat fi etsers en voetgangers 
weer gebruik kunnen maken van de 
brug en dat de NS treinen weer stoppen 
op station Zoetermeer. Vanaf vrijdag 
stopt ook de RandstadRail weer bij de 
halte Driemanspolder en rijden er geen 
pendelbussen meer.

Werkzaamheden
Nog niet alle werkzaamheden zijn klaar. 
Daarom blijft de Zuidweg deels afgesloten 
en kunnen de bushaltes langs de A12 en 
bij de Zuidweg nog niet gebruikt worden. 
Er wordt ook nog gewerkt aan het � etspad 
Nootdorpsepad. Deze werkzaamheden zijn 
in de loop van februari klaar. 

Veiligheid
De Nelson Mandelabrug is sinds 2 
december gesloten vanwege de veiligheid. 
De delen van de brug boven het NS-spoor 

en de Zuidweg worden extra ondersteund. 
Het brugdeel boven de A12 is vervangen 
door een noodbrug. ‘Daarmee kunnen we 
de Nelson Mandelabrug nu weer veilig 

openstellen.’ laat wethouder Marijke van 
der Meer (Openbare Ruimte) weten.
Kijk voor meer informatie op 
www.zoetermeer.nl/mandelabrug. 
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Nieuwe 
initiatieven in de 
Binnenstad

Drie nieuwe initiatieven van 
mboRijnland zorgen voor meer 
levendigheid in de Binnenstad 
aan de Warande: cadeaushop de 
Giftstore, eetgelegenheid Da’s Mooi 
en een Kinder Plaza. Wethouder Jan 
Iedema: ‘Dit is een prachtige plek 
waar scholieren ervaring kunnen 
opdoen. Maar mboRijnland werkt ook 
samen met organisaties in de wijk 
zoals Stichting Piëzo. Zo wordt er 
regelmatig voorgelezen in de Kinder 
Plaza, vergadert het wijkteam in het 
restaurant en zullen er binnenkort 
kinderfeestjes worden georganiseerd 
voor wijkbewoners voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is. Het mes snijdt zo 
aan twee kanten.’ 
Kijk voor meer nieuws en de laatste 
ontwikkelingen op 
binnenstad-zoetermeer.nl.

Nieuw uiterlijk 
voor wijkwebsite 
Noordhove en 
Seghwaert
De wijkwebsite van Noordhove en 
Seghwaert heeft een nieuw en fris 
uiterlijk gekregen. Op de nieuwe 
wijkwebsite is informatie te vinden over 
de wijk, over de mensen die voor de 
wijk werken (het wijkteam) en welke 
activiteiten er in de wijk zijn. Noordhove 
en Seghwaert zijn de eerste wijken met 
een wijkwebsite in de nieuwe stijl. In de 
loop van 2023 krijgen alle wijkwebsites 
een nieuw uiterlijk. 

Neem een kijkje op de nieuwe website: 
noordhoveseghwaert.zoetermeer.nl
en meld u meteen aan voor de 
wijknieuwsbrief!

Weet u hoeveel bomen er zijn in Zoetermeer? Ontdek 
het met de online bomenmeter 

Om het aantal bomen in Zoetermeer 
goed in de gaten te houden, is er de 
online bomenmeter. Zo ziet u direct 
hoeveel bomen er in Zoetermeer zijn. 
De bomenmeter telt alleen de bomen 
die in bezit zijn van de gemeente en in 
de bebouwde wijken staan. Bomen in 
de buitengebieden, parken en tuinen 
tellen niet mee. Ook ziet u maandelijks 
of er meer of minder bomen zijn dan op 
1 juni 2022, omdat het huidige college 
heeft beloofd dat er aan het einde van 
de bestuursperiode meer bomen zijn dan 
aan het begin.

Nieuwe bomen
Wethouder Marijke van der Meer 
(Openbare Ruimte): ‘Hoewel de 
bomenmeter zich richt op aantallen, gaat 
het bij het bomenbeleid niet alleen om 
kwantiteit. Kwaliteit is zeker zo belangrijk. 
We kijken goed naar het soort en type 
bomen bij het aanplanten ervan. Ook de 
locatie waar de nieuwe bomen worden 
geplant is van groot belang, zodat de 
bomen goed kunnen groeien en niet de 
fouten uit het verleden worden herhaald.’

De online bomenmeter
De bomenmeter vindt u op 
www.zoetermeer.nl/bomen en wordt 
iedere dag bijgehouden. 

Zoetermeerse 
gemeentepenning 
voor de heer Wajon
De heer Ignas Wajon ontving 
donderdag 19 januari 2023 de 
Zoetermeerse gemeentepenning uit 
handen van burgemeester Bezuijen. 
Al heel veel jaren zet de heer Wajon 
zich, onder meer via de Stichting 
Jong Perspectief, vrijwillig in voor 
kinderen en jongeren in Zoetermeer en 
omgeving om hun te helpen bouwen 
aan hun toekomst.

Foto: Remco Koers

Wethouder Marijke van der Meer bij haar 
favoriete boomsoort, een Kaukasische 
Vleugelnoot

Eenzaamheid 
in beeld
Eenzaamheid komt veel voor, ook in 
Zoetermeer. Toch wordt er niet vaak over 
gesproken. Daar brengen zes dappere 
Zoetermeerders verandering in. Met het 
project ‘Eenzaamheid in beeld’ vertellen 
zij in korte � lms wat eenzaamheid met 
hen doet en hoe zij hun situatie hebben 
verbeterd.

Maak eenzaamheid bespreekbaar
De � lms zijn gemaakt door Zoetermeer 
Actief. Hans van Reeuwijk, een 
vrijwilliger die zich vaker inzet voor 
de Community tegen eenzaamheid, 
interviewde de zes Zoetermeerders. Ook 
zes organisaties die betrokken zijn bij 
het thema eenzaamheid hielpen mee. 
Zo zorgen we samen dat eenzaamheid 
in Zoetermeer besproken wordt. ‘Wij 
hopen dat de mensen die zich eenzaam 
voelen, door de � lms een haakje vinden 
om erover te praten’, vertelt Hans van 
Reeuwijk. 

Aftrap
Op 18 januari was 
de of� ciële aftrap, 
waar ook wethouder 
Ter Laak aanwezig 
was. De eerste � lm 
werd getoond en is sindsdien ook online 
te bekijken via YouTube. U kunt de QR-
code scannen. Op 
www.zoetermeertegeneenzaamheid.nl
leest u meer over ‘Eenzaamheid in 
beeld’. 

Wethouder Ter Laak, Mark Neijssel, 
deelnemer Marije, deelnemer Christa, 
Hans van Reeuwijk, deelnemer Truus, 
deelnemer Kevin
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Van de gemeenteraad

Colofon Stadsnieuws
Gemeente Zoetermeer
Engelandlaan 502
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

www.zoetermeer.nl
/gemzoetermeer 
/gemeentezoetermeer
WhatsApp 06-55449955
14 079 

Publieksplein
Uitsluitend op afspraak 
Engelandlaan 502

  www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie
14 079

Meldingen openbare ruimte
www.zoetermeer.nl/contactformulier 

  Spoedmeldingen:
tussen 17.00 - 08.00 uur en in het weekend 
14 079

Wegwerkzaamheden 

  www.zoetermeer.nl/
wegwerkzaamheden

Meldpunt Veilig Thuis 

  0800-2000
24 uur per dag/7 dagen per week. 

www.veiligthuishaaglanden.nl 

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren 
088 - 900 4000

Contact redactie
redactie@zoetermeer.nl

Maandag 30 januari: raadsvergadering
Op maandagavond 30 januari neemt 
de gemeenteraad weer besluiten. De 

raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal. U 
bent van harte welkom om deze vergadering te volgen 
vanaf de publieke tribune. Ook kunt u meekijken via de 
internetuitzending. 

Onderwerpen en internetuitzending
U kunt vast kijken welke onderwerpen er die avond 
worden besproken. De meest actuele agenda en 
stukken vindt u onder ‘Agenda’s en raadsinformatie’ 
op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u de 
vergadering ook live volgen via internet. Alle raads- en 
commissievergaderingen zijn daar ook (met ondertiteling) 
terug te kijken. 

Vragen of suggesties?
Heeft u een vraag, wens of suggestie? Dat kunt u tijdens 
vergaderingen van de gemeenteraad of raadscommissie 
laten weten. U maakt dan gebruik van uw spreekrecht. 
Aanmelden hiervoor kan tot op de dag van de 
vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. Stuur hiervoor een 
e-mail aan grif� e@zoetermeer.nl. De grif� e neemt dan 
contact met u op. Wilt u weten of dit iets voor u is? Meer 

informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad 
onder ‘Denk & doe mee’.
Wilt u niet in beeld komen, maar wel gebruikmaken van 
uw spreekrecht? Stuur de gemeenteraad dan een e-mail 
via grif� e@zoetermeer.nl. 

Ontvang de nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de 
raad? Meld u dan via de website aan voor de nieuwsbrief. 
Na elke raadsvergadering krijgt u dan het laatste nieuws 
over de besluiten van de gemeenteraad per e-mail. 

Volgt u de raad al?
 GemeenteraadZoetermeer 
 @raadzoetermeer

Raadsleden denken 
graag mee
De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden. Dit zijn 
allemaal Zoetermeerders die graag met u meedenken. 
U kunt hen -of de fracties- altijd vragen stellen of een 
afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Kijk eens 
op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad onder ‘Over de 

raad’ om te zien wie de raadsleden zijn en hoe u contact 
kunt opnemen. 
Wilt u de hele gemeenteraad iets laten weten of een vraag 
stellen, dan kunt u de grif� e mailen of bellen. Tenslotte is 
de gemeenteraad er voor u!

Denk & doe mee 
Ook u kunt meedenken en meedoen met de raad. 
Enkele mogelijkheden:

• vertel raadsleden wat ú belangrijk vindt;
• ontmoet raadsleden bij u in de buurt of op (bewoners)

bijeenkomsten en ga in gesprek;
• maak een afspraak met een raadslid of politieke 

partij;
• geef informatie: mail of schrijf een brief aan de raad;
• kom inspreken;
• nodig raadsleden uit;
• dien een burgerinitiatief in.

Kijk voor meer informatie op 
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad.

Bent u op zoek naar leuke en 
sportieve activiteiten om in het 
weekend te doen in 
Zoetermeer? Of u nu op zoek 
bent naar een dagje uit met uw 
gezin, een middag wilt spor-
ten, of gewoon lekker wilt 
ontspannen. In Zoetermeer kan 
het allemaal!

Gratis buitensportplekken
Wist u dat Zoetermeer vier 
buitensportplekken heeft waar 
u gratis kracht- en cardio oefe-

ningen kunt doen? Er zijn grote 
buitensportplekken met onder 
andere een hardloopbaan of 
juist apparaten voor krachttrai-
ning. Iedereen mag gebruik-
maken van de 
buitensportplekken. Op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
buitengyms ziet u waar deze 
sportplekken zijn. 

Beleef een avond vol 
sportplezier 
Kom naar de gratis Sportinstuif 

Beleef een sportief weekend in 
Zoetermeer

voor volwassenen en geniet 
van een avond vol sportplezier. 
Hier kunt u voetballen, tafel-
tennissen, (kick)boksen, dansen 
en meer. Na afl oop krijgt u een 
gratis drankje. U kunt alleen 
komen, maar ook met vrienden 
en/of familie. Aanmelden is 
niet nodig. De Sportinstuif is 
op vrijdag 27 januari van 19.00 
tot 21.00 uur in de Cor van 
Zijpzaal. 

Wilt u meer weten over deze 
activiteiten, of ontdekken wat 
er nog meer te doen is in 
Zoetermeer? Op 
www.zoetermeerisdeplek.nl 
staan nog veel meer tips!

Nationaal 
Theater weekend
De grootste hits 
van Frank Sinatra, zoals My 
Way en Fly Me To The Moon 
staan in ons collectieve geheu-
gen gegrift. Tijdens de show 
Sinatra – Under His Skin wor-
den zijn grootste hits opge-
voerd door Jim Bakkum en de 
Dutch Concert Big Band. 
Sergio Vyent vertelt van alles 
over het leven, de geheimen 
en schandalen van Sinatra. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op  
www.zoetermeerisdeplek.nl/
theaterweekend.

Foto: Stadstheater Foto: Gemeente Zoetermeer

De foto van de week is een wit winterland-
schap. Deze prachtige foto is gemaakt 

door @piece_of_nature_gill. Heeft u ook een 
prachtige foto in Zoetermeer gemaakt? Deel ‘m 
dan met #zoetermeerisdeplek en wie weet staat 
uw foto hier volgende week! 

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

28
jan

Heeft u een opmerking, vraag of suggestie? Neem contact op met de redactie van 

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

www.zoetermeerisdeplek.nl

@zoetermeerisdeplek

Zoetermeer is de plek
Of u nu op zoek bent naar vrĳ etĳ dsbeste-
ding, woonplezier, wilt ondernemen of 
studeren: Zoetermeer is de plek!

WK 4

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U DÉ PLEK?

We nodigen inwoners, bezoekers, 
studenten en bedrijven in 
Zoetermeer van harte uit om te 
laten zien hoe veelzijdig de stad is. 

Heeft u vragen over Bureau 
Citymarketing Zoetermeer? We 
gaan graag met u in gesprek via 
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

26 - JAN - 2023
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Waarom heb je gekozen voor dit 
vrijwilligerswerk?
‘Voor mijn pensioen werkte ik als jurist bij 
de rijksoverheid. Toen vond ik het al leuk 
om in mijn vrije tijd op een basisschool 
kinderen te helpen met taal. Vaak ging 
het om kinderen van ouders die slecht 
Nederlands spraken. Ik vind het belangrijk 
om mensen die de Nederlandse taal niet 
goed beheersen, te helpen met lezen, 
schrijven en praten. Het goed beheersen 
van de taal is belangrijk om mee te kunnen 
doen in de Nederlandse samenleving. 
Na mijn werk heb ik ook nog een studie 
Arabische taal en cultuur gevolgd: ik heb 
belangstelling voor het Midden-Oosten 
en alles wat zich daar afspeelt. Een jaar 
of zes geleden werd ik via advertenties 
in het Streekblad en door kennissen 
attent gemaakt op de mogelijkheden van 
taalmaatje bij het Gilde.’

Met wie werk je?
‘Gilde Samenspraak heeft me een paar 
jaar geleden gekoppeld aan een dame uit 
Irak die al vier jaar in Nederland woonde. 
Zij wilde haar Nederlands verbeteren. 
Dat was een erg leuk contact. Ze was 
ambitieus en gemotiveerd. Voordat zij in 
Nederland kwam, werkte zij als laborante 
in een ziekenhuis in Bagdad. Zij wilde ook 
graag in Nederland met dat werk aan de 
slag. Ik heb haar geholpen bij sollicitaties. 
Uiteindelijk heeft ze inderdaad op dat 
terrein een baan kunnen vinden.
Sinds begin vorig jaar ben ik het taalmaatje 
van Zainab Brimo uit Syrië, die gevlucht 
is en nu wacht op gezinshereniging. We 
praten samen over haar leven in Syrië, 
het werk dat zij daar deed, haar vlucht 
naar Nederland en wat zij nu meemaakt 
in de asielprocedure tot statushouder 
(iemand die een verblijfsvergunning heeft 
in Nederland, red.). In het begin sprak zij 
nauwelijks Nederlands. Inmiddels kunnen 
we samen hele leuke gesprekken voeren.’

Hoe gaat het een en ander in de praktijk 
in zijn werk?
‘Normaal gesproken heb je een taalmaatje 
voor de periode van een of twee jaar. 
Meestal heb je wekelijks een gesprek van 
een uur of anderhalf. Dat gesprek kan bij 

je taalmaatje thuis plaatsvinden, maar 
ook in het Forum. Dat is een prima locatie 
en neutraal terrein. In de bibliotheek vind 
je geschikt lesmateriaal. Ook zijn daar 
eenvoudige leesboeken.’

Hoe pak je het aan?
‘Ik denk dat je als taalbegeleider een 
beetje flexibel moet zijn. De een wil 
bijvoorbeeld beter leren communiceren, 
terwijl een ander zijn grammatica wil 
verbeteren. Het is goed om te bekijken 
hoe je het best kunt aansluiten op de 
behoefte van je taalmaatje. Soms wil 
een persoon huiswerk en mogelijkheid 
tot tussendoor appen. Van beide kanten 
probeer je het een en ander goed op elkaar 
af te stemmen. Het Gilde organiseert ook 
andere, meer groepsgerichte activiteiten, 
zoals taalwandelingen. Het is leuk om 
daar samen aan mee te doen. Zo kom je 
ook andere taalmaatjes tegen en kun je 
ervaringen delen.’

Heb je opmerkingen voor vrijwilligers die 
dit werk willen gaan doen?
‘Het is leuk en afwisselend werk. Het 
is ook belangrijk om te bedenken dat 
je als vrijwilliger niet altijd problemen 
kan oplossen. Bijvoorbeeld problemen 
met formulieren of met instanties. Dan 

kan je deze mensen wijzen op andere 
hulpmogelijkheden, bijvoorbeeld via andere 
deskundigen bij het Gilde of Piëzo.’

Wat maakt het dat je dit blijft doen?
‘Ik vind het heel leuk om op een 
ongedwongen manier mensen te helpen 
met het beter communiceren in het 
Nederlands. Je komt zelf op die manier ook 
meer te weten over andere culturen. Dat 
is interessant. Bovendien is ieder contact 
weer anders. Het is leuk en steeds weer 
een uitdaging om een nieuw persoon te 
leren kennen, proberen te helpen en op 
die manier bij te dragen aan een mooiere 
samenleving.’

Gilde Samenspraak is een organisatie van 
vrijwilligers die anderstaligen helpen de 
Nederlandse taal beter te leren spreken, 
schrijven, lezen en begrijpen.

Meer informatie:
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Telefoon: 06-17469128  
(maandag, woensdag en  
vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 uur)
samenspraak@gildezoetermeer.nl 
www.gildezoetermeer.nl

Op zoek naar 
vrijwilligerswerk?
Zoetermeer voor Elkaar is het 
platform waar u vrijwilligerswerk  
dat bij u past kunt vinden: 
www.zoetermeervoorelkaar.nl.  
Weet u nog niet goed wat u wilt? 
Vraag dan via  
info@zoetermeervoorelkaar.nl 
om een gesprek, dan neemt een 
medewerker contact met u op.
Of maak een afspraak bij een van 
de vier Vrijwilligers Informatie 
Punten. Onze vrijwilligers daar 
helpen u graag verder. Ze weten 
hoe u vrijwilligerswerk kunt vinden 
en zorgen voor persoonlijke 
bemiddeling. 

Deze pagina is gemaakt 
door vrijwilligers over 
vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers Informatie Punten:

inZet Rokkeveen
Inlooplocatie inZet
Nathaliegang 79
2719 BT Zoetermeer

Open voor inloop: dinsdagmiddag  
van 12.00 uur tot 15.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren
Telefoon: 088-023 4208
Mobiel: 06-52385879
E-mail: vrijwilliger@paletwelzijn.nl 

Stichting Present 
Frans Halsstraat 3 (achter 
Pelgrimskerk)
2712 JS Zoetermeer

Open voor inloop: 
woensdagmiddag  
van 13.00 uur tot 16.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren
Mobiel: 06-41601300
E-mail: info@presentzoetermeer.nl

InZet Centrum
Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer

Open voor inloop: 
donderdagmiddag  
van 13.00 uur tot 15.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren
Telefoon: 079-888 5550
E-mail: info@stichtingpiezo.nl

Gilde
Stadhuisplein 1 (Forum/bibliotheek)
2711 EC Zoetermeer

Open voor inloop: vrijdagmiddag 
van 13.00-16.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren
Mobiel: 06-17469128
E-mail: infobalie@gildezoetermeer.nl

Taalmaatje Anke Ouwerkerk:
‘Als je Nederlands beheerst, kan je meedoen 

aan de samenleving’
Liefde voor de Nederlandse taal, anderen willen helpen om de taal beter te leren begrijpen en zo steeds weer nieuwe mensen  

te ontmoeten waren voor Anke Ouwerkerk reden om zich aan te melden als taalmaatje bij Gilde Samenspraak.  
Momenteel heeft ze bijna wekelijks een afspraak met Zainab Brimo uit Syrië. 

Door Miriam de Nijs

Taalmaatjes Zainab Brimo en Anke Ouwerkerk spreken elkaar bijna wekelijks in de 
bibliotheek. Foto: Remco Koers



Bent u 55 jaar of ouder? En wilt u zich wat fitter voelen? Of wat vaker bewegen? Kom 
dan op 5 februari naar de BRAVO! Fitdag. U kunt gratis meedoen met voetbal, tennis, 
padel, yoga, koersbal, budo, dansen, tafeltennis en schaken.

Regelmatig bewegen, helpt om u fit te 
blijven voelen. Zeker als u wat ouder wordt. 
Tijdens de BRAVO! Fitdag kunt u ontdekken 
welke activiteiten u leuk vindt. Vindt u het 
leuk om te bewegen met een team? Houdt 
u van muziek? Liever een racketsport? Voor 
iedereen zit er wel wat bij. 
Ook als u zelf niet zo actief bent of niet zo 
makkelijk kunt bewegen, bent u welkom. 
We zoeken samen naar wat bij u past. Denk 
bijvoorbeeld aan yoga of een denksport. 
Tijdens de BRAVO! Fitdag is er ook 
aandacht voor gezonde voeding. Diëtisten 
van Goudenhart beantwoorden gratis al  
uw vragen over eten en drinken. 
U kunt tussen 13.00 en 15.00 uur 
binnenlopen en gezellig meedoen. Na 
afloop zit u nergens aan vast. 

Hele hele jaar door fit
Deze BRAVO! Fitdag vormt de aftrap 
van een nieuw jaarprogramma voor 
Zoetermeerders van 55 jaar en ouder. 
BRAVO! staat voor Brede Activiteiten Voor 
Ouderen. Onder deze naam organiseert 

de gemeente komend jaar activiteiten die 
in het teken staan van gezondheid. Denk 
aan wandel- en fietstochten, een fitscan of 
een lezing over veilig bewegen. Tijdens de 
BRAVO! Fitdag zal Wethouder Weerwag 
(Sport) het jaarprogramma officieel openen: 
‘Ook in Zoetermeer wonen steeds meer 
ouderen. We zagen dat er vraag was naar 
meer sportactiviteiten voor deze groep. 
Daar hebben we ons aanbod op aangepast. 
Met de activiteiten van BRAVO! willen we 
inwoners helpen om zich zo lang mogelijk fit 
te voelen. Én om met plezier te bewegen.’

Meer informatie
Meer informatie over de Fitdag vindt u op: 
www.zoetermeer.nl/bravo. Binnenkort leest 
u daar ook meer over de andere activiteiten 
van BRAVO!

Deze BRAVO! Fitdag wordt mogelijk gemaakt door: OldStars FC Zoetermeer, Zoetermeer OldStars, Tennis en Padel Meerzicht, Taverzo, Urban Life Health Centre,
Koersbalvereniging De Vaste Koers, Budo Kai Sei, Jessica Dansen, svPromotie (Schaken), JongSeniorenZTM, Goudenhart Diëtisten en de combifunctionarissen Sport van de Gemeente Zoetermeer.

Fit na uw 55e - Bezoek de BRAVO! Fitdag 

Bezoek gratis de BRAVO! Fitdag 
 • Datum: 5 februari
 • Tijd: inloop tussen 13.00 – 15.00
 •  Locatie: Tennis & Padelcentrum 

Meerzicht, Zalkerbos 320.
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