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Dank voor uw vertrouwen

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Mijn	eerste	termijn	van	4	jaar	als	voorzitter	van	het	BO+	liep	
in	september	af.	In	juni	had	ik	al	aangegeven	dat	ik	graag	nog	
een	periode	van	4	jaar	door	wil	gaan.	Natuurlijk	was	er	een	
mogelijkheid	voor	tegenkandidaten,	maar	die	hebben	zich	
niet	gemeld.	Tijdens	het	digitale	BO+	overleg	van	woensdag	
30	september	j.l.	stond	de	herverkiezing	van	de	voorzitter	
op	de	agenda.	Met	dank	aan	het	vertrouwen	van	de	deel-	
nemers	is	mijn	tweede	periode	nu	ingegaan!		

Het	is	herfst	en	Corona	waart	door	ons	land;	ook	Almere	
kleurt	van	oranje	naar	rood.	Helaas	we	zullen	er	mee	om	
moeten	gaan	en	met	elkaar	proberen	de	schade	te	be-	
perken.	Dat	betekend	dus	weer	minder	fysiek	contact	en	
onnodig	reizen	voorkomen.
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Zo	kan	het	dus	ook	zijn	dat	geplande	bijeenkomsten	opeens	moeten	worden	afgezegd.	
We	hebben	ze	nu	nog	wel	in	deze	1e	editie	van	de	derde	jaargang	opgenomen,	maar	
houd	uw	email	in	de	gaten	voor	nadere	berichten	van	de	verschillende	organisaties.	Ik	
doel	hiermee	met	name	op	het	Silence	cafe,	het	ViP	cafe	en	de	gebiedsbijeenkomsten	
welzijn.

Verder	vind	u	deze	BOB	naast	de	gebruikelijke	verwijzingen	informatie	over:	de	week	
van	de	toegankelijkheid,	Cafe	Veerkracht	en	de	Seniorenwegwijzer	Almere.

Via	deze	link	kunt	u	https://www.seniorenwegwijzeralmere.nl/	kunt	u	direct	op	de	web-
site	komen	en	ermee	aan	de	slag	gaan.

Onlangs	heeft	de	gemeente	Almere	zich	aangesloten	bij	“Gemeenten4clobalcoals”	via	
deze	link	vind	u	meer	informatie	over	de	doelen.	https://www.sdgnederland.nl/cam-
pagne/gemeenten-4-global-goals/

En	dan	is	in	de	2e	kamer	een	wetsvoorstel	aangenomen	om	de	Nederlandse	Gebaren-
taal	wettelijk	te	erkennen.
	
Verder	wil	ik	u	nog	uitnodigen	om	informatie	die	belangrijk	is	om	te	delen	via	dit	bulletin,	
vooral	naar	ons	toe	te	sturen	via	info@breedoverlegplus.nl	
	
Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong	

Groeten	en	…blijf	gezond

Sietske	van	Oogen-Visser

Voorzitter	BO+	
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Serie over toegankelijkheid: Wat heb jij nodig? 

Het	Verbond	van	Verzekeraars	attendeerde	ons	op	hun	nieuwe	blog	op	de	website.	

Iedereen	wil	graag	meedoen	in	de	maatschappij,	maar	veel	consumenten	ervaren	
drempels.	In	deze	serie	helpen	mensen	met	verschillende	achtergronden	en		
beperkingen	verzekeraars	bij	de	(digitale)	toegankelijkheid	van	hun	producten		
en	diensten.		
	
Middels	deze	link	komt	u	bij	de	rubriek	Actueel	waar	u	rechts	de	nieuwe	blogs	van	deze	
serie	kunt	vinden.

ASD adviezen

Via	het	logo	kunt	u	op	hun	website	de	adviezen	van	de	ASD	nalezen.
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Inclusie Agenda Almere
2018 - 2022

Een plan om alle mensen met een handicap
mee te laten doen in onze stad

terug

Inclusie Agenda Almere 2018- 2022
	
Kijk	hier	voor	de	volledige	versie	op	www.socialewegwijzeralmere.nl

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/wp-content/uploads/2020/10/A2-Inclusie-Agenda-Almere-grootletter-versie-DEF-23092020.pdf
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NVA AutismeCongres 2020
De online editie

Niets	is	meer	hoe	het	was.	Toch	is	het,	ondanks	Corona,	gewoon	tijd	voor	ons	jaarlijkse	
congres.	Alleen	is	het	NVA	AutismeCongres	in	2020	digitaal.	Met	dezelfde	vertrouwde	
elementen,	maar	dan	online.
Zo	zijn	er	interactieve	webinars	en	interviews,	onder	meer	met	Annelies	Spek,	Wouter	
Staal	en	ervaringsdeskundigen.	Over	onderwerpen	als	prikkelverwerking,	stress	op	
het	werk,	Corona	en	eetproblemen.	We	sluiten	de	dag	gezamenlijk	af	met	de	film	Hors	
Normes,	met	inleiding	vooraf	door	de	Expertgroep	Autisme	&	VB.

Films en video
Op	vrijdag	30	oktober	zijn	verder	vanaf	08.00	uur	héél	veel	films	en	videofragmen-	
ten	te	zien.	Zoals	fragmenten	uit	de	dvd-serie	‘Autisme	een	leven	lang’,	de	NVA-film	
Autidelict,	de	VAB-levensloop	film	of	ParaJourney,	de	film	over	NVA-ambassadeur	en	
zwemkampioen	Marc	Evers.	Alle	films	en	webinars	zijn	nog	tot	zondagavond	1	novem-
ber	22.00	uur	te	zien.	Zo	hoef	je	niks	te	missen!

Contact
Je	kunt	tijdens	het	NVA	AutismeCongres	de	hele	dag	met	ons	chatten.	Ook	onze		
Informatie	&	Advieslijn	is	vrijdag	30	oktober	langer	open:	van	10.00	tot	17.00	uur.		
Bel	daarvoor	030	–	22	99	800	(optie	3	in	het	keuzemenu).

Kaarten kopen
Wil	je	erbij	zijn	op	30	oktober?	Bestel	dan	je	kaarten	vóór	26	oktober.	Dan	ontvang	je	
namelijk	per	post	nog	een	leuk	belevingspakket!	Ben	je	NVA-vrijwilliger?	Dan	regelt	
jouw	regio-bestuur	een	kaartje	voor	je.

NVA-leden	betalen	25	euro	voor	een	kaartje.	Voor	niet-leden	is	de	prijs	50	euro.
Kijk	hier	welke	voordelen	het	NVA-lidmaatschap	nog	meer	biedt!	

Aanmelden via onderstaande link
https://www.autisme.nl/activiteiten/congres-en-themadagen/nva-autismecon-
gres-2020/
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            Landelijke week van de toegankelijkheid 

                       van 5 tot en met 9 oktober 

               (in Almere nog extra activiteiten op 12 en 13 oktober) 
 

 

Tijdens deze week wordt er extra aandacht besteed aan het thema 
inclusie. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. De werkgroep ViP 
organiseert, in samenwerking met de gemeente Almere, een aantal 
activiteiten. 

 

7 oktober om 14:00 uur start de pilot uitleen boodschappen 
karren. In de fietsenstallingen Stadhuispromenade, 
Schrijversstraat en Hospitaaldreef kunt u een unieke 
boodschappenkar lenen wanneer u slecht ter been bent of 
niet kunt tillen. De aftrap wordt verzorgd door een 
inclusiemedewerker van de gemeente Almere en is om  
14:00 uur bij stalling Stadhuispromenade.  

 

 

8 oktober het eerste Silence café, van 10:00 – 13:00 
uur, in The Coffee Cat voor prikkelvrij ontspannen. 
Aanwezig Hedie Niemeijer die dit concept bedacht 
heeft. Alleen op uitnodiging. Het Silence café is een 
gezellige plek om uit te gaan. Het is er stil, mensen 
praten zacht en houden rekening met elkaar. Graag van 

tevoren aanmelden via info@eigenwijzesaskia.nl Elke bezoeker krijgt een 
kopje koffie of thee aangeboden!  
 

  

8 oktober gaat de SOGA (Stedelijk 
Overlegorgaan Gehandicapten Almere) 
een aantal winkels en restaurants 
bezoeken om te zien hoe toegankelijk 
deze zijn voor mensen met hulphonden. 
Wij hopen dat zij veel duimpjes kunnen 
uitdelen. 

  

terug
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Gemeenten4GlobalGoals
Almere	heeft	zich	aangesloten	bij	de	“Gemeenten4GlobalGoals”	.	
Er	was	een	verbinding	met	de	stad	maar	helaas	keken	slechts	24	mensen	online	mee.

terug
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Kopje koffie met een goed gesprek
	
Café	Veerkracht	is	een	plek	om	mensen	te	ontmoeten	die	je	écht	begrijpen.		
Onze	gasten	praten	uit	ervaring.
Het	is	een	plek	voor	jou,	met	je	vragen	over	wat	je	meemaakt	en	waar	je	wat	hulp	bij	
kan	gebruiken.
Het	café	werkt	met	Zoom.	Tijdens	de	openingstijden	staat	gastheren/vrouwen	klaar	
om	iedereen	welkom	te	heten.	Je	kan	kletsen	aan	de	digitale	bar,	vragen	om	met		
anderen	in	contact	gebracht	te	worden	of	kiezen	voor	één	van	de	andere	plekken		
in	het	café.
Kijk	op	https://veerkrachtcentrale.nl/cafe/

terug
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Erkenning Nederlandse Gebarentaal
Op	dinsdag	22	september	stemde	de	voltallige	Tweede	Kamer	in	met	een	wetsvoor-
stel	om	de	Nederlandse	Gebarentaal	wettelijke	te	erkennen.
Grote	dank	aan	de	initiatiefnemers	van	deze	wet	en	de	vele	mensen	die	in	de		
afgelopen	dertig	jaar	gestreden	hebben	voor	de	erkenning	van	de	moedertaal	van	
dove	gebarentaligen.
Deze	stap	in	de	erkenning	van	de	Nederlandse	Gebarentaal	als	taal	geeft	deze	taal	
status	van	een	erkende	taal	zoals	dit	ook	geldt	voor	het	Nederlands	en	het	Fries.	Dit	
maakt	de	weg	vrij	voor	een	grotere	toegankelijkheid	tot	de	Nederlandse	samenleving	
en	meer	gelijke	kansen	voor	dove	gebarentaligen.	De	inzet	van	tolken	Nederlandse	
Gebarentaal	in	de	afgelopen	maanden	heeft	de	zichtbaarheid	van	NGT	vergroot	en	de	
noodzaak	ervan	voor	de	dovengemeenschap	duidelijk	gemaakt.	De	volgende	stap	is	de	
Eerste	Kamer.	De	Eerste	Kamer	zal	op	13	oktober	stemmen	over	het	wetsvoorstel.

Gebarencafe in Almere
Sinds	precies	een	jaar	wordt	er	iedere	1e	donderdag	van	de	maand	een		
Gebarencafe	georganiseerd	in	Inloop	de	Ruimte	aan	de	Hengelostraat	39	in	Almere	
Stad.	Een	Gebarencafé	voor	iedereen	die	geïnteresseerd	is	in	het	leren	van	gebaren,	
niet	alleen	voor	doven	en	slechthorenden.	Er	wordt	NMG	geoefend,	dat	betekent		
Nederlands	Met	Gebaren;	je	ondersteunt	gesproken	taal	met	gebaren.

Het	was	oorspronkelijk	een	open	inloop,	geen	drempels,	geen	aanmelding	en	geen		
verplichtingen.	Het	aantal	bezoekers	overtrof	alle	verwachtingen.
Het	was	voor	velen	een	feest	van	herkenning,	omdat	de	doven/slechthorenden	in	de		
meerderheid	zijn	wordt	er	niet	door	elkaar	gepraat,	goed	geluisterd,	gekeken	naar		
elkaar,	ontzettend	gelachen	en	worden	er	ook	nog	gebaren	geleerd.		
Mensen	komen	uit	hun	isolement,	voelen	zich	gezien	en	er	wordt	een	dovennetwerk	
opgebouwd		in	Almere.
En	toen	kwam	Corona.
Tijdens	de	lockdown	werd	het	Gebarencafe	online	gehouden	met	een	stop	tijdens	de	
zomermaanden.	Sinds	september	wordt	er	weer	‘live’	geoefend	in	het	Inloophuis	en	
worden	RIVM	richtlijnen	nageleefd:	er	mogen	maximaal	10	mensen	aanwezig	zijn,	1,5	
m	afstand	houden	en	deelnemers	moeten	zich	van	te	voren	aanmelden.	

Gebarencafé	Almere,	iedere	1e	donderdag	van	maand,	van	14.00-15.30	uur,		
Inloophuis	de	Ruimte,	Hengelostraat	39.	Aanmelden	bij	gvanwees55@gmail.com	of		
06-28084091	(WhatsApp	werkt	sneller).

terug
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Seniorenwegwijzer Almere

Beste	Breed	Overleg	Plus,

Graag	wil	ik	jullie	kennis	laten	maken	met	de	website	SeniorenWegwijzer	Almere.	
Voor	een	aantal	senioren	is	het	internet	een	ingewikkeld	medium:

•	 				het	niet	weten	welke	websites	er	zijn	of	wat	het	internetadres	is
•	 				het	maken	van	typefouten	in	de	adressen	van	de	websites
•	 				het	moeite	hebben	met	typen	op	een	toetsenbord
•	 				het	niet	weten	of	een	website	betrouwbaar	is
•	 				het	minder	goed	kunnen	sturen	van	de	muis
•	 				verminderd	(over)zicht

En	toch	moeten	ook	zij	zich	kunnen	redden	in	de	wereld	waarin	steeds	meer	van	hen	
gevraagd	wordt	op	digitaal	gebied.	“Logt	u	maar	even	in	bij	MijnBank,	MijnZorgverze-
kering	of	MijnOverheid”.	Dat	“even”	is	voor	sommige	ouderen	echter	niet	zo	vanzelf-
sprekend.	“Het	staat	op	het	internet”...	ja,	maar	waar...	

Daar	is	een	oplossing	voor!	Met	één	klik	van	de	muis	(computer)	of	een	tikje	met	uw	
vinger	(tablet)	geeft	u	aan	waar	u	naartoe	wilt	op	het	internet.	De	website	verschijnt	
dan	meteen,	zonder	dat	u	hoeft	te	typen.	

Voor	alle	senioren	in	Almere	zijn	op	verschillende	gebieden	de	beste	websites		
verzameld:

•	 				rechtstreeks	naar	uw	mail,	Google,	Buienradar,	Post.nl	of	het	telefoonboek
•	 				het	nieuws,	met	daarbij	ook	het	nieuws	uit	Almere	en	het	weer
•	 				verkeer,	met	routeplanners,	werk	aan	de	weg,	cbr,	goedkope	brandstof	en	meer	
				vervoer,	met	de	sites	die	nodig	zijn	om	uw	reis	te	plannen	of	iets	te	regelen	als	er		
				wat	meer	hulp	nodig	is

•	 				geldzaken,	met	alle	overheidssites,	informatie	over	pensioenen,	uitkeringen	en		
				meer

•	 				gezondheid,	met	de	belangrijkste	sites	van	Almere,	inloggen	bij	uw		
				zorgverzekering,	informatie	over	ziekte	en	meer	
	
	

terug
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•	 				uw	buurt,	met	websites	over	wonen,	winkelen,	politiek	en	meer
•	 				vrije	tijd,	waar	kunt	u	heen	in	Almere,	waar	kunt	u	sporten	of	bewegen,		
				of	een	puzzel	maken	of	elkaar	ontmoeten

Neem	een	kijkje	op	www.seniorenwegwijzeralmere.nl	een	laat	u	verrassen	door	de	
eenvoud	waarmee	u	zich	een	weg	klikt	of	tikt	over	het	internet.	

En	mist	u	toch	een	website?	Vul	dan	het	tipformulier	op	de	site	in!		
Dan	gaan	we	kijken	of	uw	tip	ook	een	plekje	krijgt	op	SeniorenWegwijzer	Almere.

Met	hartelijke	groet,	
Lindy	van	Dijk

terug

Senioren zijn niet opgegroeid in de 
digitale wereld. Ook hebben zij niet 
altijd de middelen om devices aan te 
schaffen. Ze krijgen vaak een niet 
meer gebruikt device van hun 
kinderen.

Daarom: SeniorenWegwijzer 
Almere werkt op alle devices

Met het ouder worden 
vermindert de motoriek van de 
handen en het zicht.

Daarom: grote knoppen met 
grote tekst, groot contrast, 
rustige opmaak

Hedendaagse websites 
zijn vrij druk van opmaak, 
helemaal als er geen 
adblocker is geïnstalleerd. 

Daarom: overzichtelijke 
pagina’s, in categorieën 
verdeeld, rustige opmaak

Het internet is bijzonder groot, zo 
groot dat zelfs wij dit niet kunnen 
overzien. Googelen is een kunst 
op zich. 

Daarom: op SeniorenWegwijzer 
de websites die noodzakelijk zijn, 
maar ook interessante en leuke 
websites ter motivatie om te 
leren omgaan met digitale devices

Niet alle websites zijn 
betrouwbaar. 

Daarom: alleen links naar 
betrouwbare websites

Hulp bij problemen  is meestal 
niet direct voorhanden. Door 
alleen te klikken of te tikken 
worden ongewenste 
handelingen voorkomen.

Op de gelinkte websites zullen 
zij zichzelf echter wel zelf 
moeten redden. 

Daarom: ook informatie over 
digitale lessen of hulp

20 procent van de senioren is 
laaggeletterd. Correct spellen is 
daarom niet vanzelfsprekend.

Daarom: geen juiste spelling 
nodig van url’s nodig, alleen 
klikken of tikken

Veel senioren zijn niet gewend op een 
toetsenbord te typen. Ze moeten de 
letters zoeken en het corrigeren van 
fouten bij het typen kost veel tijd. Het 
wordt helemaal lastig als ze per ongeluk 
een verkeerde toetsencombinatie 
aanklikken en er onverwachte effecten 
optreden.

Daarom: zonder typen naar de websites

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Uitnodiging: luister mee bij gebiedsbijeenkomsten welzijn 

Op donderdag 10 september praten we met vertegenwoordigers van zowel de Adviesraad Sociaal Domein als 
het Breed Overleg Plus over de herziening van het welzijnsbeleid. Voorafgaand aan dat overleg willen we u 
alvast uitnodigen om deel te nemen aan de gesprekken die in september en oktober plaatsvinden met welzijns- 
professionals en bewoners.  
 
Met professionals kiezen we voor een digitale vorm. Voor bewoners zijn er kleinschalige fysieke ontmoetingen. 
Uiteraard binnen de kaders van de coronamaatregelen en met mogelijkheid om alsnog digitaal deel te nemen.  
Als leden van ASD en BO+ bent u van harte welkom om mee te doen. U hoort dan ook meteen wat 
professionals en bewoners de gemeente meegeven over de behoeften en prioriteiten voor de komende jaren. 
 
Gespreksthema’s 
Aan de hand van statistieken en eigen ervaringen bespreken de deelnemers waar de accenten van het 
welzijnsbeleid moeten liggen in hun gebied. Andere onderwerpen van gesprek zijn buurtontmoeting en 
vrijwillige inzet. Hierbij komt ook de gewenste rol van welzijnsprofessionals ter sprake. De welzijns-
professionals en bewoners weten het beste wat er speelt in hun omgeving. Daarom halen we tijdens  
de bijeenkomsten op hoe we de beperkte middelen naar hun mening het meest effectief kunnen inzetten. 
 
Data en tijdstippen 
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data: 

• Almere Buiten: maandag 21 september 
Welzijnsprofessionals: 14.00-15.30 uur (digitaal) 
Bewoners: 18.00-19.30 en 20.15-21.45 uur (Oostvaarderscollege) 

• Almere Hout: dinsdag 22 september 
Welzijnsprofessionals: 14.00-15.30 uur (digitaal) 
Bewoners: 18.00-19.30 en 20.15-21.45 uur (Basisschool Het Universum) 

• Almere Poort: maandag 28 september 
Welzijnsprofessionals: 14.00-15.30 uur (digitaal) 
Bewoners: 18.00-19.30 en 20.15-21.45 uur (Buurtcentrum De Ruimte) 

• Almere Stad Oost: maandag 5 oktober 
Welzijnsprofessionals: 14.00-15.30 uur (digitaal) 
Bewoners: 18.00-19.30 en 20.15-21.45 uur (Huis van de Waterwijk) 

• Almere Stad West: dinsdag 6 oktober 
Welzijnsprofessionals: 14.00-15.30 uur (digitaal) 
Bewoners: 18.00-19.30 en 20.15-21.45 uur (Buurtcentrum De Wijkhoek) 

• Almere Haven: maandag 19 oktober 
Welzijnsprofessionals: 14.00-15.30 uur (digitaal) 
Bewoners: 18.00-19.30 en 20.15-21.45 uur (Kerkcentrum De Goede Rede) 

Bent u erbij? 
Wilt u deelnemen aan een of meer bijeenkomsten? We horen dit graag via Isabel Oppenhuis de Jong: 
ihmoppenhuisdejong@almere.nl. Vermeld bij de aanmelding uw naam, de bijeenkomst(en) van uw keuze  
en (bij de bijeenkomsten voor bewoners) of u fysiek of digitaal wilt deelnemen. U krijgt dan voorafgaand  
aan de bijeenkomst(en) nadere informatie toegestuurd. 

UITNODIGING WELZIJN

Hierbij	vanuit	Welzijn	een	uitnodiging	voor	verschillende	gebiedsbijeenkomsten.	
Er	is	in	oktober	nog	1	bijeenkomst	waarvoor	wij	u	hartelijk	uitnodigen.

terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl


www.socialewegwijzeralmere.nl

Jaarverslagen op socialewegwijzer.nl

Om	elkaar	nog	beter	te	informeren	over	datgene	wat	de	organisatie	die	jullie		
vertegenwoordigen	zoal	doet	zouden	we	graag	de	jaarverslagen	via	een	link	op	onze	
website		beschikbaar	maken.	Op	die	manier	kunnen	geïnteresseerden	via	1	website	
doorklikken	naar	de	verschillen	jaarverslagen.		
Dus....	als	jullie	over	een	jaarverslag	beschikken	mail	dat	naar	info@breedoverlegplus.nl	
en	wij	zorgen	ervoor	dat	het	zsm	op	de	website	geplaatst	wordt.

ViP Café op 13 oktober

Beste	lezer,

Het	ViP	café	van	13	oktober	gaat	door	maar	wel	onder	strikte	voorwaarden.		
Maximaal	20	personen	en	bezoekers	moeten	blijven	zitten.	Aanmelden	verplicht	via	
marjan@stichtingabri.org	Voorafgaand	aan	dit	café	op	2	zullen	wij	een	tegel	“houd	de	
lijn	vrij”	voor	het	Stadhuis	zal	onthullen.	De	gemeente	heeft	er	een	aantal	geplaatst	
door	de	stad	heen.		

Verspreiden	mag	heel	graag	zelfs.	Kijk	ook	op	FB	werkgroep	ViP-Almere	ook	voor	
eventuele	wijzigingen	in	ons	programma.

	Met	vriendelijke	groet,

Marjan	Heidstra	(coördinator)
Stichting	Abri

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		30	oktober	2020	
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto	voorwoord	door	Valiphotos	via	Pexels

terug
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PRAAT MEE In Café op 2 

iedere 13de van de maand van 15:00 – 17:00uur 

Stadhuisplein 2, Almere 

Het ViP bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van het NAH Forum, de Oogvereniging,                      
GGZ-cliëntenraad, Triade Meedoen en Sport, Eigenwijze Saskia                                                                                 

en de stichtingen: SOGA en ABRI (G-KRACHT panel). 

 
 

_________________________________________ 

UITNODIGING 13 september 
Aandacht voor de week van de toegankelijkheid 

5 t/m 9 oktober 
 

Wij kunnen slechts 20 personen ontvangen en vragen u zich op te 
geven. Dat kunt u doen via marjan@stichtingabri.org  

 

 
 

Er staan in deze week verschillende acties gepland. Dit doen 
wij in samenwerking met de gemeente Almere. In dit “ViP 

cafe op 2” zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met de 
toegankelijkheid in het algemeen.  

 
Café op 2 is rolstoeltoegankelijk. 

De toegang is gratis u ontvangt 2 consumptiemuntjes 
 

 
________________________________________________________________ 

Verschoven naar 13 oktober

https://www.socialewegwijzeralmere.nl

