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Wijkwebsite
Een belangrijke ontwikkeling is de 
komende lancering van een wijkweb-
site. Iedereen kan daarvan lid worden en 
op deze site zijn activiteiten, projecten, 
wensen, berichten, verhalen of foto’s kwijt. 
Begin deze maand was de eerste bijeen-
komst met vrijwilligers om over dit initi-
atief te brainstormen. Maar we willen u er 
ook bij betrekken. Dus, suggesties, ideeën 
en opmerkingen kunnen naar het e-mail-
adres van de bewonersstichting Amers-
foort Zuid (redactie@amersfoortzuid.nl). 
De ‘website voor iedereen’ wordt tevens 
het hoofdthema in het herfstnummer. Wij 
houden u op de hoogte.

Informatiemarkt
Het was de bedoeling dat we na de zomer 
een informatiemarkt zouden houden. Net 
zoals vorig jaar maart in de Martuskerk, 
waar veel belangstelling voor was. Dit 
is echter niet van de grond gekomen. Te 
krap in de tijd, te weinig vrijwilligers en 
geen coördinator om de kar te trekken. 
Helaas. Daarom gaan we nu al nadenken 
over een herkansing volgend jaar. En doet 
onze voorzitter Mira Majoor een oproep 
aan iedereen die zitting wil nemen in de 
werkgroep Informatiemarkt. U kunt zich 
aanmelden via info@amersfoortzuid.nl

Van de hoofdredacteur
In deze tweede editie van de vernieuwde wijkkrant nu een voorwoord van 
de hoofdredacteur, in plaats van de voorzitter zoals u gewend bent. Om te 
beginnen was de eerste uitgave van de krant in dit formaat en deze opmaak, stijl 
en inhoud, een groot succes. De redactie en het bestuur ontvingen veel lovende 
en positieve reacties. Een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan en 
vier keer per jaar uit te komen met de Wijkkrant Amersfoort Zuid. Daarbij, we 
zijn voortdurend op zoek naar redactiemedewerkers.

Mysterie
In deze glossy wijkkrant, rondgebracht 
door scoutinggroep Impeesa die dit jaar 
90 jaar bestaat, weer een aantal leuke en 
wetenswaardige verhalen. Laura schreef 
een verhaal over Park Randenbroek dat 
totaal op de schop is gegaan, Huub dook 
in de geschiedenis van de Ponlijn, Celesta 
komt met het mysterie van de weggeef-
kast en is verantwoordelijk voor de foto-
pagina’s. Dat het goed gaat met het post-
zegelpark kunt u lezen in een bijdrage van 
gastschrijver Greetje Korf en Renske geeft 
een overzicht van de werkgroepen die de 
stichting rijk is. Dit alles vakkundig opge-
maakt door onze vormgeefster Lineke.

Penningmeester
Ook doen we een oproep voor een nieuwe 
penningmeester die het beheer van het 
buurtbudget en andere financiële peri-
kelen op zich wil nemen. Het kost slechts 
een uur in de week, u bent lid van het 
bestuur en komt zo veel over de wijk te 
weten. Zie elders in deze krant. 

Ik wens iedereen veel leesplezier en inspi-
ratie toe.

Bert Vos
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De verbondenheid in de wijk versterken en ontmoetingen tussen bewoners 
stimuleren. Dat is het doel van buurtbudgetprojecten. En precies wat de initiatief-
nemers van de Weggeefkast in Amersfoort Zuid voor ogen hebben. In april werd 
de aanvraag van de buurtvereniging gehonoreerd. De komende maanden gaan de 
leden het plan concreet uitwerken, zodat de kast in de zomer functioneert.

Weggeefkast in buurttuin blijft mysterie

Binnentuin
Renée Wilmink is contactpersoon van de 
buurtvereniging: “Het idee is afkomstig 
van bewoners in het Leusderkwartier, die 
gezamenlijk een binnentuin beheren. Het 
is een lapje grond van zo’n acht bij twintig 
meter, daar stond van oorsprong een 
paardenstal. We hebben een vuurplaats 
gemaakt, tafels en stoelen neergezet en 
een vijvertje gegraven. Mensen komen 
er ontspannen en buurten, er wordt druk 
gebruik van gemaakt. Bij mooi weer 
is er de hele dag zon. We vroegen ons 
af, hoe kunnen we mensen blij maken? 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nog 
meer bewoners gebruik gaan maken van 
de binnentuin? We wilden de tuin nog 
aantrekkelijker maken en buurtgenoten 
helpen om contact te maken met elkaar.” 

Duurzaamheid
Wat kan er zoal in de Weggeefkast? “Een 
spiegel, nagellak, speelgoed, boeken, tijd-
schriften en andere kleine voorwerpen. 

Geen grote zaken, maar wel kun je er 
een briefje in hangen als je iets groots 
aan te bieden hebt. De Weggeefkast is 
een plek waar je spullen die je over hebt 
en die je eigenlijk niet wilt weggooien 
kunt neerleggen, zodat andere mensen 
er nog plezier van kunnen hebben.” De 
kast wordt door een van de bewoners 
gemaakt. Het idee moet nog uitgewerkt 
worden, maar zeker is dat de kast geen slot 
krijgt, zodat de mensen er vrij gebruik van 
kunnen maken. De spullen moeten droog 
kunnen staan. En er komt een raampartij 
in zodat iedereen kan zien wat er in staat.

Mysterie
Het is niet de bedoeling dat er vanuit de 
hele wijk of elders uit Amersfoort aanloop 
komt. Renée Wilmink verklapt mij dus ook 
niet de locatie van de binnentuin. Behalve 
voor omwonenden blijft de precieze plek 
van de Weggeefkast een mysterie.

Celesta Lente
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De natuur is dichterbij dan je denkt. Aan de rand van de wijk. In een prachtig 
stadspark. Bij velen bekend als het Randenbroekerbos, maar in de afgelopen 
jaren weer omgevormd tot een park. Het is dé plek voor een wandeling, een 
rondje joggen, de hond uitlaten of een picknick op een van de grasvelden. Het 
park, onderdeel van het Beekdal, heeft een rijke flora en fauna, maar ook een 
paar mooie historische panden.

Randenbroek: een prachtig stadspark met een 
rijke historie

Buitenplaats
Vroeger was Park Randenbroek een 
landgoed en een buitenplaats. Het gebied 
bestond uit een heuvelachtig bebost 
terrein en enige waterpartijen. Het woord 
Randenbroek betekent ‘rand van een 
broek’, een hoger gebied op de overgang 
van moerassig gebied. Sinds de middel-
eeuwen wonen er mensen op buitenplaats 
Randenbroek. Naast een huis met tuinen 
had Randenbroek landbouw, bosbouw en 

veeteelt. Deze buitenplaats werd onder 
meer door twee belangrijke (tuin)-archi-
tecten bewoond, Jacob van Campen en 
Hendrik van Lunteren. 

Tuinarchitecten 
Tussen 1605 en 1660 was huize Randen-
broek in bezit van de familie Van Campen, 
het huis is verbouwd door Jacob van 
Campen. Deze bekende architect en kunst-
schilder beschouwde het als zijn levensop-

Ingang park aan de Bisschopsweg, foto Laura Vogelpoel
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dracht om de klassieke bouwkunst weer 
tot leven te brengen. In de eerste helft van 
de 19e eeuw gaf Hendrik van Lunteren  het 
park een nieuw ontwerp. Van Lunteren 
startte zijn loopbaan als tuinman en 
werd later architect en bouwmeester. Hij 
verbleef een jaar in Engeland om weten-
schappelijke ‘kennis der horticultuur’ op 
te doen en zichzelf te ontwikkelen in het 
aanleggen van buitengoederen. 

Huize Randenbroek
Na bewoning door de familie van Campen 
heeft huize Randenbroek diverse bestem-
mingen gehad, waaronder een sociëteit 
voor de elite. In 1954 werd de gemeente 
Amersfoort eigenaar van het park en in 
1989 is de buitenplaats opnieuw gereno-
veerd. Onlangs heeft de gemeente Huize 

Randenbroek verkocht aan Teka Holding 
BV. Teka gaat een deel van het monument 
geschikt maken voor horeca en inrichten 
als trouw- en vergaderlocatie.

Koetshuis
In het midden van het park, verscholen 
tussen bomen, met uitzicht op de vijver, 
staat het koetshuis. Dit huis wordt 
bewoond door de bekende poppen-
speelster en verhalenverteller, Camilla 
Koevoets en haar partner, houtkunste-
naar Frank Driessen. De sfeervolle ruimte 
naast het woongedeelte wordt gebruikt 
door Poppentheater Toermalijn voor 
kinderfeestjes. Een aantal keer per jaar 
zijn daar ook middagen waar verhalen 
worden verteld voor volwassenen of 
bijvoorbeeld een concert wordt gegeven. 

Huize Randenbroek, foto Laura Vogelpoel
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Het koetshuis is te huur voor diverse acti-
viteiten, zoals workshops, exposities en 
feestelijke bijeenkomsten. Hier is ook het 
atelier van Driessen te vinden. 
www.koetshuisrandenbroek.nl
www.theatertoermalijn.nl
www.passievoorhout.nl

Orangerie
Achter in het park is nog een mooi 
pand te vinden, de orangerie. In ons 
land zijn dergelijke gebouwen ontstaan 
tussen 1750 en 1890. Een orangerie is 
een gebouw waar in de winter (exoti-
sche) kuipplanten werden bewaard, die 
‘s zomers buiten konden staan. 
De orangerie in park Randenbroek is in 
1993 gerestaureerd en jarenlang het atelier 
geweest van de beeldhouwer en brons-

gieter Pieter Starreveld. Het park 
bevat meerdere van zijn kunstwerken, 
naast keramiek van David van de Kop. Nu 
is het atelier van beeldhouwer Ton Mooy.

Duiventoren
Tegenover de orangerie staat een toren. 
Deze ‘duiven- en hoendertoren’ stamt 
vermoedelijk uit de 18e eeuw. Het recht 
van duiventil hield in dat men 150 
paren zogenaamde veldvluchters mocht 
houden. De duivenmest werd gebruikt 
voor tabaksteelt. Na een brand in 1968 
kreeg de toren een met zink bedekt spitsje 
en een vergulde vliegende duif. Nu is de 
toren als atelier in gebruik. 

Beekdal
Park Randenbroek is onderdeel van het 

Het Koetshuis, foto Laura Vogelpoel
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Beekdal. Tussen 2013 en 2015 is het Beekdal 
gerenoveerd. De historische tuinen en Park 
Randenbroek zijn hersteld, de sportvelden 
in de omgeving zijn opgeknapt en er is 
een typische beeknatuur aangelegd. In 
het park leven diverse dieren, waaronder 
vleermuizen, ijsvogels en ringslangen. Op 
meerdere plekken in het beekdal zijn broei-
hopen van mest met houtsnippers aange-
legd waarin eieren van deze slang worden 
uitgebroed. Voor de ijsvogels zijn ijsvo-
gelwanden aangelegd waar de vogels een 
nest kunnen bouwen. Vanaf het water krijg 
je een mooie indruk van het park. Waterlijn 
organiseert meerdere vaartochten naar het 
park, waaronder met de Vleermuisboot.

Festival
Een aanrader is om het park te bezoeken 

tijdens het jaarlijkse ‘Poppen in het Park’ 
Dit poppentheaterfestival vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 3 en zondag 4 september. 
Naast de voorstellingen zijn er diverse acti-
viteiten voor kinderen en kan je genieten 
van een hapje en drankje. Voor meer infor-
matie: www.poppeninhetpark.nl 
Het eerste ‘Festival Klassiek’ wordt op 16 
september gehouden. Op initiatief door 
de Rotaryclub Amersfoort in samenwer-
king met Classic FM. Met zes optredens 
verzorgd door jong talent en gevestigde 
topkwaliteit. 
Kortom: er is genoeg te zien en te beleven 
in het park en zeker de moeite waard om 
eens te bezoeken. Wandelroutes zijn te 
vinden op www.hetbeekdal.nl

Laura Vogelpoel

De orangerie, foto Laura Vogelpoel
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Er loopt een spoorlijntje dwars door Amersfoort Zuid. Vanaf station Amersfoort 
Centraal naar auto-importeur Pon in Leusden. Ooit was dit lijntje een deel van 
een belangrijke route, van Amersfoort naar Kesteren en vervolgens bij Rhenen 
over de Rijn naar Nijmegen. Daar kon men door naar Keulen.

De Ponlijn: vergane glorie in Amersfoort Zuid

Stations
Op het affiche van de H.IJ.S.M, de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat-
schappij stond ‘Naar Keulen met nieuwe 
treinen’. Deze maatschappij had een eigen 
station aan de Spoorstraat, ongeveer op de 
plek waar nu het viaduct in de Stations-
straat is. Het was een kopstation, treinen 
reden tot daar en niet verder. Verderop, 
aan het Smallepad, was het station van 
de Nederlandsche Centraal Spoorweg-
maatschappij. Hun treinen reden richting 
Zwolle en Zutphen, het fraai gerestau-
reerde gebouw staat er nog steeds, met 

een wagon uit vroeger tijden ernaast. 
Doorgaande reizigers moesten wel van 
het ene naar het andere station. Je kon 
lopen of met een koets, voor de bagage 
waren kruiers in te huren. Het was nou 
niet bepaald de meest handige manier van 
overstappen! In 1889 kwam er een halte 
bij, Amersfoort Staat, op de plaats van het 
huidige treinstation. De H.IJ.S.M. reed nu 
door naar Staat en er kwam een spoorlijn 
naar het N.C.S.-station. Overstappen was 
daarna veel eenvoudiger.

Keulen, kersen en kevers
De wat oudere Amersfoorters weten 
het nog wel, de braakliggende woes-
tenij langs de Berkenweg. Hier was 
ooit een werkplaats van de H.IJ.S.M. 
waar de stoomlocomotieven hun rook 
uitbraakten of stoom afbliezen. Over de 
spoorlijn reden sneltreinen naar Keulen, 
goederentreinen, stoptreinen en lokaal-
boemeltjes met soms alleen maar 2e en 
3e klasse rijtuigen met houten banken. 
Bij de overwegen woonden de wacht-
posten, de gebouwtjes staan nog aan de 
Leusderweg, de E. Meijsterweg en de 
Diamantweg. In de volksmond heette de 
dubbelspoorlijn richting Kesteren in de 
Betuwe al gauw ’t Kersenlijntje. 
De Tweede Wereldoorlog betekende het 
einde van die lijn. Het Nederlandse leger 
blies de brug bij Rhenen op, de Duitsers 
herstelden die enigszins, de geallieerden 
bombardeerden de brug weer en uiteinde-
lijk bliezen de Duitsers de brug zelf op. Hij 
werd nooit meer hersteld. Goederenver-
voer naar Woudenberg en Scherpenzeel Affiche van Willy Sluiter voor H.IJ.S.M. 

bron www.tijdbalk-amersfoort.nl



11

Kersen langs Kersenbaan
foto Huub Stokman

Mozaïekbank bij Roethofrotonde,
foto Huub Stokman

was er nog wel een poosje, maar in 1988 
was ook dat echt afgelopen. Even werd nog 
gespeeld met de gedachte aan personen-
vervoer, treinliefhebbers droomden van 
een museumspoorlijn, het bleek allemaal 
niet haalbaar. Alleen het traject naar Pon 
bleef open, waar ooit de VW-Kevers 
binnenrolden rijden nu autotreinen uit 
Duitsland, Tsjechië en Slowakije met ook 
Audi’s, Škoda’s en Seats. Internationale 
treinen, het doet weer een heel klein beetje 
denken aan vroeger tijden. 

Kersenbaan
Van Kersenlijntje naar Kersenbaan, de 
nieuwe ontsluitingsweg naar de A28, is 
het een klein stapje in taal. Er waren wel 
veel meer stappen nodig voordat die baan 

in 2015 kon worden geopend. Maar, na 
tientallen jaren van discussie en politiek 
geharrewar, protesten van bewoners tegen 
de kap van duizend bomen, geluidsover-
last, uitstoot van fijnstof, te verwachten 
files op de Leusderweg, sluipverkeer door 
de wijken, geluidsschermen voor de deur 
en minder omzet voor de middenstand, 
was het in 2015 dan toch zover. En kersen? 
Die zijn er nog steeds, als kunstwerk van 
metaal aan de Diamantweg en op het 
mozaïekbankje bij de ‘Roethofrotonde’. 
Die leuke zitplek is gemaakt door wijkbe-
woners, van scherven die tijdens de werk-
zaamheden zijn gevonden.

Huub Stokman
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De Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid (BAZ) bestaat volgend 
jaar vijf jaar en heeft een behoorlijke ontwikkeling meegemaakt. We zijn 
begonnen met vier werkgroepen, Buurtbudget, Veiligheid, Communicatie en 
Informatiemarkt. Inmiddels is het aantal werkgroepen uitgebreid en zijn onze 
activiteiten verveelvoudigd.

Werkgroepen en de Stichting

Website
De nieuwste werkgroep is de werkgroep 
Wijkwebsite. Twee jaar geleden kwamen 
we op het spoor van een site, die gevuld 
en gebruikt wordt voor en door bewoners 
als digitale ontmoetingsplaats. De basis 
van deze website is ontwikkeld voor het 
toen nog te bouwen IJburg in Amsterdam. 
Op www.halloijburg.nl kan iedereen uit 
de wijk terecht met vragen, initiatieven, 
aanbiedingen enz. Inmiddels is er een 
coöperatie opgericht voor alle deelne-
mende partijen. 

Wijkwebsite IJburg

Meedenken
Een dergelijke website heeft Nieuw-
land, www.irisinnieuwland.nl Ook wij 
zijn druk bezig met het ontwikkelen van 
zo’n site. Hoe meer mensen hierover 
meedenken, hoe leuker het is. Tenslotte 
is het de bedoeling dat de website voor 
iedereen in de wijk is. Wilt u meedenken, 
helpen met het vullen van de website 
of helpen de site te beheren, neem dan 
contact op met Annemarie de Bruijn via 
het emailadres van de redactie: 
redactie@amersfoortzuid.nl
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Het bouwen van deze nieuwe website 
heeft ook gevolgen voor de bestaande 
site. Die blijft bestaan, maar is wel erg 
verouderd. Ook daar zijn we druk mee 
bezig. En hiervoor spelen deels dezelfde 
vragen. Stel, we noemen de nieuwe 
wijkwebsite www.amersfoortzuid.nl, hoe 
noemen we dan de website van BAZ? 
Heeft u hier ideeën over, schroom niet en 
mail naar de redactie.

Wijkkrant
De werkgroep die de wijkkrant uitgeeft en 
Facebook en Twitter beheert is de werk-
groep Communicatie, maar de redactie 
van de wijkkrant vond dat de lading niet 
dekken en heeft zichzelf omgedoopt tot 
werkgroep: ‘Wijkkrant en sociale media’. 
We werken er hard aan om vier keer per 
jaar een wijkkrant uit te geven. Steeds 
vaker weten organisaties ons te vinden 
en vragen ons een artikel te schrijven over 
de activiteiten die zij organiseren. Verder 
proberen we ook in iedere krant een stukje 
geschiedenis te belichten. 

Buurtpunt
De grootste werkgroep is Buurtpunt Zuid. 
Een aantal jaar geleden ontstaan als klank-
bordgroep van Welzin en sinds vorig jaar 
een volwaardig onderdeel van onze stich-
ting. De bijna vijftig vrijwilligers helpen 
waar nodig bij alle mogelijke klussen 
in en om het huis, brengen licht demen-
terenden naar de opvang als het reizen 
per taxi niet meer gaat, wandelen met 
ouderen, verstellen kleding enzovoort. 
Vaak zijn het korte klussen om mantelzor-
gers te ontlasten of te vervangen. 
Waar mogelijk wordt een wederdienst op 
prijs gesteld. Op de nieuwe wijkwebsite 
krijgen ze een eigen pagina waardoor we 
vraag en aanbod nog sneller en makke-
lijker aan elkaar te kunnen koppelen. 
Heeft u hulp nodig of wilt u de helpende 
hand bieden, mail dan naar 
buurtpuntzuid@gmail.com

Renske Pruijt

Wijkwebsite Nieuwland
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Na vier jaar is het Postzegelpark echt een begrip in het Leusderkwartier 
geworden. Op zonnige dagen fietsen er kleuters rond op duwfietsjes. Hun iets 
oudere broertjes en zusjes kliederen lekker met water en zand bij de pomp, 
terwijl hun vaders en moeders van het zonnetje genieten. Op de banken bij de 
muurschildering zitten pubers te giechelen om elkaars smartphone.

Postzegelpark wordt begrip in Leusderkwartier

Klusdagen
Het Postzegelpark is niet zomaar een 
park. De grond is niet van de gemeente, 
maar van projectontwikkelaar Schoon-
derbeek. Die heeft de grond tijdelijk in 
bruikleen gegeven aan de Stichting Post-
zegelparken Amersfoort. De stichting 
coördineert het beheer en organiseert 
iedere maand een klusdag. Op de klus-

dagen steken vrijwilligers gezamenlijk 
de handen uit de mouwen om het parkje 
mooi te houden. Daarvoor hoef je je niet 
aan te melden: iedereen is welkom om te 
komen helpen. Dat hoeft geen hele dag 
te zijn: een uurtje hulp is al welkom. De 
data van de klusdagen staan vermeld op 
het informatiebord langs de Leusderweg; 
de eerstvolgende zijn op 19 juni, 16 juli en 
14 augustus. Maar ook op andere dagen 
staat het iedereen vrij om wat te wieden of 
anderszins te helpen om het parkje mooi 
te houden voor de buurt.

Bloei in het postzegelpark, foto Kasper Boers

Picknickfestival
Het terrein is niet alleen om te werken. 
Er kunnen ook activiteiten worden geor-
ganiseerd. Bijvoorbeeld een wijkmaaltijd, 
verjaardagspartijtje of planten- en zaden-
ruilbeurs. Ook is er dit jaar weer muziek 
op 21 augustus en 18 september tijdens 
het picknickfestival ‘Park Open’. 

Zwerfafval
Doelstelling van de stichting is namelijk 
om terreinen die braak liggen tijdelijk te 
benutten als groene plek waar wijkactivi-
teiten kunnen plaatsvinden. Daardoor is 
het terrein nu een groene oase, in plaats 
van een parkeerplek zoals het Oranjeboom-
terrein bij het Julianaplein, of een zandbak 
vol puin en zwerfafval zoals het terrein aan 

Ontmoeten en spelen, foto Kasper Boers
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de Stadsring waar restaurant Boeddha ooit 
stond. Ook die terreinen zou de stichting 
graag ‘vergroenen’. Maar helaas zijn daar 
te weinig vrijwilligers voor. 
“We kunnen wel wat handjes gebruiken”, 
zegt Hein Maassen, sinds kort bestuurslid 
van de stichting. “Dat betreft trouwens niet 
alleen het groenonderhoud, er is ook een 
penningmeester nodig. Maar de grootste 
behoefte is aan helpende handen in het 
park zelf. Alle beheer gebeurt dus door 
vrijwilligers, van de verzorging van het 
groen tot het legen van de vuilnisbakken. 
Er maken veel mensen gebruik van het 
park, dus er is ook best veel te doen.”

Bouwplannen
De overeenkomst met eigenaar Schoon-
derbeek loopt nog tot eind 2017. Als er 

De muurschildering, foto Kasper Boers

dan bouwplannen zijn, moet het Postze-
gelpark wijken. Voorlopig is het nog niet 
zover; in ieder geval tot die tijd kan er nog 
genoten worden van het groen. Wie iets 
in het park wil organiseren kan contact 
opnemen met de stichting via postzegel-
park-leusderweg@live.nl. Er zijn grote 
tenten, banken en tafels beschikbaar die 
gebruikt kunnen worden. 
En natuurlijk is iedereen altijd welkom 
om de handen uit de mouwen te komen 
steken. Want wat is er nu gezelliger dan 
wijkgenoten te leren kennen terwijl je 
samen de buurt mooier maakt?

www. postzegelpark-leusderweg.nl

Greetje Korf



Colofon
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We zijn op zoek naar iemand met affiniteit met cijfers om het bestuur te 
versterken. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiën van 
de stichting en maak je ook onderdeel uit van de werkgroep buurtbudget.

Gezocht: penningmeester of bestuurslid met 
affiniteit met cijfers

Takenpakket: 
- Aanvragen van buurtbudgetsubsidie bij de gemeente Amersfoort. 
- Betalen van rekeningen en buurtbudgetdeclaraties.
- Opstellen jaaroverzicht voor bestuur en gemeente.
- Binnen de werkgroep Buurtbudget afstemmen over aanvragen en toekenningen.

Tijdsbesteding: gemiddeld 1 uur per week.

Is deze uitdaging iets voor u? Mail dan naar info@amersfoortzuid.nl

Park Randenbroek, foto Laura Vogelpoel Leerhotel Het Klooster, foto Celesta Lente


