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Zeg maar dag
tegen Hallo2021!
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Helaas kunnen we door coronabeperkingen onze traditionele Hallo
nieuwjaarsbijeenkomst niet organiseren.
Dat neemt niet weg dat we elkaar
een hart onder de riem kunnen
steken en uiteraard een geweldig jaar
kunnen toewensen. Onze website is
dé plek om verhalen, gedachten en
nieuwjaarswensen te delen. Ga naar
Hallo2021.nl en schrijf 2020 van je af.
Zeg maar dag tegen Hallo!
december 2020

We vertrouwen erop dat we van
Hallo2022 op maandag 10 januari 2022
als vanouds een succes kunnen maken
zonder social distance. Hou nog even vol
en #staysafe.
Succes met ondernemen in en vanuit
onze mooie regio!
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Hallo...
bent u
daar nog?!

Wij wilden u graag weer ontvangen om
te toasten en elkaar de beste wensen te
delen voor het jaar 2021 maar het kan nog
even niet.
Toch is dit het moment om vooruit te kijken.
De regio Alkmaar ondernemers hebben
in het afgelopen jaar keihard, veerkrachtig
– samen – innovatief gewerkt om de
onderneming overeind te houden en het
personeel zoveel mogelijk te behouden. Wij
zijn trots op de ondernemers. Hou vol. Wij
hebben jullie na deze Lockdown heel hard
nodig.
Wat is er in 2020 goed gegaan?
De Leeghwaterbrug is geopend, de
Diamantweg is gereconstrueerd, het
Ringerscomplex is in de verkoop, het
Kwakelhuis is ineens weg en de plannen voor
bouwen op Overstad, Oudorp, Cascade aan
de Stationsweg en Zuidzicht aan de Heilooer
Tolweg zijn vergevorderd. In Heerhugowaard
vorderen de plannen om het stations-gebied
te transformeren en in Langedijk groeit
Westerdel gestaag door.
Wat is er niet goed gegaan in 2020?
Geen evenementen, geen Kaasmarkt,
geen cultuur, minder sport en weken lang
Lockdown!
Hoe staan wij er nu voor?
Als gevolg van overheidssteun vanuit het
Rijk, vanuit de gemeenten en de bijdrage die

ondernemers hebben geleverd in het bizarre
jaar 2020 is er na tien maanden Corona nog
steeds heel veel positieve energie. Niet
omdat wij nu de winter ingaan maar omdat
velen er nog zijn en nu licht aan het einde van
de tunnel zien. Er is gestart met vaccineren
waardoor er naar verwachting minder druk
wordt uitgeoefend op de zorg en men kan
denken aan versoepeling zonder dat er weer
een gedeeltelijke of volledige Lockdown zal
volgen.
Het jaar 2021 moet het jaar van economisch
herstel worden voor vele ondernemers,
van psychisch herstel voor vele mensen en
van geluksgevoel voor allen. Corona moet
verdwijnen uit de wereld, uit de media maar
vooral uit onze omgeving waardoor we elkaar
weer kunnen ontmoeten, samen kunnen
ontspannen maar vooral ook weer samen
kunnen werken.
Er zijn in 2020 plannen uitgewerkt voor 2021.
Nu u komt het erop aan dat we continueren.
Er zijn elk jaar nieuwe plannen nodig voor
het jaar erop. Er zijn kaders nodig. Nationale,
Provinciale en Regionale kaders zullen op
korte termijn opheldering moeten geven of
de plannen integraal gerealiseerd kunnen
worden en dat vereist veel lobbywerk en
overleg. In deze fase is live vergaderen ver te
prevaleren boven de tijdelijke oplossing met
bijvoorbeeld beeldbellen via Teams.

In de investeringsraming van Provincie
Noord-Holland stond Regio Alkmaar niet
in de top drie. Maar er is nu één heel
groot werk, De Duinpolderweg in de
Haarlemmermeer geschrapt. Alkmaar kan
stijgen op de Provinciale lijst en tevens
nagaan of een eventueel tekort aan middelen
is te verkrijgen uit het Wopke-Wiebes fonds.
Alkmaar moet groot inzetten. Er zijn tientallen
miljoenen nodig om ervoor te zorgen dat
onze regio de meest geschikte regio is om
de overloop uit Amsterdam te faciliteren. Het
lijkt veel geld maar alternatieven in het Zuiden
kosten al snel miljarden!
Alkmaar is de centrumgemeente ten
Noorden van de MRA en moet op elk gebied
floreren. Er komt een fantastisch Medisch
Centrum, er zijn opleidingsfaciliteiten voor
een Leven Lang Ontwikkelen op alle niveaus,
er wordt geïnvesteerd in natuurontwikkeling
en er is aandacht voor de leefbaarheid.
Vele ondernemers en vele consumenten
verduurzamen. Regio Alkmaar wordt geen
tech Valley, seed valley of agri valley. Alkmaar
wordt de regio van Liveability and happiness
(Leefbaarheid en geluk).
Wij, Cornelus de Geus, Patricia Surendonk en
Rob Niele, wensen u een fantastisch 2021 en
veel geluk.

Ondernemend Alkmaar

Bedrijfskring Langedijk

Verbeteren en vooruitkijken
Beste ondernemer in Alkmaar, het
jaar 2020 is voorbij. Een jaar waarin
vele ondernemers zich buitengewoon
veerkrachtig hebben moeten weren
tegen alle onzekerheden waar wij
continue tegenaan liepen.
Een jaar waarin gemeente Alkmaar,
naast de Rijksoverheid, de Alkmaarse
ondernemers zoveel mogelijk heeft
ondersteunt door betalingen uit te
stellen, rente niet te verrekenen maar
vooral ook door het verruimen van
vergunningen en het instellen van
een stimuleringsfonds. Een fonds
ter ondersteuning van initiatieven
die de economie in Alkmaar ten
goede komen. De economie wordt
maximaal gesteund als Alkmaar en
haar ondernemers kunnen rekenen op

bekendheid en bezoekers die bereid
zijn hun uitgaven te doen in onze stad.
Maar daar schuilt het contrast.
Gedurende het gehele najaar van 2020
moest rekening gehouden worden
met de anderhalvemetermaatschappij
en zeer beperkte groepsgroottes
waardoor het beoogde doel niet
zou worden gehaald. Gelukkig is dit
ingezien door slimme ondernemers
vanuit Alkmaars Bolwerk. Zij hebben
een plan ingediend met een blik op
de toekomst. Het verbeteren van
de kwaliteit van de leefomgeving
in het centrum door te vergroenen.
Een maatregel die uitgevoerd kan
worden in de tijd van beperkingen
maar vele jaren bijdraagt aan een
zeer aantrekkelijk vestigingsklimaat

De draad oppakken en
angst ombuigen naar
hoop en vertrouwen

Artist Impression: Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur
voor ondernemers, bewoners en
bezoekers. Een prachtig initiatief dat
is gehonoreerd en wordt gefinancierd
vanuit het stimuleringsfonds. Laat
dit een voorbeeld zijn voor meer
ondernemend initiatief!
Dit bovenomschreven plan om te
vergroenen is typisch een voorbeeld
van positief denken. Wat kan er wel?
Zo zullen wij met elkaar het jaar 2021

tegemoet treden. Hou vol ondernemer,
iedereen zal jullie ongelooflijk hard
nodig hebben om weer terug te keren
naar het oude.

Het is een bijzonder jaar dat met
geen ander jaar te vergelijken
is. De fusie met Bedrijfskring
Heerhugowaard en de Algemene
Ondernemersvereniging Langedijk
ligt wat de BKL betreft vast, maar het
proces hieromtrent is dit jaar door
Corona vertraagt.

Ondernemend Regio Alkmaar

Weg met de botsbrug!

Corona heeft ons laten zien dat we
elkaar heel hard nodig hebben. Dat
goede gevoel van saamhorigheid
mag niet uit onze handen glippen. We
kunnen alleen uit deze lastige periode
komen door samen resultaten te boeken.

De gemeentelijke fusie met
Heerhugowaard is een must en
aansluiting met Alkmaar is essentieel
om straks sterker uit deze coronatijd te
komen. En de items op de agenda zijn
onveranderd, want het gaat wat ons
betreft nog steeds om woningbouw,
mobiliteit en het aantrekken van
voldoende arbeidskrachten.’’ Hiermee
zijn de recreatieve mogelijkheden
en onderwijs dat aansluit op onze
arbeidsmarkt in de regio onlosmakelijk
verbonden.

Wordt 2021 een inhaalwedstrijd?
Over de toekomst gesproken, wordt het
straks een inhaalwedstrijd of is er sprake
van een nieuwe realiteit met nieuwe
normen en waarden? Als straks het
vaccin wordt uitgerold gaan we vast wel
weer meer vliegen, staan we weer vaker
in de file en gaan we weer gezellig naar
een evenement. Maar mensen hebben
ook gezien dat geluk niet ver weg hoeft
te zijn. De vakantie in eigen land is veel
mensen goed bevallen. Thuiswerken
zal op een bepaalde manier in ons
werkzame leven worden geïntegreerd.
Noem het hybride werken, dus een

dag thuis en vier dagen op kantoor.
We hebben er inmiddels de digitale
infrastructuur voor. Dit zal dan wel
weer gevolgen hebben voor de
kantorenmarkt. Het blijkt nu al zo te zijn
dat de vraag naar kleine kantoren aan
het toenemen is en er grote kantoren
leeg staan. Aan uitdagingen geen
gebrek in het jaar wat voor ons ligt!

Bedrijfskring Heerhugowaard

Verrassend
gedreven
met visie
De samenwerking tussen
bedrijfskring Langedijk, bedrijfskring
Heerhugowaard en Ondernemend
Alkmaar zal in 2021 wijzigen in de
samenwerking tussen bedrijfskring
Dijk & Waard en Ondernemend
Alkmaar.
Een toekomstige samenwerking
tussen twee gemeenten met in de
nabije toekomst tweehonderdduizend
inwoners met nog groeipotentie
ook. Deze regio biedt ruimte om te
ondernemen, te werken, te wonen en
te recreëren. Heerhugowaard doet

heel veel op het gebied van onderwijs,
arbeid en participatie. Er liggen in
deze regio volop kansen op het gebied
van onderwijs waardoor talenten in
de Regio behouden kunnen worden.
Het programma “Heerhugowaard
maakt werk door verbinding”
maakt het mogelijk om toekomstige
schoolverlaters te koppelen aan het
bedrijfsleven. Langedijk heeft als
belangrijk speerpunt de mobiliteit en
is grote voorstander van een robuuste
infrastructuur ter ontsluiting van de
bedrijventerreinen in de regio. Het
grootste knelpunt dat opgelost moet

worden is het vervangen van de
botsbrug ofwel de stalen spoorbrug
over zowel het kanaal Alkmaar Kolhorn
als de N242. Alkmaar streeft naar een
integrale groei van wonen, mobiliteit,
arbeid & onderwijs en duurzaamheid.
Alkmaar werkt aan de bereikbaarheid
van de regio vanuit Amsterdam, de
hoofdinfrastructuur in de regio en
vele aanpassingen binnen de ring
van Alkmaar. Een complexe uitdaging
die begint bij een goede onderlinge
samenwerking en draagvlak onder de
stakeholders. Vervolgens zal er een
sterke lobby naar Den Haag op gang

moeten komen via Provincie en MRA.
Als ondernemers denken wij graag
mee bij het tot stand komen van lobbydocumenten die er toe moeten leiden
dat wij binnen afzienbare tijd weten
waar de stippen op de horizon worden
gezet. Er start een boeiend jaar!

Een vereniging van ondernemers die
al meer dan 35 jaar bestaat en rond de
250 leden heeft. Dat is de Bedrijfskring
van Heerhugowaard. Maar waarom
verenigen deze ondernemers zich
eigenlijk? En waarom zou je als
ondernemer daar lid van moeten zijn?
Leden verbinden
De kring heeft drie terreinen waarop
zij actief is. Ten eerste faciliteert de
vereniging haar leden met events (ook
in corona-tijden) en diverse andere
initiatieven die leden stimuleren om
met elkaar samen te werken of samen
te gaan werken. Waarom zou je iets van
ver halen als je het ook om de hoek kan
krijgen? De ervaring leert dat leden
elkaar snel weten te vinden en vaak

Dit jaar kregen alle leden een zoete steun in bittere tijden
(verpakte chocolade). Dit was een mooie manier om leden
met elkaar te verbinden. Lagosse verzorgde de chocolade,
Thesign Merkenbouwer het ontwerp van de doos en wikkel
en Stammis bracht alle chocolade rond.
v.l.n.r. Arjan Groen (Stammis Horeca verhuur) Herbert
de Jong (Thesign Merkenbouwer), Rudy Haringhuizen
(Lagosse), Norbert Reijngoud (Bestuurslid BKHHW)
foto: doorNorbert

dezelfde ondernemerstaal spreken.
Op die manier lopen projecten en
activiteiten efficiënter en succesvoller.

Schoolverlaters willen zij hier een baan
laten vinden waardoor talent de regio
niet snel zal verlaten.

Bereikbaarheid
De Bedrijfskring maakt zich hard voor
een nog betere bereikbaarheid van
Heerhugowaard. Niet alleen met
toegankelijkere wegen maar ook door
een beter openbaar vervoer. Alles
is er op gericht om organisaties en
mensen nog beter te verbinden in
Heerhugowaard en met de regio.

Sterke regio
Heerhugowaard ligt midden in een
economisch sterke regio. In deze regio
liggen volop kansen op het gebied van
onderwijs, arbeid en participatie. Alleen
met elkaar kunnen ondernemers deze
kansen verzilveren.

Talenten in de regio behouden
Met het programma ‘Heerhugowaard
maakt werk door verbinding’ koppelt
de Bedrijfskring het onderwijs aan beter
aan het bedrijfsleven. (toekomstige)

Ontwikkeling bedrijventerreinen
De bedrijfskring heeft een duidelijke
visie over de inrichting van de
bedrijventerreinen in Heerhugowaard.
Hierover zijn zij in nauw overleg met
de gemeente Heerhugowaard. Zij
streven ernaar om de verschillende

bedrijventerreinen hun eigen identiteit
te geven (en laten behouden) door
gelijksoortige ondernemingen bij elkaar
te plaatsen.
De bedrijfskring Heerhugowaard is
dus veel meer dan een borrelclub voor
mannen in grijze pakken. Wil je als
ondernemer ook bij deze vereniging
horen en je steentje bijdragen aan de
verdere ontwikkeling van de regio?
Meld je dan op www.bkhhw.nl
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Senior sponsors
BDO Accountants en Belastingadviseurs B.V.
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t Hekeltje Verhuur B.V.
TMA Logistics
WNK Bedrijven

Meerwaarde sponsoren
Ondernemend Regio Alkmaar
Sponsorcommissie ORA (Ondernemend Regio
Alkmaar), Ron Huiberts denkt hard na over
de op zijnde netwerkbijeenkomsten voor wat
betreft samenstelling, inhoud en frequentie.
Het moment van starten is afhankelijk van waar
we staan in de Covid-19 routekaart.

Graag delen wij de kennis van deze sponsors
op het gebied van wonen, bedrijventerreinen,
bereikbaarheid, ict (data), verduurzaming,
leisure en toerisme, arbeid en onderwijs met de
betreffende overheden. Uw stem zal gehoord
worden.

Evenementen
Ondernemend Regio Alkmaar wil zodra het
kan weer starten met het organiseren van
netwerkbijeenkomsten. Het jaarlijkse Gala
Ondernemend Alkmaar, een golftoernooi en
de nieuwjaarsreceptie HALLO 20.. blijven op de
kalender en zijn voor alle sponsoren toegankelijk.
Daarnaast organiseren wij bedrijfsbezoeken
en lezingen. Dit willen wij vier maal per jaar
organiseren en baseren op de thema’s die actueel
zijn in Regio Alkmaar.

Lid worden ofwel erbij horen!
Ron staat samen met Rob Niele (voorzitter OA)
voorop, als het gaat om de verbinding te leggen
tussen ondernemers, onderwijs en overheid.
Om de regio nog beter op de kaart te zetten
in Nederland delen wij graag uw mening en uw
visie op de ontwikkeling waar wij in deze regio de
komende decennia voor staan.

Dit houdt in dat er zeven bijeenkomsten
georganiseerd worden om elkaar te treffen met als
gevolg een fantastisch netwerk voor de regionale
ondernemers.
Waarde bijdrage aan Ondernemend Regio
Alkmaar door ondernemers
Binnen de grote groep van sponsoren zijn er een
aantal ondernemers founder en SR sponsoren.
Deze sponsoren willen wij één of tweemaal per
jaar de gelegenheid bieden om middels het
organiseren van denktank bijeenkomsten thema’s
te behandelen die de regio op dat moment
aangaan. Er is een heel hoog kennisniveau binnen
de betreffende bedrijven maar vooral ook een
ongelooflijke betrokkenheid bij regio Alkmaar.

De 130 sponsoren van ORA dragen bij om dit tot
stand te brengen, doormiddel van financiële steun
en door te participeren tijdens de genoemde
bijeenkomsten. Wij hebben u nodig voor het
realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat
voor bedrijven en daardoor voor werkgelegenheid,
een goed gebied om in te wonen, te studeren en
de vrije tijd te beleven!
Mocht u als ondernemer meer willen weten
of in contact willen komen met ons over de
verschillende wijze van sponsoring, val ons dan
graag lastig. We komen graag met u in gesprek om
na te gaan wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
Zie website www.ondernemendregioalkmaar.nl
Met vriendelijke groet.
Ron Huiberts (voorzitter sponsorcommissie)
06 46 02 48 87
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Betty Blocks | Holder
Bluedesk
Boddaert Advocaten
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Breddels Architecten BNA B.V.
Bregman Bedrijfsmakelaardij
Broekhuis Alkmaar
C.A. de Groot Groep B.V.
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KPMG Accountants N.V.
Logistiekcentrum Stad Alkmaar B.V.
Maatschap Rensen Advocaten
MEE & de Wering
Nic. Oud Direct Mail B.V.
R.S.H. B.V. (Kings Inn Hotel en Rivers Restaurant)
Raetsheren Van Orden B.V.
Reno Projecten B.V.
RSM Netherlands Accountants N.V.
Securitas Beveiliging B.V.
Segesta Exploitatie B.V.
Snelstart b.v.
Specialist in Websites
Tanger Advocaten N.V.
Telefooncentrale / Titania Vastgoed
Tijd Personeelsdiensten
Ton van Kuyk B.V.
Vlieg Bedrijfsmakelaars
Donateurs
A. Timmerman’s IJzerhandel B.V.
Accountantskantoor Jongejan B.V.
Actus Notarissen
AFPRO Filtertechniek B.V.
Agros B.V.
Baarda-Gabler Accountants & Belastingadviseurs B.V.
BorduurBedruk.biz
Bot Bouw (Alkmaar) B.V.
Bouwcenter RAB
Buijsman Belastingadviseurs
Company Finance B.V. (h.o. Company Finance)
De Financiële Wereld B.V.
Deloitte Accountants B.V.
Esthetisch Verantwoord Vastgoed BV
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Golfbaan De Kogerdijk B.V. h.o. Golfbaan
Sluispolder
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Groenmeesters B.V.
Groot in Groen B.V.
Hein Jong Projectontwikkeling B.V.
Herke Technology B.V. (h.o. Herke ICT Group)
Hörmann Alkmaar B.V.
Kennemer Haeve Vastgoed B.V.
Knuwer advocaten
Kropman B.V.
Kuijs Reinder Kakes
Leesberg Internet Experts
Magneet Makelaars B.V.
MarcelisDékavé B.V.
Mondhygienisten Praktijk Alkmaar
Nassaupraktijk
Nedvice B.V.
Peperkamp B.V. (Peperkamp Tegels en Sanitair)
Phidra Accountants & Adviseurs
Pieter Haverkamp Bedrijfsmakelaardij B.V.
R.J.J. Houdijk
RAADHUIS voor creatieve communicatie B.V.
Restaurant Vito B.V.
Rotteveel M4 Vastgoedontwikkeling B.V.
Sophista B.V.
Spaarne Accountants
Stadswerk072 NV
Stichting Podium Victorie
Tamis Vino Via Wijnen B.V.
TAQA Global B.V.
Tazama | Marco van Ammers Fotografie
TdH strategy+creation
Tiebie Marketing Communicatie Projectmanagement
Treffer Personal Services B.V.
Uitjes en Eten (Alcmarie Events)
Van der Linden van Sprankhuizen B.V.
Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Van Til Interieur B.V.
Vos Projectontwikkeling B.V.
Waardijk Schoenen B.V.

Met vereende krachten

Onlangs ontvingen alle gemeenten
in Nederland informatie van het
ministerie van SZW over het
aanvullend sociaal pakket. Landelijk
komt 1,4 miljard euro (!) beschikbaar
om de gevolgen van de coronacrisis
op de arbeidsmarkt tegen te gaan.
Het geld wordt verdeeld onder UWV,
onderwijs en 35 arbeidsmarktregio’s.
Ook onze regio ontvangt dus enkele
miljoenen euro’s. En wanneer er geld
valt te verdelen melden zich altijd
verschillende partijen die allemaal
aanspraak willen maken op een deel
van het beschikbare budget.
In onze regio bestaat al meer dan
20 jaar een goede regionale samenwerking om arbeidsmarktvraagstukken
aan te pakken: RPAnhn. Gelukkig maar,
want zo kunnen we ervoor zorgen dat
de gelden die naar onze regio komen
effectief worden ingezet. Want samen

met het onderwijs en het UWV streven
wij ernaar deze middelen zo integraal
mogelijk te besteden aan initiatieven
die door alle partijen worden
gedragen. Deze staan in ons nieuwe
uitvoeringsprogramma 2021. Hiermee
leveren we een substantiële bijdrage
aan het verbeteren van de positie op
de arbeidsmarkt van de inwoners in
Noord-Holland Noord.

‘Leven lang
ontwikkelen’
Zonder compleet te willen zijn wil
ik enkele voorbeelden hier graag
noemen. Een onderwerp waar we in
onze regio al volop mee bezig waren,
maar dat nu ineens actueler lijkt dan
ooit, is: ‘Leven lang ontwikkelen’. Bij dit
thema is niet alleen een rol weggelegd
voor de werknemers, maar zeker
ook voor opleiders. Wij zijn dan ook
enorm blij dat er vanuit het rijk extra
geld beschikbaar komt voor scholing.
Dat budget kan (eindelijk) ontschot
worden ingezet. Zodat echt iedereen
die om- of bijscholing nodig heeft, om

zijn of haar kansen op werk(behoud)
te verbeteren, hier ook gebruik van
kan maken. Iets waar wij al heel lang
om vragen. Helaas is dit slechts
een incidenteel budget. Maar onze
ambities reiken verder. Wij willen graag
een ontwikkelfonds starten, zodat
we ook na 2021 om- en bijscholing
kunnen blijven aanbieden. Naar goed
voorbeeld van bijvoorbeeld het Twents
Ontwikkelfonds voor Vakmanschap.
Een ander doel voor 2021 is het starten
van een mobiliteitscentrum. Een
manier om werkenden te begeleiden
naar ander werk, mogelijk zelfs in
een andere sector. Denk hierbij aan
werknemers in de horeca die op
termijn hun baan dreigen te verliezen.
Maar ook aan Schiphol of Tata steel.
Hoewel deze bedrijven niet in onze
arbeidsmarktregio zijn gevestigd
wonen veel werknemers in NoordHolland Noord. In onze regio zijn
honderden vacatures. Bijvoorbeeld
in de zorg en de techniek. Een
mobiliteitscentrum kan ervoor zorgen
dat een groot deel van die mensen
snel nieuw werk vindt bij een nieuwe
werkgever. Mogelijk zelfs dichter
bij huis. Dat scheelt veel reistijd

of file! Samenwerking met andere
arbeidsmarktregio’s in Noord-Holland
is daarbij essentieel.
Tot slot gaan wij ook weer graag
aan de slag met de aanpak van
jeugdwerkloosheid. Als er één groep is
die is geraakt door deze crisis dan zijn
het wel de jongeren. In het verleden
kende onze regio het succesvolle
programma ‘Jeugd Werkt’. Dat is
ongeveer twee jaar geleden gestopt
vanwege zijn eigen succes. Nu kunnen
we het draaiboek van toen afstoffen en
opnieuw gebruiken.
Ik ben ervan overtuigd dat we, met
onze samenwerkingspartners, met de
initiatieven in onze aanpak voor 2021
projecten hebben gevonden die op
dit moment in onze regio het verschil
kunnen gaan maken. En de extra
gelden vanuit de landelijke overheid,
gebundeld in deze samenwerking,
dragen hier sterk aan bij.
Ben Tap
Directeur RPAnhn

De beste wensen

van organisatie, sponsoren en alle betrokkenen bij Hallo!
Tot ziens op maandag 10 januari 2022 in het AFAS stadion voor Hallo2022!

