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VAN MOOIE PLANNEN

NAAR UITVOERING

 

De ondernemersverenigingen en gemeente hebben samen mooie ambities voor Hof van Twente:

n een gastwrije ontvangstvoor de groeiende groep toeristen. Deze ambities zijn vertaald in concrete  

meer en betere banen voor onze inwoners. gezelige en functionelecentra, een duurzame samenleving fl

plannenen de bijbehorendeacties worden daadwerkelijk uitgevoerddoor de aangesloten partners

Want plannen makenis een goed begin, maar het gaat uiteindelijkom de uitvoering.

Mooi was dan ook de daadwerkelijke oprichting van Hofwerkt, waar ondertussen ca. 50 ondememers

bi zijn aangesloten die onze inwoners aan passende banen willen helpen. De eerste netwerk-

bijeenkomst n Bentelo werd dan ook grotendeels gevuid met plannen van ondernemers: waar

ligt ons belang en wat kunnen wij doen? Dezelfde ontwickeling hebben we afgelopen periode

gezien bi de Vrjtijdseconomie. Er s een nieuw VVY-bestuur gekomen dat draagvlak heeft bij

ondernemersen gemeente. I Delden was begin aprl de aftrap van het Toeristische seizoen in

de Hof. waarbij alle partijen beloofden zich samen in te etten voor het grote doel: tevreden

toeristen en gasten die iets bijdragen aan onze economie. Tevens zijn we met elkaar het

project Proflering Hof van Twente gestart, waarin we focus gaan aanbrengen in het

vermarkten van ons mooie gebied. Wat zjn onze sterkste punteneenhoekunnenwedie _ Z

inzetten om meer jeugd te houden binnen de gemeente. meer toersten te verwelkomen

enbeienover e aenom|usteondenenen netonebestondeoncenenes Öd

 
Een belangrijke stap in het halen van de doelen was de oprichting van een Hofbreed

Ondernemersfonds op 29 maart 2017 De zes ondernemersverenigingen en de z

gemeente stelen samen € 70.000.- beschikbaarom in 2017 projecten of acties

t realiseren met spin-off voor ondernemers in de hele gemeente. Eén van de eerste

resultaten hiervan is de loyaliteitspas (Hfpas). Vanaf komend najaar kunnen

inwoners en bezoekers punten sparen die in de hele gemeente te besteden zijn

Deeinemers ondersteunen daarmee tegelikertijd ook nag eens de Iokale

verenigingen.

   Op het gebied van Duurzaamheid worden diverse plannen ontwikkeld. van belevingspleinen tot

de 52 inzendingen voor de Duurzaamheidspris. Bedrijven kunnen hulp inroepen van een subsidieadviseur. die u

als ondernemer kan helpen met de weg richting innovatie duurzaamheid en misschien wel een nieuwe afzetmarkt.

Alles bi elkaar opgeteld hebben we ere volste vertrouwen in dat 2017 het jar wordt waarin we 'de Hof weer

een stukje boeiender en aantrekkelijker gaan maken voor de inwoners. bezoekers en natuurlijk onze ondernemers

Met ondernemende groet.

  Wim Meulenkamp

Wethouder ndernemersplatform Hof van Twente
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ONDERNEMERSLOKET

HOF VAN TWENTE COLOFON

SPEERPUNTEN VOOR 2017

Ook in 2017 gaan we in volle vaart aan de slag om de economie in Hof van Twente te stimuleren.

Doelen die we dit jaar willen bereiken, zijn genoemd in de volgende speerpunten

ONDERNEMERSNETWERK HOFWERKT: MEER MENSEN AAN HET WERK!

In 2016 hebben circa 50 ondernemers

zich aangesloten bij het ondernemers-

netwerk Hofwerkt.Zij willen zoveel

mogelijk nwoners van Hof van Twente

aan het werk helpen. Afgelopen 3 april

2017 was de eerste netwerkbijeen-

komst. Hier maakten de leden kennis

met elkaar én actie van de gestelde

doelen. Inmiddels zijn er n totaal al

70 succesvolle matches gemaakt tussen

werkzoeker en werkgever. Het speerpunt

voor 2017 is 100 leden en minimaal

100 matches!

Hofwerkt

‘samen aan de slag

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID AANJAGEN BĲ BEDRIJVEN

Veel bedrijven willen innoveren of

processen verduurzamen, maar vaak

ontbreken tijd, fnanciën of kennis

om hiermee aan de slag te gaan

Samen met Vindsubsidies uit Goor

wordter dan ook een digitaal

subsidieloket gelanceerd waarop

bedrijven en stichtingen /

verenigingen zelf kunnen

zoeken naar passende

nanciele regelingen en

TOERISTISCHE MARKETING

n januari 2017 is een nieuw, tjdelijk

bestuur aangetreden bij de VVV. Dit

nieuwe VVV-bestuur wil n nauwe

samenwerking met de gemeente

transformeren naar een nieuwe

marketingorganisatie. Streven is dat die

subsidies om hun plannen te

Tealiseren. Het Subsidieloket voor

bedrijven is vanaf half mei 2017 te

 

bereiken via www vindsubsi  

hofvantwentenl.Daarnaastis r

advies op maat beschikbaar voor

ambitieuse ondernemers, zie

g hierover meer verderop

n deze nieuwsbrief

OÒ

nieuwe organisatiein 2018 van start

gaat. I tussentijd verzorgt de VWV het

gastheerschap en informatievoorziening

naar bezoekers van Hof van Twente.

Lees meer bij VrjeTijdsEconomie.

 

HOFBREDE LOYALITEITSPAS.

 Ondernemers en inwoners uit Goor

kennen de Gelukspas al. Met deze

pas kunnen inwoners punten

sparen bijIokale winkels en

uitgeven aan allerleilokale doelen.

Bijvoorbeeld bijaankoopvaneen _ bestedingen.

brood bij de bakkerin Delden krijg _ Lees meer bij

je spaarpunten, die je kunt Retail

de gemeentegrens of kunt

‚Op deze manierstimuleren we

‚samen de okale

inleveren bij andere winkels binnen

‚schenken aan een lokaal goed doel

  

VERDUURZAMEN VAN BESTAAND VASTGOED

Gemeente en ondernemers in Hof van.

Twente gaan extra aandacht besteden

aan het verduurzamen van bestaand

vastgoed. Inwoners en bedrijven kunnen

advies krijgen op het gebied van energie

n duurzaamheid. Ook het vormgeven

van besparingsprogramma's en de

D

ĳ

 uitvoer van de

verduurzamende

‘maatregelen wordt zoveel mogelijk bij

Iokale ondernemers uitgezet. Dat

stimuleert tegelijkertijd direct de

werkgelegenheid binnen de gemeente.

BELEVINGSPLEINEN' DUURZAAMHEID MAKEN IN DE KERNEN

‚Op een aantal goedbezochte

plekken in onze gemeente

worden dit jaar belevingspleinen

aangelegd. Dit zijn pleinen met

bijvoorbeeld bankjes met een

WIFI-punten zonnepanelen

waarmee toeristen hun e-bike

kunnen opladen en informatie

vinden over de (duurzame) ambities

van de Hof van Twente. Lees meer

bij Duurzaamheid.

(MARKETING)PROFIEL ONTWIKKELEN VOOR HOF VAN TWENTE

Hof van Twente wilinwoners, bedrijven

en bezoekers aan zich binden. Daarvoor

zijn kansen genoeg, want we hebben.

veel e bieden. Hoe ‘verkopen’ we

dt het beste? En hoe prohieren

 

veel ondernemers bezighoudt. Het

project ‘Profilering Hof van Twente

leidt tot een herkenbaar en gedragen

prohel van Hof van Twente en een

bijpassende marketingstrategie.

we ons bij (toekomstige) T ==| In dt poject werkt de gemeente

inwoners. bedrijven en / == | nauw samen met ondernemers en

—

toeristen? Dat is een vraag die
andere stakeholders.

HOFBREED ONDERNEMERSFONDS

De zes ondernemersverenigingen
aan alle ondernemers. Voorbeelden

binnen Hof van Twentehebbende _ van die projecten zijn de

ambitie om intensief samen te

Loyaliteitspas, marketing richting

werken. De samenwerking i op 29 de toerist, het aantrekken van

‘maart 2017 verder ingevuld door

samen een Hofbreed

Ondernemersfonds op

te zetten. Vanuit dat

fonds worden

projecten gefinancierd

die ten goede komen

 

 

Afzender: Gemeente Hof van Twente | Postbus 54 | 7470 AB Goor

nieuwe bedrijvigheid en het op de

kaart zetten van de Hof. Ook

vanuit de Sociaal-Econo-

? mische Visie zal de
gemeente bijdragen aan úit

ER ondernemersfonds. Lees
‘meer bij Retail

©
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Arbeidsparticipatie
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De kop i eraf! De eerste netwerkbijeenkomst van Hofwerkt vond op

‘maandag 3 april plaats bij Wijngaard Hof van Twente in Bentelo. Een

   

inspirerende middag vol dialoog en uitwisseling rondom het thema

arbeidsparticipatie. Dat schept verwachting voor 2017!

Hofwerkt is een netwerk voor en door sociaal betrokken ondernemers.

FINANCIERING VANUIT HET ROZ

Leden van dit netwerk helpen en adviseren onder meer bedrijven die

Heeft u extra financiering voor uw onderneming nodig? Vanwegeliquiditeitspro- _ iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt n dienst willen nemen

blemen of noodzakelijke investeringen? Of kunt u tijdelijk niet voldoende in uw

inkomen voorzien? Als u niet meer bij de bank terecht kunt.kan hetzijndatuin _ 370000 ssssensssssnnnssesnnne
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UW AANSPREEKPUNT

VRIJETIJDSECONOMIE

J

N

Vrijetijdseconomie

E-nai _ info@wvhofvantwente.nl
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TWENTE MARKETING “"Nederland

Het komt steeds vaker voorbi: Twente Marketing. Gemeentes bundelen (marketing)krachten om

N

de regio aantrekkelij te maken. Die kracht van de regio Twente willen we graag volop benutten.

terwijl we de identiteit van onze kernen koesteren. VVV Hof van Twente richt zich daarbij op de

toeristische marketing van en informatievoorziening in onze gemeente. Online door een goede

informatieve website en offline door de toeristische informatiepunten in Delden. Diepenheim.  
Goor en Markelo. Voor de toeristen in onze gemeente willen we een goede gastheer zijn en hen

voorzien van de juiste informatie over de mooie dingen van Hof van Twente.

Bs RTIERMAKER VERANNTWOORDELIJK VOOR

Het ansturen van de VWV.organiatieendeze vorberiden op de inbeding

KWARTIERMAKER VVV:

n een nieuw te vormen marketingorganisatie vanuit het project Profilering/

De sector Vrjtijdseconomie in Hof van Twente wordt steeds verder Branding Hof van Twente.

versterkt. Dat betekent onder andere dat de W\V-organisatie momenteel Het inrichten van het Iokale deel van de Twentse VTE-ketenorganisatiein

ii ontwikeling i. De n Goor woonachtigeEN

per1 april de nieuwe kwartiermaker VVV. Na tien jaar werkervaring als

onderandere directeurvan de toenmalige VVV/ANWB in Nijkerk

samenwerking met Twente Marketing en de Iokale VTE -ondernemers

Het ontwikkelen van een verdien- en partiipatiemodel waaralle VTE-onderne-

‘mers in de Hof van Twente aan bijdragen en i wllen horen

aanmerking komt voor Bbz (Besluitbijstandverlening zelfstandigen). Het Bbz

biedt fmanciële mogelijkheden voor ondernemers en starters vanuit een uitkering

Het 862 kent ook regelingen voor oudere ondernemers en stoppende ondernemers

ROZ voert deze regeling uit voorbijna alle gemeenten n Twente en de Achter-

hoek, zo ook voor gemeente Hof van Twente

WETEN OF U IN AANMERKING KOMT VOOR BBZ VOOR ONDERNEMERS?.

Kijk op ww.rogroep.nl/fnanciering

E OP ZOEK NAAR PASSEND PERSONEEL? 3

& Wilt u iemand met een afstand tot dearbeidsmarkteen kans {

£ bieden? Neem dan contact op. H

£ WILT U LID WORDEN VAN HOFWERKT?

Neem dan contactop tN :

 

   

marketingmanager van Regio VVV Zuid West Veluwe en project-/

tegiomanager Twente & Salland bij het Gelders Overjsels Bureau voor

Toerisme. ging NNaan de slag bi Saxion zijn huidige werkgever Tussen

aprlen 31 december combineert hijzijn werk ij Saxion met zjnrol als

kwartiermaker in Hof van Twente. Bzal zich hier circa twee dagen per

week mee bezighouden

B t van Twente is oen prachtige gemeente. De belangrijkste doelen voor de

wijtidseconomi ijn: meer overnachtingen en bestedingen, meerdan teveden

gasten die ambassadeurs worden, modern gastheerschap n ffectieve promotieen

marketing. Samen met alle etrokkenen wil k daar graag aan bjdragen.”

HEBT U EEN IDEE OM DE VRIJETIJDSECONOMIE VERDER TE VERSTERKEN?

Neem dan contact opmu_

WAT HEEFT HOF VAN TWENTE TE BIEDEN? ONDERZOEKEN MARKT EN VITALITEIT

DIRECTEUR VAN

AANNEMERSBEDRIJF HAAFKES:

“GOED VOOR ALLE PARTIJEN*

Als ambassadeurvan de werkgroep Hofwerkt ziet

B oorat @ voordelen voorale partijen gie betrokken

zijn. ”Allereerststaat de mens op één. Dooriemandweer aan ;

het werk e krijgen. dragen wij ij aan zjn of haargeluksge-

voel en eigenwaarde. Daarnaast heeft de gemeente minderuitkeringslast e

overigens ook bij opdrachtgevers steeds hoger in het vaandel. Sommige instanties

selecteren zelfs geen bedrijven zonder MVO-paragraaf. omdat dat niet aan hun

kemwaarden voldoet. ets om over na te denken.

MEER ERVARINGSVERHALEN LEZEN?

Kijk dan op WWW.HOFWERKTNL

 NNNGANGSGINNSINKSGINNEGINNWINNNNWA
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Duurzaamheid

Tel

E-mail hofvantwente.nl

@ DUURZAAMHEIDSPRIJS

DE WINNAARS VANAF3 JAAR"

Goor:Bnet de showertack

© petgen: Annemarit van Broekhoven met boe over biomimiry

Hengereide:Bv=n 6e Petrusschool voorhetesprojct

Duurzame Kinderboerderj

Warle:

   

 

 

    

    

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

‚ Stichting Maarkels Landschap voorhet concept

Marelokaal

Diepenbein:B < <0&pertie Duurzaam Diepenheim

Bentee:B n Kerngroep FairTrade Hof van Twente voor

duurzaanheidsmarkt

DE WINNAARS TOT ENMET12 JAAR

oB nB 0 e Aatos voor u asketafvalbak

eogereiae:N @Petrusschool vorhun ontwerp

a eenduurzane kinderboederij

FEITEN: - 52 nzendingen - 44 inzendingen n de categorie Vanaf13 jaar -

S scholiren doen mee - 6 criteria: 1. Peopie (mastschappij) 2. Planet (miieu)

3. Profit (economie). . realistischidee5 wat wordt r met de prjs gedaan?

| & hoe aagtde r baanderessotie?

Dejuyondeleiing van burgemeester Elen Nauta was onder de induvan

de hoevelheid n grote variati n deinzendingen. ejuryging op zoek aar

de deeën di et beste bijdragen aan duurzaamheid inde Hofvan Twente Na

langberaaidewinnaars bekend!Zj hebben hun de tidens de fnale van

10 aprl gepresenteerd,Voo eke em s r een prisn 250 euro voor

H categorie Tot en met 12 jaar’ en 2500 euro voor de categorie Vanaf13 jaarldeeïnemers kozensamen ook nog een winaarvan de exprprij “%WWN
   

 

    

 

   

FAIR TRADE

Fairtrade Gemeente is een eervolletitel die

aangeeft dat de gemeente en haar inwoners

fairtrade, oftewel eerlijke handel, een warm hart

toedragen en er ook echt werk van maken. U kunt

hier met uw bedrijf aan meedoen. Aan de hand van

heldere citeria wordt gemeten of uw bedrijf

voldoet aan de criteria

MEER WETEN?

Neem contact op met de werkgroep Fair Trade

con ii

DUURZAAMHEID

Ĳ

4

t ee

dragen en voldoen ondernemersaan hun MVO-paragraaf. Dat MVO-principe staat
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HR-MANAGERS DELEN KENNIS

De HR-managers van Mercom Goor en Nolien n

Hengevelde hebben het initiatief genomen om een

Iokaal netwerk te starten met HR-managersvan

organisaties uit de Hof’ met meer dan 35 medewerkers

Doel s om kennis te delen en vanuit de praktijk met

elkaar mee te denken over het echt toepassen van

duurzame inzetbaarheid. De eerste 12 HR-managers

hebben zich gemeld voor de eerste bijeenkomst

op 15 juni

BENT U HR-MANAGER VAN EEN ORGANISATIE IN DE.

HOF VAN TWENTE EN WILT U DEELNEMEN OF MEER

INFORMATIE?

Neemdan contact o tEN

 

  
 

  

 

  

HULP BĲ INNOVATIEF EN

DUURZAAM ONDERNEMEN

De overheid heeft diverse regelingen bedacht om

bedrijven te helpen groeienen innoveren. Maar doordat er

ondertussen lokale regionale. provinciale. andelijke en Europese

regelingen en subsidies beschikbaarzijn, heeft gemeente Hof van.

Twente Subvast uit Gooringeschakeld. De komende tijdis NNN

‘beschikbaarom circa vijftig bedrijven e bezoeken n het kader van

innovatieen duurzaamheid. BBjdenkt mee in de kansendieer voor

deze bedrijven liggen om zich (stap voorstap) te ontwikelen

ww oarBRJOO 217 Uw BEDRIJF OP BEZOEK KONT?

BELEEF HET BELEVINGSPLEIN

website: www.subvast.nl

Een heerlijke plek voor toeristen n bewoners midden in de dorpsker-

 

  

 

 

nen, dat i het doel van de belevingspleinen. Hier worden de pijlers

duurzaamheid, toerisme en retail op een mooie manier aan elkaar

verbonden.

LOKAAL KARAKTER

In elke kern van Hof van Twente moet op den duur een bruisend

‘elevingsplein te vinden zjn. Allemaal met een eigen karakter, maar

allemaal op schone energie die ook nog eens op de plek zelf wordt

opgewekt. Voor de ontwikkeling van de pleinen worden zoveel mogelijk

kennis en producten lokaal ngekocht. Bij elk plein wordt een

informatiebord geplaatst vanuit Zuiver: hoe werken de elementen en

waarom is er gekozen voor deze duurzame insteek?

ZONNEBANK?

Innovatie stij entertainment en duurzaamheid gaan hand in hand. Zo

kunnen toeristen bijvoorbeeld zo maar worden verrast door een bankje

met geïntegreerde zonnepanelen. Bij deze bankjes kunnen elektrische

‘hetsen gratis worden opgeladen. terwij de fetsers gaan shoppen of

even bijkomen met een isje op de comfortabel verwarmde zitting. Als

Klap op de vuurpijt bevat de bank ook nog een WiFi-spot en dat

allemaal op natuurijke. gratis en ter plaatse opgewekte energie. Zo

wordt duurzaamheid ineens concreet en leuk! De voorbereidingen zijn

n volle gang en we houden u op de hoogte.

   
* Deze windboom vol sprookjesschtige

  

een WiFi-spot.

MEER WETEN OVER DUURZAAM ONDERNEMEN EN UW BEDRIJF?

Neem contact metEN

* Deze bankop zonne-energieis ookeen

oplaadpunt voorelektrische fetzen én
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De projectgroep VrieTijdsEconomie (VTE) bouwt samen met de

gemeente en ondernemers aan een vitaal en aantrekkelijk Hof van

En dat begint met vragen stelien. Wie komen hier nou eigenlijk naar

toe? Waarom kiezen toeristen voor onze moie gemeente en wat zijn

hun specifeke behoeften? Als we dat weten. kunnen we daar onze

producten en toeristische marketing op afstemmen en ons doel halen:

structureel meer overnachtingen realiseren. Dat s de basis voor een

duurzaam verdienmode!

DIT TROK BEZOEKERS IN 2016

NAAR HOF VAN TWENTE. >
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ONDERNEMERSFONDS

HOF VAN TWENTE OPGERICHT

Woensdag 29 maart onderekenden NNN ooriter
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convenant on gezamenijk

ongernemertonds op e richten

‚Afgelopen jar is een eerste marktonderzoek uitgevoerd. En wat blijkt? Op dit

moment valt bijna 50 van onze bezoekers n de leeftjd van 56 tot 7O jaar

Ook komt bijna 60% samen met zijn/haar partner recreëren. In 2017 gaan we

hiermee verder om grip te houden op onze gegevens. waar nodig b te sturen

‚en nieuwe doelgroepen aan te boren. Daarnaast wordt erin aprl gestart met

‘een Vitaliteitsonderzoek verblijfsaccommodaties. Z kunnen we bepalen hoe

witaal deze sector s en wat we als ondernemers en gemeente kunnen doen om

de sector vitaal e houden

… < HOE VAN TWENTE IN 2016

lijk  vorGENs BEZOEKERS >
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RETAIL

   
ONDERNEMERS MET LEF!

Goed nieuws vanuit de Retai! In de hele gemeente zijn voorbeelden te

vinden van nieuwe winkels. Daardoor wordt het straatbeeld levendiger

en dat trekt weer meer bezoekers naar onze verschillende kernen

Deze winkels zijn het afgelopen jaar geopend of doorgestart

FIETSGALERIJ - DELDEN

READ SHOP - GOOR

HOFTRENDS MANNEN - GOOR

FARID MARKT - GOOR

®

®

í
  

Ondernemerspl of van Twente, en wethouder Wi

convenant ter oprichting van een nieuw gezamenlijk Ondernemersfonds.

mp een

De gezamenlijke ondernemersverenigingen en de gemeente hebben dit

fonds opgericht om projecten te financieren die de leefbaarheid in Hof

van Twente bevorderen. zoals evenementen acties. sfeerverlichting

en verbetering in de centra. Het fonds wordt in 2017 gevuld met

€70000.-

GEZAMENLIJK BUDGET

Door de oprichting van het nieuwe Ondernemersfonds worden de

‘budgetten van gemeente Hof van Twente en de gezamenlijke onderne-

mers gedeeltelijk met elkaar verbonden, waardoor de onderlinge

samenwerking nog verder wordt uitgebouwd. De ondernemers

investeren in projecten die bijdragen aan het ondernemersklimaat. wat

ten goede komt aan de levendigheid van onze kernen. De zes onderne-

mersverenigingen besteden hier ongeveer € 200.000,- per jaar aan

Het gezamenlijke budget wordt beheerd door de gemeente en het

onderemersplatform, verenigd in de Economische Werkgroep

De Ondernemersverenigingen kunnen projecten voordragen voor

een bijdrage uit het Ondernemersfonds. De beoordeling gebeurt

door de Economische Werkgroep

GOED INMIATIEF?

Meld u bij uw eigen ondernemersvereniging.NNNNSW
N

f a,._.)Öpîp,/[/[|Ï,ĲÓÓ0„

> 35% VAN DE RETAILAANKOPEN IN HOF VAN TWENTE VLOEIT WEG

> DAT KOMT NEER OP € 60 MILJOEN PER JAAR

Daar willen we iets aan doen. De Hofpas is een fysieke pas of app (smartphone)

waarmee inwoners bi veel verschillende winkels. horecagelegenheden en andere

ondernemers binnen Hof van Twente digitale punten kunnen sparen. Deze punten

kunnen worden ingezet als korting. maar ook om Iokale verenigingen te ondersteu-

nen. Op deze manier worden ‘noaberschap’ en de [okale economie gestimueerd.

IN DE PRAKTIJK

1. In het voortraject investeren de ondernemers en de gemeente samen n de

implementatie van de Hofpas.

2. De gemeente heeft een dubbelral. Z is mede-initiatiefnemeren levert vanuit die

rol een bijdrage aan het ondernemersfonds. Daarnaast i zij ook als Gén van de

‘ondernemers’ betrokken

3. De Hofpas levert extra inkomsten op voor ondernemers door meer verkoop.

Ondernemers hebben met deze pas een potentiee! bereik van 35.000 inwoners

en toeristen. Daarnaast prohteren ze van Hofbrede marketing

4. Van iedere gespaarde euro gaat 25 naar een door de inwoner geselecteerde

vereniging

. Toeristen ontvangen de Hofpas voor een kort verblijf.

6. De Hofpas wordt in oktober gelanceerd!

7 En natuurlijk kunnen we de Hofpas inzetten om

de kerstpakketten Iokaal e besteden!

9)
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