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Gemeente OOSTERZELE
S p o r t d i e n s t
Sportdienst Oosterzele
Sportstraat 5
9860 Oosterzele
09/362 48 92
sportdienst@oosterzele.be
Openingsuren sport- & jeugddienst:
Maandag
08u45 tot 12u00 en 13u30 tot 16u00 en 18u00 tot 20u00
Dinsdag
08u45 tot 12u00 en 13u30 tot 16u00
Woensdag
08u45 tot 12u00 en 13u30 tot 16u00
Donderdag 08u45 tot 12u00 en 13u30 tot 16u00
Vrijdag
08u45 tot 12u00

Diensthoofd jeugd en sport
Elise Lippens ……………………………………………………………………………………………………… 09/363 84 22
Elise.Lippens@oosterzele.be
Planning en facturatie
Christoph Caron ...................................................................................................... 09/362 48 92
Christoph.Caron@oosterzele.be
Uitleendienst
Wauter Kellens ....................................................................................................... 09/362 48 92
Wauter.Kellens@oosterzele.be
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Sportfaciliteiten
Sporthal De Kluize 09/ 362 48 92
Sportstraat 5, 9860 OOSTERZELE
Openingsuren sporthal:
Maandag
08u30 tot 23u00
Dinsdag
08u30 tot 23u00
Woensdag
08u30 tot 23u00
Donderdag 08u30 tot 23u00
Vrijdag
08u30 tot 23u00
Zaterdag
08u30 tot 20u00
Zondag
09u00 tot 12u00
Gemeentelijke Basisschool Gilo Oosterzele ........................................................... 09/362 61 20
Geraardsbergsesteenweg 69 – 71, 9860 Oosterzele
Gemeentelijke Basisschool Gilo Balegem ............................................................. 09/362 74 71
Rooigemstraat 8, 9860 Balegem
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Activiteiten Kalender Sporthal De Kluize seizoen 2018 - 2019
Za 28/07/2018

De Zwervers (ganse dag) 3/3

Zo 29/07/2018

De Zwervers (ganse dag) 3/3

Zo 16/09/2018

Tornooi VTTL Oost-Vlaanderen (ganse dag) 3/3

Zo 30/09/2018

Tornooi VTTL Oost-Vlaanderen (ganse dag) 3/3

Zo 07/10/2018

Tornooi BC Pluimstaart (ganse dag) 3/3

Wo 24/10/2018

SVS badminton (13.00 – 16.00 uur) 3/3

Zo 18/11/2018

Criterium G-tafeltennis (ganse dag) 2/3 Deel 1+2

Zo 02/12/2018

Vlaams jeugdcriterium tafeltennis (ganse dag) 3/3

Zo 23/12/2018

VGO tornooi minivoetbal (ganse dag) 3/3 + Poly + Vergaderzaal

Do 27/12/2018

Training op wedstrijdvloer TOO (ganse dag) 1/3 Deel 3

Vr 28/12/2018

Training op wedstrijdvloer TOO (ganse dag) 1/3 Deel 3

Vr 28/12/2018

Familie dubbeltornooi tafeltennis (17.30 – 20.30 uur) 2/3 Deel 1+2

Za 29/12/2018

Training op wedstrijdvloer TOO (ganse dag) 1/3 Deel 3

Zo 30/12/2018

Oefenwedstrijd TOO (ganse dag) 3/3 + Poly + Vergaderzaal

Do 03/01/2019

Training op wedstrijdvloer TOO (ganse dag) 1/3 Deel 3

Vr 04/01/2019

Training op wedstrijdvloer TOO (ganse dag) 1/3 Deel 3

Za 05/01/2019

Tornooi VTTL Oost-Vlaanderen (ganse dag) 3/3

Zo 06/01/2019

Tornooi VTTL Oost-Vlaanderen (ganse dag) 3/3

Wo 23/01/2019

SVS badminton (13.00 – 16.00 uur) 3/3

Wo 27/02/2019

SVS netbal (13.00 – 16.00 uur) 3/3

Wo 06/03/2019

Krokusactiviteit tafeltennis (18.00 – 19.00 uur) 1/3 Deel 1

Zo 17/03/2019

Clubkampioenschap Judo (13.00 – 16.00 uur) 2/3

Zo 28/04/2019

Jogging (voormiddag) 4 Kleedkamers + Inkomhal + Vergaderzaal

Za 04/05/2019

Tornooi Move (ganse dag) 3/3 + Poly + Vergaderzaal

Za 11/05/2019

Clubkampioenschap (12.00 – 22.00 uur) + Poly + Vergaderzaal

Zo 26/05/2019

Balletschool (ganse dag) 1/3 Deel 1 + Poly + 4 Kleedkamers

Wo 29/05/2019

SVS minivoetbal (13.00 – 16.00 uur) 3/3
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Sluitingsdagen Sporthal De Kluize seizoen 2018 - 2019
De sporthal is gesloten op de gebruikelijke feestdagen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 15 augustus 2018 - O.L.V. hemelvaart
Donderdag 1 november 2018 - Allerheiligen
Vrijdag 2 november 2018 - Allerzielen
Zondag 11 november 2018 - Wapenstilstand
Donderdag 15 november 2018 - Feest van de Dynastie
Maandag 24 december 2018 - Kerstavond
Dinsdag 25 – woensdag 26 december 2018 – Kerstmis
Maandag 31 december 2018 - Oudejaarsavond
Dinsdag 01 – woensdag 02 januari 2019 - Nieuwjaar
Zondag 21 april 2019 - Pasen
Maandag 22 april 2019 - Paasmaandag
Woensdag 01 mei 2019 - Feest van de Arbeid
Donderdag 30 mei 2019 - O.H. Hemelvaart
Zondag 9 juni 2019 - Pinksteren
Maandag 10 juni 2019 – Pinkstermaandag
Dinsdag 11 juni 2019 (vanaf 16u) - Avondmarkt Sinksenkermis
JULI 2019
In juli is de sporthal enkel open voor sportkampen en speelpleinwerking. (09u00-18u00)
JAARLIJKS VERLOF 2019
15/07/2019 t.e.m. 28/07/2019
De sporthal is gesloten voor alle activiteiten.
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Reglement inwendige orde sporthal De Kluize
I. Algemeen
artikel 1

Sporthal De Kluize staat onder het beheer van autonoom gemeentebedrijf De Kluize en
bestaat uit een grote sportzaal, een polyvalente zaal, kleedkamers met stortbaden, een
administratielokaal, een vergaderzaal, een E.H.B.O. – lokaal, een technische ruimte en
bergingen.
De cafetaria is ter beschikking gesteld van een uitbater.
In de sporthal De Kluize is het ten strengste verboden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De goede orde te verstoren,
Te roken of drugs te gebruiken in het hele gebouw incl. cafetaria,
Alcoholische dranken te nuttigen in het volledige sportcomplex, behalve in de
cafetaria,
Wijzigingen aan te brengen aan de inrichting van de sportzaal door affiches,
geluidsinstallaties, e.d. Affiches dienen worden afgegeven aan de zaalwachters of
cafetaria-uitbater en mogen dus niet op eigen initiatief worden opgehangen,
de zaal te betreden met skeelers, rolschaatsen, of skateboards,
breekbaar materiaal in de zaal, kleedkamers of tribunes mee te brengen,
met materiaal te spelen in de gangen (vb met ballen),
materiaal te beschadigen,
met huisdieren, met uitzondering van politie- en geleidehonden, de sportzalen te
betreden.

artikel 2

Alle betreders van de sportzaal, individueel of in groep, dienen kennis te nemen van het
reglement inwendige orde sporthal De Kluize.

artikel 3

De sportzaal staat onder het beheer van het Autonoom gemeentebedrijf De Kluize.
Het directiecomité van het autonoomgemeentebedrijf kan tijdelijk de inrichting sluiten
om reden van openbaar nut of om hygiënische redenen.
Het directiecomité heeft het recht de reeds toegestane ingebruikname van de sportzaal
in te trekken, ingeval clubs of particulieren feiten plegen die indruisen tegen het
reglement of de regels van goed gedrag en zeden, en in geval van overmacht .

artikel 4

In geval van schade wordt deze begroot door de bevoegde diensten en verhaald op de
club of particulier die ze veroorzaakte. De kosten van schadeherstel dienen binnen de
14 dagen worden voldaan.
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, worden door het directiecomité beslecht.

artikel 5

Het autonoom gemeentebedrijf neemt geen verantwoordelijkheid bij enig ongeval aan
personen of goederen welke niet te wijten is aan gebrekkig materiaal.
Het autonoom gemeentebedrijf is evenmin verantwoordelijk voor voorwerpen die in de
inrichting verloren of gestolen worden.
Gevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand bewaard.
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artikel 6

Iedere bezoeker is burgerlijk aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade aan
materialen en/of lokalen. De geleide groepen zijn collectief verantwoordelijk en dienen
verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Bij wedstrijden zijn de verenigingen tevens verantwoordelijk voor de schade
toegebracht door de op bezoek zijnde vereniging en haar leden, alsmede de eventueel
toegelaten toeschouwers.

artikel 7

Kinderen beneden de 14 jaar, scholen en clubs moeten vergezeld zijn van een
verantwoordelijke.
De toegang wordt geweigerd aan personen die zich in kennelijke staat van dronkenschap
bevinden.

II. Gebruik der inrichting
artikel8

Het gebruik van de sportzaal is niet mogelijk zonder reservatie vooraf.

artikel 9

Alle aanvragen voor een seizoen, van verenigingen en particulieren, dienen jaarlijks in
ons bezit te zijn voor datum van 1 mei. Dit gebeurt schriftelijk op de hiervoor voorziene
formulieren en deze worden ingediend bij de verantwoordelijke reservaties.
Op basis van de vraag zal de definitieve gebruikskalender opgesteld worden. Iedere
gebruiker ontvangt een gebruikerscontract en een activiteitenkalender.
Te laat ingediende aanvragen zullen bekeken worden, voor zover de bezetting van de
zaal dit toelaat.

artikel 10

De competitieploegen dienen voor 1 mei een voorlopig aanvraagformulier in en dienen
voor 1 oktober hun definitieve aanvraagformulier in met zowel hun competitie uren als
trainingsuren. Niet vermelde uren worden vanaf 1 oktober gezien als vrije uren en op
die momenten kan de zaal verhuurd worden aan andere huurders.

artikel 11

De aanvragen voor bijzondere activiteiten/tornooien/wedstrijden worden ook via
hetzelfde voorziene formulier aangevraagd voor 1 mei. Deze bijzondere
activiteiten/tornooien/wedstrijden passen niet binnen het reguliere gebruik en zullen
dus via afspraken op maat al dan niet goedgekeurd worden.

artikel 12

Elke vereniging / particulier tekent een gebruikerscontract voor de eerste maal
ingebruikname van de zaal.

artikel 13

Zaalannulaties dienen schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan de
verantwoordelijke reservaties, minimum 48 uur voor het gebruik. Zo niet worden de
geannuleerde uren toch gefactureerd. Verenigingen, die het nalaten, om te verwittigen,
zullen na driemaal hun gebruikersrecht ontnomen worden.
Het maximale aantal ‘kosteloze annulaties is evenwel beperkt tot 15% van het totale
aantal (op seizoensbasis).
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artikel 14

Prioriteiten van toekenning van de uren van het zaalgebruik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organisaties van de gemeentelijke sportdienst en/of sportraad,
Overdag: schoolsport en seniorensport,
Erkende Sportclubs,
Sportclubs met zetel te Oosterzele,
Inwoners uit Oosterzele,
Scholen uit Oosterzele,
Competitieploegen hebben voorrang op recreatieploegen, bij het leggen van
wedstrijden,
8. Op woensdagnamiddag hebben clubs met jeugdwerking voorrang,
9. Tijdens schoolvakanties hebben organisaties van de dienst Sport en Jeugd
voorrang.
artikel 15

De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van de tarieven vermeld in het
retributiereglement.
Niet of laattijdig betalen leidt tot ontzegging van de sportzaal.

artikel 16

De sportzaal mag in geen geval onderverhuurd worden noch aan derden in gebruik
gegeven worden.

Artikel 17

Niet sport-gerelateerde activiteiten en/of evenementen zijn verboden in de sporthal.
Met uitzondering van activiteiten georganiseerd door de dienst Sport en Jeugd.

artikel 18

De minimum huurtijd van de zaal of een gedeelte bedraagt 1 uur. Deze huurtijd omvat
ook de tijd nodig voor het plaatsen en wegbergen van de toestellen en/of materiaal. Na
de toegestane duur dient men stipt het terrein te verlaten.

artikel 19

De gebruikers van de sportzaal dienen 5 minuten voor de tijdslimiet de terreinen te
ontruimen. Het is verboden medegebruikers te hinderen onder welke vorm ook, tijdens
hun activiteiten.

artikel 20

De installaties die de gebruiker nodig heeft, worden door hem/haar zorgvuldig
opgesteld en weggeborgen, onder toezicht van de verantwoordelijke van de club en dit
tijdens de toegestane tijdslimiet. Er dient bovenal bijzondere aandacht worden besteed
aan het vrijhouden van de deuren die toegang verlenen tot elektriciteitskasten en
brandbeveiligingsmateriaal en nooduitgangen.

artikel 21

Beschadigingen dienen onmiddellijk aan de dienst sport gemeld te worden.

artikel 22

Auto’s, motorrijwielen, fietsen e.d. mogen niet in de sporthal en moeten op de
voorziene parkeerplaatsen en stalplaatsen achtergelaten worden.
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artikel 23

Enkel sporters worden toegelaten op de sportvloer. Zij mogen deze enkel betreden met
aangepast schoeisel (zaalsportschoenen die geen verkleurings- of verbrandingsstrepen
op de vloer nalaten). De zaal mag niet betreden worden met zaalsportschoenen die
reeds buiten de zaal als straatschoeisel gebruikt werdenToeschouwers worden enkel op
de voorziene tribunes en de cafetaria toegelaten. Toeschouwers worden niet toegelaten
op de sportvloer.

artikel 24

Een EHBO – lokaal, een hulpkist en een AED toestel zijn ter beschikking.

III. Kleedkamers, stortbaden, toiletten en wasbekkens
artikel 25

De kleedkamers zijn ter beschikking 15 minuten voor het gebruik van de zaal en dienen
ontruimd te zijn 30 minuten na het gebruik van de sportzaal.

artikel 26

De kleedkamers, stortbaden, toiletten en wasbekkens dienen zuiver en hygiënisch
gehouden te worden. Papier- en afvalmanden zijn voorzien.

artikel 27

Glas is verboden in de kleedkamers en de sportzaal. In de sportzaal zijn enkel water en
sportdranken toegelaten.

IV. Slotbepaling
artikel 28

De verantwoordelijke zaalwachter heeft als taak dit reglement van inwendige orde uit te voeren.
Elke klacht moet aan de dienst Sport overgemaakt worden. Gebruikers die de bepaling van dit
reglement overtreden, zullen verzocht worden de sportaccommodatie te verlaten.

artikel 29

De politie heeft het recht van toezicht en kan opgeroepen worden in geval van weerspannigheid.

artikel 30

Het AGB De Kluize kan dit reglement op ieder ogenblik aanpassen.

artikel 31

Bij het aangaan van de huurovereenkomst gaat de gebruiker automatisch akkoord met het
reglement inwendige orde van sportaccommodatie verhuurd door autonoom gemeentebedrijf
De Kluize

Goedgekeurd in de raad van bestuur van 27 november 2017
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Sportaanbod 2018 -2019
1. Jeugd/Kinderen
GYMNASTIEK
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Turnclub Olympia Oosterzele
Inge Haenebalcke
0477/38.65.77
olympia.oosterzele@skynet.be
www.olympiaoosterzele.be
KENDO
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Ans Van Eupen
0498/45.93.45
Kenseikan.ans@gmail.com
www.abkf.be
http://www.facebook.com/kendokenseikan
DANS – BALLET – TOI, MOI ET LA DANSE
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Delfien Neirynck
0499/13.20.89
info@balletschooltmd.be
JOGGING
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Van der Heyden Jan
0471/62.42.34
vanderheyden.decorte@telenet.be
www.joggingcluboosterzele.blogspot.be
Sport – Info – Brochure 2018 – 2019
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JUDO
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Stefan de Troyer
0486/43 50 82
info@judocluboosterzele.be
www.judocluboosterzele.be
KARATE
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Karateclub Tomodachi
Ronny Van Saen
0476/63.35.02
karate.vansaen@skynet.be
www.tomodachi.be
TAFELTENNIS
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
TTC Sterke Stut
Spiessens Fred
0476/46.49.77
fred.spiessens@pandora.be
www.sterkestut.be
TENNIS
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
sportdienst@oosterzele.be
www.oosterzele.be/vrijetijd/sport/activiteiten.aspx
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2. Volwassenen
GYMNASTIEK
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Turnclub Olympia Oosterzele
Inge Haenebalcke
0477/38.65.77
olympia.oosterzele@skynet.be
www.olympiaoosterzele.be
KENDO KENSEIKAN
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Ans Van Eupen
0498/45.93.45
Kenseikan.ans@gmail.com
www.abkf.be
http://www.facebook.com/kendokenseikan
JOGGING
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Van Der Heyden Jan
0471/62 42 34
Vanderheyden.decorte@telenet.be
www.joggingcluboosterzele.blogspot.be
JUDO
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Stefan De Troyer
0486/43.50.82
www.judocluboosterzele.be
0486 43 50 82
Sport – Info – Brochure 2018 – 2019

12

Gemeente OOSTERZELE
S p o r t d i e n s t
KARATE
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Karateclub Tomodachi
Ronny Van Saen
0476/63.35.02
karate.vansaen@skynet.be
www.tomodachi.be
LU JONG – TIBETAANSE HEALING YOGA
Plaats
Sporthal De Kluize (chalet)
Contact
Freya Clauwaert
0495/15.04.12
freya@bodynsoul.be
http://www.bodynsoul.be
TAFELTENNIS
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
TTC Sterke Stut
Spiessens Fred
09/329.69.13
0476/46.49.77
fred.spiessens@panodra.be
www.sterkestut.be
TENNIS
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
sportdienst@oosterzele.be
www.oosterzele.be/vrijetijd/sport/activiteiten.aspx
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BADMINTON – BC PLUIMSTAART
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Tony Vanhove
0477/66.01.20
pluimstaart.bestuur@gmail.com
www.pluimstaart.be
BASKETBAL – BBC REBOUND
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
BBC
Wim Van Liedekerke
0485/10.72.33
wim.vanliedekerke@gmail.com
CURVE BOWLS
Plaats
Sporthal De Kluize
Contact
Sportdienst Oosterzele
09/362.48.92
Marcel De Corte
09/362.94.26
sportdienst@oosterzele.be
SPORT VOOR SENIOREN (ONDER BEGELEIDING)
Plaats
Sporthal de Kluize
Contact
Sportdienst Oosterzele
09/362.48.92
sportdienst@oosterzele.be
https://www.oosterzele.be/Vrijetijd/Sport/Activiteiten/Seniorengym.aspx
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FIGUURTRAINING – ENERGETICS KVLV
Plaats
Sporthal De Kluize – polyvalente zaal
Contact
KVLV Scheldewindeke
De Duytsche Mia
09/362.82.70
0476/33.62.59
info@kvlv-scheldewindeke.be
www.kvlv-scheldewindeke.be
VOLLEYBAL
Plaats
Sporthal De kluize
Contact
Volleybalclub Move
Anne De Bosscher
0496/35.68.33
anne.de.bosscher@skynet.be
Contact
Volleybal Vereniging Rhode
Van der Haeghen Marc
09/361.38.69
0494/11.08.09
m.van.der.haeghen-wijnant@telenet.be
YOGA
Plaats
Sporthal De Kluize – Polyvalente zaal
Contact
Femma
Irene De Leener
0474/86.49.09
irene.de.leener@hotmail.com
Contact
Gezinsbond afd. Scheldewindeke
Ann Boterdaele
0499/37.78.81 & 09/362.07.75
piet.vanderveken@skynet.be
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OKRA - DANS
Plaats
Sporthal De Kluize – Polyvalente zaal
Contact
Jenny Meersschaut
09/362.02.70
ZAAL- & MINIVOETBALCLUBS
MVC Delirium
Kurt De Coene
0474/17.27.40
kurtdecoene1@gmail.com
MVC Keukendroom
Floris Liekens
0497/62.85.86
f.liekens@hotmail.com
MVC Gijzenzele
Stevens Bruno
0474/57.27.43
brunostevens@telenet.be
De Pandoering
Jürgen De Troyer
0479/64.81.78
jurgen.detroyer@hotmail.com
MVC De Neve (recreatief)
Kris De Neve
047/61.58.57
kris.deneve@skynet.be
MVC Racing Orval
Piet Coessens
0497/46.71.92
pietcoessens@hotmail.com
Real Oosterzele
Kristof Galle
0472/58.38.89
kristof.galle@gmail.com
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ZVC De Spetters
Jonathan Vandenberghe
0497/93.39.97
jonathanvdb1@hotmail.com
Unitet Gijzenzele
Aaron De Roover
0477/13.06.05
aaronderoover@hotmail.com
Skilluminati
John Christis
0496/06.55.74
john.christis@telenet.be
Electro Niemegeers
Sam De Moor
0473/82.71.25
sam_demoor@hotmail.com
VOETBALCLUBS
KFCE Moortsele
Van der Stede Ivan
0478/49.12.01
bernadette.ivan@telenet.be
www.fcemoortsle.be
VW Gijzel - Oosterzele
Peter De Bruycker
0498/30.13.94
peter.de.bruycker1@telenet.be
Arlette Rédélé (Jeugd)
0486/35.88.87
jeugdsecr.vgo@telenet.be
KVV Windeke
André Van De Velde
0485/91.10.38
info@kvvwindeke.be
www.kvvwindeke.be
Christoph Caron (Jeugd)
0479/10.99.58
christoph.caron@kvvwindeke.be
Sport – Info – Brochure 2018 – 2019
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Tarieven sporthal De Kluize
Reservatie
1/9 zaal (grote zaal)
1/3 zaal (grote zaal)
2/3 zaal (grote zaal)
3/3 zaal (grote zaal)
Poly/Spiegelzaal

Prijs primetime
18.00 – 22.00 uur
2,50 €
5€
10 €
15 €
6,20 €

Prijs daluren
8.00 – 18.00 uur
2.50 €
4€
7,50 €
10 €
5,00 €

Niet Oosterzeelse
verenigingen
3.50 €
7.50 €
15 €
20 €
10,00 €

Vergaderzaal: 5,00 € (voor niet reguliere gebruikers van de sportinfrastructuur)
Speciale activiteiten (vanaf 8 uren – tornooien / sportdag / kampioenschappen/ …): 110,00 € en
160,00 € (voor niet reguliere gebruikers van de sportinfrastructuur)
Andere manifestaties moeten aangevraagd worden bij de sportdienst.
Douchen is mogelijk tegen een vergoeding van 1,50 € dit voor losse gebruikers (mountainbike /
jeugdbeweging / …)
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S p o r t d i e n s t
FINSE PISTE
Langs de parking van de sporthal en het gemeenschapscentrum De Kluize is er een Finse piste
aangelegd. Dit is een speciaal loopparcours voor joggers.
De ondergrond van de Finse piste bestaat uit grond en boomschors waardoor de bodem een verend
effect krijgt en dus minder belastend is voor de gewrichten. Regelmatig wordt er nieuwe boomschors
op de piste aangebracht.
De Finse piste is steeds toegankelijk en gratis voor alle lopers en wandelaars. De omloop loopt rond
de sporthal en tennis terreinen deze is 800 meter lang. Na het lopen, is er de mogelijkheid om te
douchen (1,50EUR) in de sporthal.

Sport – Info – Brochure 2018 – 2019

19

