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In de driehoek tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer ligt Berkel en Rodenrijs, onderdeel 

van de gemeente Lansingerland. In dit charmante dorp, omringd door landelijk groen en toch 

centraal gelegen in de Randstad, vind je het woongebied de Gouden Buurten. Dit woongebied, 

waarin al jaren volop wordt geleefd, wordt nog flink uitgebreid. Het uitgangspunt voor de  

Gouden Buurten is de aantrekkelijke combinatie van dorpse kleinschaligheid en stedelijk  

comfort: wonen op zijn best, ook in de nieuwe deelplannen.

Kom...
& ontdek
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Wonen in de 
Gouden Buurten 
is wonen met een 

gouden randje
Een wijk vol leven
aantrekkelijk ingericht met veel water 
en verschillende dorpse elementen

>>

De wijk biedt een gezonde, groene leefomgeving met brede 
straten, singels en gracht en veel ruimte voor huizen en tuinen. 
Hier kun je veilig en gemoedelijk wonen met tal van voorzieningen 
op loop- en fietsafstand.
In totaal komen er circa 2.800 woningen in de Gouden Buurten 
waarvan er nu zo’n 1.900 zijn gebouwd of in aanbouw zijn. Ook de 
komende jaren gaan de nieuwe woningen, eengezinswoningen en 
appartementen, gefaseerd in de verkoop. Geleidelijk wordt de 
wijk uitgebreid met fraaie buurtjes. De dorpse rust en gezelligheid, 
de natuur vlakbij, Rotterdam en Den Haag ‘om de hoek’. In de 
Gouden Buurten kun je wonen met een gouden randje.

Een buitengewone buurt
De Gouden Buurten kenmerkt zich door fraaie openbare ruimte 
met bruggetjes, watergangen, brede straten, gracht en singels. De 
sfeer is aangenaam. De wijk oogt verzorgd en biedt privacy en 
veiligheid. Er wordt al volop met plezier geleefd in de wijk. Voor 
nieuwe bewoners zijn er nog genoeg mogelijkheden om er een fijn 
leven op te bouwen en er meer dan plezierig te wonen.

Herkenbaar en karakteristiek
Kenmerkend voor de Gouden Buurten is de afwisseling in de  
bebouwing: zonder de samenhang in uitstraling en uitvoering uit 
het oog te verliezen, heeft bijna ieder huis een andere combinatie 
van ontwerp, gevelstenen en dakpannen. Zoals de wijk als geheel 
een specifieke identiteit heeft, is in de Gouden Buurten ook ieder 
huis herkenbaar en karakteristiek.

In de Gouden Buurten vind je een grote variatie aan mooie woningen 

verdeeld over verschillende deelplannen. De uitbreidingslocatie grenst aan 

het natuur- en recreatiegebied ‘De Groenzoom’. De weldadige sfeer van dit 

groene, waterrijke gebied vind je terug in de ruim opgezette woonwijk. 
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De Gouden Buurten in het kort:

• Een onderscheidende, royaal opgezette woonwijk  
 in Berkel en Rodenrijs
• Een aantrekkelijke combinatie van dorpse 
 kleinschaligheid en stedelijk comfort
• Een wijkcentrum met diverse winkels en horeca
• Een groene leefomgeving
• Diverse voorzieningen op loop- en fietsafstand
• Diverse onderwijsfaciliteiten binnen de wijk
• Centrale ligging in de Randstad / uitstekend bereikbaar
• Een grote variatie in bebouwing
• Hoogwaardige architectuur
• Veel ruimte voor huizen en tuinen
• Fraaie opzet met bruggetjes, watergangen,  
 brede straten, gracht en singels
• Een stratenprofiel dat uitnodigt tot langzaam rijden
• Ruim voldoende parkeergelegenheid
• Dorpse sfeer met voldoende privacy

De grote variatie aan woningontwerpen draagt bovendien bij aan 
de gemoedelijke sfeer; het voelt alsof de wijk een geleidelijke  
uitbreiding van het oude dorp is – huis voor huis gebouwd. De 
sfeer van weleer, met alle comfort en luxe van nu!
Het leuke aan de wijk is dat zij ook qua samenstelling divers is: 
veel jonge gezinnen, maar ook gezinnen met al wat oudere  
kinderen, stellen waarvan de kinderen uitgevlogen zijn en vitale 
senioren. Voor iedereen is het immers heerlijk om rustig te 
wonen, op fietsafstand van het dorpscentrum en de natuur te  
zitten en om binnen no-time met de (auto of) metro in Rotterdam 
of Den Haag te zijn.

Kindvriendelijk en autoluw
In de Gouden Buurten wonen veel gezinnen. Ook in de nog 
komende deelplannen is er volop plek voor gezinnen. Vanzelf-
sprekend zijn er in de wijk voldoende plekken gecreëerd waar  
kinderen kunnen spelen. Veiligheid staat voorop. Het langzame 
verkeer heeft in de wijk duidelijk voorrang gekregen. De typische 
polderwegen in de wijk, met hun sloten en bomenrijen, bieden 
vooral ruimte voor wandelen, fietsen en spelen. Ook de rest van 

GOUDEN
uil

GOUDEN
hartGOUDEN

harp

GOUDEN
zwaan

GOUDEN
s ingel

GOUDEN
podium

GOUDEN
gr iffel

metrolijn

richting rotterdam >

< richting den haag

o
u

d
e

la
n

d
s

e
la

a
n

zo
eterm

eer

pijnacker

d
en haag

<
 r

ic
h

tin
g

richting A20 rotterdam >

N471

centrum 
berkel & rodenrijs

annie mg
schmidtpark

pijnacker de groenzoom

de groenzoom

het stratenprofiel in de wijk zorgt ervoor dat de auto te gast is. Bij 
de ontwikkeling van het gebied is er bewust voor gekozen om de 
straten zo te ontwerpen dat geparkeerde auto’s niet prominent in 
zicht zijn. Auto’s kun je veelal bij je eigen huis parkeren of direct 
om de hoek. Twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen hebben 
meestal twee parkeerplaatsen. De lengte van de oprit is zo  
gekozen dat er twee auto’s op geparkeerd kunnen worden. Langs 
de openbare weg zijn kleine, door bebouwing omringde parkeer-
plaatsen beschikbaar. Dit parkeerbeleid zorgt voor een over-
zichtelijk straatbeeld en geeft de omgeving een vriendelijke  
uitstraling.

Wonen zoals wonen bedoeld is
De Gouden Buurten biedt de aantrekkelijke combinatie van 
dorpse kleinschaligheid en stedelijk comfort: wonen op zijn best. 
Een ruim opgezette wijk met een grote variatie aan mooie wonin-
gen, brede straten, gracht en singels in een fijne en groene leefom-
geving. Veel ruimte voor huis, tuin en zorgeloos genieten van de 
goede dingen van het leven. In de Gouden Buurten woon je in 
perfecte balans tussen vrijheid en privacy, veilig en toegankelijk, 
intiem en open, dorps en dichtbij de stad.

De komende jaren zullen de volgende nieuwe 
deelplannen gefaseerd ontwikkeld worden:

Gouden Zwaan
Deelplan de Gouden Zwaan omvat circa 300 woningen 
bestemd voor de vrije sectorkoopmarkt en het  
sociale en middenhuursegment. Zo is het voor  
iedereen mogelijk om in de Gouden Buurten te 
wonen. Er zal een interessante mix van verschillende 
woningtypes worden gerealiseerd, waaronder ook 
appartementen. 
Typerend voor de Gouden Buurten en dus ook voor 
de Gouden Zwaan is de aanwezigheid van veel groen 
in de wijk en autoluwe straten. Hierdoor is een wan
delingetje door de buurt een genoegen en kunnen 
kinderen veilig buitenspelen in een van de vele 
parkjes tussen de woningen. Het dorpscentrum van 
Berkel en Rodenrijs is dichtbij en met de fietsverbin
ding via de Stationssingel en de fietsbrug fiets je ook 
zo de natuur in!

Gouden Singel
In deelplan de Gouden Singel blijven de oude polder
structuren duidelijk herkenbaar en deze geven extra 
sfeer aan het sterke dorpse karakter. Langs de  
verschillende waterpartijen komen ongeveer 400 
woningen te staan met elk een eigen, herkenbare 
identiteit. Net als in de reeds gerealiseerde buurten 
de Gouden Uil, de Gouden Griffel, het Gouden Podium 
en de Gouden Harp wordt er een diversiteit aan rij, 
hoek, tweeondereenkap en vrijstaande koop
woningen gebouwd. Tussen de woningen is er ruimte 
voor diverse speelplekken en groen. Zo kun je in de 
Gouden Singel even comfortabel wonen als in de rest 
van de Gouden Buurten.

Check de website GoudenBuurten.nl voor meer  
informatie en het woningaanbod van de buurtjes de 
Gouden Harp en het Gouden Podium.
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alles binnen
handbereik
wonen in de luwte combineren met 
de geneugten van het bruisende 
stadsleven

Op enkele minuten fietsen bevindt zich het uitgebreidere winkel-
aanbod van het centrum van Berkel en Rodenrijs en de wekelijkse 
markt in de sfeervolle, deels historische dorpskern. Op korte  
afstand van de Gouden Buurten vind je nog meer sportvoor-
zieningen: er zijn onder andere lokale voetbal-, hockey-, hand-
bal-, biljart- en jeu-de-boulesverenigingen in Berkel en Rodenrijs. 
Voor elk wat wils!
Het onderwijs is goed vertegenwoordigd in de Gouden Buurten. 
In de wijk zelf vind je vier basisscholen. Ook scholen voor voort-
gezet onderwijs zijn volop in de omgeving aanwezig. Zo zijn er 
alleen in de gemeente Lansingerland al zeven scholen voor voort-
gezet onderwijs.
De natuur is binnen handbereik. Niet alleen grenst het gemeente-
huis van Berkel en Rodenrijs aan het Annie M.G. Schmidtpark, 
het grootste stadspark van Nederland, ook zijn natuurgebied ‘De 
Groenzoom’ en de Rotte vlakbij. In het Annie M.G. Schmidtpark 
bevindt zich natuurspeelplaats ‘De Tuin van Floddertje’, waar  
kinderen heerlijk kunnen ravotten, en wordt jaarlijks onder andere 
het ‘Opperdepop’-festival georganiseerd.
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• ATV Berkenrode (Algemene Tennisvereniging)
• Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs (HBR)
• Sportvereniging TOGB 
   (voetbal, tennis, handbal, biljart)
• CVV Berkel (voetbal)

• Biljartvereniging
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De Gouden Buurten heeft veel voorzieningen,  

zoals een eigen centrum, Het Gouden Hart, met  

verschillende winkels, een gezondheidscentrum,  

een supermarkt en uitnodigende horeca-

gelegenheden. Ook zijn er volop sportfaciliteiten  

en -verenigingen in en om de wijk.

>>

legenda
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pizza pasto 
& meer
interview Monique van Bekkum – 
van der Steenhoven / Restaurant Pasto

‘Ralph en ik zijn echte Rotterdammers: toen we naar Berkel ver-
huisden voelde dat eerder als emigreren. Maar je hebt hier veel 
speeltuintjes en groen om je heen, en dat wilden we ook graag 
voor onze kinderen. Het mooie is dat onze familie en vrienden na 
onze verhuizing ook de stap hebben gemaakt naar Gouden Buur-
ten. Die vinden het ook fijn dat het niet afgelegen is; je pakt zo de 
metro en je bent in 10 minuten midden in Rotterdam.’

Horecaondernemers in hart en nieren
Een tijd lang hadden Monique en Ralph een eigen bedrijf in  
Rotterdam, maar vier jaar geleden was het dan toch tijd voor  
Pasto in Berkel. ‘Dat bevalt super goed! Inmiddels hebben we 
meerdere gasten die een vaste avond in de  week bij ons komen  
dineren. Dat maakt het ondernemen in Berkel zo leuk ten opzichte 
van Rotterdam: je kent de gasten en je weet dat ze komen voor 
een fijne avond genieten. Dat maakt het wat relaxter ten opzichte 
van de stad: daar hadden gasten toch ook wel vaak haast. Hier is  
iedereen al thuis.’

Voor ieder wat wils
‘We krijgen hier van alles over de vloer; van tweeverdieners 
met jonge kinderen met opa en oma tot jonge mensen die hier 
met hun vrienden komen eten. Daar hebben we onze kaart ook 
op afgestemd: we willen graag voor iedereen iets moois uit de  
Italiaanse keuken aanbieden. In de zomer is het hier extra leuk 
vanwege de dynamiek op het plein; we hebben voor kinderen ook 
een muntje voor de ijsboer waar ze dan een ijsje kunnen halen of 
ze spelen bij de fontein. Dat maakt het hier allemaal erg levendig!

In ‘De Groenzoom’ zijn er soms flamingo’ s en kun je heerlijk  
wandelen en fietsen. De Rotte biedt met haar levendige kades en 
groene natuuroevers veel mogelijkheden voor ontspanning:  
fietsen, kanoën, roeien, enzovoort. Ook ‘Outdoor Valley’ en Golf-
baan De Hooge Rotterdamsche bevinden zich in het Rottegebied. 
Wil je naar de stad? Den Haag, Delft, Rotterdam en Zoetermeer 
zijn goed en snel bereikbaar via de provinciale wegen of met het 
openbaar vervoer. De Gouden Buurten heeft een eigen metro-
halte. Vanaf deze halte Berkel Westpolder sta je binnen 10 
minuten op de Coolsingel en in ruim 20 minuten ben je in hartje 
Den Haag. Zo kun je het wonen in de luwte moeiteloos combi-
neren met de geneugten van het bruisende stadsleven. 

De kaart en de wijnen
De visie die Monique en Ralph hebben bij Pasto is dat ze werken 
met verse Italiaanse producten. ‘Er is een keuze uit 5 pizza’s en nog 
een pizza van de week.  Het à la carte menu wisselen we ieder seizoen 
waarbij we ook gebruik maken van seizoensgebonden producten.’ 
De wijnkaart wordt hier ook op afgestemd: ‘ook onze wijnkaart 
verandert mee ieder seizoen.’ Naast de klassiekers zoals de ossen-
haas met truffeljus, Pizza Pasto en de carpaccio kun je dus ieder 
seizoen genieten van nieuwe gerechten. ‘Of je nu met je kinderen 
gezellig een pizzaatje komt eten of dat je met vrienden uitgebreid 
wil dineren met mooie wijnen, dat kan bij ons allemaal!’ 

Restaurant Pasto: wanneer je de metro uitloopt zie je het restaurant 

al meteen aan je linkerhand. Een fijn Italiaans restaurant aan een 

gezellig pleintje midden in Gouden Buurten. Met een kaart die ieder 

seizoen verandert en is gericht op de pure Italiaanse keuken runnen 

Monique en Ralph van Bekkum nu al vier jaar deze mooie zaak. 

Wonen 
zoals wonen 
bedoeld is

‘We willen 
graag voor 

iedereen iets 
moois uit de  

Italiaanse keuken 
aanbieden’

Ralph en Monique van Bekkum
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interview met bewoonster Annemiek van Kinderen
De wooncarrière van Annemiek begon eerst op de Van der 
Hulstsingel in een huurhuis: ‘Toen we terugkwamen uit Zweden 
vielen we meteen voor deze wijk; de groene oevers, de rietkragen 
in de zomer, de jonkies van de ganzen in de lente. Na twee jaar 
beviel het wonen hier zo goed dat we ons hebben ingeschreven 
voor een koopwoning in de buurt.’
Inmiddels woont Annemiek samen met haar partner en haar drie 
kinderen alweer dik twee jaar in hun nieuwbouwwoning. ‘Het is 
voor de jongens fijn dat ze hier zelfstandig uit de voeten kunnen. 
Ze kunnen zelf naar school of naar hockey fietsen. Dat was in 
Zweden bijvoorbeeld heel anders: toen waren ze veel afhankelijker 
van ons omdat alles met de auto moest. Het is heel erg fijn dat alles 
hier zo dichtbij zit.’

Gezellige buurt
Annemiek kent ook inmiddels veel buurtbewoners. ‘Mijn buur-
vrouw kwam bijvoorbeeld met het idee om aan te sluiten bij 
Loopgroep Berkel. Inmiddels hebben we een hele leuke groep van 
mensen uit de buurt waarmee we dan iedere week vijf kilometer 
hardlopen.’
Het is niet zo dat je de deur bij elkaar platloopt; iedereen is druk 
met werk en kinderen. ‘Maar je kent elkaar op een gegeven mo-
ment wel en dat geeft een fijn gevoel. Zo kom ik ook ouders uit 
de buurt tegen bij hockey en dat is handig voor het carpoolen met 
hockeywedstrijden. Ook past mijn zoon bijvoorbeeld op de jonge 
kinderen van de buurvrouw. Het is gewoon een gezellige buurt 
waar we soms dingen samen ondernemen. Met Pasen hebben we 
bijvoorbeeld vorig jaar met ons buurtje paaseieren gezocht in de 
speeltuin en binnenkort gaan we met z’n alle barbecueën als het 
mooi weer is.’ 

Groen om de hoek
Een groot pluspunt van Gouden Buurten is dat je zó in het 
groen bent. ‘Ik hoef alleen maar het tunneltje door en dan 
ben ik in de Groenzoom. Daar ga ik vaak fietsen of wandelen 
met de hond of met een vriendin. Dan loop ik naar een  
boerderij waar je lekker even koffie kan drinken met een 
koek erbij. Er bestaat nu ook een idee om een supboard aan  
te schaffen waarmee we dan vanaf ons huis zo de polder en de 
Ackerdijkse Plassen in peddelen. Het is hier echt een stukje  
ruimte in de Randstad!’

‘een stukje ruimte’

Annemiek van Kinderen woont al dik twee jaar  

met veel plezier in haar huidige woning in Gouden 

Buurten. Na 8 jaar wonen in Zweden was ze samen 

met haar partner en kinderen op zoek naar een plek 

in de Randstad met veel ruimte. ‘De Gouden Buurten 

was eigenlijk de eerste plek waar ik het gevoel had 

dat ik echt kon ademhalen!’

‘De Gouden 
Buurten was 

eigenlijk de eerste 
plek waar ik het 
gevoel had dat 

ik echt kon 
ademhalen!’

TIP van Annemiek:
loopgroepberkel.nl

Opstapcursus hardlopen bij Loopgroep Berkel
Van absoluut beginner tot de prestatiegerichte loper, 
voor iedereen hebben we een plekje. Loopgroep Berkel 
staat garant voor gezellige kwalitatief goede trainingen. 
Het sporten bevordert allereerst je eigen conditie en 
weerstand, daarbij komt dat samen sporten met je loop-
maatjes stimulerend werkt om over een denkbeeldige 
drempel te stappen. Ren je met ons mee?Annemiek van Kinderen, 3e van links, met haar loopmaatjes
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interview Mike Kruuk / sportclub Anytime Fitness

Na een reis door Amerika wist Mike het: ‘Het was altijd al een 
droom om een eigen sportschool te beginnen. Toen ben ik gaan 
praten met iemand die al een aantal vestigingen had in het zuiden 
van Nederland. Daarna is het balletje gaan rollen en inmiddels 
heb ik nu twee clubs.’

Beste sportschool van Lansingerland
En niet zonder succes: Mike heeft met zijn club in de Gouden 
Buurten nu al twee jaar op rij de award voor de beste club van 
Lansingerland gewonnen. ‘We gaan goed om met onze gasten. Al 
onze staf is gecertificeerd dus kunnen altijd voorzien in profes-
sioneel advies. Wij vinden het heel belangrijk dat onze leden zich 
fijn en veilig voelen. Vaak hebben sportscholen toch een drempel 
om naar binnen te gaan. We proberen om hier een zo open mo-
gelijke uitstraling te creëren. Zo kennen wij ieder lid bij naam en 
zijn wij op de hoogte van zijn of haar doelen. Of het nou afvallen, 
fitter worden of breder of strakker worden is. Het belangrijkste is 
dat men hier echt wordt geholpen om aan hun fitheid en gezond-
heid te werken.’ En dat moet wel lukken met de nieuwste appara-
tuur: alle apparaten zijn namelijk onder andere voorzien van een 
functie waarbij je Netflix of andere series kunt kijken. ‘Zo is je drie 
kwartier cardio zo voorbij’, zegt Mike lachend. Ook zijn de grote 
privébadkamers (met slot) met douche en toilet een grote plus. 

Professionele aanpak
Niet alleen kunnen leden terecht voor sporten: ‘Wanneer leden 
dat willen kunnen we ook een voedingsadvies geven. We houden 
niet van strikte diëten, maar we kijken samen met diegene wat 
hij of zij lekker vindt en wat makkelijk vol te houden is.’ Voordat  
iemand begint met trainen wordt er een nulmeting gedaan: er 
wordt een apparaat gebruikt dat precies de lichaamssamen-
stelling meet. ‘Na 8 weken doen we weer een meting en zien we de 
vooruitgang. Dat motiveert!’

sportclub die motiveert!

Je ziet het al wanneer je vanaf de Jumbo de Gouden 

Harp inloopt: Anytime Fitness. In dit pand op de 

hoek heeft Mike Kruuk, zelf een Berkelaar, al sinds 

2017 zijn sportclub. Een bijzonder sportschoolcon-

cept, want deze is namelijk 24 uur per dag open. 

Mike Kruuk, 4e van rechts, te midden van alle sportievelingen

een warm
welkom
interview andy wibier / makelaar

Andy kwam als één van de eerste bewoners in de Gouden Buurten 
wonen. Het was meteen een warm welkom: ‘Tijdens de bouw 
leerden we al een aantal buren kennen. We hadden meteen een 
goede klik. Zo goed zelfs, dat we al voordat we er gingen wonen bij 
elkaar op de borrel kwamen.’ Dit was het begin van een jarenlange 
traditie zomerbarbecues en nieuwjaarsborrels. 
Andy woonde eerder in een jaren ’30 woning in Voorburg. ‘Een 
mooi huis, maar zonder het gemak en comfort van een huis van 
nu.  Bijvoorbeeld geen dubbel glas en geen vloer- of wandisolatie. 
In Berkel, waar ik toen al werkte, stuitten we op de Gouden Buurten. 
De huizen in deze wijk voldeden precies aan onze wensen. Toen 
hebben we besloten om ons eerdere huis te verruilen voor een 
nieuwere en comfortabele optie.’

Bijzondere architectuur
Waarom Andy voor de Gouden Buurten koos? ‘We vielen voor  
de bijzondere uitstraling: ieder huis heeft weer een andere combi-
natie van dakpannen en gevelstenen. Je herkent niet alleen je  
eigen huis hierdoor, maar ik vind die wisselende gevelbeelden ook 
bijdragen aan een gemoedelijke uitstraling. Heb je trouwens ook 
gezien dat er bijna geen auto’s op straat staan? Die parkeren we 
namelijk naast ons huis, tussen de woningen in. Dit zorgt voor een 
vriendelijke uitstraling en overzichtelijkheid in de straat.’

Goede bereikbaarheid
‘Een ander pluspunt is de goede bereikbaarheid vanuit Den Haag 
of Rotterdam. Je pakt bij metrohalte Berkel Westpolder de metro: 
in tien minuten sta je op Rotterdam Centraal en in 20 minuten op 

Den Haag Centraal. Dat is voor mezelf, maar ook voor veel  
anderen, een hele belangrijke reden om hier te komen wonen. Op 
die manier bent je verbonden met de stad.’ 

Sporten en wandelen
In de weekenden is Andy actief als voorzitter van de lokale voet-
balvereniging, waar hij en zijn zoon voetballen. Op zondag gaat 
Andy ook vaak kijken bij de hockeyvereniging waar zijn andere 
zoon hockeyt. ‘Het is heel fijn dat sportclubs dicht in de buurt zijn. 
Ook hou ik erg van wandelen: daarom is het ook zo heerlijk dat de 
Gouden Buurten grenst aan de Groenzoom. Een enorm groot 
natuurgebied, waar de provincie ook nieuwe natuur aanlegt. The 
best of both worlds: Rotterdam en Den Haag om de hoek, maar 
ook de natuur vlakbij in deze mooie wijk.’

Andy Wibier woont al 12,5 jaar in de Gouden Buurten 

én is makelaar van de huizen in deze prachtige wijk.

Hierdoor kent hij het gebied op zijn duimpje! 

We vroegen hem naar de leukste plekken en 

waarom het zo fijn wonen is in de Gouden Buurten. 

Samen met zijn collega Anouk vind je hem in 

het informatie-/verkoopcentrum Gouden Buurten. 

‘Mijn droom is
uitgekomen’

Andy Wibier en Anouk van Onna in het makelaarskantoor

Gouden Buurten Makelaardij B.V.
Westpolderstraat 2G
2652 KW Berkel en Rodenrijs
tel. 010-511 24 49 / 06 54 66 21 48
info@goudenbuurten.nl

Openingstijden 
Zaterdag: 11.00 - 13.00 uur
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.30 uur, op afspraak



goudenbuurten.nl


