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BEKIJK DE AGENDA OP CULTUUR079.NL

Netwerk Zoetermeer is trots op het resultaat van de CultuurZomer, die eindigde 
op 30 september 2020. Na een zomer vol samenwerking, vernieuwing en mooie 
projecten zitten we opnieuw, met de gehele culturele branche, in een onzekere 
winterperiode. De nood is hoog en we gaan opnieuw met elkaar spannende 
tijden tegemoet. 

Samen met het Cultuurfonds Zoetermeer en de gemeente hebben we de 
budgetten samengevoegd en creëren we opnieuw mogelijkheden voor de 
sector. De culturele sector heeft weer prachtige projecten klaarstaan en vult 
zodra het weer mag, op een veilige manier, de Zoetermeerse agenda. Kijk 
geregeld op cultuur079.nl en blijf op de hoogte van al deze mooie creativiteit. 

Op naar de CultuurWinter! 



Ontmoeten, 
kennis delen, 
samenwerken 
en zaken doen

Bezoekadres (op afspraak): 

Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer

postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00

e-mail info@tzho.nl

www.thzo.nl

beste werkgever

wat kunnen zij
voor u betekenen?

WSP is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio die inclusief willen ondernemen.

Het Werkgevers Servicepunt Zuid -  
Holland Centraal wil samen met u  
meer arbeidskansen realiseren voor  
werkzoekenden met een (grote) 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Wij helpen u hierbij, van advies 
tot uitvoering. Het kost niets en 
het levert sociaal en economisch 
voordeel op.

Bel ons op 088 – 39 20 200 
of kijk op www.zhcwerkt.nl

















































BOOST YOUR
BUSINESS

VERSTERKT START- & SCALE UP’S IN ZOETERMEER

IT’ers
opgelet!

NIEUW 
IN ZOETERMEER

Heb je een IT startup of scale-up in Zoetermeer? 
Vergroot je succes en groei met scale booster, 

-

Meer weten? We komen graag met je in contact. 
Kijk op scalebooster.nl of stuur een mail naar 
info@scalebooster.nl.

POWERED BY



Service

www.vandervelden.nl

Sinds 1951

VERKOOP
& LEASE

EUROMOBIL
AUTOVERHUUR

ONDERHOUD
& REPARATIE

FABRIEKSGARANTIE
WERKZAAMHEDEN
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Raken! 

raadendaadevenementen.nl





Onze specialisten op het gebied van vennootschapsrecht 
adviseren en begeleiden u bij het kiezen van een 

bepaalde rechtsvorm voor uw onderneming zoals een 
BV, eenmanszaak, maatschap of VOF.

Ook kijken wij naar een eventuele opvolging, of niet minder belangrijk een testament 

of  levenstestament (volmacht), waarin uw belangen veilig worden gesteld wanneer u 

onverhoopt komt te overlijden of als gevolg van een herseninfarct niet meer over 

uw eigen zaken kunt beschikken.

JUST | Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Levering en hypotheekakte voor € 763,-
voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief, 

inclusief kadastraal recht,  recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

Verkoper géén kosten doorhaling 1e hypotheekrecht en 
volmacht bij aanlevering koopcontract nieuwe woning!
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