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Woord van de voorzitter 
 
Al een aantal weken zijn buurthuizen, 
ontmoetingscentra, soms open en dan 
weer gesloten door de coronacrisis. 
Weken van wikken en wegen en 
zonder spontane ontmoetingen. 
Vooruitkijken blijkt ook in 2021 een 
stuk lastiger dan terugblikken. 
Opruimen brengt je soms zomaar in de 
reflectiestand. Zo vond ik bij de 
eindejaarsopruiming een papier dat 

eerder ergens op de deur van het steunpunt moet hebben 
gehangen. In een tijd die voelt als een ver verleden.  
 
Op 16 maart 2020 konden bezoekers daar lezen: ‘We zijn 
deze week gesloten, hierna zullen we het per week bekijken’. 
Inmiddels zijn we weken verder. Weken waarin we voor een 
deel dicht en gelukkig ook voor een deel open waren. Ruim 
veertig weken van enorm veel wikken en wegen. Telkens 
opnieuw bekijken wat mogelijk is, inventariseren van 
beschikbare vrijwilligers, afwegen van risico’s en behoeften, 
zoeken naar alternatieven. Niets ging op routine. 
Dat bracht ook mooie dingen.  
Zo spraken we mensen die niet vanuit zichzelf naar onze 
ontmoetingsplek zouden komen. Ook werd extra duidelijk 
hoe belangrijk ontmoeting is. Terugkijkend mis ik vooral de 
spontane ontmoetingen en acties. Ik mis het iets te kunnen 
plannen zonder telkens de uitvoering te hoeven aanpassen.  
Het gewoon even mijn stoel ertussen zetten wanneer ik 
aanschuif.  
Wat ik niet ga missen is het telkens wikken en wegen. Leuke 
ideeën die opkomen maar coronatechnisch niet uitvoerbaar 
zijn. 
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 Wat is goed voor het werk, voor de bezoekers, voor de 
vrijwilligers maar ook voor mijzelf?  Hoe houden we het nog 
een tijd vol? Staande op de drempel van 2021 blijkt 
vooruitkijken een stuk lastiger dan terugblikken. Wat zal het 
jaar gaan brengen? Een briefje ‘we bekijken het per week’ zal 
er niet meer op de deur hangen. Die naïviteit hebben we niet 
meer.  Het zal nog wel een tijd van veel wikken en wegen 
blijven. Wanneer kunnen we weer opstarten zeker in een jaar 
waarin we ons 70- jarig jubileum willen vieren l? Hoe doen we 
uitdeelacties coronaproof?  
Wanneer kunnen we stopgezette activiteiten weer 
oppakken? Hoeveel vrijwilligers zullen weer aanhaken? Wat 
gebeurt er allemaal achter die voordeuren en welke rol 
kunnen wij daarin spelen?  Hoewel berichten in de media 
soms anders doen vermoeden, wordt alles in het werk gesteld 
om ouderen zo snel mogelijk te vaccineren. Dankzij 
aanpassingen in de vaccinatiestrategie wordt vandaag 
begonnen met het vaccineren van verpleeghuisbewoners. 
Duidelijk is wel dat we nog niet van het coronavirus af zijn 
maar dat moment komt gelukkig wel in zicht voor degenen 
die er het meest kwetsbaar voor bleken.  Brabant Zorg geeft 
aan dat in de week van 18 januari 2021 zelfs 1300 ouderen al 
een prik krijgen en voor iedereen een vaccinatietaartje. Al 
met al weer een maandblaadje met talrijke 
wetenswaardigheden en uitdagingen en een vleugje carnaval 
en zelfs kermis.  
Het zal de komende tijd dus nog zeker niet vanzelf gaan. Ik 
wens eenieder toe dat bij al dat wikken en wegen de balans 
wordt gevonden tussen dat wat goed is en dat wat haalbaar 
is. 

Frans Francissen, voorzitter. 
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 * 6 mei algemene vergadering bij 
Dientje, inloop 13.30 uur 
 
Onze agenda ziet er troosteloos uit. Er 
kunnen en mogen voorlopig nog geen 
activiteiten georganiseerd worden. Met 
z`n allen hopen we op betere tijden want 
we hebben een mooi jubileumjaar voor 
de boeg. 

 
 Ons Steunpunt is na de nieuwe maatregelen tot en met 9 
februari 2021 gesloten. Voor vragen, rijbewijskeuringen of 
aanmeldingen van nieuwe leden kunt u telefonisch contact 
opnemen met 0492- 347458, de automatische beantwoorder 
verwijst u dan verder.  
 
*  Dat geldt ook voor de Zorgcoöperatie. 
* De volgende tel. nummers zijn eveneens bereikbaar: 
 
* Frans Francissen   06-23368620 
* Wim v. Casteren    0492342344 
 
* Kent u iemand in uw buurt die wel eens een bezoekje kan 
gebruiken? Neem dan contact op met Seniorenvereniging 
KBO Gemert of Zorgcoöperatie Gemert. 

 
*Nieuwe website Stichting Nazareth: 
*www.stichtingnazareth.nl 
 
*Nieuwe website seniorenvereniging:  
www.sv-gemert.nl 
 

http://www.stichtingnazareth.nl/
http://www.sv-gemert.nl/
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 Collectieve korting voor KBO-leden bij VGZ wordt 
verhoogd.  
 
Wilt u aanspraak maken op teruggave van contributie, ga 
dan naar de website:  www.kbo-brabant.nl/contributie-
retour- Vanaf 1 jan. 2021 staat daar een formulier klaar dat 
u en uw echtgenote, als die ook lid is, moeten invullen. 

 

 Huiskamer café wordt heropend 
 
Het huiskamercafé van Ruis dat vorig jaar werd gesloten gaat 
weliswaar onder een andere naam en op een andere locatie, 
weer open. Achter het voormalige café Mambo`s (ver in het 
verleden het postkantoor) in de Ruijschenbergstraat is een 
fraaie ruimte ingericht waar de uitbaters met vrijwel 
hetzelfde concept gasten de gezelligheid bieden die ze 
gewend waren. Indien de overheid de horeca groen licht 

geeft, gaat de deur los van de’ Kroeg van Karin’, zoals die 
genoemd wordt.  
---------------------------------------------------------------------------------- 

Kosten Rijbewijskeuring verhoogd. 
 
Vanaf 2021 geldt voor leden een nieuw tarief voor de 
rijbewijskeuringen. De eigen bijdrage bedraagt dan 
voortaan 40 euro!!!...................................................... 

Fraude bij bankieren, handige website 
Iedereen moet blijven oppassen met fraude, maar waar moet 
je allemaal op letten? Er is een website met handige 
informatie: https://www.veiligbankieren.nl/ 

http://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-
http://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=d9f026f41a&e=1093684d3a
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Flexwonen als een oplossing voor de woningnood? 

Er zijn veel mensen hard op zoek naar een betaalbare 
woning die in hun urgente woningbehoefte voorziet. 
Flexwonen is een oplossing voor urgente woningnood: 
flexwonen is beter dan niet wonen! 

Flexwonen moet wel betaalbaar zijn! Flex wonen is tijdelijk 
wonen.Het is zaak om flexwonen geschikt te maken voor een 
langere exploitatieperiode en daarmee betaalbaar te maken. 
Dus lokale afspraken over het verplaatsen van flexwoningen 
zodat een lange exploitatietermijn mogelijk wordt, zijn 
cruciaal! 

Flexwonen is een tijdelijke oplossing en veel mensen hebben 
juist behoefte aan zekerheid. Plannen voor de lange termijn 
blijft noodzakelijk.  Het is cruciaal na te denken over lange 
termijnoplossingen voor mensen die een betaalbare woning 
nodig hebben en ook voor degenen die niet langer in een 
instelling terecht kunnen, maar geacht worden langer 
zelfstandig te wonen en dus zijn aangewezen op een 
oplossing in de buurt. 

Onderzoek betere benutting van de huidige woonruimte. Er 
is een woningtekort, maar tegelijkertijd wonen we heel ruim: 
we hebben gemiddeld maar liefst 65 m2 per persoon tot onze 
beschikking. Dus kunnen we de huidige woonruimte niet 
beter benutten? Wat zijn de mogelijkheden om woningen te 
delen, te splitsen of flexibel te maken zodat aanpassing aan 
veranderende behoeften mogelijk is? En wat zijn de 
mogelijkheden om te ruilen: oma in eengezinswoning van 130 
m2 ruilt met haar kleinkinderen of een jong gezin in een 
appartement van 60m2?  
Welke oplossingen zijn mogelijk en hoe kunnen we dit 
stimuleren in plaats van te ontmoedigen in de regelgeving? 
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Nieuwe website Onsmagazine.nl 
 
Maandag 21 december lanceren wij officieel de nieuwe 
website Onsmagazine.nl, dit is tegelijk met de verschijning 
van de Ons van januari 2021, waarin een artikel is opgenomen 
over deze nieuwe site.  
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Korting voor Passiespelen Tegelen 2021 
 
Zondag 18 april 2021 gaat na één jaar wachten de 21ste editie 
van de Passiespelen Tegelen in première. ‘Hem achterna. Een 
passiespel’ raakt, schuurt en verbindt en plaatst de actualiteit 
in een breder perspectief. Herkenbaar, scherp en 
indrukwekkend.  
Er staan in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen t/m 
zondag 5 september 29 voorstellingsdagen op het 
programma. De voorstelling wordt twee keer per dag 
gepresenteerd in een aangepaste vorm, ‘coronaproof’.  
 
Leden van KBO-Brabant ontvangen bij een individueel bezoek 
korting op de reguliere verkoopprijs bij bijna alle 
voorstellingen.  
 
Voor meer informatie: ga 
naar https://www.passiespelen.nl/kbo/ 
 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=a77a594863&e=bc5ae8be2e
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=d62cdc44df&e=bc5ae8be2e
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Alleen 70-plussers kunnen stemmen per post 

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen kunnen alleen 
mensen van 70 jaar en ouder hun stem per post uitbrengen. 
Volgens minister Ollongren is bij stemmen per post niet goed 
te controleren of mensen helemaal vrij, zelfstandig en zonder 
beïnvloeding hun stem uitbrengen. Ze vindt dat volgens de 
NOS onder deze omstandigheden "een te accepteren risico", 
maar niet op nog grotere schaal. 

 
BEWEEGPOSTER 
 
“Bewegen is goed, meer bewegen is 
beter” 
Afgelopen jaar is door 21 organisaties uit 
de gemeente Gemert-Bakel het lokaal 
Beweegakkoord ondertekend, waaronder 
KBO-Kring gemeente Gemert-Bakel.  In dit akkoord beloven 
de deelnemende partijen zich gezamenlijk in te spannen om 
zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Gemert-Bakel in 
beweging te krijgen. Binnen dit akkoord zijn 4 werkgroepen 
actief. 
 KBO-Kring gemeente Gemert-Bakel is vertegenwoordigd in 
de werkgroep: Meedoen in de samenleving; bewegen voor 
verschillende doelgroepen (zoals ouderen) en tegengaan 
eenzaamheid. Als eerste werkzaamheid heeft de werkgroep 
een beweegposter ontwikkeld, waarop de nodige oefeningen 
staan afgebeeld. Deze oefeningen kunnen zittend en staand 
uitgevoerd worden. De poster ontvangt u deze maand tegelijk 
met de maandelijkse informatievoorziening en de ONS.  
“Bewegen is gezond en leuk” 
Bewegen houdt je lichaam en brein vitaal. Zo kun je zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen en dingen doen die je het liefste 
doet. Veel succes met de oefeningen. Namens de werkgroep 
meedoen in de samenleving,   Koos Beenen 
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- 
Energie besparen 
 
Kleine ingrepen, bewuster 
stoken en slim overstappen 
kunnen heel veel voordeel 
opleveren. Tien bespaartips. 

1. Ventilators onder de radiatoren, 2. gordijnen dicht,  3 
zonnepanelen, 4. thermostaat één graadje lager, 5. 
warmwatervat uit, 6. spouwmuur en dak isoleren. 7. folie 
achter de radiatoren, 8. slimmer wassen. 9. temperatuur 
programmeren.   

10. slim en gratis overstappen scheelt honderden euro's, ga 
over op collectieve energie via de KBO. Het kost u bijna geen 
moeite. Wilt u weten wat u kunt besparen: 

 bel KBO-klantenservice 085 4863363 of ga naar: 
www.onsledenvoordeel.nl/energie. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Verse maaltijden thuisbezorgd 

Trends die al sluimerden, komen in een stroomversnelling, 
beschrijft NRC. “Plus, Dekamarkt en Jumbo met La Place 
bouwen in hun nieuwe winkelformules al keukens met 
dagverse maaltijden. De volgende stap is dat supermarkten 
die maaltijden ook nog thuisbezorgen.” 
 De groep die niet meer schroomt om te bestellen is veel 
groter geworden, nu er veel smakelijkere, gezondere, 
mooiere maaltijden bezorgd worden. 
 “Juist voor ouderen is het een uitkomst.” 
 

http://www.onsledenvoordeel.nl/energie
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De kapel van de Nazareth wordt momenteel stevig 
gerenoveerd. Hier ontstaat straks een royale ruimte waar 
onze vereniging veel kan organiseren. De planning is om 
omstreeks mei open te gaan……………………………………………….. 
 

Aantal ouderen in bijstand blijft stijgen 

Vooral tijdens de eerste lockdown nam het aantal 
uitkeringsgerechtigden snel toe, schrijft de Volkskrant. 
Veel jongeren die in het tweede kwartaal in de bijstand 
terechtkwamen, zijn inmiddels weer uitgestroomd door 
werk of een opleiding. Het aantal ouderen in de bijstand 
stijgt al jaren, en ook in 2020 steeg het aantal 
bijstandsuitkeringen voor mensen boven de AOW-
gerechtigde leeftijd met bijna 3.000 naar 49.500. 
------------------------------------------------------------------------- 

 
Onze computerlessen gaan zo snel 
mogelijk van start als de overheid groen 
licht geeft!! 
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Wat betekent 2021 voor onze portemonnee? 
 
Sommige maatregelen leveren 
ons geld op, in andere 
gevallen gaan we inleveren. 
Maar in elk nieuw jaar krijgen 
we te maken met nieuwe 
tarieven, regels, premies en 
belastingschijven. We lichten 
er een aantal uit: 

 

* AOW en heffingskortingen (EXTRA) gaan omhoog. 

* Jaarlijks belastingvrije schenking tot 5581 euro.  

* Belasting zelfstandigen wordt minder. 

* Zorgpremie stijgt, geldt ook voor zorgtoeslag. 

* Vergoeding vrijwilligers wordt waarschijnlijk 1800 euro. 

* Lichte stijging vermogensbelasting. 

* Vrijstelling belasting op spaargeld. 

* Belasting op energie blijft gelijk. 

* WOZ- waarde eigen huis gaat gemiddeld met 6-8% omhoog. 

*  Nieuwe auto`s worden duurder. 

* Huurverlaging voor groot deel  sociale woningen. 

* Gemeentelijke belastingen (WOZ) stijgen fors. 

* Inkomstengrenzen  waarbij geen recht bestaat op   
huurtoeslag , gaan omhoog. 
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‘Beperk stapeling van eigen bijdragen’ 

 
Verbeter het beleid tegen stapeling van eigen bijdragen in de 
zorg en maak eerdere maatregelen hiertoe duurzaam. 
Hiervoor pleiten KBO, PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en 
Ieder(in) bij de Tweede Kamer. “Nu het einde van de tijdelijke 
bevriezing van het eigen risico in zicht komt, wordt het tijd de 
volledige afschaffing of een rigoureuze structurele verlaging 
hiervan in gang te zetten.”  
---------------------------------------------------------------------------------

Grootste pensioenfondsen gaan niet korten 
De twee grootste pensioenfondsen, ABP en Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn, hoeven de pensioenen in 2021 niet te 
korten. Daarmee worden voorlopig de pensioenen van 
miljoenen Nederlanders niet verlaagd. 
 

 

Lagere grondprijs seniorenwoningen’ 
 
Ouderen lopen te hoop tegen gebrek aan betaalbare 
seniorenwoningen. Het gebrek aan geschikte woningen voor 
ouderen is een breed probleem, stelt Marja Elsinga, 
hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft.   
Volgens haar moeten gemeenten meer prioriteit geven aan 
betaalbare en geschikte ouderenhuisvesting. 'Dat betekent 
bijvoorbeeld genoegen nemen met lagere grondprijzen, maar 
ook ontwikkelaars moeten water bij de wijn doen. Als partijen 
het echt willen, kan het wel.’  
 

 
 

Houd u aan de coronaregels, vooral afstand !!! 
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Doe mee met de Carnavalscreatie-speurtocht 
 

De VVV Gemert-Bakel en GCS de 
Drumknaauwers hebben de handen 
 ineengeslagen om toch iets leuks te 
maken van Carnaval.  
 
Vanwege de maatregelen om de 
corona niet verder te verspreiden 
kunnen er geen activiteiten 
plaatsvinden zoals de optocht, de 
Gemertse avonden, de 
sleuteloverdracht etc. Maar je kunt 
toch je creativiteit de vrije loop laten 
door mee te doen aan de 

Carnavalscreatie- speurtocht. Iedereen mag thuis een leuke 
Carnavalscreatie maken om deze voor het raam of in de tuin 
te zetten. Dit kan zelfs met verlichting en van klein tot groot. 
Ook de bedrijven en winkels mogen meedoen om in hun 
etalage iets moois te maken. Er zijn diverse categorieën zoals 
ook in de optocht: de categorieën ‘ kinderen’, ‘woningen’ en 
‘winkels’.  
Daarna kun je tijdens de Carnaval tussen 12 en 16 februari 
een speurtocht maken langs alle creaties. Daarmee kun je een 
puzzel oplossen en zodoende leuke prijzen winnen. Maar ook 
degene die een creatie maakt, kan een mooie prijs winnen en 
een vakjury bepaalt de mooiste en origineelste creatie. Een 
publieksjury bepaalt de publieksprijs. De deelname is geheel 
gratis.  
 
Opgeven om zelf een mooie, leuke of originele creatie te 
maken kan via carnavalscreatie@gmail.com   
LET OP: zorg dat je er snel bij bent, want de deelname is 
beperkt en vol is vol.  

mailto:carnavalscreatie@gmail.com
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Kermisfoto`s 
Iedereen is in het 
verleden bij een 
bezoekje aan de 
Gìmmerse kermis 
wel eens op de plaat 
gezet. In de jaren 
vijftig, zestig en 
zeventig van de 
vorige eeuw was die 
fotografie immens 
populair. Op de 
toegangswegen 
naar het Ridderplein 
hadden fotografen 
een vast plekje in de 
Kerkstraat, het 
Binderseind en de 
Kapelaanstraat .  
 

 
Ongevraagd werd je geflitst, na de kermisdagen lagen de 
foto`s in de etalages van de winkels van kapper Vogels en 
kruidenier Albert Maas. Uit die periode (1950, `60 en ‘70 ) 
verzamel ik kermisfoto`s met als doelstelling er een rijk 
geïllustreerd boekwerkje van te maken. 
 
 Hebt u een kermisfoto(s) en wilt u die beschikbaar stellen 
voor het boekwerkje neem dan contact op met Jan 
Winkelmolen (tel. 0610801095). U wordt dan vereeuwigd in 
de boeken. 
 
U kunt de foto met toevoeging van de namen en jaartal ook 
digitaal doorsturen naar j.winkelmolen1@kpnplanet.nl 

mailto:j.winkelmolen1@kpnplanet.nl
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Tweede Kamer tegen kabinetsplan code zwart 
 
De Tweede Kamer wil toch geen verbod op leeftijdselectie bij 
een zogenoemde 'code zwart' op de intensive care en heeft 
minister Van Ark gevraagd haar plan om leeftijdsselectie per 
wet te verbieden in te trekken. Van Ark spreekt volgens de 
NOS  over een "loodzwaar" onderwerp en benadrukt dat er 
"gelukkig sprake is van een theoretische vraag". Toch schuift 
het kabinet het draaiboek van de artsen en medici dus 
terzijde en daar blijven veel partijen in de Tweede Kamer het 
niet mee eens. Minister Van Ark gaat met de betrokken 
organisaties overleggen wat nu het beste is. Het AD 
concludeert: Juist de ouderen, dé groep die bezwaar zou 
kunnen maken, steunen de artsen. De Volkskrant constateert 
dat het debat een hoog theoretisch gehalte heeft. 
 
----------------------------------------------------------------------------------

Voetpaden moeten beter 
 
Bewoners zijn kritisch op de voetpaden, blijkt uit een 
onderzoek van de Haagse hogeschool naar de mobiliteit 
onder ouderen.  De helft van de mensen geeft aan dat deze 
niet goed begaanbaar zijn door met name losliggende 
stoeptegels als gevolg van verzakkingen en boomwortels. 
Meerdere mensen geven aan dat ze daardoor gevallen zijn. 
Ook worden er bankjes gemist om tijdens een wandeling te 
kunnen uitrusten. 
 We zien als Seniorenvereniging KBO Gemert graag een 
opgaaf hoe u dit ervaart in Gemert.  
 
Mailen kan naar  nieuwssvg@outlook.com of een melding bij 
ons steunpunt in de Boelthiek te Gemert 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:nieuwssvg@outlook.com
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Waarom mogen alleen 70-plussers per post stemmen? 

 

Kiezers boven de zeventig krijgen in 2021 de mogelijkheid om 
per post te stemmen. Zo hoeven ze zich op verkiezingsdag 
niet in een vol stemlokaal te melden. Via de post ontvangen 
ze een stembiljet, dat ze in een bijgevoegde retourenvelop 
kunnen terugsturen of afgeven op speciale afgiftepunten. De 
Tweede Kamer is blij met die mogelijkheid, zo bleek 
donderdag tijdens een debat, maar veel Kamerleden vragen 
zich af waarom alleen 70-plussers er gebruik van kunnen 
maken. 

 Waarom is het geen optie voor jongere mensen die vanwege 
hun gezondheid ook tot de risicogroepen behoren?   Het 
probleem is, zo antwoordde de minister, dat gemeenten 
lastig in kaart kunnen brengen welke inwoners kwetsbaar zijn 
voor het coronavirus.  

Wie op of voor 17 maart de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, 
is voor gemeenten gemakkelijk op te zoeken in de 
basisregistratie personen, maar wil het kabinet zeker weten 
dat ook anderen met gezondheidsproblemen hun stembiljet 
op de post kunnen doen, dan zou het alle kiesgerechtigden 
die mogelijkheid moeten geven. Dat is volgens Ollongren 
onuitvoerbaar. Het drukken, vouwen en verzenden van de 
benodigde documenten kan pas beginnen als 1 februari de 
deadline voor kandidaatstelling voor de verkiezingen is 
verlopen.  

Minister Ollongren benadrukt dat 2,4 miljoen 70-plussers op 
tijd van hun briefstembiljet voorzien al een enorme uitdaging 

is. 
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Nieuwe leden:  
 
* Mevrouw G. Coert-Caenen, 
Marcopediusplantsoen 3 
* De heer P. Hendriks, Molenakkerstraat 86 
*Mevrouw M. Pot, Wethouder Jaspershof 8 
* De heer G. Podrabsky en mevrouw L. Winkelmolen, 
Predikherenstraat 27 

 

†  Van de volgende leden nemen we helaas afscheid: 

 
* Mevrouw J. Bouw-Maas, Schild 26 
* De heer A. Linders, Vondellaan 15 
* Mevrouw M. Thomassen-Zomers, Dr. Schaepmanstraat 
* Mevrouw L. van Dinter-van Oosterwijk, Julianastraat 2-222 
* De heer A. Meijers, Anton Coolenstraat 21 
* Mevrouw P. Royakkers-de Groot 
 

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies. 
 
 
Voor de volgende editie van febr./mrt. 2021 dient u 
kopij in te leveren vóór uiterlijk dinsdag 16 februari 
2021. 
Ter eigen controle met leesbevestiging doorsturen naar 
het redactieadres. 
 

Artikeltjes nooit langer dan 200 -
250 woorden. 


