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Open dag
Kom ook naar de open dag in De Loet 

op zaterdag 
16 maart!
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Krokusmenu • En meer...



xxxxx

2   ViVa! SPIL

Beste lezer,

Normaal gesproken is februari een maand 
van sneeuw, ijs en – de laatste tijd – zeer 
sporadisch een Elfstedentocht. Maar de 
2019-editie van deze periode zag er anders 
uit. In het zuiden van ons land steeg het 
kwik zelfs naar de 17 graden. We hebben 
dus al mogen proeven van het voorjaar, 
hoewel de ervaring leert dat het rond eind 
februari en begin maart ook zomaar weer 
kan sneeuwen. Wat wél zeker is, is dat we 
de klok gaan verzetten. De zomertijd gaat 
in – en wel tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag tijdens het laatste weekend van de 
komende maand. Niet vergeten!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u deze 
kruiswoordpuzzel 
oplossen? We zijn op zoek
naar de volgende woorden!

Horizontaal
1. Wat is de beste vriend van 
de mens?
4. Wat eten dolfijnen graag?
5. Welk dier jaagt op muizen?

Verticaal
2. Welk dier heeft een slurf?
3. Welk dier heeft een zeer  
lange nek?

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

6  Agenda

10  In Gesprek Met...

12 Menu's

14  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

Het Uitbureau organiseert activiteiten 
voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. Deze rubriek bespreekt een 
aantal van die activiteiten uit zowel afgelopen 
als komende periodes.

Biljarten in De Loet
De Loet beschikt over een biljarttafel die 
veel wordt gebruikt. We hebben er daarom 
afgelopen maand nieuwe stootbanden en 
een prachtig nieuw laken op laten plaatsen. 
De heren zijn erg blij met deze renovatie en 
de scores zijn een stuk hoger.

Ontbijten met de
Geheugenclub
Iedere dinsdagochtend doet een vaste club 
bewoners mee aan de geheugentraining en 
daaruit ontstond de vraag of er weer eens 
een keer samen ontbeten kon worden. 

Hier hadden deelnemers namelijk mooie 
herinneringen aan, waardoor de groep 
opnieuw aan de ontbijttafel verscheen. Na 
de vraag wat iedereen graag op tafel zou 
willen zien, ontstond er een hele lijst aan 
heerlijke dingen die we bij de warme bakker, 
slager en de Albert Heijn hebben gekocht. 
De warme eitjes werden verzorgd door de 
gastvrouw uit het restaurant. Een smakelijke 
ochtend!

Lezing en
gedichtenworkshop
Heeft u de gedichten aan het rek in de hal al 
gezien (foto links)? Ze zijn het resultaat van 
de Breek de Week van 30 januari, waarbij...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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HET U ITBUREAU

...we schrijfster Margreet Schouwenaar als 
gast hadden. Veertien bewoners waren 
aanwezig bij de lezing en gedichtenworkshop. 
Ze vertelde over haar werk als schrijfster en 
dichteres, waarna geïnteresseerden een 
korte workshop gedichten schrijven volgden. 
Margreet stelde enkele vragen waarop de 
bewoners antwoorden opschreven, waaruit 
prachtig gedichten vloeiden. Deze zijn zoals 
gezegd te bewonderen aan het rek in de hal 
van De Loet.

Week van de Liefde
In de week van Valentijnsdag (foto's) kregen 
alle activiteiten een liefdevol tintje. Bewegen 
werd leuker door de hartjesballonnen en de 
geheugentraining ging over oude liefdes. 
Hoogtepunt was de high tea, mogelijk 
gemaakt met de opbrengst van de breiclub 
en muzikaal omlijst door een zangeres 

die zong over de liefde. Tijdens de bingo 
werden er verschillende liefdevolle prijzen 
weggegeven, terwijl iedereen na de quiz met 
een roos naar huis ging. Tot slot waren er no

NLdoet in De Loet
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland en daar doet De Loet natúúrlijk 
aan mee. Verschillende vrijwilligers komen 
langs om er samen met ons een gezellige 
dag van te maken. Ze maken het terras 
voorjaarsklaar en organiseren daarna een 
zogenaamde walking bingo. U krijgt dan een 
bingokaart met foto's. Komt u hetgeen wat 
op de foto staat buiten tegen? Streep deze 
dan weg. Dat maakt het wandelen een stukje 
interactiever. We verplaatsen de bingo naar 
binnenshuis als het slecht weer is.
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De dag wordt muzikaal afgesloten met een 
optreden van de Lute Sisters, een hapje en 
een drankje.

Open dag
We bieden u op 16 maart ook de mogelijkheid 
een kijkje te nemen in De Loet. Deze open 
dag duurt van 10:00 tot 13:00. U kunt in het 
restaurant terecht voor een kop koffie en 
vragen stellen aan zorgmedewerkers. We 
hebben daarna allerlei info over activiteiten 
beschikbaar en u kunt De BeleefTV proberen. 
Komt u ook?

Een herdenking
Op maandag 18 februari hebben we een 
mooie, sfeervolle herdenkingsbijeenkomst 
gehad, georganiseerd door geestelijk 
verzorger Ben Rumping (foto's). Samen 
met een aantal collega's en leden van de 

cliëntenraad werden verhalen voorgelezen 
en gedichten voorgedragen. Familieleden 
konden een roos voor hun overleden 
vader of moeder in een vaas zetten en bij 
binnenkomst een kaarsje aansteken. De 
bijpassende muziek van Jet Stam was 
prachtig en werd zeer gewaardeerd. Een 
bijzondere avond.

Breek de Week
We houden op woensdag 6 maart een bonte 
avond tijdens de avondactiviteit Breek de 
Week en hebben al veel aanmeldingen 
ontvangen. Het wordt dus sowieso een 
leuk programma, maar er is nog ruimte 
voor meer. Wilt u iets laten zien, vertellen, 
voordragen of spelen? Meld u dan aan bij 
Marjon of Angélique.
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MAART 2019
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Vrijdag 1 maart
14:00   Jeu De Loet Derde etage  

Maandag 4 maart
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Tekenclub Activiteitenruimte
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage 

Dinsdag 5 maart
10:30   Muziek bij de koffie Restaurant
14:00   Zingen Restaurant

Woensdag 6 maart
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte
19:30   Breek de Week met bonte avond Restaurant

Donderdag 7 maart
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 8 maart
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Agenda
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Maandag 11 maart
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Teken- en schilderclub Activiteitenruimte
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 12 maart
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:30   Zingen Restaurant

Woensdag 13 maart
10:00   Sjoelen Biljart
14:30   Bingo Restaurant
19:30   Breek de Week Restaurant

Donderdag 14 maart 
10:30    Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 15 maart
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Zaterdag 16 maart
10:00   NLdoet: wandelbingo (opgeven bij gastvrouw)
10:00 - 13:00 Open Dag van de Zorg
14:30   NLdoet: Optreden Lute Sisters Restaurant

Maandag 18 maart
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Teken- en schilderclub Activiteitenruimte
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Agenda
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Dinsdag 19 maart
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:30   Zingen Restaurant

Woensdag 20 maart
10:00   Bibliotheekcafé Nijenburg
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Boetseren Activiteitenruimte
18:00   Topmenu: Krokusmenu Restaurant  €24,50*

Donderdag 21 maart
10:00    Modeshow en -verkoop Marion Mode Restaurant 
10:30    Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassagemiddag Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 22 maart
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Maandag 25 maart
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Teken- en schilderclub Activiteitenruimte
14:00   Wandelen
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 26 maart
10:00   Quiz Restaurant
14:30   Plaatjes draaien met Nic Restaurant

Agenda
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Woensdag 27 maart
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte
19:30   Breek de Week Restaurant

Donderdag 28 maart
10:30    Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassagemiddag Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 29 maart
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

* Prijzen
De bingo kost €3,50 voor alle belangstellenden.

De handmassage- en manicuremiddag kost €2,50 voor bewoners met zorg. 
Huurders en andere belangstellenden betalen €5,00.

Het Topmenu: Krokusmenu kost €24,50 per persoon, inclusief twee drankjes 
en koffie of thee. Gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! Zorggroep 
betalen €13,95 per persoon.

Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden betalen voor verenigingen 
en de consumpties tijdens gratis activiteiten.

Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden kunnen bij evenementen 
voor €5,00 een kaartje kopen. Dit is dan inclusief een kopje koffie en een 
overige consumptie.

Agenda
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Hi Jolanda! Kun je om te beginnen 
jezelf even voorstellen? Voor wie je 
nog niet kent?
'Ik ben Jolanda Engelsma en ik werk 
inmiddels elf jaar voor ViVa! Zorggroep. Nu 
doe ik dat in De Loet, als coördinator voor 
de vrijwilligers. Ik ben hiervoor gevraagd 
toen mijn collega Marloes Wubbels ziek 
werd, om zo de vrijwilligers in De Loet te 
ondersteunen en een aanspreekpunt te zijn 
voor de collega's van verschillende teams in 
ons woonzorgcentrum.'

Welke opleiding heb je daarvoor 
gedaan?
'Ik heb hbo gedaan. Eerst Arbeidsrecht, 

daarna Management en Organisatie 
en postdoctoraal Arbeidsrecht en 
Arbeidsstatistiek. Als laatste deed ik 
een leergang Vrijwilligerscoördinatie en 
-ondersteuning.'

En toen ging je naar ViVa! Zorggroep?
'Nee. Ik ben begonnen bij verpleeghuis 
Zuid-Kennemerland. Daar heb ik 12,5 jaar 
gewerkt. Daarna werkte ik opnieuw 12,5 jaar 
bij Evean, in verschillende functies op het 
gebied van zorg en welzijn. En nu werk ik 
alweer elf jaar voor ViVa!.'

-

...JOLANDA ENGELSMA

IN GESPREK MET. . .

We praten in de rubriek In Gesprek Met... met een bewoner, medewerker of 
vrijwilliger van een van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in 
het teken van Jolanda Engelsma, vrijwilligerscoördinator in De Loet.
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Wat vind je mooi aan het werken in 
de zorg?
'Er is geen dag hetzelfde! In het werken met 
en voor ouderen, en dan vooral diegenen die 
extra aandacht verdienen, vind ik elke dag 
weer een nieuwe uitdaging. Het welzijn van 
deze vaak kwetsbare groep mensen kunnen 
we met elkaar verbeteren met individuele, 
op maat afgestemde zorg en ruimte voor 
persoonlijke wensen binnen het welzijn.'

Wat is volgens jou de bijdrage van 
vrijwilligers daarin?
'Ze stemmen hun werkzaamheden af op 
de persoonlijke wensen en behoeften, 
maar ondersteunen ook medewerkers 
van zorg, het Uitbureau en de horeca. Als 
vrijwilligerscoördinator werk ik zodoende 
met alle disciplines samen en dat vind ik 
erg mooi. Sterker nog: de veelzijdigheid en 

alle verschillende vrijwilligers waar je mee te 
maken krijgt, vind ik het allerleukste aan mijn 
functie.'

Iets anders: woon je in Heiloo?
'Ik woon niet in Heiloo. Ik ben een geboren 
en getogen Castricummer.'

Breng je daar ook het meeste van je 
vrije tijd door?
'Ik denk het wel. Ik heb een Australische 
terriër en samen maken we heerlijke 
wandelingen door het bos en over het 
strand. Daarnaast rij ik motor en heb ik 
samen met mijn dochter – ik heb een zoon 
van 22 die Technische Informatica studeert 
en een dochter van achttien die leert voor 
ergotherapeut – een paard, dus ik ben veel 
buiten te vinden. Al is het vaker om hoeven 
uit te krabben of de stal schoon te maken 
dan om een ritje te maken, haha. Maar mijn 
grootste hobby is muziek maken. Ik speel 
al veertig jaar trompet en trombone. Alleen 
spelen is niet leuk, dus repeteer ik wekelijks 
met een orkest. Jaarlijks zijn er optredens 
in bijvoorbeeld de Beurs van Berlage en 
Paradiso in Amsterdam.'

Tot slot: denk je over tien jaar nog in 
De Loet te werken?
'Ik heb altijd gezegd dat ik niet langer als 
12,5 jaar bij een organisatie wil werken. Dan 
begin je bij de inboedel te horen en wordt 
het tijd voor verandering. Een functie bij de 
gemeente op het gebied van de WMO (Wet 
maatschappelijke ondersteuning, red.) lijkt 
mij een mooie nieuwe uitdaging. Ik ben mij 
aan het oriënteren op de mogelijkheden en 
een aanvullende studie. Dus wie weet...'

IN GESPREK MET. . .

Gezocht!
Heeft u een mooi of persoonlijk 
verhaal dat u graag wilt delen 
met de buitenwereld? Of kent u 
iemand die volgens u uitstekend 
kan vertellen? Laat het ons 
weten! We zoeken iedere maand 
cliënten van ViVa! Zorggroep die 
het leuk vinden om geïnterviewd 
te worden. Neem hiervoor 
contact op met Marianne 
Kuijper of stuur een mail naar 
m.kuijper@vivazorggroep.nl.
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Heeft u ook al lentekriebels?

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! Top Menu cyclus

U kunt bij ons van 18 t/m 22 maart genieten van een sfeervol 4-gangen 
menu, dat speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal 
in de lentesfeer en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

De prijs van het menu is e 24,50 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 13,95 p.p). 

K R O K U S M E N U 
Salade Tosca

Gerookte forel op een bedje van frisse 

salade met munt en sinaasappel en 

een zachte honing vinaigrette

✽ ✽ ✽

Potage Saint-Julien
Gebonden soep van bospeen, gember, 

room en koriander, geserveerd met stokbrood 

✽ ✽ ✽

Pot-au-Feu Agneau
Heerlijk stoofpotje van lamsvlees met 

pompoen en prei geserveerd met appelcompôte, 

haricots verts en zoete aardappelpuree

✽ ✽ ✽

Dessert Trio Chocolat 
Chocolade-ijs, chocolade perentaart 

en een chocoladesoesje geserveerd met 

advocaat en slagroom

MENU'S
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Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

Komt u 
bij ons . . .
. . . de lente 
proeven?

Reserveren 
Het Krokusmenu wordt in de week van 18 t/m 22 maart aangeboden in diverse 
ViVa! restaurants. U kunt hieronder precies zien op welke dag en op welk tijdstip 
het Top Menu wordt geserveerd in uw omgeving.

Strammerzoom  din 19 maart 18.00  088 – 995 79 50
Huis ter Wijk  din 19 maart 17.30  088 – 995 70 00
Overkerck  din 19 en don 21 maart 18.00  088 – 995 76 75
De Loet  woe 20 maart 18.00  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 21 maart 17.00  088 – 995 71 20
De Marke don 21 maart 17.00 088 – 995 88 00 
De Cameren  don 21 maart 18.30  088 – 995 76 50
Waterrijck  vrij 22 maart 18.00  088 – 995 78 60
Sint Agnes  vrij  22 maart 17.00 088 – 995 72 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie 
van uw keuze. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is 
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.  
U kunt dit bij uw reservering kenbaar maken.

Wij heten u van harte welkom!

Het Krokusmenu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep.
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu  
in de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Herfstmenu  
in de maand oktober en een Kerstmenu in de maand december.  
Houd de website en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

MENU'S
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Bedankje van de familie
Lieve medewerkers van De Loet in Heiloo,

In juni is mijn/ons moeder overleden in De 
Loet, na een drietal zorgzame laatste jaren 
van haar leven. Ik had graag persoonlijk een 
kort woordje bij jullie gedaan, maar de timing 
van deze vergadering komt niet overeen met 
de mogelijkheden in mijn agenda. Graag 
wil ik, ook namens mijn zussen en broer, 
via dit woordje laten weten hoe fijn mijn 
moeder het heeft gehad in De Loet. Toen zij 
niet meer zelfstandig kon wonen, wat zij zo 
graag had gewild tot aan haar dood, was de 
enige optie een plek in De Loet, toen nog 
op de noodlocatie Varnebroek. Mijn moeder 

had daar haar eerste ruime kamer en drie 
maanden later mocht zij als eerste bewoner 
mee verhuizen naar De Loet.

Mijn moeder is vanaf de eerste dag altijd 
heel enthousiast geweest over De Loet. 
Ondanks dat zij niet uit Heiloo kwam en 
niet gemakkelijk sociale contacten legde, 
was zij altijd een tevreden bewoner. Wij 
hebben het echt diverse keren geprobeerd 
om haar voor te stellen bij de buren of om 
haar even mee te nemen naar beneden als 
er een activiteit was, maar altijd weer hield 
zij dat zelf tegen. Mijn moeder was graag op 
zichzelf en was altijd gewend dat mensen 
bij haar kwamen. Zij heeft nooit geleerd om 
contact met onbekenden te leggen. Maar 
zij was tevreden. En voor ons was dat dan 
weer belangrijk. 

Het eten was ook altijd goed (en mijn moeder 
kon echt goed vergelijken, want ze heeft veel 
ziekenhuizen en verpleeghuizen en 'tafeltje-
dekjes' gezien). Ik heb zelf ook regelmatig 
meegegeten. Ook over het verzorgend 
personeel en het overig ondersteunend 
personeel, uiteraard had ze met de één iets 
meer een klik dan met een ander, was mijn 
moeder altijd tevreden.

Voor ons was dat belangrijk. De spookverhalen 
op de televisie over verzorgingshuizen waar 
het minder prettig verliep, konden wij gelukkig 
niet plaatsen. Tijdens de laatste weken en 
vooral in de laatste dagen van het leven van 
mijn moeder hebben wij van dichtbij mogen 
ervaren hoe het is om in een verzorgingshuis 
te werken. En ik moet zeggen: de perceptie 
van jullie werk en jullie inzet is daarmee heel 
anders geworden. 

Iets inzenden?
Heeft u een leuk stukje 
geschreven of een mooie foto 
gemaakt? Of heeft u genoten van 
een uitstapje en wilt u dat graag 
met anderen delen? Geef uw 
inzending door aan de redactie 
en wie weet verschijnt u in de 
volgende editie! Neem hiervoor 
contact op met de gastvrouw 
van uw locatie of mail direct naar 
hoofdredacteur Marianne Kuijper 
via m.kuijper@vivazorggroep.
nl.

INZENDINGEN



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 5

HET U ITBUREAU

Waar wij het eerst wel eens 'bot' vonden 
als het een halfuur duurde voordat er 
op een belletje werd gereageerd, of als 
moeder de po ondergeschoven kreeg en 
pas een half uur later werd gekeken of ze 
klaar was, begrepen wij vooral in die dagen 
hoe het voor jullie werkt. Wij hoorden toen 
ook meer verhalen van jullie. En uiteraard 
konden wij ons wel voorstellen dat ook onze 
moeder misschien wel eens iets te vaak op 
het belletje drukte. Zij deed dat ook met de 
telefoon. Ik werd regelmatig in Amsterdam 
gebeld met de mededeling dat de klok stil 
stond en dat ik maar even langs moest 
komen om deze op te winden. Of dat ze in de 
problemen zat. Dan moest ik naar Castricum 
bellen, om vervolgens iemand naar Heiloo 
te sturen, die er dan achter kwam dat haar 
afstandsbediening van de tv was gevallen. 
Wij konden daar dan nog wel om lachen, 
maar als je een paar honderd mensen om 
je heen hebt die dat doen, zoals jullie, dan is 
het wel even andere koek. 

Wij hebben gezien hoe liefdevol onze 
moeder door jullie is verzorgd. Hoe jullie 
altijd voor haar klaar stonden. Ik was erbij 
toen sommigen van jullie op de laatste dag 
afscheid van haar namen. Hoe emotioneel 
dat ook voor jullie was. Want jullie nemen 
altijd afscheid van mensen waar je een band 
mee hebt opgebouwd. Dat kwartje viel pas 
in die laatste dagen. Daarom alle respect 
voor het werk wat jullie doen. 

Lieve mensen van De Loet. Wij willen jullie 
vanuit ons hart bedanken voor jullie inzet 
voor onze moeder, maar ook voor jullie inzet 
voor alle andere bewoners van De Loet. 
Wij mogen hopen dat als wij later verzorgd 

moeten worden, wij net zo'n fijne plek krijgen 
als mijn moeder heeft gehad. En als jullie 
weer eens een lelijke opmerking krijgen van 
een bewoner, of van één van hun kinderen 
(wat wij ook wel eens hebben gedaan als wij 
ontevreden waren, waarvoor nu nogmaals 
onze excuses), dan moet je maar denken: 'Er 
komt een dag dat je het begrijpt en het weet'. 
Want zo is het ook bij ons gegaan. Want wat 
anderen niet weten, kunnen ze ook niet op 
waarde inschatten. Wij kunnen dat nu wel. 
Jullie zijn goud waard voor de bewoners, 
voor hun familie en voor de maatschappij. 

Met dank voor alles, ook namens mijn broer 
en zussen.

Ingezonden door Zorgteam 1
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Familiefoto
Vorige week kwam Joep met zijn moeder 
en zijn oma op bezoek in De Loet. Bij zijn 
overgrootmoeder, mevrouw Dijkstra. Een 
ontmoeting van vier generaties: Joep is 
dertien dagen oud en zijn overgrootmoeder 
is 88 jaar. We maakten een foto van deze 
voor ons bijzondere gebeurtenis (bovenste 
foto, rechts).

Door Tinny Ollie-Dijkstra, 
dochter van mevrouw Dijkstra

Weerspreuk
Kent u deze weerspreuk over maart al?

Een droge maart? 
Die is goud waard!

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
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