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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

5  Agenda

9  Praktische info

11  Menu's

15  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.

Van februari naar maart
De maand februari zit er weer op: een 
periode met onverwacht veel mooi weer, 
waar iedereen van kon genieten. Ook het 
gezellige optreden van Try-ouD was een 
succes. Was u ook van de partij?

NLdoet
De feestweek wordt voorafgegaan door 
NLdoet. De grootste vrijwilligersactie van 
Nederland staat bij De Santmark in het 
teken van bloemschikken en een heerlijke, 
natúúrlijk zelfgemaakte lunch. We maken 
daarnaast een mooie wandeling waarbij 

diverse plekken worden bezocht. Dit alles 
vindt plaats op zaterdag 16 maart.

Vijftig jaar De Santmark
Februari leek misschien een rustige maand, 
maar we zijn achter de schermen druk bezig 
geweest met de voorbereidingen voor de 
feestweek. De Santmark bestaat dit jaar 
namelijk vijftig jaar en dat kunnen we natuurlijk 
niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben 
daarom een mooi weekprogramma voor u 
samengesteld en hopen dat u meedeelt in 
de feestvreugde door deel te nemen aan 
een van de volgende activiteiten!

Feestelijke opening
De feestweek wordt op maandag 18 maart 
om 10:30 geopend door José van Vliet-
Eppinga van de Raad van Bestuur van 
ViVa! Zorggroep. Burgmeester Mans is ook 
aanwezig. U kunt daarna, vanaf 11:00, de 
foto-expositie over De Santmark en haar 
omgeving bekijken, waarin u de complete 
ontwikkeling van ons woonzorgcentrum ziet.

Filmmiddag
De opening en foto-expositie wordt gevolgd 
door een speciale filmmiddag. U kunt hierbij 
genieten van een film over oud-Castricum, 
welke we om 14:30 in het restaurant afspelen.

Playbackshow
U heeft vast nog wel herinneringen aan de 
Playbackshow van Henny Huisman. We 
organiseren op dinsdag 19 maart onze 
eigen versie, waarbij het personeel voor u 
in de huid kruipt van bekende artiesten van 
weleer. Kom ook luisteren naar en genieten...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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HET U ITBUREAU

...van liedjes uit de afgelopen vijftig jaar. 
Een feest der herkenning tijdens deze leuke 
en gezellige middag met een humoristisch 
tintje. De playbackshow vindt plaats in het 
restaurant om 14:30. De entree is gratis.

Optreden Harald Veenstra
Harald Veenstra maakt al vele jaren 
geweldige, herkenbare en professionele 
cabareteske liedjesprogramma's voor 
senioren. Hij speelt daarbij beroemde liedjes, 
maar ook de wat minder bekende pareltjes 
uit het repertoire van de beste Nederlandse 
artiesten. Een echte theatersfeer dus, met 
nummers van onder meer Wim Sonneveld 
en Toon Hermans, vol pakkende medley's, 
luisterliedjes, humoristische anekdotes en 
vooral veel interacties met het publiek. 

Het optreden vindt plaats in het restaurant 
om 14:30. De entree is opnieuw gratis.

Feestelijk driegangenmenu
U kunt op donderdag 21 maart genieten van 
een feestelijk driegangenmenu met keuze 
uit vlees of vis en gerechten als, afhankelijk 
van uw keuze, carpaccio, zalm op toast, een 
sukadelapje of gebakken zalm. Het menu 
begint om 17:00 in het restaurant.

Optreden René Eshuijs
De Alkmaars zanger René Eshuijs (foto links) 
weet elk feest moeiteloos naar zijn hand te 
zetten met alle bekende Nederlandse hits. 
Hij slaat, wat dat betreft, met zijn nieuwe 
single Zing, Lach, Drink (Geniet van het 
Leven) de spijker op z'n kop, want genieten 
van het leven staat bij René erg hoog in het 
vaandel. 

Komt u ook? Het optreden vindt plaats in 
het restaurant. De zaal gaat open om 14:00, 
René begint om 14:30. De entree is gratis en 
volgens René kunnen de handjes de lucht 
in. 

Oud-Hollandse kermis
We vervolgen de feestweek met een oud-
Hollandse kermis vol spelen en lekkernijen: 
een warme herinnering aan vroeger. We 
bieden u spelletjes als stoelhonkbal en 
blikken gooien en hebben daarnaast een 
haring- én poffertjeskraam voor u geregeld. 
Het Rad van Fortuin geeft u de kans om 
mooie prijzen te winnen. Familie is ook van 
harte welkom. Neem vooral uw kleinkinderen 
mee: kinderen kunnen namelijk in de tuin 
pony rijden, mits het weer dit toelaat.

Tijden en toegang
De oud-Hollandse kermis vindt plaats van 
10:30 tot 15:00 in het restaurant. Het pony 
rijden voor de kinderen is mogelijk tussen 
13:00 en 14:30. De haring is gratis voor 
bewoners – voor bezoekers vragen we 
de kostprijs. We vragen tevens een kleine 
bijdrage voor het pony rijden, de poffertjes 
en de lootjes voor het Rad van Fortuin. De 
opbrengst komt ten goede aan de bewoners 
van De Santmark: we proberen hiermee 
geld in te zamelen voor een nieuwe parasol 
voor het het terras aan de achterzijde. 

Afsluiting
De kermis betekent ook de afsluiting van de 
feestweek rond het vijftigjarig bestaan van 
het woonzorgcentrum. We hopen namens 
het personeel van De Santmark dat u geniet 
van alle activiteiten tijdens deze speciale 
jubileumperiode.
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MAART 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 maart
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (verzamelen)    Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke   Gratis*

Maandag 4 maart
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

Dinsdag 5 maart
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:30 - 16:00 Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij   Gratis*

Woensdag 6 maart
10:30 - 11:30  Meer Bewegen voor Ouderen De Marke   Gratis*

Donderdag 7 maart
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij    Gratis*
14:30 - 16:00 Film Restaurant De Zanderij     Gratis*

Vrijdag 8 maart
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (verzamelen)    Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke   Gratis*

Maandag 11 maart
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

Dinsdag 12 maart
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:30 - 16:00 Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij   Gratis*
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AGENDA

Woensdag 13 maart
10:30 - 11:30  Meer Bewegen voor Ouderen De Marke   Gratis*

Donderdag 14 maart
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij    Gratis*
   Proeverij Restaurant De Zanderij     

Vrijdag 15 maart
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (verzamelen)    Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke   Gratis*

Zaterdag 16 maart
   NLdoet    

Maandag 18 maart
10:30    Vijftigjarig jubileum De Santmark: 
   feestelijke opening Restaurant
11:00    Vijftigjarig jubileum De Santmark: start foto-expositie
14:30    Vijftigjarig jubileum De Santmark: 
	 	 	 film	over oud-Castricum Restaurant
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*
   Start vijftigjarig jubileum De Santmark

Dinsdag 19 maart
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:30 - 16:00 Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij   Gratis*
14:30    Vijftigjarig jubileum De Santmark: 
   playbackshow Restaurant     Gratis 

Woensdag 20 maart
10:30 - 11:30  Meer Bewegen voor Ouderen De Marke   Gratis*
14:00    Vijftigjarig jubileum De Santmark: 
   optreden Harald Veenstra Restaurant    Gratis
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Donderdag 21 maart
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij    Gratis*
17:00    Vijftigjarig jubileum De Santmark: 
   luxe driegangenmenu Restaurant    

Vrijdag 22 maart
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (verzamelen)    Gratis*
14:00    Vijftigjarig jubileum De Santmark: 
   optreden René Eshuijs Restaurant    Gratis
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke   Gratis*

Zaterdag 23 maart
10:30 - 15:00  Vijftigjarig jubileum De Santmark: 
   oud-Hollandse kermis Restaurant
   Einde vijftigjarig jubileum De Santmark    

Maandag 25 maart
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

Dinsdag 26 maart
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:30 - 16:00 Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij   Gratis*

Woensdag 27 maart
10:30s - 11:30  Meer Bewegen voor Ouderen De Marke   
Gratis*

Donderdag 28 maart
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij    Gratis*
14:30 - 16:00 Kienen Restaurant De Zanderij     Gratis*

Vrijdag 29 maart
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (verzamelen)    Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke   Gratis*

AGENDA
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Zaterdag 30 maart
14:00 - 16:00 Gouwe Ouwe Restaurant De Zanderij     Gratis*

* Prijzen
De film	is gratis voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €1,00. Koffie en thee zijn gratis. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

(G)ouden Koks, Kunt U Zingen, Zing Dan Mee!, Meer Bewegen voor Ouderen, Nieuws 
en Raadsels, Schilderclub Het Palet en de Wandelvereniging zijn gratis voor bewoners 
van De Santmark. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €9,00 per deelname 
of €31,00 per maand.

Toegang tot en koffie en thee tijdens Gouwe Ouwe is gratis. Andere consumpties zijn voor 
eigen rekening. Aanbieding: twee bitterballen en een drankje voor maar €2,50.

Kienen kost €3,00 voor bewoners van De Santmark. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €3,50. 
Koffie en thee zijn gratis. Andere consumpties zijn voor 
eigen rekening.

De haring op de oud-Hollandse kermis tijdens 
het vijftigjarig jubileum van De Santmark is gratis 
voor bewoners – voor bezoekers vragen we de kostprijs. 
We vragen tevens een kleine bijdrage voor het pony 
rijden, de poffertjes en de lootjes voor het 
Rad van Fortuin. De opbrengst komt 
ten goede aan de bewoners van 
De Santmark. 

AGENDA
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De Buurtsuper
De winkel van De Santmark heeft van 
alles te koop, maar geen hoeden, petten of 
dameskorsetten. U vindt er wel drop om te 
snoepen en andere lekkernijen. Deze winkel, 
door sommige bewoners ook wel Buurtsuper 
genoemd, omdat je er niet per se iets hoeft te 
kopen, maar ook gewoon even kunt komen 
buurten, is in 1986 opgericht door een 
aantal vrijwilligers. De Santmark had toen 
al veel vraag naar de mogelijkheid om zelf 
boodschappen te houden, om zo een stukje 
zelfstandigheid te behouden. Het assortiment 
was toen kleiner dan nu, maar de animo was 
er niet minder om. De Buurtsuper heeft door 
de jaren heen verschillende vrijwilligers zien 
komen en gaan: in de beginperiode waren er 
34 vrijwilligers die om de beurt in de winkel 
stonden, de inkopen deden en bewoners 
bezochten die slecht ter been of bedlegerig 

waren, om te vragen of ze boodschappen 
nodig hadden. Alle werkzaamheden werden 
toen nog met de hand gedaan en zelfs het 
bonnetje van de gekochte boodschappen 
werd met de hand geschreven, waardoor 
er flink wat bonnenboekjes doorheen zijn 
gegaan. De winkel had zelfs een eigen 
boekhouder, ook een vrijwilliger die in zijn 
vrije tijd heel wat werk te doen had. U raadt 
het al: ook dit ging allemaal met de hand en 
uit het hoofd.

De Buurtsuper is nu flink gemoderniseerd, 
maar het plezier en de animo zijn gebleven. 
We hebben nu bijvoorbeeld een...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

PRAKTISCHE INFO

Speciale aanbieding
We kunnen natuurlijk niet alles 
verkopen, maar u kunt wel 
producten bij ons bestellen die in 
de Albert Heijn te koop zijn. Kom 
gerust eens een kijkje nemen 
in de winkel. We zijn geopend 
op maandag-, woensdag- en 
vrijdagochtend van 09:30 tot 
11:45. Het vijftigjarig jubileum van 
De Santmark heeft er bovendien 
voor gezorgd dat de winkel nu 
een speciale aanbieding heeft: 
tien procent korting op alle koek, 
snoep en frisdrank!
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...computergestuurde kassa en u kunt de 
boodschappen contanst, maar ook met pin 
betalen. Geld opnemen is helaas nog niet 
mogelijk. Een team van acht vrijwilligers 
werkt om de beurt in de winkel, waar het 
assortiment is gebaseerd op de eerste 
levensbehoeften. U vindt er bijvoorbeeld 
vele soorten koek en snoep, maar ook boter, 
kaas en eieren, shampoo en toiletpapier, 
verschillende soorten frisdrank, kadetten, 
vleeswaren en ander broodbeleg. De vele 
mooie, met de hand gemaakte kaarten 
zorgen ervoor dat u altijd iets moois heeft voor 
speciale gelegenheden. U kunt daarnaast 
profiteren van de aanbiedingen die er vaak 
zijn. We houden de service van vroeger in 
stand en komen zodoende bij u langs om 
te vragen of u nog boodschappen nodig 
heeft, mits u zich bij ons heeft aangemeld en 
contant kan betalen.

f

PRAKTISCHE INFO
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MENU 'S

DE FEESTWEEKMENU'S
We serveren in de week van het vijftigjarig jubileum van De 
Santmark, van maandag 18 tot en met zaterdag 23 maart, 
dagelijks een feestelijke maaltijd voor u. Dit staat er op het menu!

Maandag 18 maart
• Gebonden champignonsoep
• Heldere tomatensoep

• Hutspot
• Klapstuk

• Bitterkoekjespudding

Dinsdag 19 maart
• Gebonden aspergesoep
• Hedere kippensoep

• Bloedworst met een schijf appel
• Rode kool
• Aardappelpuree

• Vlaflip

Woensdag 20 maart
• Gebonden mosterdsoep
• Heldere groentensoep
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MENU 'S

• Stampot met raapsteeltjes
• Speklap

• Hemelse modder

Donderdag 21 maart
• Driegangendiner

Vrijdag 22 maart
• Trio van vis

• Blote billetjes in het gras
• Saucijs
• Gekookt aardappelen

• Griesmeelpudding

Zaterdag 23 maart
• Gebonden broccolisoep
• Heldere vermicellisoep

• Indonesische rijstschotel

• Hangop
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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.

Ouderen in Beweging
Het activeringsprogramma Ouderen in 
Beweging in de gemeente Castricum 
gaat zijn tweede jaar in en start een 
samenwerking met de ViVa! Zorggroep op 
de locatie De Santmark. Vanaf april zijn er 
op maandagmorgen beweegactiviteiten voor 
ouderen met en zonder loophulpmiddel. 
Om 10:30 is er een rollatorwandelgroep en 
een intensiever walk-fit-programma in en 
rondom de beweegtuin van De Santmark. 
Aansluitend zijn er desgewenst om 11:00 
de bijeenkomsten Gezond Actief Ouder 
Worden, waarin thema’s over ouder worden 
met elkaar besproken worden. Begeleider 
en ergotherapeut Martine Peek geeft aan dat 

ouderen zelf de thema's bepalen en elkaar 
inspireren over hoe u ervoor kan zorgen 
dat u kunt blijven doen wat u belangrijk 
vindt. Deelnemers worden gestimuleerd om 
ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. 
In het programma Ouderen in Beweging 
wordt breed naar gezondheid gekeken. 
Ook voeding is van belang, want om 
bijvoorbeeld spieren sterker te maken, moet 
u voldoende eiwitten eten. Diëtiste Michelle 
geeft adviezen welke goed toepasbaar zijn 
in ieders voedingspatroon. Het programma 
duurt drie maanden en kost €60,00.

Met Ouderen in Beweging trainen we buiten 
en laagdrempelig in een kleine groep. 
Loopvormen wisselen we af met balans- en 
spierkrachtoefeningen. Hierbij gebruiken 
we wat oefenmateriaal en de bankjes die in 
de tuin staan. Meerdere (oud-)deelnemers 
vertelden bij het kopje koffie na afloop dat ze 
met meer energie de dagelijkse activiteiten 
aangingen. Het sociale aspect en de 
gezelligheid zijn minstens zo belangrijk. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom 
dan op maandag 25 maart naar de 
informatiebijeenkomst in het restaurant van 
De Santmark. Van 13:00 uur tot 14:30 uur 
vertellen we u meer over het programma 
Ouderen in Beweging. Om 14:00 nodigen we 
u uit in de tuin, waar u kunt kijken of ervaren 
welke oefenmogelijkheden er zijn. U kunt 
uzelf aanmelden via Sander Jagersma of 
door te mailen naar ouderen.in.beweging@
parnassia.nl. Tot ziens!

Door Martine, Michelle en Hester, 
Ouderen in Beweging

INZENDINGEN

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.
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Sudderlappen en
stoofperen
Afgelopen maand werden er sudderlappen 
gebraden in De Schulp. Mevrouw Jansen 
en mevrouw De Maar hielpen bij de 
voorbereidingen (bovenste foto, links). Een 
week later werden er stoofpeertjes bereid. 
Ze smaakten heerlijk, volgens mevrouw 
Stuurop.

Door Marja Zandvliet,
Helpende Zorg en Welzijn Plus

Vriendinnen
Deze twee dikke vriendinnen gaan samen 
even onderuit voor een rustmomentje. Een 
mooie foto (onderste foto, links)

Door Marja Zandvliet,
Helpende Zorg en Welzijn Plus

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres De Santmark 1, 
1901 WZ Castricum 
Telefoonnummer 088-9957500

De volgende editie verschijnt op 1 april 
2019. Kopij aanleveren vóór 19 maarts 
2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


