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“Het is fijn dat we weer 
wat meer mogen … ”
Wat leven we op dit moment toch in een rare 
wereld. Ik moet zeggen dat ik inmiddels wel 
meer gewend ben aan deze situatie. Sinds 
donderdag 12 maart werk ik al vanuit huis en 
dat vond ik in het begin heel lastig, saai en 
eenzaam.

I k werk bij de Rijksoverheid en daar gaan nu 
wel de geruchten dat wij in ieder geval tot 
eind van dit jaar thuiswerken. Het is fijn dat we 

daar omheen weer wat meer mogen, hierdoor is 
het thuiswerken voor mij ook beter vol te houden.

Voor de BVKM heeft deze situatie ook gevolgen. 
Waar ik op de nieuwsjaarborrel nogal onze acti-
viteiten voor 2020 opsomde, moest er ineens veel 
gecanceld worden. Het vereist ook een andere 
manier van denken en organiseren. Het bestuur 
vond het moeilijk om op afstand dingen te orga-
niseren. Het kaderoverleg hebben wij wel in kleine 
groepjes digitaal gedaan. We hebben hiervoor ge-
kozen omdat wij het heel belangrijk vinden om de 
lijntjes met de commissies kort te houden. In eerste 
instantie wilden we de ALV van juni via Zoom laten 

plaatsvinden. Maar na alle 
voor- en nadelen op een rijtje te hebben ge-
zet, had dit toch niet onze voorkeur.  
De ALV is ook juist bedoeld om elkaar fysiek te kun-
nen ontmoeten en dat zou via de digitale weg niet 
mogelijk zijn.

We kunnen met vreugde mededelen dat we dit 
jaar in september wel een BVKM-weekend met 
sportdag en ALV gaan organiseren. Natuurlijk blijft 
het onder voorbehoud en volgen wij en de locatie 
(Ernst Sillem Hoeve) de richtlijnen van het RIVM. 
Daarbij doen we ook een beroep op ieders eigen 
verantwoordelijkheid om het een succesvol en ge-
zond weekend te laten worden. Wij kijken ernaar 
uit om iedereen weer te mogen ontmoeten.

Ik wens jullie een fijne zomerperiode en hopelijk 
zien wij elkaar in september weer.

Hartelijke groet,
namens het bestuur

Stephanie Hendriks
Voorzitter
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Wat hebben we toch een ongekend bijzondere tijd achter de rug. Wie aan het begin van dit jaar 
had voorspeld wat ons te wachten zou staan, hadden we waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar de 
realiteit is dat we nu alweer ruim 4 maanden met deze situatie te maken hebben.

We herinneren ons allemaal nog wel 
de speech van Mark Rutte over het 
coronavirus en hoe dat Nederland 

in z’n greep hield. Persoonlijk herinner ik me dat 
gedurende zijn speech duidelijk werd dat het écht 
serieus was, gezien zijn toon. Toch was het op dat 
moment nog steeds iets onbekends, maar niet 
lang daarna hebben we allemaal kunnen zien hoe 
het virus in een razend tempo om zich heen greep. 

Inmiddels zijn we weer een aantal maanden ver-
der en zijn de versoepelingen – die normaal op 1 
september zouden ingaan – naar voren gehaald. 
Dat is goed nieuws! Ik denk dat iedereen wel even 
een positief bericht kon gebruiken. Op het moment 
van schrijven hebben we meerdere dagen gehad 
waarbij er gelukkig geen mensen overleden zijn 
aan het virus. Laten we hopen dat dit zo doorzet 
en dat er geen 2e golf gaat komen. Aan de andere 
kant zie je – nu er steeds meer versoepeling is – 
dat mensen steeds ongeduldiger worden en het 
niet zo nauw meer nemen met bijvoorbeeld de 1,5 
meterregel. Toch hoop ik dat iedereen nog even 
volhoudt want we zijn er bijna.

Ik persoonlijk moest ook wennen aan de nieuwe 
werkelijkheid. Het begin van de crisis viel toevallig 
samen met de verbouwing van mijn appartement 
en daardoor was het onzeker of dit allemaal door 
kon gaan. Gelukkig had dat geen consequenties 
en inmiddels zijn we zo goed als klaar. Alleen, het 
niet meer kunnen sporten, het niet meer met vrien-
den kunnen afspreken, het niet meer op zondag 
naar de voetbalclub kunnen, was toch best moeilijk 
hoor. Af en toe kwam ik wel bij vrienden thuis, maar 
dan op gepaste afstand. Maar toch zie je elkaar 
lang niet zo vaak als normaal het geval is. In het 
begin had ik er weinig problemen mee (wat Netflix 
al niet goed kan maken 😊) maar naar mate de 
weken vorderde werd ’t toch moeilijker. Al met al 

heb ik me uiteindelijk best goed kunnen redden.

Voor ons als redactie was het ook even puzzelen, 
want hoe gaan we de Vriendschap invullen nu er 
eigenlijk geen activiteiten plaatsvinden en weinig 
nieuws te melden is. Dat bracht ons op het idee 
om een (gedeeltelijke) speciale editie te maken. 
Met aan de ene kant reguliere artikelen, en aan de 
andere kant verhalen uit de coronatijd. De im-
pact van deze crisis is voor de een groter dan voor 
de ander. Dat beseffen wij ons heel goed! Neem 
bijvoorbeeld de ouderen onder ons, die nu aan huis 
gekluisterd zijn en geen mensen kunnen ontvan-
gen. Hoe houden zij zich staande? Of de ouders 
die nu thuiswerken met daarbij de kinderen die 
niet naar school gaan; dat vraagt flink wat van hen 
geduld. Maar ook de jeugd zelf moest zich flink 
aanpassen: tijdelijk geen school meer, niet meer 
naar de sportclub kunnen, etcetera.

Vandaar dat wij onlangs de oproep hebben ge-
daan om jullie verhaal met ons te delen. Door te 
zien hoe ieder deze periode (heeft) beleeft en/of 
aangepakt, kunnen we wellicht van elkaar leren. 
Hoe mooi is dat. De redactie heeft daarom diverse 
mensen benaderd de afgelopen tijd om mee te 
werken aan deze speciale editie. Zo hebben we 
bijvoorbeeld het artikel ‘Corona in Amsterdam’, 
verteld door Janneke Graamans. Maar ook het ar-
tikel ‘Ons gezin tijdens de coronatijd’ van Jolanda 
Muskens, is erg mooi geworden.

Tot slot zou ik willen zeggen: blijf gezond en sla 
snel deze Vriendschap open 😉.

Vriendelijke groet,
namens de redactie

Dave Jacobs
Hoofdredacteur

“… iedereen kon wel even een 
positief bericht gebruiken.”

VAN DE REDACTIE

de Vriendschap  •  2e editie 20203



Nu is het een andere tijd met het coronavi-
rus waarbij de mensen in de bejaarden- 
en verzorgingshuizen zijn opgesloten en 

dat in de laatste jaren van hun leven. Als je ouder 
wordt denk je steeds vaker terug aan vroeger. 

MIJN 75STE LEVENSJAAR 
Ik schrijf dit stukje op 7 mei. Deze week word ik 75 
jaar, voor mij een mijlpaal in mijn leven, nooit ge-
dacht dat ik dit zou halen. Ik ben geboren met een 
Spina Bifida (open rug). Mijn moeder zei: “Christ, je 
bent moeilijk geboren” en dan antwoordde ik: “Ja, 
maar altijd makkelijk gebleven, er zijn ook mensen 
waarbij het andersom is, die worden makkelijk  
geboren maar blijven hun hele leven moeilijk …”

DE GEBOORTE: 7 POND, KNAP EN LIEF
Mijn moeder stond op het punt van bevallen en 
mijn vader moest op zijn fiets de huisdokter gaan 
roepen. Dit was ongeveer 5 kilometer verderop in 
Princenhage bij Breda. De vrouw van de dokter 

vertelde dat hij in café-Restaurant Het Rode Hert 
zat voor een vergadering met de ondergrondse. 
Zij zei: “Neem zijn koffertje maar vast mee en ga 
hem daar maar roepen.” Zo ging dat toen, want 
we hadden geen telefoon. Rond 10 uur werd ik 
geboren: een wolk van een baby van 7 pond, knap 
en lief 😉. 

NAAR ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN
Bij het consultatiebureau wisten ze geen raad met 
mij. Ik moest eerst 1 jaar zijn voor ze me konden 
opereren maar na een half jaar groeide ik krom, 
bijna met mijn hoofd tussen mijn benen. Oud-wiel-
renner Aad van Amsterdam zei tegen mijn vader: 
“Gerrit je moet met Christ naar het Academisch 
Ziekenhuis in Leiden.” De eerste keer ging ik met 
mijn moeder met een taxi. Dat kostte maar liefst 
50 gulden, bijna niet te betalen. Ze hadden net 
het tientje van Lieftink gehad. De 2e keer zei Aad 
van Amsterdam: “Ik ga hem wel halen voor een 
doosje eieren.” Er waren toen ook al goede men-

Als deze Vriendschap binnenkomt, is de Bevrijdingsdag van 5 mei alweer even voorbij. 75 jaar  
geleden werden we bevrijd. De ouderen onder ons hebben dit nog meegemaakt en als ik hen bel, 
hoor ik in de meimaand nog vaak de verhalen over de oorlog en de bevrijding.

75 jaar; een getal met 
een dubbele betekenis

PERSOONLIJK
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sen. Ik ben er altijd blijven komen. Pas met mijn 2e 
jaar kon ik lopen en met mijn 4e kon ik fietsen. Dit is 
een klein gedeelte over mijn kinderjaren. 

STOPPEN MET DE ACTIVITEITEN 
Ik heb besloten om te stoppen met de activiteiten 
voor de BVKM. Als regiocontactpersoon Noord-Bra-
bant en Zeeland en als contactpersoon bij de Seni-
orencommissie (Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg). Het was een mooie 
tijd en ik heb heel veel vriendschappen gesloten. 
Helaas heb ik ook veel leden naar hun laatste rust-
plaats gebracht, waaronder mijn lieve vrouw Elle. 
Gelukkig ben ik nu alweer bijna 18 jaar met Marina 
getrouwd.

Dit jaar maak ik nog netjes af: telefonisch contact 
houden met de regioleden en senioren en als de 
coronacrisis het toelaat, zal ik de regiobijeenkom-
sten nog organiseren. Ook zal ik proberen opvol-
gers te vinden. 38 jaar regiocontactpersoon, 21 jaar 
De Vriendschap verzonden en 6 jaar in het bestuur 
gezeten. Aan alles komt een eind. 

EEN GROOT DANKJEWEL
Iedereen bedankt voor de vriendschap die ik van 
jullie mocht ontvangen. Ouderen, jongeren, kinde-
ren en hun ouders, ik zal jullie niet vergeten en we 
spreken elkaar zeker nog eens, telefonisch en/of bij 

een BVKM-bijeenkomst. De vriendschapsband, die 
we in de loop der jaren hebben opgebouwd, blijft 
bestaan. En wie er zin en/of behoefte aan heeft 
kan mij altijd bellen.
 
Heel veel groetjes,

Christ Joosen 
Regiocontactpersoon N-Brabant & Zeeland

GRATIS AANGEBODEN

Sportfiets met 5 derailleur versnelling
Ik, Piet Miedema, bied deze sportfiets geheel gratis aan. De fiets heeft een 5 derailleur 
versnelling. De diepte-afstand trapper-zadel is +/- 76 cm en >. De fiets heeft waarschijnlijk 4
nieuwe rijwielbanden nodig.

Heb je interesse? 
Neem dan contact met mij op via  
onderstaande contactgegevens:

A: Schelte à Bolswertstraat 10
 8701 CC Bolsward
T: 0515 572 008
E: pa.miedema@home.nl

Vriendelijke groet,

Piet Miedema
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Joliene Steurs,
admin. medewerker

NAAM & BEROEP:

KUN JE EERST KORT IETS OVER JEZELF 
VERTELLEN?
Ik ben Joliene (31 jaar), ik woon in Gouda samen 
met mijn vriend. Ik ben 3 dagen in de week werk-
zaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) 
als administratief medewerker bij de gipskamer 
en de poli orthopedie. Ik ben een zorgzaam type 
en heb altijd al een sterke voorkeur gehad om met 
kinderen te werken en het liefst nog met kinderen 
met een beperking lichamelijk en/of verstandelijk. 
Ik wil me nuttig maken en vind het fijn als ik iets 
kan betekenen voor een ander. 
 
WAT HEB JE VOOR OPLEIDING GEDAAN EN 
WELKE BAAN HEB JE NU? 
Mijn weg naar mijn huidige functie/werk kent de 
nodige hobbels. Wegens lichamelijke klachten heb 
ik mijn middelbareschooldiploma niet behaald. Ik 
ben toen op mijn 15e op het ROC met een niveau 
2-opleiding gestart, waarna ik niveau-3 SPW en 
niveau-4 SPW versneld kon afronden. Ik heb toen 
4 jaar gewerkt in de gehandicaptenzorg als groeps-
leidster op een dagbesteding voor kinderen met 
een lichamelijk/verstandelijke beperking. In 2008 
kwam de recessie en verloor ik mijn baan. “Wat wil 
ik nu doen?” vroeg ik mezelf af. Ik ben gestart met 
de opleiding HBO Logopedie. Hiervan heb ik de 
Propedeuse behaald, maar de opleiding heb ik niet 
afgerond. 

Tijdens mijn studies heb ik geen problemen on-
dervonden van mijn lengte. Ik vind het juist een 
voordeel dat je op hoogte bent van de kinderen. 
Kinderen met een beperking kan ik beter aanvoe-
len en ouders vinden het vaak ook fijn om met 
iemand te spreken die ook zelf het één en ander 
heeft meegemaakt. 
 

HOE VERLIEP JOUW ZOEKTOCHT NAAR 
EEN BAAN? 
Maar na de studie logopedie ben ik mezelf gericht 
gaan afvragen of ik eventueel nog in de gehandi-
captenzorg wilde gaan werken. De doelgroep blijf 
ik fantastisch vinden, maar realistisch gezien zag ik 
mezelf het werk fysiek niet tot mijn 67ste doen.
Ik heb toen contact gezocht met Mark de Groot (lid 
van de BVKM). Hij heeft mij begeleid met het zoe-
ken naar een baan. Via hem ben ik terechtgekomen 
bij EMMA at Work, een uitzendbureau voor  
jongeren met een beperking. 

Er is door hen een profiel van mij gemaakt met 
allemaal kwaliteiten, met dit profiel gaan zij zoeken 
naar een passende baan. Niet de beperking maar 
juist je kwaliteiten worden uitgelicht. Beperkingen 
komen zeker wel aan bod en daar wordt ook goed 
rekening mee gehouden. EMMA at Work kwam al 
vrij snel met de functie van administratief mede-
werker bij de gipskamer in het WKZ. Het UMC, waar 
het WKZ deel van uitmaakt, deed mee met de proef 
om via de participatiewet banen te creëren voor 
mensen met een 'afstand' tot de arbeidsmarkt.

Mijn profiel en de functie waren een goede match. 
Het is een parttime-baan, 3 dagen in de week. 
Doordat ik het werk zowel staand als zittend kan 
doen, houd ik het langer vol. De doelgroep: kin-
deren met of zonder beperking. Ik verzorg de hele 
administratie rondom de afspraken van patiën-
ten. Mijn taken zijn onder meer afspraken maken, 
telefoon beantwoorden, patiënten aannemen, 
contact houden met andere disciplines en mails 
beantwoorden. Inmiddels is mijn functie uitgebreid 
en werk ik ook op de poli orthopedie en heeft mijn 
functie niet meer de status van participatiebaan.  
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Ik ben nu volledig in dienst van het WKZ en heb 
een vast contract.

HEB JE VOOR ANDERE BVKM-LEDEN NOG 
TIPS VOOR HUN ZOEKTOCHT NAAR HUN 
DROOMBAAN?
Ik wil graag iedereen het advies meegeven om je 
dromen achterna te gaan maar ook realistisch te 
zijn door te kijken naar je mogelijkheden op de 
langere termijn. Vind je jouw werk leuk en kan je 
het ook lang volhouden? Laat je niet tegenhouden, 
gebruik zo nodig een aanpassing waardoor je je 
werk beter kan uitvoeren. Tijdens het solliciteren 
heb ik nooit vermeld dat ik klein ben. In mijn cv 
heb ik staan dat ik lid ben van een belangenver-
eniging van kleine mensen. Tijdens de gesprekken 
ben ik altijd erg open over mijn klein zijn. Ik pro-
beer vaak het klein zijn zo te verwoorden dat het 
als kracht wordt gezien. 
 
MERK JE IN JE HUIDIGE BAAN IETS VAN JE 
GROEISTOORNIS/BEPERKING? 
Als administratief medewerker doet lengte er niet 
toe, zolang je maar met de computer en telefoon 

overweg kan. Ik werk 3 dagen, om de dag, zodat 
ik steeds een ‘rust’dag heb. Op deze manier houd 
ik het langer vol en ben ik productiever. Op mijn 
werkplek gebruik ik alleen een voetensteun als 
hulpmiddel. Wel is er geregeld dat ik mijn auto 
onder het ziekenhuis kan parkeren zodat ik niet 
ver hoef te lopen. 

HOE GAAN COLLEGA’S EN/OF CLI
ENTEN/KLANTEN OM MET JOUW 
GROEISTOORNIS/HANDICAP?
Voor mijn collega’s doet mijn klein zijn er niet toe. 
Ik kan mijn werk uitvoeren zoals al mijn andere 
collega’s. Een groot voordeel van het werken in het 
WKZ is dat ik voor veel ouders en kinderen met 
een groeistoornis, een voorbeeld en herkenbare 
factor ben. Ouders zien dat je met een  
groeistoornis ook een gewone baan kan hebben. 

WELKE ALGEMENE WERKTIP(S) WIL JE AAN 
ANDERE BVKM-LEDEN MEEGEVEN?
Ga uit van je kwaliteiten in het breedste zin van het 
woord en kijk hoe je je beperking(en) kan  
ombuigen naar een kwaliteit. ¢

BVKM-WEEKEND I.C.M. 
SPORTDAG & ALV
18-20 SEPTEMBER | DEN DOLDER

Algemeen
I.v.m. het coronavirus is onderstaande acti-
viteit onder voorbehoud. Indien er wijzigin-
gen zijn zal het bestuur hier mededelingen 
over doen.

SEPTEMBER AUGUSTUS

de Vriendschap:
inleveren kopij 

VRIENDSCHAP 3
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 16 AUGUSTUS 18

WORLD DWARFISM  
AWARENESS DAY

OKTOBER

25

 16

SAVE THE DATE
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Ons gezin tijdens de 
coronatijd

I k denk dat ik op mijn werk de meeste 'corona-
schade' zie. De bewoners mogen geen bezoek 
ontvangen, nu zit de deur dubbel op slot. De 

ene deur voor hun veiligheid, want de afdeling is 
gesloten omdat de zorg psychogeriatrisch is, maar 
ook zit nu de voordeur op slot. Waar je normaal 
gesproken een beroep hebt waar je de bewoners 
veel aanraakt, knuffelt en vastpakt, moet je nu 
bij ieder kuchje wat ze laten een mondkapje voor, 
spatbril op en een schort voor. Je voelt je gewoon 
lullig naar de bewoners toe. Eén van de bewoners 
zei onlangs: “We lijken wel gevangen he?” 
 
Ik denk dat ik deze tijd het allerergst vind. Alle 
taarten die bezorgd worden, bloemen die ge-
bracht worden en zelfs met hele grote regelmaat 
leuke artiesten op de parkeerplaats die belange-
loos een optreden verzorgen; we waarderen het 
enorm! Maar dat bezoekje van je partner, zoon, 
dochter of kleinkinderen wordt zo enorm gemist. 

Uiteraard “hoefde” Stavros niet naar school. Deze 
moeder kijkt enorm uit naar 8 juni, gewoon weer 
lekker een hele week naar school. Omdat wij een 
gastouder hebben die haar werk stillegde, en niet 
afhankelijk wilden zijn van noodopvang op school, 
heb ik al die weken avonddiensten gedraaid. Prima 
oplossing, totdat we hoorden dat we wekelijks een 
'pakketje' huiswerk voor Stavros op moesten halen. 
Nou, dat viel even tegen! Iedere week een flinke 
tas vol met schoolboeken en een strakke planning 
erbij om alles af te krijgen. Maar, het ergste komt 
nog, je kind motiveren om samen het huiswerk te 

maken… Ineens heb je dan heel veel respect voor 
een leerkracht die 25 karaktertjes iets bij moet 
brengen, als je merkt hoeveel moeite je al hebt om 
er 1 iets bij te brengen… Ik durf wel te zeggen dat 
ik niet de meest geduldige moeder ben gebleken! 
 
Gelukkig was er altijd wel ons wekelijkse uitje; de 
camping. Vorig jaar hebben wij onze toercaravan 
ingeruild voor een mooi chalet, mét eigen voor-
zieningen. Dus elke donderdagavond reden wij 
richting de camping om daar weer bij te tanken 
voor de week die weer komen ging … wat een luxe! 
Daar kon je echt even dat hele coronagedoe los-
laten, genieten van de natuur en het kleine beetje 
vrijheid wat je zo toch had.

De vraag of het voor Stavros gevaarlijker is, nu tij-
dens corona, is ons ook weleens gesteld, de vraag 
of hij nu kwetsbaarder is. Zelf hebben wij daar 
nooit een moment aan getwijfeld. Het is een sterke 
jongeman, kerngezond en beresterk. Nu er weer 
wat versoepeling voor de deur staat, het is bijna 1 
juni, kijken we terug op een tijd die ons toch ook 
wat dichter bij elkaar heeft gebracht. Je denkt wat 
meer aan elkaar en bent ook wat dankbaarder 
met de kleine dingen. 

Maar vooral, we zijn gezond en hebben elkaar!

Jolanda Muskens
Moeder van Stavros

Het ‘nieuwe normaal’ lijkt alweer een hele tijd te duren, 
maar tot voor kort hadden we allemaal toch een veel leuker 
en socialer leven. Toch lijkt ons gezin tijdens de coronatijd 
niet veel veranderd, nu we eenmaal alles op koers hebben 
en geregeld voor onze lieve jongeman. Want, Kiki en ik wer-
den gewoon geacht op ons werk te verschijnen. Zij bij de 
post, ik in een verpleeghuis.

VERHALEN UIT DE CORONATIJD
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Een Coronabiertje 
drinken met BVKM’ers

Buurtbewoners, dorps- of stadsgenoten zijn 
veelal thuis. Je hoort dan de reactie: “We 
zitten in hetzelfde schuitje en samen moe-

ten we hier verder mee.” Onze premier Mark Rutte 
doet zelfs de oproep: “Let een beetje op elkaar!” 
Inmiddels ben ik door diverse collega’s, vrienden, 
familie en bekenden verrast met een mooi hart 
onder de riem. Zo ook van onze eigen vereniging. 
Dit doet je goed. 

PROBLEMEN NA DE CORONATIJD
Daarnaast heb ik ook vele positieve en zeer ont-
roerende reacties gekregen waar ik erg blij mee 
ben. Maar toch denk ik: Wat gaat dit met mij 
doen, als alles weer een beetje ‘normaal’ wordt. Ik 
denk zelf dat het voor mensen met een beperking 
het moeilijker gaat worden. Waarom ik dit denk? 
De wereld is na deze coronatijd veranderd. Econo-
misch is het anders geworden. Maar ook heb ik de 
vraag of het huidige voorzieningenniveau in stand 
kan blijven. En dat we met z’n allen mee kunnen 
blijven participeren. Kunnen wij mensen gewoon 
ons werk blijven doen of geeft het nieuwe kansen, 
zoals meer thuis werken? Geeft dit voor ons meer 
rust en spreiding van de werkzaamheden?  
Maar ook is de vraag of we nog steeds aan het 
werk kunnen komen of blijven? Dit was ook in de 
jaren ‘80 en 2008 ook een probleem. Nu wordt er 
gesproken dat deze crises ons grotere problemen 
kan geven. 

OPKOMEN VOOR ONZE BELANGEN
Ik vind het daarom van belang dat onze BVKM 
onze belangen en doelen misschien scherper moet 
gaan stellen, zodat we beter in de spotlights ko-
men te staan. Maak dat ook kenbaar in de media. 
We zullen meer oog moeten hebben voor de ou-
dere BVKM-leden. Maar ook: wat voor perspectie-

ven gaan we onze jongere leden bieden? Het zijn 
een aantal opmerkingen, gedachten die ik op dit 
moment heb en die ik nu niet kan beantwoorden. 
Ik denk wel dat we deze in de nabije toekomst aan 
de kaak moeten stellen. Er zijn nu op dit moment 
geen zorgen, maar een hart onder riem kunnen we 
altijd wel goed gebruiken. Daarom is van belang 
dat de BVKM-doelstelling en belangenbehartiging 
wel belangrijk blijven voor onze vereniging en dat 
deze zichtbaar zijn voor de samenleving. 

Op de genoemde punten wil ik graag met jullie 
een Coronabiertje drinken en daar een goed ge-
sprek over voeren, zodra we weer bij elkaar kunnen 
komen. Dat zal goed voelen.

Hartelijke groet,

Gerard Hilhorst

Het coronavirus is nog steeds actief wanneer ik dit schrijf. Ik werk momenteel al ruim 6 weken thuis 
en niet meer in het mooie Meander Medisch Centrum. In het begin denk je dat zal wel lukken, maar 
gaandeweg de tijd wordt het wel lastiger. Het wordt stiller in en rondom je huis.

VERHALEN UIT DE CORONATIJD
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Houden jullie het vol?

Hoe blijf ik fit?

I k zit op gym en hockey en dat is weer  
begonnen. We moeten wel 1,5 meter afstand 
houden en we kunnen geen wedstrijdjes spe-

len. Ook moeten we na de trainingen gelijk naar 
huis. Ik heb van maandag tot en met vrijdag online 
school. Ik ben veel zelfstandig aan het werk en af 
en toe moet ik even bellen met docenten. Onder-
tussen mag ik ook starten met mijn stage bij een 
gastouder. 

Na 2 juni gaan ze kijken of de middelbare scholen 
weer mogen beginnen dus het is nog even afwach-
ten… Als ik klaar ben met school bel ik vaak met 
vriendinnen of we spreken af en houden 1,5 meter 

afstand. Het is wel gek maar ik ben blij dat we op 
deze manier elkaar toch kunnen zien. 

Ook heb ik 2 lieve zusjes, 2 konijnen, een hamster 
en een hond. Ik hoef me dus niet zo snel te verve-
len, want ik heb altijd wel iemand waarmee ik een 
spelletje kan doen, die ik uit moet laten of bij wie ik 
de hokken moet verschonen. En, wat ik ook graag 
doe, is dingen bakken zoals arretjescake, muffins 
en taartjes. 

Blijf gezond!

Ilse Bos

Vóór de coronacrisis danste ik 3,5 uur in de 
week, fietste ik elke dag naar school en 2x 
in de week naar de dansschool. Daarnaast 

had ik gym, nam ik op school vaak de trap en 
deed ik thuis workouts. Alleen die workouts zijn niet 
weggevallen toen COVID-19 kwam. Wel sloten mijn 
school en dansschool. 

Het traplopen mis ik zeker niet, maar het dansen 
en sporten met vrienden/klasgenoten wel. Ik wilde 
niet stil gaan zitten omdat ik sporten leuk vind en 
er veel energie van krijg. Gelukkig waren er ge-
noeg (nieuwe) opties om in beweging te blijven. De 
dansdocenten hebben filmpjes gemaakt van cho-
reografieën die ik thuis kon leren. Het leuke hieraan 
is dat ik ook lessen kan volgen die ik normaal niet 
doe, zoals salsa. Het fietsen heb ik ‘vervangen’ 

door vaker te gaan skeeleren en om de dag te 
wandelen met een vriendin. Door te wandelen zijn 
we buiten, kunnen we afstand houden en gezellig 
kletsen. 

Ten slotte doe ik workouts van fitnessblender.com 
voor mijn conditie en spieren. Hier kun je aangeven 
hoe lang, hoe zwaar en met welke attributen etc. 
je wilt trainen. Dat werkt voor mij fijn. Sinds 11 mei 
mogen we weer buiten dansen als team.  
De dansschool heeft een vergunning gekregen om, 
op straat voor de dansschool en in een park vlakbij 
de dansschool, lessen te geven. Het is uiteraard 
niet optimaal maar ik ben allang blij dat ik weer 
met mijn teams kan trainen.

Tinka Klein

Hoe vinden jullie de coronatijd? Houden jullie het nog een beetje vol? Ik vind het wel lang duren, 
maar het is nog te doen.

Bovenstaande vraag was voor mij – als 16-jarige die graag  
beweegt en dat het liefst doet met meiden van mijn leeftijd – 
een vraag toen het coronavirus uitbrak.

VERHALEN UIT DE CORONATIJD
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Corona in Amsterdam

I k woon in centrum Amsterdam, waar het vóór 
de uitbraak van het coronavirus altijd heel erg 
druk was op straat. We hebben hier normaliter 

veel toeristen, buitenlanders maar ook Neder-
landers, die niet in het centrum wonen, maar wel 
winkelen en toeristische attracties bezoeken. Vaak 
was het zo druk dat ik letterlijk door een bos van 
buiken en billen moest worstelen. En dan bijna elke 
keer toch weer onverwachts die vervelende opmer-
king. Van kinderen en volwassenen. 

Nu is de stad zo stil en leeg dat ik moet terugden-
ken aan de zondagochtenden 30 jaar geleden.  
Je hoorde dan de echo van je eigen stem in de 
smalle straten. Zo is het nu ook. Ook zijn er allerlei 
vogels met hun geluiden en zie ik ganzen, futen, 
meerkoeten en zwanen door de grachten zwem-
men. Ik geniet dan ook extra tijdens mijn fietstoch-
ten in de stad en in de natuur. Thuis lees ik veel, 
maak en ontwerp kleding en doe spelletjes op de 
computer. Lekker en uitgebreid koken doen mijn 
partner en ik om de beurt, met het gevaar te dik te 
worden. En eerlijk is eerlijk, tijd verlummelen doe ik 
ook. 

Het 1,5-meterbeleid geeft mij als klein mens ruimte 
in de winkel. Heerlijk. Gevaar dat ik ‘over het hoofd’ 
word gezien, is er niet momenteel. De ouders 
nemen de kinderen niet mee de winkel in. Ook dat 
geeft rust. 

Ik mis natuurlijk niet de erge drukte en de verve-
lende reacties van mensen. Wel mis ik de mogelijk-
heid om even gezellig te buurten bij vrienden en 
vriendinnen of andersom. Samen een kop koffie op 
het terras of het bezoek aan een mooi concert of 
museum, is wat ik mis. Vanaf 11 mei is daar enige 
verandering in gekomen. Gelukkig is er de telefoon 
en ben ik blij dat ik een bundel onbeperkt bellen 
heb. Ik ben met pensioen, dus geen financiële 
zorgen. Dat is natuurlijk voor heel wat zzp’ers – en 

anderen in de diverse takken van het bedrijfsleven 
– wel anders. 

Vóór het coronavirus moest ik vaak erg alert zijn. 
Niet alleen op wat er om mij heen gebeurde in 
de openbare ruimte. Mijn eigen gevoelens en de 
bijbehorende uitingen van boosheid – als er weer 
nare reacties waren op mijn verschijning – moest 
ik voortdurend in de gaten houden. Voortdurend 
pingpongen tussen begrijpen en het niet willen 
begrijpen. Dat terwijl je zelf het object van ‘studie’ 
bent. Als kind heb ik geleerd om voor mezelf op te 
komen; ik heb, ook als meisje, leren vechten. De 
verschillende trucs heb ik nog niet verleerd. Na-
tuurlijk vecht ik niet meer, maar ik kan nog wel van 
leer trekken als mij iets overkomt dat me niet zint.

Ik kan nog steeds van me afbijten als ik daar-
voor kies. Niet iedereen is gezegend met die 
mogelijkheden. Als je klein bent en ook een zwak 
gestel hebt, dan wordt het veel moeilijker om je 
te verzetten. Ook heeft niet iedereen voldoende 
verbale mogelijkheden zich te verweren op een 
creatieve manier. Want, dat weten we allemaal, 
elke keer als je een opmerking of reactie krijgt, is 
het onverwachts en elke keer weer anders. 

De corona geeft ruimte om te reflecteren, over 
het toerisme, de economie, onze positie als klein 
mens. Willen we weer terug naar hoe het was? Ik 
hoop dat het niet meer zo druk wordt als voorheen. 
Misschien krijgen Quaden en alle andere jongeren 
zoals hij meer ruimte, mentaal en fysiek, om zich-
zelf te ontwikkelen als een weerbaar persoon, tot 
iemand die met zelfrespect en zelfverzekerdheid 
de wereld inkijkt. Op zijn minst hoop ik dat alle 
steun die hij ontving van sporters en publiek hem 
getroost heeft. En dat hij een goede cursus zelfver-
dediging (verbaal én fysiek) heeft gekregen.

Janneke Graamans

In de vorige Vriendschap schreef Dave in zijn voorwoord over de situatie rondom Quaden Bayles 
en hoe hij zelf ook tijdens carnaval te maken kreeg met een vervelende situatie. Daarnaast deed 
hij onlangs de oproep: “Hoe komen jullie de coronatijd door?” Ze hebben ogenschijnlijk niets met 
elkaar te maken, toch wil ik op beide ingaan.

VERHALEN UIT DE CORONATIJD
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“Vanaf 1 juni ga ik dus 
40 uur p/w werken”

I k doe de opleiding Leisure & Hospitality aan 
het Landstede in Zwolle. Met deze opleiding 
kan ik gaan werken in de toeristische sector. Ik 

zit nu in mijn afstudeerjaar en voor mijn afstuderen 
hoefde ik alleen nog een aantal examens te ma-
ken en de rest van mijn stage goed af te ronden. 
Het online leren voor mij was niet meer zoveel, om-
dat ik al door de meeste lesstof heen was. Gelukkig 
konden er een aantal examens worden afgenomen 
via de online weg en deze heb ik met een dikke 
voldoende gehaald. De overige examens heb ik 
voornamelijk in de maand mei gehad en ik wacht 
nog op de uitslag ervan. 

STAGE-UREN VERVALLEN
Jammer genoeg komen mijn stage-uren te verval-
len. Vanuit mijn school is besloten dat de periode 
niet wordt verlengd. Dit is heel erg jammer, want ik 
had het daar erg naar mijn zin. Toch komt het ook 
goed uit, want ik heb nu een baan aangeboden 
gekregen als receptioniste op een vakantiepark 
dicht bij mij in de buurt. Vanaf 1 juni ga ik dus 40 
uur per week werken. 

ONZE PUPPY
School is niet het enige wat ik in de coronatijd heb 
gedaan. Op 13 februari hebben mijn ouders en ik 
een puppy opgehaald en zij is nu al 4 maanden bij 
ons. Ik heb toen ik de gehele tijd thuis zat zoveel 
mogelijk voor haar gezorgd, geprobeerd haar zo 
goed mogelijk zindelijk te maken en haar een 
beetje te laten luisteren. Ze is superlief en we zijn 
superblij met haar! 

Ik hoop dat jullie allemaal nog gezond zijn en fit 
blijven en ik wens jullie een hele fijne zomer toe!
 

Selena Praas

Mijn naam is Selena en ik ben 19 jaar oud. Er is mij gevraagd of ik een stukje wil schrijven voor de 
vriendschap. Wat doe ik nu in de coronatijd?

VERHALEN UIT DE CORONATIJD
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Wist u dat … ?
… het huis van Maria en Mark in Duitsland coronaproof blijkt te zijn?
… je bij hen zelfs in de WC makkelijk 1,5 meter afstand kunt houden?
… Maria en Mark dit al hebben geprobeerd?
… de afstand van de WC tot de deur maar liefst 2 meter en 8 centimeter bedraagt?
… Mark daarom van mening is dat hen niets meer kan gebeuren?

… het Nederland voor het eerst sinds WOI gelukt is de Duitsers aan de grens tegen te houden?
… Mark gemerkt heeft dat hij inmiddels ook een Duitser is?
… hij aan de grens moest keren en geen weekboodschappen mocht doen in Nederland?
… Mark dus daarom maar deels de humor daarvan inziet?
… Maria en Mark dus besloten hebben om dit jaar in Duitsland vakantie te vieren?

… Mark maar heel moeilijk kan wennen aan zijn mondkapje?
… die door Maria op maat gebreid en al klaar was voordat het verplicht werd?
… het mondkapje van wol is en dus errug warm …?
… Maria dan vindt dat Mark zich niet zo moet aanstellen …?
… Maria inmiddels een andere gezichtsbescherming in elkaar heeft geknutseld?
… om maar van het gezeur van Mark af te zijn?
… de schrijver zich afvraagt of de lezers dit allemaal wel willen weten?

… het Mark en Maria overigens opvalt dat het ongevraagde ‘over de bol aaien’ praktisch tot nul is gedaald?
… ze daarom van mening zijn dat er ook positieve kanten aan ‘het Nieuwe Normaal’ zitten?
… ze benieuwd zijn hoe andere BVKM-leden dit zien?
… Mark en Maria iedereen een goede gezondheid toewensen en graag weer in levende lijve terugzien?

 
Lieve groet,

Mark & Maria
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Z ijn ledematen groeide dermate slecht mee, 
dat de gynaecoloog wilde dat er door het 
UMCG werd meegekeken. De gynaecoloog 

in Heerenveen vertelde dat ze de kans aanwezig 
achtte dat Dex een vorm van dwerggroei zou heb-
ben. Een afspraak in Groningen volgde al gauw.

Een klinisch geneticus en een gynaecoloog de-
den opnieuw een echo, waar inderdaad uit bleek 
dat Dex achterbleef in groei. Maar dit kon volgens 
hen net zo goed iets anders zijn. Te denken aan 
het Syndroom van Down of gewoon niks.  
Ook moesten we er rekening mee houden dat hij 
niet levensvatbaar zou kunnen zijn. Die mooie roze 
wolk verdween, wat een spanning. Uiteindelijk 
mocht Dex op 12 juli geboren worden in Groningen.

GEZOND, ALLEEN KLOMPVOET
Artsen verklaarden hem gezond, op zijn klompvoet 
na. Ergens vertrouwde ik het vanaf het eerste mo-
ment niet. Iets was anders aan Dex dan aan an-
dere kindjes. Maar als een arts zegt dat hij gezond 
is, wie ben ik dan? Een dag na de geboorte van 
Dex, moesten wij naar Zwolle voor gips om Dex zijn 
voet. Gips moest hij de eerste 3 maanden hebben, 
waarna werd overgegaan op een brace. Dit was 
het begin van de behandeling aan zijn klompvoet. 
Deze behandeling duurt tot zijn 4e levensjaar. 

GEHOORVERLIES 
De kraamtijd was heerlijk, want Dex was gezond, 
toch? Dex kreeg een hielprik en een gehoortest. 

Geboren op 12 juli 2017, in het Universitair Medisch Centrum in Groningen.  
Tijdens de 20-weken-echo kwam naar voren dat Dex een klompvoet zou hebben. Na 27 weken 
zwangerschap was er weer een echo, bij de gynaecoloog in Heerenveen, die vertelde dat ze de 
groei van Dex niet vertrouwde.

“Ik kan jullie vertellen, 
Dex is een topper!”
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Maar door de gehoortest kwam Dex niet. Meerde-
re keren kwam de wijkverpleegkundige weer langs 
om het opnieuw te proberen. Toen ook de 3e test 
niet slaagde, werden we doorgestuurd naar het 
Audiologisch Centrum. Ook daar vele testen. Ja, 
Dex heeft een gehoorverlies. 

TOCH ECHT DWERGGROEI
De twijfels bij mij namen steeds meer toe.  
Dex had een vergroot voorhoofd, zijn armen en be-
nen waren korter en dan met name de verhouding 
tussen de boven- en onderarmen klopten niet. Nou 
ja, ik had een hele lijst waarbij ik overtuigd was dat 
Dex toch echt wel dwerggroei zou hebben. Een 
afspraak met de klinisch geneticus werd gemaakt 
in het UMCG. Zij verklaarde mij voor gek. Ook de 
kinderarts zag niet in waar ik het over had. Maar ik 
stond erop dat ze de beloofde onderzoeken alsnog 
zouden opstarten. Dit gebeurde. 

Op 4 oktober 2018 hebben we eindelijk te horen 
gekregen dat ik het toch wel aan het juiste eind 
had. Dex heeft een foutje in het gen COL2A1.  
Helaas een nieuw foutje. Maar wat ben ik blij dat 
het een naam heeft gekregen. Zo weten artsen 
wat ze moeten doen en waar extra op moet  
worden gelet. 

Door deze uitslag werd het advies gegeven om ook 
controles te hebben bij de oogarts. Ivm evt vermin-
derde visus en kans op netvliesloslating. Beide zijn 
bij Dex het geval. Dex heeft een bril met – 8 aan 
sterkte en een dun netvlies, waarbij de kans zeer 
groot is dat zijn netvlies op den duur los zal laten.

DEX IS EEN TOPPER
Tja, dit is Dex. Het lijkt en is natuurlijk heel wat. 
Zijn klompvoet, gehoorverlies, zichtproblemen, 
dun netvlies, lastige huid en niet te vergeten zijn 
dwerggroei. Maar ik kan jullie vertellen, Dex is een 
topper!! Wat is hij tevreden, wat is hij dapper en 
een grote doorzetter! Daar zal menigeen jaloers 
op zijn. Als Dex ’s morgens wakker wordt, vraagt hij 
direct om zijn bril en hoortoestellen. Zijn brace, die 
hij ’s nachts draagt gaat dan uit. En ’s avonds als 
hij naar bed gaat is het ritueel andersom. Verder 
moeten wij hem bijna dagelijks insmeren met zalf 
en druppelen wij ons suf met oordruppels. Maar 

je zult Dex NOOIT horen klagen. Het is allemaal 
goed. Alsof hij weet waar hij het voor doet!

Zijn broer Vince is een rots in de branding! Als het 
Dex allemaal even niet lukt, of iets lastig gaat, dan 
is daar Vince. Heel natuurlijk gaat dat. Zo waren 
wij eens in een speelhal, Dex kon niet over een 
rand klimmen. Vince kwam hard langs gerend. In 
zijn ooghoeken zag hij Dex stuntelen. Even Dex 
helpen, uit zichzelf, en door in het spel. Zo bijzon-
der om te zien!! 

GEBARENTAAL
Oja, wat ik bijna nog vergeet te vertellen … Dex 
kan al heel veel gebaren! Want door zijn (best flin-
ke) gehoorverlies doen wij nu ook aan gebarentaal. 
Samen met familie, vrienden, juffen en belangstel-
lenden hebben wij een appgroep waarop ik iedere 
doordeweekse dag gebaren doorstuur die wij Dex 
aanleren. Zo kan iedereen uit die groep ook met 
hem blijven communiceren als hij misschien wel 
doof wordt.

Dankzij Dex heb ik nieuwe fantastische men-
sen leren kennen! En Dex heeft één beste vriend, 
dankzij deze vereniging … Royd! Net zo’n kanjer. 
Ik ben dankbaar dat ik, samen met Dex en de 
rest van mijn gezin, onderdeel mag zijn van jullie 
vereniging. 

Ik heb 2 foto’s toegevoegd: De foto op de linkerpa-
gina is recentelijk genomen in quarantaine, samen 
met zijn broer Vince, vlak na de geboorte van hun 
broertje Boaz (14 maart geboren). De foto boven-
aan de pagina is van Dex en Royd.

Michelle van Steenbergen
Mama van Dex

“ Op 4 oktober 2018 hebben  
 we eindelijk te horen gekre- 
 gen dat ik het toch wel aan  
 het juiste eind had ”
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In deze bijdrage deel ik hoe ik de afgelopen 
periode heb beleefd. Ik ben ook benieuwd 
naar andere verhalen, want er schuilt veel 

levenswijsheid in het omgaan met de onzekerheid 
die deze pandemie met zich brengt. Ik ben vanaf 
het begin van de lockdown in Nederland op zoek 
gegaan naar eerlijke, maar nuchtere verhalen, 
want paniek en angst waren er zeker in het begin 
genoeg. Ik vond bijvoorbeeld de korte filmpjes van 
Sandra Weverling1 op Instagram heel prettig.  
Stiekem is zij mijn nuchtere heldin in bange  
coronatijden geworden.

INFORMATIEHONGER
Na de eerste paar dagen lockdown, die zich vooral 
tekenden door meer praktische vragen rondom 
wat nog wel mocht en wat niet, volgde informa-

tiehonger en heb ik me op het nieuws gestort. Het 
resultaat was te vergelijken met het googelen van 
bepaalde symptomen en vervolgens overal horror-
diagnoses lezen. Niet bepaald geruststellend. Dit 
waren de grafieken met stijlstijgende lijnen en be-
richten vanuit Noord-Italië evenmin. Een groot deel 
van mijn familie woont in Noord-Brabant, daar 
waar de situatie het meest ernstig was. Over hen 
maakte ik mij zorgen. Bang dat ze besmet zouden 
raken of erger … vandaag de dag kan ik dit weer 
beter relativeren, maar toen voelde ik onrust. En 
alle cijfers, beelden en verhalen droegen daaraan 
bij. 

Ook was er verdriet omdat het pre-pandemische 
alledaagse leven er zo plotsklaps niet meer was en 
alles nu onzeker leek. Humor bracht soms wat ver-

lichting, zo werden er vele 
recepten met wc-papier 
uitgewisseld. Mensen zijn 
soms rare beestjes. 

KNOP OM
Na die eerste 2 weken 
tamelijk lamgeslagen te 
zijn ging bij mij gaande-
weg de knop om. Ik had 
geen zin meer om nog 
langer kriegelig en bang 
te zijn van al het slech-
te nieuws, ik was moe 
van alle cijfers zonder 
context en verward van 
zoveel tegenstrijdige en 
vooral angstaanjagende 
berichtgeving, waarbij 
de kern meestal neer-
kwam op "we weten niet 
zoveel." Ik las ergens deze 
uitspraak: "Gedachten 

Dwarreldagen
Het was de week waarin ik op kantoor in Den Haag bloemen kreeg omdat ik 12,5 jaar in overheids-
dienst was. De week waarin ik wegens drukte meerdere volle trams aan me voorbij zag gaan voordat 
ik – tegen de deur aangeplakt – mee kon reizen. De week waarin in Nederland de ‘intelligente lock-
down’ begon met de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en een verbod van bijeenkomsten 
met meer dan 100 mensen. Onwerkelijk, maar wel een nieuwe werkelijkheid.

COLUMN



zijn net kinderen. Je moet ze afleiden". Die was 
raak: de uitweg uit negatieve gedachten: aflei-
ding. Actie. 

OP DIEET
Want wat kon ik realistisch doen in deze situatie? 
Meer dan thuisblijven, extra handen wassen en 
verbinding houden met mijn naasten kon ik niet. 
Dit besef gaf rust en ik besloot mezelf op infor-
matie-dieet te zetten, afleiding te zoeken en in 
beweging te komen.

AFLEIDENDE GESPREKKEN
Afleiding vind ik in veel gesprekken met vrienden, 
familie en buurtbewoners. Soms ook in verrassen-
de gesprekken met vreemden op straat. Over de 
vraag welke apensoort er zo hard aan het schreeu-
wen is in Artis, over het wonen in een sociale 
huurwoning aan de grachten in Amsterdam en 
over de rust in de binnenstad. Een bewoner aan de 
Herengracht vertrouwde mij toe dat het sinds de 
lockdown veel beter met hem ging. Ik vroeg hem 
waaraan hij dat merkte. Hij antwoordde dat hij in 
plaats van 3 maagzweren er nu nog maar 2 had. 
Wat een heerlijke instelling! Ik geniet van dit soort 
gesprekken en ik wil er graag tijd voor blijven ma-
ken. Ook voor ‘dwarreldagen’. 
 
NIEUWSGIERIGHEID ACHTERNAJAGEN
Op ‘dwarreldagen’ vertrek ik, bij voorkeur met een 
vriend of vriendin zonder vastomlijnd plan naar 
een vooraf gekozen startpunt. Vervolgens gaan we 
vooral onze nieuwsgierigheid achterna. Oftewel: 
we dwarrelen rond en laten ons onderweg verras-
sen. Zo’n dag voelt echt als een mini-vakantie. 

Amsterdam zonder massatoerisme is bijna on-
herkenbaar. Toegankelijker dan ooit voor mij. In 
andere tijden kwam het niet in mij op om naar 
de oude binnenstad te gaan. Nu trof ik er serene 
stilte. Frisse lucht. Schoonheid. Ik zag de stad als 
nooit tevoren. Een waar afscheidscadeautje nu ik 
binnenkort naar een andere stad verhuis. 

BUSINESS AS USUAL
Thuis kan ik prima doorwerken en is het videobel-
len niet meer weg te denken. Ik werk bij de Autori-
teit Persoonsgegevens en werkinhoudelijk komen 
er veel interessante vragen over privacy en ande-
re grondrechten voorbij. Het lijkt bijna business 
as usual, maar dat is het niet. Deze manier van 
werken went wel, maar dat komt ook omdat de 
situatie dit vraagt. 

Geen keuze hebben is soms het beste recept 
om een manier te vinden om er het beste van te 
maken. Antwoorden op vragen over het oude en 
het nieuwe normaal vind ik lastig. Het is lastig om 
vooruitkijken via de achteruitkijkspiegel van ‘het 
oude normaal’. Wel kunnen we ons, net als Pieter 
Derks2, afvragen of het oude normaal wel zo nor-
maal was.

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE …
Al is het virus niet weg, de eerste versoepelin-
gen zijn inmiddels gelukkig een feit en er is weer 
ruimte voor ander nieuws in de wereld. Op een 
dag zijn we uit deze crisis. En omdat we richting 
zomervakantieperiode gaan: Wat zou je dan mee 
willen nemen uit deze periode en wat laat je liever 
achter? Op vakantie gaan kan overigens ook als je 
verplicht thuis zit. Alain de Botton3 schreef er een 
inspirerend artikel over met de titel ‘How to travel 
from your sofa’. 

Ondanks dat deze zomer anders is dan we afgelo-
pen jaren gewend zijn wens ik iedereen veel mooie 
momenten toe. Op de bank, dichtbij huis of iets 
verder weg. 

1 Check hier de filmpjes van Sandra Weverling:  
Instagram  /sandraweverling/

2 Column van Pieter Derks bij NPO Radio 1: 
YouTube  Was dit eigenlijk wel normaal? 

3 Artikel van Alain de Botton: 
Website  straitstimes.com/opinion/ 
  how-to-travel-from-your-sofa 

Sofie van der Meulen
SUE’s Warriors
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Om te slagen in onze missies, aarzelen 
onze vrijwilligers niet meer om leuke en 
diepgaande ervaringen uit te wisselen en 

te praten met andere kleine mensen verenigingen 
over de hele wereld. 

In april 2019 ben ik uitgenodigd door de voorzitter 
van de BVKM, Stephanie, en de internationale ver-
tegenwoordigster Ellen, om het 45-jarig jubileum 
van de BVKM mee te komen vieren. Uiteraard nam 
ik deze uitnodiging graag aan. Daar ontmoette ik 
enkele leden, maar ook enkele bedrijven die zich 
bezighouden met het ontwikkelen van faciliteiten 
voor kleine mensen.

Ik was verliefd op een van deze bedrijven, en wel  
't Mannetje, een fietsfabriek. Ik was echt onder de 
indruk van hun aanbod. Ze hielden rekening met 
alle ‘problemen’ die verband houden met de be-
perking, maar tegelijkertijd ook met enkele andere 
aspecten zoals de kwaliteit van de fiets en het 
gebruik (maar ik was natuurlijk niet vergeten dat ik 
in hét fietsland was 😉). 

Ook al waren de prijzen vrij hoog, ik was ervan 
overtuigd om ze in juni 2019 uit te nodigen voor 
ons jaarlijks groot evenement. Enkele weken na 
onze ontmoeting heb ik een e-mail gestuurd naar 

de contactpersoon bij 't Mannetje, om hem uit te 
nodigen en dit samen verder voor te bereiden. 

Om eerlijk te zijn was ik zeer onder de indruk van 
zijn aanbod tijdens onze conventie. Mijn leden 
(de kleine volwassenen, kinderen en de gezinnen) 
waren erg geïnteresseerd in de fietsen. Vooral om-
dat de fietsen niet alleen zijn aangepast aan hun 
lengte, maar ook aan hun gewicht, hun beperking 
en hun bewegingsbehoeften. We waren erg vereerd 
om het bedrijf te verwelkomen op onze jaarlijkse 
bijeenkomst in Dourdan (40 km ten zuiden van 
Parijs). Gedurende 2 dagen waren de 200 deelne-
mers enthousiast in het stellen van vele vragen en 
het vinden van een juiste fiets waarbij ''t Mannetje' 
rekening hield met hun behoeften zonder veel te 
hoeven uitleggen. Ook al spraken ze niet dezelfde 
taal (het slechte niveau Engels bij de Fransen is 
geen verrassing), iedereen heeft zijn best gedaan 
om er een geslaagde ervaring van te maken. 

Dus nogmaals hartelijk dank aan mijn BVKM-con-
tacten en ik hoop dat we ons netwerk blijven delen!

Othmane El Jamali
President l’APPT

Ik ben Othmane El Jamali, sinds 2017 voorzitter van de Franse vereniging van kleine mensen 
(l'association des personnes de petite taille). Een van onze doelstellingen is om onze leden (kleine 
mensen en hun families) enkele oplossingen en tips aan te bieden om zich zonder problemen en 
met alle nodige veiligheid overal te kunnen verplaatsen.

't Mannetje bezoekt APPT
INTERNATIONAAL
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K rokant: check. Volzoet: absoluut. Romig: 
reken maar van yes. De tompouce is zo 
onweerstaanbaar lekker dat er per jaar 

maar liefst 14 miljoen van over de toonbank gaan. 
Zo hup, onze holle kies in. We halen ze het liefst bij 
Hema, maar heeft de oer-Hollandse winkelketen 
de lekkernij ook bedacht? Nee. Ze mogen dan wel 
kanjers van banketbakkers in dienst hebben, de 
tompouce is een creatie van de Fransen. Toch kent 
de geschiedenis ook een Nederlands tintje, want 
een Amsterdamse banketbakker gaf ‘ons’ gebakje 
de naam ‘tompouce’. 

DUIZEND LAAGJES
Het idee van de tompouce, dat wil zeggen: 2 laag-
jes bladerdeeg met een dot room ertussen, komt 
van origine uit Frankrijk en bestond naar alle waar-
schijnlijkheid al rond 1651. De Fransen noemden het 
millefeuille, wat ‘duizend laagjes’ betekent. In de 
boeken duikt het taartje voor het eerst rond 1875 
op.

TOM POUCE, HIJ BESTAAT ÉCHT
In diezelfde periode (rond 1858) maakt een Am-
sterdamse banketbakker het gebakje ook en geeft 
het de naam tompouce. De inspiratie voor de 
naam komt van een dwerg uit Friesland die als cir-
cusartiest door Nederland toert. Hij noemt zichzelf 
Admiraal Tom Pouce. Pouce is het Franse woord 
voor duim. Et voilà, zo hield het taartje uit la douce 
France in Nederland tóch nog een Frans tintje.

GEBAKJE MET STERALLURES
En het bleef niet bij Frankrijk en Nederland; de 
tompouce is inmiddels wereldberoemd. En terecht, 
natuurlijk. De Italianen noemen ’m mille foglie, in 
België is het boekske (onze persoonlijke favoriet) of 
glacéke en in de Verenigde Staten wordt de tom-

pouce Napoleon genoemd. Dat komt omdat de 
millefeuille vroeger ook wel ‘napoleonbaksel’ ge-
noemd werd. Niet alleen de Amerikanen noemen 
het glazuurkanon zo, ook in Zweden, Noorwegen 
en Rusland draagt het gebakje de naam Napole-
on. Doe ons dan toch maar tompouce. Klinkt leuk 
en lekker en dat klopt precies.

Noot van de redactie: 
Bij het verschijnen van deze Vriendschap is 
Koningsdag inmiddels al voorbij, maar het leek 
ons toch leuk om u dit verhaal te vertellen.

Bron: Libelle

Vriendelijke groet,

Lenie Matton 

De tompouce: waar komt 
die suikerbom vandaan?
Dat we met Koningsdag (pardon: Woningsdag) massaal onze tanden in een oranjetompouce 
hebben gezet, is natuurlijk zo klaar als een klontje. We hebben Koningsdag dan wel thuis doorge-
bracht, zonder zo’n glanzende oranje joekel tussen je tanden is-ie niet compleet. Maar waar komt 
die populaire suikerbom eigenlijk vandaan? Libelle legt uit ...

TERUG IN DE TIJD
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Woordzoeker
SPELLETJE Winnaars 

prijspuzzel 1
Er waren weer enthousiaste puzzelaars 
onder jullie die hun oplossing naar ons 
hebben opgestuurd.

De oplossing van de WDG-woordzoeker 
was: doe mee met de wdg!

De winnaars van een gepersonaliseerd 
oranje BVKM-shirt zijn:

• Aimee Rabe
• Jo Joosen-Aarts
• Geurt Bauw

Van harte gefeliciteerd! De redactie zal 
z.s.m. contact met jullie opnemen.

Puzzel mee & 
win
Deze nieuwe woordzoeker is samen-
gesteld door de Oudercommissie en 
bevat een ‘hoopvolle’ boodschap als 
oplossing... 
Streep de betreffende woorden door. 
De overgebleven letters vormen  
tezamen 1 zin. Kun jij ‘m raden?

Geef de oplossing uiterlijk 16 augustus 
door per e-mail: prijspuzzel@bvkm.nl.

Vermeld naast de oplossing ook uw 
naam, adresgegevens en dat het 
prijspuzzel 2 betreft.

De 3 winnaars ontvangen een kadobon.
In Vriendschap 3 worden de winnaars 
tezamen met de oplossing bekend- 
gemaakt. 

Wij wensen je veel succes!

Redactie de Vriendschap
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Algemene informatie
Bestuur

Regiocontactpersonen

STEPHANIE HENDRIKS

ROOS RIJNBEEK

CAROLINE VOERMAN

CHRIST JOOSEN

ELLEN BROUNS

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

JILIS OUDSHOORN

ANGELIQUE VAN PEPPEN

ANGELA TER HEEGE

GERARD SMITS

ARDA HOEVE

tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

mail communicatie@bvkm.nl

mail c.voerman@gmail.com

mail marina-christ@planet.nl
tel 0165 - 50 31 61

mail secretaris@bvkm.nl

mail emmyvanhoogstraten@gmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

t/m sept. 2020 is jilis stagiair. tot die 
tijd blijft gerard ons contactpersoon.

mail angpep.ap@gmail.com

mail aterheege@hotmail.com

mail penningmeester@bvkm.nl

mail hoeve1955@gmail.com

voorzitter

contactpersoon communicatie

regioCoördinator

noord-Brabant & Zeeland

secretaris

Noord-Holland

Limburg

stagiair penningmeester

zuid-Holland

Utrecht & Flevoland

interim penningmeester

Gelderland & Overijssel

YVETTE PAMA

mail yvettepama@gmail.com

Drenthe, Friesland & 
Groningen

mailto:emmyvanhoogstraten%40gmail.com?subject=
mailto:bestuurslid%40bvkm.nl?subject=


Colofon

de Vriendschap | Magazine van kleine mensen
ISSN 1384–3214 | 2e editie 2020

 Redactioneel

Redactie Dave Jacobs, Claudia Grannetia,   
 Annemarijn van Dalen, Lenie Matton
Opmaak,  rmic | onweerstaanbare marketing
drukwerk & nijmegen | www.rmic.nl
verzending
e-mail redactie@bvkm.nl
Website www.bvkm.nl

 Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Christ Joosen, Piet Miedema, Joliene Steurs, Sofie 
van der Meulen, Othmane El Jamali, Lenie Matton, 
Jolanda Muskens, Gerard Hilhorst, Ilse Bos, Tinka 
Klein, Janneke Graamans, Selena Praas, Mark & 
Maria, Michelle van Steenbergen en Ellen Brouns.

 Kopij voor de 3e editie

Lever de kopij aan voor: 16 augustus 2020
Gelieve de tekst per e-mail aanleveren in een Word-
bestand, en de foto’s/illustraties als aparte bijlage 
toevoegen (en niet tussen de tekst in).

 Donateur worden

Je wordt al donateur voor € 17,50 per jaar. 
Daarmee steun je onze vereniging en ontvang je o.a. 
het verenigingsblad ‘de Vriendschap’. 

Ga naar bvkm.nl/doneren en vul het online formulier 
in.

 BVKM opnemen in je testament

Denk je eraan om de BVKM op te nemen in het 
testament? Neem dan contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek. 

Ga naar bvkm.nl/contact en vul het online formulier 
in. Als onderwerp vul je in ‘testament’. Vervolgens zal 
er op korte termijn contact worden opgenomen met 
je.

Commissies

Contact

CARLA KWANTES

ARDA HOEVE

ELISE VAN SCHÖLL

ARDA HOEVE & 
CHRIST JOOSEN

JOLIENE STEURS

mail ouders@bvkm.nl

tel 033 - 285 01 34
mail info@bvkm.nl

adres Antwoordnummer 593
 2130 wb  hOOFDDORP

adres postbus 3152
 2130 kd  hoofddorp
mail administratie@bvkm.nl

mail vsop@bvkm.nl
web www.iederin.nl
 www.vsop.nl

ANNIEK MARTENS
tel 0117 - 45 10 01

mail sport@bvkm.nl

mail senioren@bvkm.nl mail jongeren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissie

seniorencommissie jongerencommissie

Ereleden Lid van verdienste

Dhr. C. Aarts
Dhr. M.J. de Groot
Dhr. G. Hilhorst
Mw. T. Schijvens
Mw. L. Matton

Prof. Dr. R.T.W.M. Thomeer
Neurochirurg specialisatie  
stenoses achondroplasie



SPELLETJE

Vind jij de finish?


