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Voorwoord
VAN DE BESTUURSTAFEL

Op het moment van schrijven is het eindelijk lekker weer. 

Voor mijn gevoel hebben we hier lang op moeten wachten. 

Ook de ontwikkelingen rondom corona gaan gelukkig de 

goede kant op want de besmettingen nemen af en steeds 

meer mensen zijn gevaccineerd. Dit geeft ons weer hoop en 

de kans om nieuwe plannen te maken voor de zomerperiode en 

daarna.

E r is een sterke behoefte om elkaar te ontmoeten, 
met en tegen elkaar te sporten, ervaringen uit te 
wisselen en gezellig met elkaar (bij) te kletsen. In 

samenwerking met de sportcommissie, oudercommissie, 
Mark de Groot en Gert Jan ter Heege zijn we druk bezig 
met het maken van plannen voor het BVKM-weekend. 

We willen het weekend graag organiseren voor iedereen 
van de BVKM. In de voorgaande jaren lag de nadruk 
met name op sport, maar dit jaar willen we ook andere 
aspecten meer erbij betrekken. 
Houd de ontwikkelingen in de gaten en noteer alvast 
vrijdag 17 t/m zondag 19 september in je agenda, 
want dan vindt het BVKM-weekend weer plaats in Den 
Dolder (Ernst Sillem Hoeve). 

Het bestuur heeft besloten om de algemene ledenver-

DOOR  STEPHANIE HENDRIKS

gadering dit jaar volledig online te organiseren. Vorig 
jaar vond de ALV zowel online als fysiek plaats en dit 
bleek toch een lastige combinatie te zijn. We zien om 
ons heen dat veel patiëntenorganisaties hun ALV online 
organiseren. Dit heeft als voordeel dat je de bijeenkomst 
op verschillende momenten kunt organiseren en onze 
leden minder moeite hoeven te doen om naar de locatie 
te komen. 

De ALV staat nu gepland op woensdag 8 september van 
19.30 tot 21.30 uur. We hopen jullie dan online te mogen 
verwelkomen. 

Ik kijk uit naar de aankomende periode en ik hoop jullie 
snel weer te zien. 

Ik wens jullie een fijne en zonnige zomer toe!
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Als de brandweer
VAN DE REDACTIE

Lieve allemaal! Jullie hebben er iets langer 

op moeten wachten, maar eindelijk is hier 

dan de nieuwe Vriendschap. Het kostte dit 

keer wat meer tijd om alle verhalen bij elkaar 

te krijgen, maar het is gelukt!

I k wil graag even terugkomen op mijn vorige 
voorwoord. Ik schreef destijds over het nieuws dat 
Bibian Mentel uitbehandeld, was maar ondanks 

dat veel positiviteit bleef uitstralen. Op het moment dat 
het magazine bij de drukker lag kwam het nieuws dat 
Bibian was overleden. Ik had dat natuurlijk niet kunnen 
voorzien (en ik snap dat jullie dat ook wel begrijpen), 
maar ik wilde het toch nog even kwijt. Na haar overlij-
den was het hartverwarmend om te zien wat zij bij vele 
mensen heeft losgemaakt. 

Als jullie dit magazine lezen dan zijn de vakanties in 
volle gang. Ook het vaccineren gaat nu als de brand-
weer … maar ja … het heeft ook wel even geduurd he!? 
Nu er ineens heel veel versoepeld wordt kunnen er weer 
plannen gemaakt worden. Waarschijnlijk zitten jullie al 
midden in de vakantie of hebben dat nog in het voor-
uitzicht. Ikzelf ga in augustus een weekje naar Valencia 
maar op het moment van schrijven kleurt heel Spanje 
weer langzaam in het rood. Nee, ik heb het dan niet 
over de hitte maar over de Europese coronakaart. Ik 
hoop dat het snel weer richting de kleur groen gaat 😓.

Onlangs heeft de redactievergadering plaatsgevonden 
en daarin zijn we al aan het brainstormen geweest over 
editie 3 van dit jaar. Zoals jullie weten proberen wij elk 
jaar een thema-editie te maken, zo ook dit jaar. Het 
idee is om een editie samen te stellen met daarin een 
aantal medische artikelen / ervaringsverhalen. Wij als 
kleine mensen hebben vaak te maken met bijvoorbeeld 

DOOR  DAVE JACOBS

(lage) rugklachten, keel-/neus-/oorproblemen, achter-
hoofdsgat bij kleine kinderen, etc. Ouders van kinderen 
met bijvoorbeeld achondroplasie kunnen met vragen 
zitten. Krijgt ons kind later rugproblemen? Heeft ons 
kind later een hulpmiddel nodig om te kunnen lopen? 
Vragen waar zij nu nog moeilijk een antwoord op kun-
nen vinden.

Wij hebben al een paar onderwerpen waar we mee 
bezig zijn. Graag willen wij ook van jullie weten aan 
welke onderwerpen er behoefte is. Op die manier kun-
nen wij daar als redactie op inspelen. Maar ook erva-
ringsverhalen zijn zeer welkom. Sommige ouders hebben 
misschien al een traject achter de rug, waar zij graag 
over willen vertellen. Bijvoorbeeld over de operatie van 
hun kind en hoe zij dat hebben beleeft. Want ouders die 
hetzelfde traject te wachten staat, kunnen daar wellicht 
van leren. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn.

Wij zijn dan ook benieuwd naar jullie ideeën, suggesties 
en ervaringsverhalen. Dus heb jij interesse om je verhaal 
te doen? Mail dan naar redactie@bvkm.nl en samen 
kunnen we kijken hoe we daar invulling aan geven. 
Schroom niet om contact met ons op te nemen indien je 
vragen hebt. Wij zien jullie ideeën graag tegemoet!

Rest mij nog om jullie, ook namens de redactie, een fijne 
zomer te wensen!

Veel leesplezier!

Ouders van kinderen 
met bijvoorbeeld achon-
droplasie kunnen met 
vragen zitten
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Zoom-meeting
TERUGBLIK REGIO ZUID-HOLLAND

Zaterdag 29 mei hielden we voor de eerste 

keer een Zoom-meeting vanuit de regio 

Zuid-Holland! Via de mail en WhatsApp 

kreeg ik diverse leuke reacties terug.

Jonge deelnemer
Liz van 9 jaar was er in het begin ook bij … heel leuk … 
maar staat jammer genoeg niet op de foto. Ze ging met 
haar vriendin weer verder spelen. Haar moeder Denise  
stuurde deze leuke reactie, gesprekje tussen Liz en haar 
moeder: "Tijdens het eten vertelde ze dat iedereen 
een beetje meer over zichzelf vertelde, er nog een leuk 
klein kindje dag zei, ze haar kippetjes en beste vriendin 
Mette mocht laten zien." Ik vroeg hoe Mette het vond. 
“Nou gewoon mama, via de Zoom zie je dus niet dat we 
allemaal kleiner zijn.”

DOOR ANGELIQUE VAN PEPPEN

Leuke
gesprekken

Erg geslaagd, 
geanimeerd klein 

clubje

 Het was een
superleuke 

meeting

Fijn om ervaringen 
en levensverhalen 

te horen

Geïnteresseer-
de vragen aan 

elkaar

Informatief 
en gezellig

Iedereen 
kwam aan 
het woord
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Elektrische fiets
De familie van Frank van IJsselmuiden biedt gratis zijn 
elektrische fiets aan, aan de leden van de BVKM. Met 
daarbij de wens dat er een donatie aan de vereniging 
wordt gedaan.

Eigenschappen van de fiets
Het zadel zit op 46 cm van de grond. De fiets is ver-
der voorzien van een oplader, handrem, voetsteunen, 
standaard en verlichting. Via een app op je smartpho-
ne zijn er diverse functies in te stellen én kun je je fiets 
blokkeren. De fiets weegt zelf zo'n 18 kg en de maximale 
belasting is 110 kg. De fiets werd gebruikt voor kleine 
afstanden en voor binnen.

Heb je interesse? 
Mail dan naar angpep.ap@gmail.com.

GRATIS AANGEBODEN

Frank IJsselmuiden
IN MEMORIAM

* 24 april 1974       † 10 april 2021

Op 10 april jl. is Frank IJsselmuiden 

overleden. Frank is 40 jaar lang lid geweest 

van de BVKM. Het bestuur wenst zijn familie 

veel sterkte toe. 

 

Wilt u een mooie herinnering of condoleance 

delen met de naaste familie van Frank? 

Graag, dit kan gestuurd worden naar: 

 

Familie IJsselmuiden 

Boekenburglaan 182 

2215 AH Voorhout
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De kracht van de kleine stapjes

Vroeger wilde ik gewoon zijn. Nét als de rest. Ik zou groots gaan leven, mijn 

vleugels spreiden en de wereld verkennen. Goed, ik was wat kleiner, mijn benen  

wat schever en ik kon mijn vingers niet buigen. Ach, het waren allemaal kleinig-

heden. De artsen zeiden dat ik nooit zou kunnen lopen. Op zich geen gekke 

gedachte als je mijn voeten ziet. Toch stond ik wonderwel op. 

A ls een ballerina begon ik op mijn klompvoetjes 
een weg in het leven te banen. Ik was me al 
snel bewust van de kracht van de kleine stap-

jes. Elk stapje deed pijn en was zeer vermoeiend. Een 
omweg maakte ik daarom nooit. Ik ging recht op mijn 
doelen af. En, duizend kleine stapjes zijn ook een grote 
sprong, nietwaar?

Speciaal onderwijs?
De artsen adviseerden mijn ouders om mij op het spe-
ciaal onderwijs te plaatsen en zo belandde ik tussen 
andere kindjes met een ‘afwijking’. Ik vond het er vre-
selijk en raakte steeds meer verwijderd van mijn grote 
droom, een gewoon jongetje zijn. Dat zagen mijn ouders 
ook en ze besloten een eigen koers met mij te varen.  
Ik ging naar de gewone school in het dorp en daar 
begon het allemaal. Het leven lachte me toe en ik kan 
niet anders dan zeggen dat ik écht begon te geloven 
dat ik een gewoon jongetje was. 

Steeds verder de wereld in
Bij elk stapje kwam ik steeds verder de wereld in. Van de 
mavo, naar de havo, via de heao tot en met de univer-
siteit. Ik genoot met volle teugen van de reis met elke 
keer een nieuwe stad, een nieuw decor met een bijbe-
horend toneel. Maar ook elke keer was daar die eerste 
indruk. Gegiechel achter je rug om, een elleboogstoot 
naar die vriend. En elke keer deed dat onbewust iets 
met mijn zelfvertrouwen. Ik had het idee dat ik harder 

moest werken om te laten zien dat ik nét zo 
gewoon was als de rest. Of misschien nog wel 
beter. Want morgen, als ik die dure sportauto 
zou rijden, dan zou alles goed zijn. Ik kwam 
op een punt dat ik een heel gewoon leven 
had. Maar voor de buitenwereld was ik niet 
gewoon. Hoe hard ik mijn best ook deed. Ik had een 
‘goede’ baan, een auto, een boot en een huis, en toch 
bleven de blikken op straat op me gevestigd. Toen ik op 
een dag naar buiten keek vanuit mijn kantoor dacht ik. 
‘Morgen wordt het niet beter. En overmorgen ook niet. 
Want ik sta stil.’ Ik was gestopt met stapjes zetten. 

Waarom gewoon zijn?
En waarom wilde ik eigenlijk gewoon zijn? De mensen 
waar ik het meest tegenop keek, hadden allemaal een 
uniek pad bewandeld. Die hadden juist hun eigen koers 
bepaald. Daarom waren ze succesvol geworden. Want 
hoe ongewoner je bent, des te succesvoller kun je wor-
den. In economische termen, schaarste. Ik had al die tijd 
het succes van anderen nagestreefd. Nu werkte ik lange 
dagen op een kantoor met cijfertjes. Nét als de rest. En 
als ergens mijn hart niet sneller van gaat kloppen, zijn 
het cijfertjes. Ik had mijn eigen beperking gecreëerd.  
En die zat tussen mijn oren. 

Terug naar de tekentafel
De wereld kon ik niet veranderen. Maar ik kon wel mijn 
wereld veranderen. Ik ging terug naar de tekentafel. 

DOOR ROLF SCHRAMA

#grootverhaal
van Rolf Schrama
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Stap één was acceptatie van hetgeen waar ik het meest 
in afweek. Ik besloot voor het eerst om andere kleine 
mensen op te zoeken. Ik had ze nog nooit gezien. Het 
klinkt misschien gek, maar ergens had ik een beetje 
medelijden met ze. Ik had vooroordelen over kleine 
mensen, maar dat zei iets over mijn zelfbeeld. Het is een 
mechanisme in je brein om je beter te voelen. Maar mijn 
ego verdween gedurende die week in Seattle op de LPA 

(Little People of America) convention. Het was voor mij 
een ‘life changing event’. In de jaren daarna ben ik nog 
naar de conventies in New York en Los Angeles gegaan. 
En toen was het goed. 

Diastrophic Dysplasia
Op de conventies was ik er achter gekomen wat ik 

precies had. Diastrophic Dysplasia. De meeste mensen 
die dat ook hadden, waren er fysiek een stuk minder 
goed aan toe. Ik voelde me dankbaar dat ik nog in een 
redelijke conditie was, maar besefte me ook dat ik ach-
teruit ging. Stilstand is achteruitgang wordt er wel eens 
gezegd. Maar voor iemand als ik, is stilstand achteruit 
hollen! 

Het roer weer in handen
Ik moest dus weer gaan groeien. Kleine stapjes dus. 
Maar deze keer bepaalde ik mijn eigen succes. Door de 
acceptatie van mijn beperking gingen er nieuwe deu-
ren open. Eén daarvan was gehandicaptensport. Met 
mijn beperking vielen veel sporten af, maar één stak er 
bovenuit: zeilen. Daarmee pakte ik letterlijk en figuurlijk 
het roer weer in handen en dit was het begin van een 
lange reis over de wereld. 
Ik was niet meer bezig met morgen, niet met gister, 
maar in het nu. Dat gevoel dat ik als kind had als ik 
‘s ochtends opstond. Vol verlangen, nieuwsgierig en 
gepassioneerd. Het was terug! Elke dag werd ik een 
stukje sterker, elke dag een stukje gelukkiger. Toen ik 
voor het eerst in Valencia met mijn boot de Middelland-
se Zee op mocht, waren er golven van vier meter hoog. 

Het klinkt misschien 
gek, maar ergens had ik 
een beetje medelijden 
met ze
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Automatisch begon ik te vechten, tegen de wind, tegen 
de golven. Wekenlang had ik spierpijn tot de coach zei: 
Rolf, je moet niet vechten tegen de wind, je moet hem 
gebruiken om vooruit te komen. En toen begreep ik 
het. Ik had mijn hele leven gevochten tegen mijn eigen 
beperking. 

Mijn nieuwe gewoon
Inmiddels reisde ik de hele wereld over en omringde 
mezelf met mensen met een beperking. Waar ik vroeger 
niets wilde weten van de kindjes op het speciaal onder-
wijs, keek ik nu op tegen al deze mensen. Ieder had 
zijn eigen verhaal, zijn eigen uitdaging. Maar één ding 
hadden ze gemeen. Ze haalden alles uit het leven! Ik 
wilde niets liever dan deze beperking dragen. De beper-
king werd het nieuwe gewoon. Ik kon me eigenlijk geen 
betere plek indenken dan daar in die Paralympische 
boot. Elke dag werkte ik vol overgave aan mijn grote 
droom. Meedoen aan de Paralympische Spelen. Reizend 
over de wereld groeide ik elke dag een beetje. In die tijd 
sloeg de acceptatie om in omarmen. En pas als je van 
jezelf houdt, ben je in staat om van anderen te houden. 

‘Alma de viento’, de zucht van de wind
Mijn grote liefde Bärbel ontmoette ik op tweede kerst-
dag op het internet. Vlak voordat ik naar Miami zou 
afreizen voor een belangrijke wedstrijd. Eindelijk had 
ik het lef en het zelfvertrouwen om haar een bericht te 
sturen en ze reageerde. Toen ik mijn lengte vertelde, 
heeft ze met een meetlint naast haar lichaam gekeken 
hoe dat zou zijn. Wekenlang hebben we elkaar lange 
berichten gestuurd en terug in Nederland hebben we 
elkaar drie keer in één week ontmoet. Daarna moest ik 
voor drie maanden naar Valencia. 
Onze vierde date was op een oud schip op de middel-
landse zee. De boot heette ‘Alma de viento’. De zucht 
van de wind. Vlak daarna werden mijn zeilmaatje San-
dra Nap en ik Europees Kampioen en werd zeilen mijn 
beroep doordat ik een A-status kreeg van het NOC*NSF. 
De zucht van de wind had me hier gebracht. 

Naar de Paralympische Spelen
Uiteindelijk wisten Sandra en ik onszelf te kwalificeren 
en daarmee kwam een droom uit. De Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro. Het liep niet zoals gehoopt. 
We werden zevende. Het was een enorme teleurstelling. 
Maar na een tijdje kwam het besef. Die podiumplek 
was hetzelfde als die dure auto. Wat de buitenwereld 
ziet. Deze reis had ik puur voor mezelf gemaakt. Ik was 
gegroeid als nooit tevoren. En mijn goud had ik eigen-

lijk al in handen. Want twee weken na de Paralympics 
trouwden Bärbel en ik. En niet lang daarna kregen we 
onze eerste zoon, Joas. Inmiddels heeft hij een broertje, 
Amos. Ik kan maar moeilijk onder woorden brengen hoe 
gelukkig ik ben. Die dure auto is er nooit gekomen, maar 
een nog veel mooiere. Een oude stationwagen met twee 
kinderstoeltjes erin. Ergens ben ik toch nog een gewoon 
jongetje geworden. 

Geleerde lessen
Mijn sportcarrière kwam ten einde omdat zeilen van de 
Paralympische kalender werd gehaald maar de lessen 
die ik leerde, draag ik bij me. Want zeilen is eigenlijk net 
als het leven. Je bent geneigd de zeilen steeds strakker 
aan te trekken. Harder te werken. Maar je kunt maar 
beter de weerstand uit je leven halen. En dat is wat ik 
tegenwoordig altijd probeer. 
Tegenwoordig zoek ik de eerste indruk op door als spre-
ker elke keer weer op het podium te klimmen. Ik hoop 
dat ik op mijn manier een bijdrage kan leveren om de 
beeldvorming van kleine mensen en andere mensen 
met een aandoening te veranderen. Daarnaast ben ik 
Diversity Officer bij Van Lanschot Kempen. Ik vind mijn 
werk belangrijk, want er moeten nog veel vooroordelen 
worden weggenomen om meer mensen met een beper-
king aan het werk te krijgen. 

Nieuwe droom
Volgend jaar hopen we onze nieuwe droom te laten 
uitkomen. We willen een campertje kopen en hiermee 
door Europa trekken. Ik wil onze kinderen zoveel moge-
lijk van de wereld laten zien, want mijn benen gaan 
steeds meer achteruit. Over een jaar of tien zal het er 
waarschijnlijk heel anders voorstaan. Dan kan ik me 
weer richten op andere mooie dingen in het leven. Want 
groots leven zit ‘m vaak in de kleine dingen. ¢

De Vriendschap  •  Editie 2021-2 10



Summer
Vibes
Zomerfoto's van onze 
relaxte BVKM-kids



Terugblik op het
Kaderoverleg

VAN HET BESTUUR

Op zaterdag 24 april heeft het BVKM kaderoverleg plaatsgevonden. Misschien vraag je je 

wel eens af, wat houdt dit overleg nou eigenlijk precies in? Het kaderoverleg is bedoeld als 

evaluatiemoment en vindt twee keer per jaar plaats, zowel in het voor- als in het najaar.

DOOR ELLEN BROUNS

B ij dit overleg sluit een vertegenwoordiger van 
elke interne BVKM-commissie en -werkgroep 
aan, wat maakt dat we altijd met een interes-

sant en gevarieerd gezelschap rond de tafel zitten. Of 
beter gezegd: de digitale tafel. Want we hebben ons 
niet laten tegenhouden door Covid-19. 

Aanpassingsvermogen
Dankzij de flexibiliteit en het enthousiasme van alle 
kaderleden hebben we het kaderoverleg nu voor de 
derde keer digitaal kunnen organiseren. Dit vergt enig 
aanpassingsvermogen, maar de praktijk laat zien dat 
het ondertussen al vlotter verloopt en het geen nadelig 
effect heeft op de inhoud van wat er besproken wordt. 
Maar laten we wel eerlijk wezen, elkaar fysiek kunnen 
ontmoeten blijft het meest gewenste. Om toch een 

beetje het groepsgevoel te kunnen creëren, hebben we 
er bewust voor gekozen om het overleg te starten met 
een plenaire sessie. Hierdoor konden we elkaar toch alle-
maal even gezamenlijk ‘zien’ en werden de algemene 
agendapunten met de hele groep besproken.

Ledenadministratie
Zo stonden we stil bij het huidige (nieuwe) systeem van 
de ledenadministratie. Op korte termijn volgt er voor 
alle commissieleden een instructievideo, zodat zij in 
staat worden gesteld om zelfstandig gebruik te kunnen 
maken van het systeem en tijdig op de hoogte te zijn 
van eventuele wijzigingen. 

Kaderleden actief laten meedenken
Op het moment dat we als bestuur te maken hebben 
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met nieuwe vraagstukken of thema’s, dan delen we dit 
met onze kaderleden en proberen we hen hierbij actief 
te betrekken. Zo denken we als bestuur momenteel na 
over hoe we het delen van kennis en ervaringen binnen 
de BVKM op een bruikbare manier kunnen borgen. 

Communicatie 
Ook heeft Roos Rijnbeek, vanuit haar rol als contact-
persoon communicatie, ons meegenomen in de nieuwe 
digitale nieuwsbrief van de BVKM. Deze nieuwsbrief 
wordt in afstemming met het fysieke magazine van de 
BVKM, de Vriendschap, samengesteld. Binnenkort kun je 
hiervan wellicht de eerste glimp opvangen, dus houd je 
digitale postvak goed in de gaten!

Financiën
Het punt financiën was ook onderdeel van de algemene 
agenda. Jilis Oudshoorn, onze penningmeester, deelde 
in het kort de huidige stand van zaken met ons middels 
een presentatie. Als de kaderleden activiteiten of ideeën 
willen uitvoeren, dan worden de financiën afgestemd 
met de penningmeester en helpt hij het kaderlid indien 
nodig nog verder op weg bij regelzaken.  

Regiocontactpersonen
Namens de regiocontactpersonen was de  
regiocoördinator, Angelique van Peppen, aanwezig. 
Zoals je onlangs hebt kunnen lezen in de Vriendschap, 
zijn er drie enthousiaste nieuwe gezichten aangesloten 
bij deze groep. Als bestuur zijn we hier heel blij mee en 

vinden we het fijn dat er een prettige en actieve samen-
werking heerst in deze groep. 

BVKM-website
Tot slot heeft Mark de Groot, als projectleider website, 
eenieder geïnformeerd over de status van de website. 
Op dit moment is Mark actief bezig met het voeren van 
gesprekken met verschillende commissies. Dit om samen 
te sparren over de content van de thema’s en hier verder 
vorm aan te geven.

Opsplitsing
Vanuit dit punt scheidden onze wegen en zijn alle 
aanwezigen verdeeld in drie verschillende groepen. Elke 
groep werd geleid door een of meerdere bestuursleden. 
Zo kon er afzonderlijk met de commissies en werkgroe-
pen nog rustig gesproken worden over hoe het bij hem/
haar verloopt, waar mogelijk veranderwensen liggen 
en hoe we dit samen in de praktijk kunnen brengen. Als 
je meer wilt weten over wat er tijdens deze overleg-
momenten is besproken, dan is het altijd mogelijk om 
in overleg met het bestuur de notulen op te vragen via 
bestuur@bvkm.nl. 

Ik hoop je hiermee een leuke impressie te hebben gege-
ven van het afgelopen kaderoverleg. Wil je weten wie 
de kaderleden van dit moment zijn? Blader dan door 
naar de laatste bladzijde van dit magazine en vind een 
overzicht van al onze BVKM-vrijwilligers. Ofwel, van onze 
BVKM-kanjers! ¢

Vooraankondiging
VAN DE SPORTCOMMISSIE

Tijdens de vergadering voor het BVKM-

weekend ontstond het idee om per dag een 

kleine vooraankondiging te schrijven.  

De sportcommissie heeft dat gedaan voor 

de zaterdag.

De zaterdag neemt de sportcommissie voor zijn reke-
ning. Op deze dag vindt de sportdag plaats en hopen 
wij jullie allemaal weer te zien. Jong én oud is welkom. 
Van atletiek tot boccia, van voetbal tot korfbal: er is 
voor ieder wat wils! Eindelijk kunnen we elkaar weer 
ontmoeten.

De gehele dag buiten sporten … wat wil je nog meer?!
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Kun je eerst kort iets over jezelf vertellen?
Ik ben Denise Stoopen, 34 jaar en ik ben geboren en 
getogen in Tilburg. Mensen omschrijven mij als een 
enthousiast, ondernemend, creatief en een sociaal 
persoon. Omdat ik graag creatief bezig ben, heb ik de 
opleiding Sint Lucas in Boxtel gevolgd (MBO). 
Na vier jaar behaalde ik mijn diploma, maar ik was nog 
niet klaar om te gaan werken. Dus ben ik verder gaan 
studeren aan de Design Academy in Eindhoven (HBO). 

Ik studeerde af in de tijd dat er een economische crisis 
was in Nederland en kon toen geen baan vinden in 
die branche. Ik besloot om voor mijzelf te beginnen en 
daarnaast mijn bijbaan te behouden. Inmiddels werk ik 
al achttien jaar in de Efteling. Sinds drie jaar als vaste 
medewerker in een à la carte-restaurant als Horeca- 
gastvrouw. In mijn vrije tijd fotografeer ik graag, hou ik 
van reizen, terrasjes pakken met vrienden en gezellig uit 
eten gaan. 

Wat heb je voor opleiding gedaan en welke 
baan heb je nu? 
In 2020, net voordat corona begon, heb ik nog een 
opleiding gevolgd bij Beeckestijn Business School: Social 
Media en Online Marketing. Eén week na mijn afstude-
ren gingen we in lockdown door corona. Dat was aan de 
ene kant wel balen, aan de andere kant ben ik er door 
corona ook achter gekomen wat mijn andere talenten 
zijn. Vanuit de Efteling was er gevraagd of we in verzor-
gingstehuizen bij dementerende ouderen wilden gaan 
helpen. Thuiszitten was niks voor mij, dus ik heb deze 
uitdaging met beide handen aangepakt. 

Een half jaar lang heb ik meegeholpen en ik kan alleen 

maar zeggen dat ik het zo weer zou doen. Wat zijn deze 
mensen dankbaar en blij met de kleine dingen. Ik heb 
heel veel gelachen, maar ook wel gehuild. Want in de 
Efteling is alles altijd een sprookje, mooi en vooral heel 
gezellig, maar dit was de realiteit. Dit raakte mij omdat 
je met deze mensen een hechte band opbouwt. Maar 
soms kan het ook snel achteruit gaan met deze doel-
groep. Hierdoor ben ik weer gaan nadenken en uit gaan 
zoeken wat ik zou willen. En wellicht ga ik binnenkort iets 
van social work/maatschappelijke zorg studeren. Maar 
dan wel werken en leren tegelijkertijd. 

Eindelijk gaat alles weer naar het ‘oude’ normaal, is de 
Efteling weer open en ben ik 38 uur werkzaam in de 
Horeca. Ook dat heb ik erg gemist, want ik ben gewoon 
iemand die graag onder de mensen komt en graag met 
mensen werkt.

Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden? 
Heel vaak krijg ik de taak om een wijkloper te zijn; de 
persoon in een bedienend restaurant die de bestellingen 
opneemt. Ik verkoop goed, heb een vlotte babbel en 
kan goed overzicht houden. Op minder drukke dagen 
sta ik achter de bar, want dat vind ik ook een leuke taak. 
Maar, het is voor mij minder handig aangezien ik niet bij 
alle glazen kan. Daarnaast ben ik crewtrainer.

Merk je in je huidige baan iets van je  
groeistoornis / beperking?
Ik heb vaak opstapjes nodig om ergens bij te kunnen 
zoals bijvoorbeeld achter de bar. Verder kan ik maar met 
twee borden lopen i.p.v. drie vanwege dat mijn armen 
wat korter zijn. En om een tafel uit te halen, moet ik aan 
gasten vragen of ze de borden aan willen geven. 

Denise Stoopen
Horeca-gastvrouw in  
de Efteling

NAAM & BEROEP:
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Maar er is nog nooit een gast geweest die dat een pro-
bleem vond. Werken in de horeca is wel heel zwaar werk 
en ik ben mij er ook wel van bewust dat dit geen baan 
gaat zijn voor tot aan mijn pensioen. Maar daarom kijk 
ik ook naar andere mogelijkheden wellicht voor in de 
toekomst. Voor nu vind ik het werk nog steeds leuk en 
kan ik het nog goed aan.

Hoe gaan collega’s en cliënten om met jouw 
groeistoornis?
Wij hebben een heel tof team en een hecht team.  
Ik denk dat je anders ook niet ergens al zo lang kan 
werken als je het niet naar je zin zou hebben. Iedereen 
heeft zo zijn talenten in een team en je vult elkaar aan.  
De meeste gasten gaan er heel goed mee om, heel 

soms heb je uitzonderingen van volwassen gasten die 
nog even een cursus opvoeding moeten krijgen. En ik 
ben niet de beroerdste, die krijgen ze dan ook op een 
respectvolle nette manier van mij. Kinderen zijn heel 
eerlijk en leuk. Als je gewoon uitlegt waarom je wat klei-
ner dan gemiddeld bent, dan vinden ze dat helemaal 
oké! 

Heb je voor andere BVKM-leden nog tips voor 
hun zoektocht naar hun droombaan?
Wees gewoon jezelf. Ik schrijf het nooit in een brief.  
Mensen die aan overgewicht lijden, schrijven ook niet 
dat ze bijvoorbeeld 50 kilo te zwaar zijn voor hun  
lengte! ¢



Brainstorm website

Afgelopen maanden hebben we als 

ouderwerkgroep achter de schermen – in 

dit geval letterlijk en figuurlijk – gewerkt aan 

de content van de BVKM-website. 

W e hebben dit gedaan door middel van 
een brainstorm en zo ideeën opgedaan 
om mee aan de slag te gaan. Denk aan 

bijvoorbeeld medische informatie voor nieuwe ouders, 
ervaringsverhalen, tips voor aanpassingen, informatie 
voor/over scholen, kinderboeken, etcetera. Wat is er veel 
dat we met elkaar willen en kunnen delen. Maar, ook 
jouw input is van harte welkom. 

Heb je ideeën rondom het ouderschap die je graag 
terug wilt zien op de website van de BVKM, laat het ons 
dan gerust weten. Stuur je ideeën naar ouders@bvkm.nl. 
We willen graag een zo compleet mogelijke informatie-
bron zijn.

Wij verheugen ons enorm op het BVKM-weekend 
waarbij we elkaar eindelijk weer kunnen ontmoeten. Als 
ouderwerkgroep zorgen wij voor een leuk programma 
voor de kinderen op zaterdag 18 september, dus noteer 
deze datum in je agenda! Eindelijk weer samen bijpra-
ten en genieten van de spelende kinderen. 

Wij kijken er ontzettend naar uit!

Onlangs hebben jullie van alle 

regiocontactpersonen een ‘groeipapier’ 

ontvangen. Naast dat wij jullie een hart 

onder de riem wilden steken zijn wij ook 

benieuwd naar jullie groene vingers.

Daarom doen wij de volgende oproep: maak 
een leuke originele foto van het verrassende 
wat uit je groeipapier is ontstaan! Wij zorgen 

ervoor dat de inzendingen in de volgende Vriendschap 
komen te staan.

Stuur je foto op vóór 15 augustus naar  
redactie@bvkm.nl. Graag met vermelding van je naam.

Nou, we zijn erg benieuwd naar jullie groene vingers!

DOOR MELISSA, BEITSKE, ANNELIES, JOLIENE EN CARLA

DOOR DE REGIOCONTACTPERSONEN

VAN DE OUDERWERKGROEP

OPROEP VANUIT DE REGIO'S

Groene 
vingers
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Update website
VAN HET BESTUUR

IS DIT KINDERBOEK IETS VOOR JOU?

Zoals je weet heeft de BVKM al langere tijd een website (www.bvkm.nl). Deze website is voor 

ons een communicatiekanaal naar buiten waarmee we kunnen informeren over allerlei 

zaken. Wie zijn we? Wat doen we? Waarom doen we dat? Wat kunnen we betekenen voor 

jou als klein mens of betrokkene? Waar kan je terecht met je vraag?

H et beheren van zo’n website klinkt als een 
eenvoudig klusje. Je schrijft een stukje tekst 
en plaatst dat online. Toch heeft het iets meer 

voeten in de aarde.
 
Van het meeste werk aan een website zie je als bezoe-
ker vrijwel niets. Dit gebeurt allemaal op de achtergrond. 
Zo moet een geschreven tekst eerst worden geredi-
geerd: Klopt de informatie, past de schrijfstijl bij de rest 
van de website, is de tekst geschikt voor zoekmachines 
enzovoort. Daarna moet er goed worden nagedacht 
over de kleuren en passende afbeeldingen. 
Daarnaast moet alles op de achtergrond ook goed 
worden gekoppeld met externe modules zoals de 
ledenadministratie, de toekomstige nieuwsbrief en de 
webshop. Van die laatste heb je mogelijk al eens gebruik 
gemaakt. Bij het reserveren voor het BVKM-weekend 
of de BBQ bijvoorbeeld. Maar wist je dat de webshop 
begin dit jaar ook is aangevuld met allerlei boekjes zoals 
‘Kleine Botjes’ of het ‘Zorgboek – Groeistoornissen’? 

Ook vindt je hier de BVKM-sportkleding. Zo loop je er 
helemaal in stijl bij op de BVKM-sportdag in septem-
ber of op combi-trainingen wanneer deze weer kunnen 
plaatsvinden.

Momenteel wordt er op de achtergrond, door verschil-
lende commissies en personen, hard gewerkt om de 
website te voorzien van nog veel meer nieuwe en inte-
ressante informatie. Ook wordt er ondertussen gewerkt 
aan een leuke toevoeging in het besloten ledenweb! 
Daarover later meer. Het bestuur is dankbaar voor alle 
hulp die we hierin krijgen!

Komende tijd wordt onze website dus steeds een stukje 
beter en beter. Kom dus regelmatig een kijkje nemen! 
Zo blijf jij ook goed op de hoogte van alles wat er reilt 
en zeilt. En als je er dan toch bent, kom dan ook even-
tjes langs in de webshop. Heb je zelf nog een leuk idee 
voor de website of de webshop? Schroom dan niet om 
contact op te nemen met het bestuur!

Jasmijn is klein, maar wil graag groter zijn. Daarvoor wil ze 

alles doen. Maar is dat wel nodig? Want eigenlijk is klein zijn 

niet zo erg, toch? Klein is fijn!

• Auteur: Sarah Herreman
• Aantal pagina's: 32 (paperback)
• Geschikt als voorleesboek of voor beginnende lezertjes  

vanaf ongeveer 4 jaar

Te bestellen via Boekscout.nl:
www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11220

DOOR JILIS OUDSHOORN
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Social Distancing 2.0
COLUMN

Onrecht raakt mij. Een sterk 

rechtvaardigheidsgevoel lijkt op het 

eerste gezicht een pluspunt voor een 

jurist, maar de afgelopen maanden heeft 

deze eigenschap mij vooral veel energie 

gekost. Ik word moe van mensen die zelf 

voor rechter spelen onder de valse vlag 

van ‘sociale rechtvaardigheid’. Vaak met 

het argument dat de wet niet werkt of de 

overheid zijn werk niet goed doet.

W ie zelf op de stoel van de rechter gaat 
zitten en een vermeende dader ‘wel even 
zal aanpakken’ zonder hoor en wederhoor, 

zonder een eerlijk proces, is net zo immoreel als de 
vermeende dader. En niet alleen immoreel; eigenrichting 
(zelf rechtertje spelen) is verboden, juist ter voorkoming 
van chaos en het waarborgen van een eerlijk proces. 

Rechtertje spelen
Online zie ik steeds meer vormen van ‘rechtertje spelen’, 
gefaciliteerd door social media. Soms worden er hele 
websites omheen gebouwd zoals die van de Buiten 
Parlementaire Onderzoekscommissie; een hobbypro-
ject van een freelance pastor. En dan zijn er nog tig 
zelfbenoemde ‘journalisten’ actief op internet. Ophef 
op Twitter of een ander platform kan al genoeg zijn om 
je toekomst in rook op te zien gaan. Kijk naar Sidney 
Smeets, die na twee dagen door de massa weg getwit-
terd is uit de Kamer. Hoewel iedereen een gevoel kan 
hebben bij de berichten die over hem naar buiten zijn 
gekomen is hij veroordeeld door een genadeloze meute 
en niet door een rechter. En die meute kan zich ook 
tegen jou keren. Op elk moment kun jij als brave burger 
volledig onterecht in verband worden gebracht met een 
vage complottheorie of verdacht gemaakt worden van 
wat dan ook. Gewoon, omdat je bestaat en er informa-

DOOR SOFIE VAN DER MEULEN

tie over jou te vinden is. Feiten, die mogelijk compleet 
uit zijn verband zijn gerukt en aangevuld met fabeltjes 
door een ‘journalist’ online worden gesmeten en jou ver-
dacht maken. Bijna iedereen heeft online een lang spoor 
van persoonsgegevens achtergelaten. Steeds vaker wor-
den die data gebruikt om mensen te intimideren door 
ongevraagd privégegevens te publiceren. Dit wordt ook 
wel ‘doxing’ genoemd.  
Thierry Baudet plaatste bijvoorbeeld recent de gege-
vens online van een stembureauvoorzitter met een 
GroenLinks-achtergrond, waarop deze nare mails en 
telefoontjes ontving. Soms gaat het verder, dan staan 
mensen opeens voor je deur, zoals bij Nadia Bouras. 

Complottheorie
Zelf online meedoen aan opruiing en de ‘veroordeling’ 
en bedreiging van je medemens kan je ook – terecht – 
duur komen te staan. Online ben je bijna nooit anoniem. 
Via o.a. Telegram wordt Jaap van Dissel beschuldigd van 
deelname aan een elitair satanisch pedofielennetwerk. 
Een vrouw die in de Telegram-chatgroep, waarin ook het 
huisadres van Van Dissel gedeeld is, opriep tot geweld 
tegen de RIVM-directeur is veroordeeld tot een celstraf. 
Een andere vrouw zit nog vast en zij zal vast niet de 
laatste persoon zijn. De veroordeelde vrouw zei dat ze 
ontzettend veel spijt heeft en dat ze beter had moeten 
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nadenken; precies het gevaar van meegezogen worden 
in een complottheorie of online opstandigheid – niet 
meer nadenken en je veilig wanen.

Nepnieuws
Ophef is een verdienmodel geworden. Getuige ook 
de vele volgers en donaties aan ‘alternatieve media’. 
Aandacht, rellen om het rellen met als enige doel ont-
wrichten en … meer geld verdienen. Ik word werkelijk 
misselijk van de complete onzin die als waarheid gesle-
ten wordt en de giftige boosheid die onder de vlag van 
liefde verkocht wordt. De verspreiding van nepnieuws 
heeft een flinke vlucht genomen sinds het begin van de 
coronapandemie. Ik durf wel te zeggen dat de versprei-
ding van nepnieuws mij de afgelopen tijd harder heeft 
geraakt dan het coronavirus zelf. Misschien omdat het 
virus doet wat virussen nu eenmaal doen in de natuur; 
het heeft geen groter plan. Maar er zijn dus mensen die 
jou en mij doelbewust willen meesleuren in angst, die 
je gek willen maken met een zelfverzonnen realiteit. En 
er soms zelf ook in lijken te geloven, misschien ook wel 
zoekend naar houvast. 

Dat laatste vind ik vooral menselijk. De wereld is com-
plex en een pandemie is niet niks. Onder stress en angst 
is helder denken en voelen moeilijker. Het helpt hierbij 
ook niet dat de overheid er niet altijd goed in slaagt 
duidelijke informatie te verstrekken en data van ver-
soepelingen communiceert die dan toch niet blijken te 
kloppen. 

Aan elkaar geknoopte enge verhalen
Het pijnlijke? Ik weet niet hoe het in jouw omgeving is, 
maar ik verlies mensen om mij heen omdat ze geloven 
in allerlei theorieën en over hen uitgestorte ellende. Wat 
begon als verhalen over liefde en verbinding werden al 
snel aan elkaar geknoopte enge verhalen over medische 
apartheid, slavernij, microchips van Bill Gates en vaccin- 
slachtoffers. De manier van communicatie vertoont 
soms trekken van narcistische manipulatietechnieken. 
Er wordt een tamelijk eenzijdig zwart wereldbeeld 
geschetst. Niet gek dat mensen daar angstig van  
worden. Zochten ze al houvast, dan nu zeker. Angst en 
achterdocht worden steeds gevoed via allerlei berichten 
op het internet. Veelal korte boze of sensationele berich-

ten met onthullingen zonder bronvermelding (of zelf 
geknutselde bronnen) met hier en daar een feitje. 

Ik ben als jurist getraind op feitenonderzoek en bewijs-
voering en ben scherp op ‘gaten’ in redeneringen en het 
ontbreken van een onderbouwing. In die zin kon ik mijn 
lol op ... Ik heb zelf vragen beantwoord, onzin bestreden 
en kritische vragen gesteld, maar met een aantal men-
sen ben ik uitgepraat. Aan de ene kant omdat er geen 
gezellig gesprek meer mee te voeren is. Kritisch denken 
juich ik toe en ook een pittige discussie waardeer ik, 
maar werkelijk alles in twijfel trekken en niet reageren 
op redelijke tegenwerpingen of vragen … tja, dan gaat 
de verbinding wel stuk. Ik herken ze niet meer … deze 
mensen kende ik als vrolijk en intelligent en nu zijn ze 
boos, verbeten en fel. 

Realiteit
Natuurlijk geef ik nog steeds om ze. Daarom raakt het 
me ook. Als je steun en herkenning vindt in een groep 
die gelooft in een alternatieve realiteit of alleen tegen 
vaccineren is, kan dat fijn zijn. Iedereen moet zelf op 
een manier omgaan met de realiteit en gevolgen van de 
pandemie, maar dring het niet op aan anderen. Ik hoop 
dat de uitgedragen kritische houding ertoe bijdraagt 
dat iedereen zelf goed onderzoekt met wie hij/zij zich 
inlaat. Hebben die mensen het goed met jou voor? Wat 
doen ze voor jou? Wie zijn ze eigenlijk? Wat draag jij uit 
op social media? 

Dit laatste is ook belangrijk als je ergens in loondienst 
bent of wil komen. Je kunt in sommige gevallen op 
staande voet ontslagen worden vanwege integriteits-
kwesties of er kunnen consequenties zijn voor je verdere 
carrière op basis van je gedrag op social media en met 
wie jij omgaat. Strafbare feiten zoals opruiing, smaad, 
laster en bedreiging zijn zo gepleegd, daaraan kun je 
ook medeplichtig zijn. De offline wereld is zo gek nog 
niet en waarschijnlijk ook overzichtelijker. Ik vind daar in 
ieder geval zelf de meeste rust. 

Zo, nu ben je misschien wel even toe aan wat ontspan-
ning. Ook dat kunnen we nog steeds via social media 
vinden gelukkig. Ik las via Blendle dat filmpjes en foto’s 
van schattige kleine dieren bij mensen zorgen voor pro-
ductie van oxytocine en dopamine: blije stofjes dus. 
Kijk daarom gerust een filmpje van Maru de Japanse 
kat of kijk op een van deze accounts: 
@hamlet_the_piggy | @juniperfoxx | @Mr.Pokee 
@bengalthor | @harlowandsage ¢

De wereld is complex en 
een pandemie is niet niks
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Winnaar  
prijspuzzel 1
Er waren weer enthousiaste puzzelaars 
onder jullie die hun oplossing naar ons 
hebben opgestuurd.

De oplossing van de woordzoeker was:  
DE NATUUR LOOPT UIT MAAR IS NOOIT 
TE LAAT

De winnaar van de puzzel is 
(tromgeroffel):

• Geurt Bouw

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

Puzzel mee  
& win
Deze nieuwe woordzoeker is samenge-
steld door de redactie en heeft als thema 
'Zomer'. Streep de betreffende woorden 
door. De overgebleven letters vormen  
tezamen één zin. Kun jij ‘m raden?

Geef de oplossing uiterlijk 21 augustus 
door per e-mail: prijspuzzel@bvkm.nl.

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

De winnaar ontvangt een kadobon. In de 
volgende Vriendschap wordt de winnaar 
(en de oplossing) bekendgemaakt. 

Wij wensen je veel succes!

Redactie de Vriendschap

BADMINTON

BADPAK

BAL

BARBECUE

BIKINI

BOS

COCKTAIL

GRAS

HANGMAT

KAMPEREN

KAMPVUUR

RANJA

SLIPPERS

SPROEIER

STRAND

TUIN

VAKANTIE

VLIEGER

VLINDER

WARM

WATERPISTOOL

ZANDKASTEEL

ZEE

ZON

ZONNEBRIL

ZWEMBAD

ZWEMBROEK

ZWEMMEN

Zomerwoordzoeker
SPELLETJE

Oplossing

L N D E Z Z R E I E O R P S
B O O D N K O S I E L O R P
A T O V A K A N T I E E A J
D N N T E B I M R R P Z N S
P I E S S K M B P P A N J O
A M M O I I E E I V E N A Z
K D M B T N P L W C U G D W
A A E M N A S R O Z R U A E
M B W O B K E C E A W A R M
P T Z A N D K A S T E E L B
E U L T N T A M G N A H A R
R I L I A L E S F Ĳ N W E O
E N L I N G B A R B E C U E
N V L O E D R E G E I L V K





Algemene informatie
Bestuur

Regiocontactpersonen

ROOS RIJNBEEK

ANGELIQUE VAN PEPPEN

JUDITH DEN ENGELSMAN

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

ANNABEL DE BOER

ANGELA TER HEEGE INGRID SUVEE

mail communicatie@bvkm.nl

mail angpep.ap@gmail.com

mail sanjud@zeelandnet.nl

mail emmyvanhoogstraten@gmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

mail annabelreedijk@hotmail.com

mail aterheege@hotmail.com mail ingrid.suvee@home.nl

contactpersoon communicatie

Coördinator alle regio's & 
contactpersoon zuid-holland

zeeland

Noord-Holland

Limburg

utrecht & flevoland

gelderland & overijssel

STEPHANIE HENDRIKS
tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

voorzitter

ELLEN BROUNS
mail secretaris@bvkm.nl

secretaris

JILIS OUDSHOORN
mail penningmeester@bvkm.nl

penningmeester

YVETTE PAMA

mail yvettepama@gmail.com

Drenthe, Friesland & 
Groningen

GERARD SMITS
mail bestuur@bvkm.nl

algemeen bestuurslid

noord-brabant

mailto:sanjud%40zeelandnet.nl?subject=
mailto:emmyvanhoogstraten%40gmail.com?subject=
mailto:annabelreedijk%40hotmail.com?subject=
mailto:ingrid.suvee%40home.nl?subject=


Commissies

Contact

CARLA KWANTES

ARDA HOEVE

ELISE VAN SCHÖLLARDA HOEVE

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.nlmail senioren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissieseniorencommissie

Ereleden Lid van verdienste

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

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

JOLIENE STEURS
mail jongeren@bvkm.nl

contactpersoon jongeren

Colofon
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 Redactioneel

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

  Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Angelique van Peppen, Denise Stoopen, Ellen Brouns,  
Jilis Oudshoorn, Sportcommissie, Ouderwerkgroep,  
Rolf Schrama en Sofie van der Meulen.

  Kopij voor editie 3

Lever de kopij aan voor: 15 augustus 2021
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.




