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“Ik heb een job op 
hbo-niveau. En ja ... 
met mijn hersenen

is niets mis”



Voorwoord
VAN DE BESTUURSTAFEL

We naderen het einde van het jaar 2021. Nu Sinterklaas 

weer terug is naar Spanje maken we ons op voor de 

kerstdagen en de jaarwisseling. Wij hebben dit jaar de 

kerstboom al vroeg opgezet aangezien we de komende tijd 

weer meer moeten thuisblijven. Juist dan is het leuk om het in 

huis extra gezellig te maken.

H et is ook altijd een mooi moment om terug te 
kijken op het afgelopen jaar. We hebben bin-
nen de mogelijkheden gedaan wat we konden. 

We waren blij dat we onder andere het BVKM-weekend, 
een aantal regiobijeenkomsten, de workshop van Carmen 
Vukman, sportdag, kinderkennismakingsbijeenkomst en 
Sinterklaas (digitaal) konden organiseren.

Het is voor mij persoonlijk ook een moment om stil te 
staan bij mijn rol als voorzitter. Bijna zes jaar lang heb 
ik met heel veel plezier de functie van voorzitter mogen 
vervullen. Toch wil ik komend jaar graag het stokje gaan 
overdragen. Het is een hele leerzame periode geweest 
en het heeft mij ook op werkgebied een mooie boost 

gegeven. Ik heb mij altijd met al m’n ziel en zaligheid 
ingezet voor de vereniging. Als bestuur hebben we een 
professionaliseringsslag gemaakt én we hebben meer 
jongeren weten te bereiken. Nu is de tijd aangebroken 
om mijn vrije tijd anders te gaan invullen. Actief deelne-
men aan een politieke partij lonkt ook al een tijdje.

Roos Rijnbeek heeft helaas afscheid genomen van het 
bestuur. Haar rol binnen het bestuur (communicatie) 
kon ze niet meer combineren met haar studie, en om 
die reden moest ze haar taken neerleggen. Als bestuur 
vinden we dit een gemis maar hebben we begrip voor 
Roos’ besluit. We zijn Roos heel erg dankbaar voor 
al haar inzet, creativiteit, vernieuwende ideeën en 
betrokkenheid.

De vereniging is altijd op zoek naar actieve vrijwilligers, 
want zonder vrijwilligers kunnen we geen activiteiten 
meer organiseren. Als bestuur zijn we ook op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Heb je interesse of wil je hier 
meer over weten? Wij vertellen je er graag meer over. 
Neem contact op met het bestuur via bestuur@bvkm.nl.

Ik hoop dat we elkaar weer kunnen ontmoeten tijdens 
de nieuwjaarsborrel in januari. 

Namens het bestuur wens ik jullie fijne feestdagen en 
een gezond en gelukkig nieuwjaar. 

DOOR  STEPHANIE HENDRIKS

Actief deelnemen aan 
een politieke partij lonkt 
ook al een tijdje
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Apotheose
VAN DE REDACTIE

Op het moment van schrijven is het de ‘day after’ na de legendarische Formule 1-race in 

Abu Dhabi (alvast excuus aan de niet-Formule 1 liefhebbers, voor dit wellicht té enthousiaste 

voorwoord). Ik wilde dit voorwoord eigenlijk schrijven voorafgaand aan dit F1-weekend, 

maar dat is me uiteindelijk niet gelukt. Het kijken van de kwalificatie op zaterdag was al 

ontzettend spannend, laat staan de race die een dag later zou volgen. Om dan ook nog iets 

uit de pen te krijgen, was me iets teveel gevraagd 😉.

I k merk bij mezelf dat sportmomenten van deze 
omvang mij toch in z’n greep houdt. Bij voetbal 
is dat tamelijk minder geworden de laatste jaren 

want met al die immense bedragen die er tegenwoor-
dig mee gemoeid zijn is voor mij de glas er wel af. Eerlijk 
gezegd gaat het helemaal nergens meer over. Ook al 
ben ik een Nijmegenaar, en N.E.C. hiervandaan komt, 
is Ajax toch wel altijd mijn ‘kluppie’ geweest. De halve 
finale in de Champions League bijvoorbeeld (tegen de 
Spurs) was óók al retespannend. Dit soort momenten 
komen ook steeds minder voor omdat wij als klein voet-
ballandje het steeds moeilijker krijgen tegen de grotere 
competities in Europa. Neemt niet weg dat het daarom 
wel geweldige prestaties zijn, wij als klein sportlandje.

Maar even terug waarmee ik was begonnen … nummer  
33 … oftewel Max Verstappen. Zoals ik volgens mij al 
eerder heb verteld, kijken we deze races altijd met 
een klein groepje samen. Ook nu was dat het geval. 
We zaten er helemaal klaar voor: oranje outfit: check, 
rood-wit-blauwe vlag: check, huiskamer versierd: check. 
In eerste instantie verliep de race niet zoals we met z’n 
allen hadden gehoopt; slechte start en vervolgens liep 
Max achter de feiten aan. Hamilton was te snel en Max 
kon niet dichterbij komen … tot daar ineens de ‘safety 
car’ opdook! 

Na alle tumultueuze beslissingen eerder dit seizoen (die 
in het nadeel van Max waren) viel het geluk eindelijk 
‘onze' kant op. Max omschreef dit moment uiteindelijk 
als “sometimes miracles happen”. En zo is het maar net. 
Het allerlaatste rondje gaat uiteindelijk de geschiede-

DOOR  DAVE JACOBS

nisboeken in als de "meest bizarre ooit.” Wat een presta-
tie, de eerste Nederlandse kampioen in de Formule 1!

Tot zover Max Verstappen! Het leven gaat weer verder 
maar als redactie kijken we ook weer terug op afgelo-
pen jaar. We kijken met een goed gevoel terug op de 
edities die we dit jaar hebben uitgebracht. We hopen 
volgend jaar weer net zulke mooie verhalen te mogen 
vertellen. 

Ik wil vooral even stilstaan bij ons redactielid Claudia 
Grannetia. Zij gaat onze redactie helaas verlaten en 
zich richten op andere leuke activiteiten. Claudia was 
onze ster in taal en heeft al die jaren het redigeren op 
zich genomen. Deze taak was op haar lijf ‘geschreven’ 
omdat zij in het dagelijks leven ook een baan heeft in 
de communicatie. We konden altijd op haar rekenen als 
er ‘snel’ even iets tussenkwam wat geredigeerd moest 
worden. Ook in de periode dat het op persoonlijk vlak 
niet zo goed ging met haar, bleef ze zich inzetten voor 
de redactie. 

Claudia, namens de redactie heel veel dank voor je 
inzet. Jammer dat je weggaat, maar je gaat andere 
leuke dingen doen in de toekomst. Heel veel succes 
daarmee!

Tot slot wil ik, namens de redactie, iedereen een geluk-
kig en gezond nieuwjaar wensen. Hopelijk zien we elkaar 
snel weer bij een activiteit van de BVKM.

Veel leesplezier!
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Voor alle jonge leden hadden we een hand-out 
(presentatie) gemaakt als hulpmiddel om op 
de Dag van de Kleine Mensen in de klas te ver-

tellen over hun groeistoornis. Veel klasgenootjes hebben 
misschien vragen … maar … wanneer heb je de tijd om 
het daar met hen over te hebben?  

De Dag van de Kleine Mensen is daar een mooi moment 
voor. 

Challenge
Daarnaast hadden we ook iets bedacht voor bewust-
wording naar buiten toe. Er is op sociale media een film-
pje geplaatst over wat wij als kleine mensen allemaal in 
onze mars hebben. Ook hadden we de actie ‘ik draag 
groen’ bedacht met als challenge: maak een foto van 
jezelf of iemand anders in het groen (themakleur van de 
Maand van de Kleine Mensen) met een leuke tekst die 
begint met ‘Ik draag groen omdat …’ 
Er waren een aantal leden die hier enthousiast op had-
den gereageerd. Deze inzendingen zijn ook via sociale 
media getoond. 
 
Martien en Nelleke Rietveld, met hun kleinzoons Vinz en 
Deen, hebben met deze inzending de actie gewonnen. 
Een waardebon en een leuk prijsje voor de kinderen zijn 
naar hen verzonden. 

Grotere sprint
Dit was het eerste jaar dat we op deze manier, met 
verschillende acties, inhoud gaven aan deze maand. We 
hopen dat we volgend jaar, met een langere aanloop, 
een grotere sprint kunnen maken. 

In september 2022 hoort u weer van ons.

Maand van de  
Kleine Mensen

VAN DE WERKGROEP PARTICIPATIE

Oktober was de Maand van de Kleine Mensen (Dwarfism Awareness Month). Met als 

hoogtepunt 25 oktober, de Dag van de Kleine Mensen (Dwarfism Awareness Day). In 

aanloop naar deze bijzondere dag hadden we als projectgroep een aantal acties bedacht.

DOOR CHRISTIAN LEROUX
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Kun je eerst kort iets over jezelf vertellen?
Aangenaam, mijn naam is Claudia Grannetia. Nét aan 
een BVKM’er met mijn 1.46 meter! Ik ben allereerst moe-
der van twee kinderen met wie ik in het Brabantse Oss 
woon. In mijn spaarzame vrije tijd schaak ik graag, speel 
ik bordspellen en ga ik er graag op de fiets op uit. Fiet-
sen door het Brabantse platteland: heerlijk vind ik dat. 
Ooit hield ik ook heel erg van schrijven, maar dat doe ik 
nu alleen nog voor mijn werk. 

Naast mijn job als mama werk ik namelijk nog 20 uur 
als online analist & redacteur bij Webmastery. Dit is een 
social enterprise die de social media en websites van 
verschillende non-profitorganisaties verzorgt. Superleuk 
om te doen! Iedere maand brengt ik met analyses in 
kaart welke berichten een hoog bereik hadden en waar-
om. Zo ontwikkelen we steeds meer een geheim recept, 
waarmee we bezoekers verleiden. De inzichten die ik 
hier opdoe, gebruik ik gelijk om mijn eigen berichten 
sterker te maken. 

Wat heb je voor opleiding gedaan en welke 
baan heb je nu? 
Van origine ben ik historica en religiewetenschapper: 
twee brede studiegebieden waarin lastig werk te vinden 
is. Vandaar dat ik me na mijn studies ben gaan verdie-
pen in het schrijversvak. Want van schrijven gaat mijn 
hart al sinds mijn jeugd sneller kloppen. Door verschil-
lende opleidingen (onder andere Nima A en Schrijven 
voor het web) wist ik een eerste baan als medewerker 
communicatie te bemachtigen. Vervolgens raakte ik 
steeds verder verzeild in dit mooie vakgebied. Totdat ik 
deze baan vond. Hier begon ik gelijk na mijn zwanger-
schapsverlof van Lina. 

Claudia Grannetia
Online analist en 
redacteur

NAAM & BEROEP:

Het begon als een soort van afleiding: even geen huilen-
de baby. Even met mijn hoofd bezig zijn. Ik startte met 
4 uur, al snel werden het er 8 en uiteindelijk groeide ik 
door tot 20 uur. Een mooi aantal en in de toekomst wil ik 
zeker meer uren gaan werken. Dat is hier goed mogelijk, 
want ik werk vanuit huis. Daardoor heb ik niet de lange 
reistijd, wat mij veel energie kostte. Ook ben ik stiekem 
wel blij dat ik niet meer in een kantoortuin zit. Ik vond 
dat altijd wel lastig met al die pratende mensen die ik 
door mijn slechthorendheid maar moeilijk kon verstaan. 
Soms mis ik wel de mensen, dan spreek ik ’s avonds een 
keer gezellig af met een vriendin.

Hoe verliep jouw zoektocht naar een baan?
De zoektocht naar een eerste baan vond ik vreselijk 
moeilijk. Het liefst zou ik willen zeggen dat alles tussen 
je eigen oren zit, maar dat is niet waar. Mensen hebben 
zoveel vooroordelen over je: "Je hebt een lichamelijke 
aandoening, maar dan zal je mentaal toch ook wel 
wat mankeren?" Mensen hebben ook letterlijk wel eens 
tegen mij gezegd: "Ooo je hebt misschien lichame-
lijk iets, maar met je hersenen is niets mis." Geen fijne 
opmerking. 

Je moet altijd tegen een onzichtbare muur opboksen. 
Iemand met een minder uitgebreide CV, maar gemid-
delde lengte maakt al zoveel meer kans. Daarom heb ik 

Ook ben ik stiekem wel 
blij dat ik niet meer in 
een kantoortuin zit.
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zeker in het begin mijn positie als wajongere uitgebuit. 
Organisaties moeten immers ‘mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt’ aannemen om aan een quotum te 
voldoen. Dit was één van de ergste vooroordelen. Daar-
naast merkte ik ook dat mensen heel erg lage verwach-
tingen hebben en je niet direct verantwoordelijkheid 
toevertrouwen. Terwijl er nauwelijks beperkingen zijn 
waar ik rekening mee moet houden. Ja, mijn energiebe-
perking, maar dat zit ‘m vooral in het aantal uur.

Merk je in je huidige baan iets van je  
groeistoornis / beperking?
Nee en dat komt grotendeels doordat het een thuis-
werk baan is. Nu denken mensen daar vaak niet positief 
over. Ze krijgen het beeld van een huisvrouw die aan de 
lopende band dingen inpakt, productiewerk of simpele 
data-entry. Maar ik heb een job op hbo-niveau… En ja, 
met mijn hersenen is niets mis 😉

Hoe gaan collega’s en cliënten om met jouw 
groeistoornis?
Verschillend. Ja, je krijgt wel eens vervelende opmer-
kingen vanuit opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn wel 
eens verbaasd over het feit dat je hoogopgeleid bent 
én een aandoening hebt. Tegenwoordig kan ik dat wel 
beter van me afschudden. Belangrijkste is ook dat mijn 
werkgever rekening houdt met mijn energielevel, maar 
mij verder heel veel dingen toevertrouwt. 

Heb je voor andere BVKM-leden nog tips voor 
hun zoektocht naar hun droombaan?
Gebruik je status als wajongere om een CV op te bou-
wen. Heb je eenmaal wat jaren werkervaring, dan is het 
veel makkelijker om ergens binnen te komen. Ook is het 
slim om bij de studiekeuze na te denken over je toe-
komstperspectief. Kies liever een studie waarbij je later 
snel een baan kan vinden, omdat de vraag naar speci-
alisten groot is. Dan wordt er waarschijnlijk minder op je 
handicap gelet dan bij een doorsnee-studie. 

Daarnaast: frame jezelf nooit als ‘ik heb een aandoe-
ning, maar desondanks heb ik veel in huis.’ Nee, het is 
vanzelfsprekend dat je talenten hebt, dat jij goed bent 
in je vak, daar hoef je je niet voor te excuseren. Laat het 
zien.

Kies liever een studie 
waarbij je later snel 
een baan kan vinden, 
omdat de vraag naar 
specialisten groot is.



Kaderoverleg
TERUGBLIK VAN HET BESTUUR

Op 6 november jl. heeft het kaderoverleg plaatsgevonden. Het overleg vond plaats in het  

Van der Valk Hotel in Breukelen. Hier konden we elkaar op een verantwoorde en prettige 

manier ontmoeten. Het was heel fijn om onze kaderleden fysiek te kunnen verwelkomen. 

Echter sloten er ook diverse kaderleden digitaal aan, daar we het belangrijk vonden om 

eenieder zijn/haar eigen keuze te laten maken en te doen waar hij/zij zich prettig bij voelt.

D it heeft geresulteerd in een overleg waarin we 
actief met elkaar in zijn gesprek zijn gegaan 
over het afgelopen BVKM-jaar maar vooral 

ook hebben vooruitgeblikt naar 2022. Door COVID-19 
hebben er helaas wederom weinig fysieke activiteiten 
plaatsgevonden, maar de BVKM heeft ondanks dit niet 
stil gezeten. Zo is de Werkgroep Zorg bijvoorbeeld met 
een heel mooi project, Expertise Connected, aan de slag 
gegaan, wat reeds tijdens de algemene ledenvergade-
ring is besproken.

Maar ook op internationaal vlak heeft er een bijzondere 
ontwikkeling plaatsgevonden, het project ‘Nearer Euro-
pe’ is gelanceerd middels een digitale presentatie waar-
bij ruim 200 deelnemers aanwezig waren. De BVKM 
vormt een actieve schakel in dit project en hier zijn we 
trots op. We streven ernaar om in 2022 meer leden en 
het netwerk van de BVKM te betrekken bij dit project. 

Presentatie plannen voor 2022 

Tijdens het overleg heeft elke commissie zijn plannen 
voor 2022 gepresenteerd. Als de situatie rondom COVID-
19 het toelaat, hopen we in 2022 weer veel leerzame en 
plezierige activiteiten te organiseren waarbij we elkaar 
kunnen ontmoeten, veel ervaringen kunnen delen en 
mooie verbindingen kunnen leggen. We streven ernaar 
om op zaterdag 22 januari 2022 onze gezellige, tra-
ditiegetrouwe nieuwjaarsreceptie te organiseren in de 
Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder. Houd de website goed 
in de gaten voor meer informatie over de verdere details 
rondom dit evenement. 

Brainstorm over communicatie

Daarnaast hebben we ook, in de breedste zin van het 
woord, gebrainstormd over hoe wij het thema ‘commu-
nicatie’ willen neerzetten binnen onze vereniging. Dit 
met als doel om de communicatie binnen de BVKM effi-
ciënt(er) te laten verlopen en daarin aandacht te heb-
ben voor alle aspecten die hieraan verbonden zijn. Dit 
resulteerde in een interessant gesprek, waarbij we elkaar 
bevroegen en aanvulden. Er staat op korte termijn een 
nieuwe datum gepland om hierop voort te borduren. 

Ben je nieuwsgierig naar wat er precies is 
besproken tijdens het kaderoverleg? 
Ga dan naar de BVKM website en voel je vrij om de 
notulen terug te lezen. Heb je naar aanleiding daarvan 
nog vragen of ben je benieuwd naar wat het inhoudt om 
lid te zijn van een commissie? Schroom dan niet en stuur 
vrijblijvend een e-mail naar bestuur@bvkm.nl.  
Of benader de betreffende commissie persoonlijk en ga 
samen gezellig het gesprek aan!

DOOR  ELLEN BROUNS
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Een gesprek over 
haar werk binnen het 
skeletdysplasieteam 

INTERVIEW MET MARLEEN SCHUURING, KINDERFYSIOTHERAPEUT WKZ

In januari 2019 werd onze prachtige zoon Ruben geboren. Vlak voor zijn geboorte kregen 

we de diagnose achondroplasie. Niet wetende wat ons te wachten stond belandden we, vlak 

na zijn geboorte, in een medisch circus. Het was in het begin erg onze weg vinden, want 

welk ziekenhuis was nu het beste ziekenhuis?

Het begin

Ruben is geboren in het Erasmus Medisch Cen-
trum in Rotterdam. Toen Ruben twee weken oud 
was is hij opgenomen in het Reinier de Graaf 

Gasthuis in Delft, voor problemen met zijn ademhaling. 
Eigenlijk hadden, zowel in Rotterdam als in Delft, maar 
weinig artsen ervaring met een kind dat achondropla-
sie heeft en dat maakte ons onzeker. Voor je kind wil je 
immers de beste zorg. Uiteindelijk verwees de kinderarts 
in Delft ons door naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
(WKZ) in Utrecht, het landelijke expertisecentrum voor 
skeletdysplasie. 

Tot op de dag van vandaag zijn we daar ontzettend 
fijn begeleid. Bij de eerste afspraak in Utrecht is Ruben 
meteen heel goed gecheckt door het skeletdysplasie- 
team, bestaande uit onder andere een kinderarts, 
orthopeed, revalidatiearts, neuroloog en kinderfysio-
therapeut. Ruben bleek een vernauwd achterhoofdsgat 
en een forse kyfose (een kromming van de wervelkolom) 
in zijn onderrug te hebben. Toen hij 7 maanden oud 
was is hij geopereerd aan zijn achterhoofdsgat en voor 
de kyfose heeft hij een gipskorset gekregen. Ruben is 
nu bijna 3 jaar oud, heeft eind augustus dit jaar zijn 

eerste losse stapjes gezet en draagt geen korset meer! 
Het waren zeker geen makkelijke tijden, maar we zijn 
ontzettend blij met de goede zorg van het team in het 
WKZ. Ik heb daarom, in overleg met de redactie,  
Marleen Schuuring, onze kinderfysiotherapeut geïn-
terviewd. Ik hoop dat dit interview, plus de positieve 
ontwikkeling die Ruben nu doormaakt, andere ouders 
kan helpen. Aangezien Ruben achondroplasie heeft zal 
dit interview specifiek gericht zijn op achondroplasie. 

1.  Hoelang ben je werkzaam als kinderfysio-
therapeut in het WKZ?
Ik ben sinds 2015 werkzaam in het WKZ als kinderfysio-
therapeut in het kinderbewegingscentrum en binnen het 
skeletdysplasieteam. De expertise van het team ligt bij 
skeletdysplasieën zoals achondroplasie maar ook andere 
zoals: osteogenesis imperfecta (OI), hypochondroplasie, 
multipele epifysaire dysplasie (MED), spondylo epifysaire 
dysplasie congenita (SEDC) en nog veel andere. Wij zijn 
het landelijk expertisecentrum voor skeletdysplasie bij 
kinderen en zo worden we ook internationaal erkend.
 
2.  Waarom is er een landelijk expertisecen-
trum en zijn er niet meer ziekenhuizen met 
deze expertise?

DOOR ANNELOES VAN DER LANS

De Vriendschap  •  Editie 2021-49



Een landelijk expertisecentrum is heel waardevol. Veel 
skeletdysplasieën zijn zeldzaam. Zo worden er in Neder-
land per jaar ongeveer 7 kinderen met achondroplasie 
geboren. Ik vind het heel goed dat de zorg voor die kin-
deren in hetzelfde ziekenhuis is gecentraliseerd, zodat de 
zorgverleners kennis en ervaring kunnen opbouwen. Als je 
niet weet wat ‘normaal’ is voor kinderen met achondrop-
lasie, dan kan je ook niet beoordelen of iets afwijkend is. 
Ik zie tot op de dag van vandaag dat dit essentieel is om 
kinderen met achondroplasie goed te kunnen beoordelen 
en de ouders van adequate adviezen te voorzien. Uiter-
aard werk ik wel veel met kinderfysiotherapeuten in het 
land samen, als er een indicatie voor kinderfysiotherapie 
thuis is (en dat is overigens niet standaard het geval).

3.  Welke leeftijd hebben de kinderen die bij 
jou op consult komen?
Ik zie kinderen met achondroplasie van 0 tot 18 jaar. 
Vooral de eerste 2-3 levensjaren is het erg belangrijk 
voor mij om frequent te monitoren, want dan komen de 
meeste complicaties voor. Als een kind 18 jaar wordt, dan 
dragen we de zorg over. Sinds dit jaar hebben we een 
skeletdysplasieteam voor volwassenen met achondropla-
sie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), 
wat ontzettend fijn is, want de lijntjes zijn kort en we 
kunnen zorgen voor een ‘warme’ overdracht. Mocht je 
hiermee in contact willen komen dan kan dat via de con-
tactgegevens aan het eind van dit artikel 1.

4.  Wat is het doel van een consult bij kinderen 
met achondroplasie?
Het beoordelen van de motorische ontwikkeling en het 
monitoren van neurologische en orthopedische compli-
caties. Daarnaast advisering omtrent hantering, hou-
ding en stimulering van de motorische ontwikkeling. 
Neurologische complicaties zijn bijvoorbeeld een 
vernauwd achterhoofdsgat of een hydrocefalus (water-
hoofd). Tijdens mijn consult vraag ik symptomen hiervan 
uit, zoals bijvoorbeeld ademstops. Ook check ik tijdens 
het lichamelijk onderzoek of ik aanwijzingen zie voor 
neurologische complicaties, bijvoorbeeld een lage spier-
spanning of asymmetrie in het reiken of grijpen. 

Een voorbeeld van een orthopedische complicatie is een 
kyfose in de onderrug. Stel dat ik het vermoeden heb 
van een te forse kyfose, dan adviseer ik om een röntgen-
foto te laten maken. De orthopeed beoordeelt de rönt-
genfoto en samen met hem geef ik ouders een advies. 
Dit advies gaat dan bijvoorbeeld over het wel of niet 
starten met verticaliseren of het dragen van een korset. 

We hebben ook een informatiefolder voor ouders van 
kinderen met achondroplasie. Daarin staan hanterings-
adviezen, groeicurves en een motorisch profiel voor 
kinderen met achondroplasie. Verderop in dit artikel vind 
je de link naar de informatiefolder 2.

5.  Zelf hadden we ook vragen zoals: "Hoe kan 
ik mijn kind van 9 maanden oud te eten geven 
als het alleen maar plat mag liggen?"
Natuurlijk is een groot onderdeel van het consult het 
beantwoorden van hulpvragen van (kind en) ouders.  
De vraag over de juiste houding tijdens het geven van 
de eerste hapjes krijg ik vaker; ik probeer mee te denken 
bij de problemen waar ouders tegenaan lopen en de 
zorgen die ze hebben. 
Vanaf de geboorte totdat het kind zijn/haar eerste 
stapjes zet, zie ik de kinderen om de drie maanden 
terug. Daarna hoeft het kind pas terug te komen bij het 
skeletdysplasiespreekuur op de leeftijd van 3,5 jaar. Die 
afspraak is voorbereidend op de basisschool. Ouders 
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1  Wil je in contact komen met het skeletdyspla-

sieteam van het UMC?

skeletdysplasie@umcutrecht.nl 

088 75 569 03

2 Wil je in de informatiefolder inzien over jonge 

kinderen met achondroplasie? Deze vind je op de 

website van de BVKM:

www.bvkm.nl/thema/interview-met-mar-

leen-schuuring-kinderfysiotherapeut-wkz/

Heb je vragen voor het skeletdysplasie spreekuur 

of aan Marleen zelf?

kinderORSK@umcutrecht.nl

AANVULLENDE INFORMATIE

willen vaak weten waar ze rekening mee moeten hou-
den op de basisschool. Dit is best een grote stap en we 
kunnen met simpele tips al veel zorgen en onzekerhe-
den wegnemen.

6.  Wat zijn daarna de momenten waarop je 
het kind terugziet?
Het skeletdysplasieteam ziet de kinderen met  
achondroplasie terug op de leeftijd van 7/8 jaar, met als 
belangrijkste doel om de stand van de benen te beoor-
delen (X- of O-stand). Daarna zien we het kind terug op 
11-jarige leeftijd, die afspraak is voorbereidend op de 
middelbare school. Als het kind ongeveer 14 jaar is dan 
komt het bij ons op het BAZ (Bouwen Aan Zelfstandig-
heid) spreekuur, waarbij ouders met een maatschappelijk 
werker spreken en het kind met de revalidatiearts. Dit 
spreekuur gaat voor ouders en kind over het langzaam 
meer los laten van elkaar. Wanneer het kind 18 jaar 
wordt, dragen we hem/haar over aan het volwassen 
team in het UMC of elders.

7.  Wat vind je zo mooi aan je beroep?
Het is niet, ‘’one size fits all’’; elke kind is anders en ont-
wikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Ik vind het mooi 
om te zien dat een kind zelf heel veel kan oplossen en 
vaak hele slimme bewegingsstrategieën ontwikkelt en 
zo zijn weg vindt, zonder dat de omgeving daar invloed 
op hoeft uit te oefenen. Zo vind ik het mooi om te zien 
dat een kind met achondroplasie, met andere  
lichaamsproporties, een vaak lagere spierspanning 
en vaak ruime beweeglijkheid van gewrichten andere 
manieren van voortbewegen ‘bedenkt’ (bijvoorbeeld 
steunen op het hoofd in plaats van het hoofd optillen), 
om hetzelfde te bereiken als een ander kind, namelijk 
van A naar B komen. Dat gaat helemaal vanzelf, daar 
hoef ik niets aan te doen. En ik vind het mooi als ik terug 
hoor van ouders dat ik ze goed heb kunnen helpen. Het 
is niet niks om in onzekerheid te zitten na het horen van 
de diagnose van je kind, helemaal niet als er ook nog 
sprake is van complicaties. 

Als ik ouders met mijn expertise een stukje verder  
kan helpen in die onzekere periode en het kind kan 
ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling, dat is waar ik 
het voor doe.

Tot slot

Marleen, ik wil je graag bedanken voor dit interview!
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De BVKM wil hét platform van Nederland zijn waar klei-

ne mensen en direct betrokkenen kennis, ervaringen en 

vriendschappen met elkaar kunnen delen. Dat doen we 

zodat kleine mensen een volwaardige en gelijkwaardige 

plek in de maatschappij krijgen. Hierbij neemt de BVKM 

het voortouw om partijen – in het belang van kleine 

mensen – te betrekken en te beïnvloeden. 

Dit platform berust op onze kernwaarden:  

vertellen, verbinden en versterken.

Ben jij een persoon die het verhaal van de BVKM goed 

voor het voetlicht kan brengen en mensen kan verbin-

den? Misschien is het voorzitterschap dan wel wat voor 

jou!

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en daarmee 

aan de vereniging. Het huidige bestuur bestaat uit een 

voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen 

bestuurslid. Daarnaast is de voorzitter het gezicht van de 

vereniging naar binnen én buiten toe.

De voorzitter wordt gekozen door de algemene leden-

vergadering voor een termijn van 3 jaar.  

Je hebt als voorzitter de volgende taken en 
verantwoordelijkheden:

• Het leiden van de algemene ledenvergaderingen,  

de bestuursvergaderingen en de overleggen met  

vertegenwoordigers van de commissies  

(de kaderoverleggen). 

• Initiatief nemen voor het opstellen van het  

verenigingsbeleid en bewaken van uitvoering ervan. 

• Klankbord zijn voor bestuurs-, commissie- en andere 

leden, en voor ouders. 

• Je bent in grote lijnen op de hoogte van alles wat er 

gebeurt binnen de vereniging.

• Je bent het aanspreekpunt voor media, partner- 

organisaties en overheidsinstanties. Kortom je bent 

de vertegenwoordiger van de vereniging naar binnen 

en naar buiten.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

Je vertegenwoordigt de vereniging en daarom vinden 

we het belangrijk dat dit gebeurt door iemand met een 

groeistoornis. Je hebt affiniteit met beleidswerk en kunt 

hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je wil een actieve 

bijdragen leveren aan het verbeteren van de positie van 

kleine mensen in de samenleving. Daarom ben je in 

staat om zowel intern al extern de visie van de vereni-

ging uit te dragen. Je hebt interesse in mensen en kunt 

omgaan met vrijwilligers. 

HOEVEEL TIJD KOST JOU DAT?

Gemiddeld zo’n 4-6 uur per week: 

• De bestuursvergadering vindt om de week plaats in 

de avonduren via Zoom.

• Twee keer per jaar (mei en november) vindt er een  

kaderoverleg plaats. 

• Een keer per jaar (september) vindt de algemene 

ledenvergadering plaats. 

• Daarnaast is het gewenst om als voorzitter aanwezig 

te zijn bij verenigingsactiviteiten.

WAT BIEDT DE BVKM JOU? 

• Een leuke, afwisselende functie waarin je voor andere 

mensen direct van betekenis kunt zijn. 

• Een heel leuk en enthousiast bestuur dat goed met 

elkaar samenwerkt.

• Een actieve vereniging waar je echt een verschil kan 

VACATURE
Voorzitter 

Bvkm

De Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) is op zoek naar een nieuwe kandidaat die kan 

worden voorgedragen aan de alv voor de functie van voorzitter vanaf 2022. De huidige voorzitter legt 

na 6 jaar voorzitterschap haar taken neer.
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Op dit moment bestaat de redactie uit 5 leden:

Dave Jacobs [HR], Annemarijn van Dalen, Claudia  

Grannetia, Anneloes van der Lans en Lenie Matton.

Aan het eind van 2021 stopt Claudia Grannetia met haar 

werkzaamheden en komt er een functie vrij.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

4x per jaar komt het magazine De Vriendschap uit. Zo'n 

vier weken voor de verschijningsdatum vindt er een 

redactievergadering plaats waarin we als redactie de 

inhoud (content) gaan bespreken. We denken na over de 

onderwerpen die we willen brengen en daarnaast bekij-

ken we wat er binnen is gekomen qua content van de 

commissies. Het doel van de redactie is dat we artikelen 

brengen die gerelateerd zijn aan onze vereniging. We 

willen graag informeren én inspireren!

Als redactielid heb je de volgende taken:

• 4x per jaar neem je deel aan de redactievergaderingen. 

Daarbij werk je samen met de overige redactieleden.

• Je denkt actief mee over onderwerpen die we kunnen 

brengen. Heb je interesse om zelf aan de slag te gaan 

met een belangrijk vraagstuk, of heb je een idee voor 

een interview? Dan is daar altijd ruimte voor.

• 1x per jaar (meestal in het laatste kwartaal) vindt er een 

jaarlijkse vergadering plaats, waarin we het volgende 

kalenderjaar bespreken.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

In het kort hebben we je verteld wat deze functie 

inhoudt. We vertellen je er graag meer over.

Dus ben jij enthousiast en lijkt het jou leuk om mee te 

werken aan het magazine De Vriendschap?

Neem (vrijblijvend) contact op met de redactie.  

Zij vertellen je graag nog meer over deze functie.  

Stuur een e-mail naar redactie@bvkm.nl.

We hopen je snel te spreken! 

VACATURE
redactielid 

de vriendschap

maken.

• Reiskostenvergoeding (0,19 ct per km).

• Onkostenvergoeding. 

• De mogelijkheid om trainingen of cursussen te vol-

gen als je dat wenst.

• Een schat aan (nieuwe) ervaringen waar je veel profijt 

van zult hebben. 

• De mogelijkheid om kort mee te lopen met het 

bestuur als je serieus geïnteresseerd bent.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Ben jij enthousiast en spreken bovengenoemde  

aspecten jou aan? Neem (vrijblijvend) contact op met 

het bestuur voor een kennismakingsgesprek. 

Stuur een e-mail naar bestuur@bvkm.nl.

 

Heb je inhoudelijke vragen over het voorzitterschap? 

Neem dan contact op met Stephanie Hendriks.

Stuur een e-mail naar voorzitter@bvkm.nl.

De redactie van het magazine De Vriendschap is op zoek naar één (of meerdere) redactieleden. Het 

magazine komt 4x per jaar (elk kwartaal) uit en gaat naar alle leden en donateurs van de BVKM.
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Pygmalion & Golem
COLUMN

Het zou de titel van een kerstsprookje 

kunnen zijn, maar dat is het niet. Het heeft 

ook niets met Lord of the Rings te maken, 

maar wel met een bijna magische kracht. 

De kracht van verwachtingen.

W ie was Pygmalion? In de Griekse Mytholo-
gie was Pygmalion een beeldhouwer die 
verliefd werd op zijn eigen ivoren vrou-

wenbeeld, Galatea. De godin van de liefde, Aphrodite, 
bracht het standbeeld tot leven. 

Pygmalion-effect

Pygmalion is ook de naam van een toneelstuk van 
George Bernard Shaw, waarin een vrouwelijke bloemist 
leert praten als een dame. De boodschap? Dat mensen 
met geloof en inzet een ander kunnen veranderen. Dit 
wordt ook wel het Pygmalion-effect genoemd. Voor het 
eerst is dit beschreven door Robert Rosenthal en Leono-
re Jacobson aan de hand van een experiment met 
kinderen. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen leraren 
te horen dat een wetenschapper (Rosenthal) een zeer 
geavanceerde ‘Test van de Verborgen Verwerving’ heeft 
ontwikkeld waarmee hij kan voorspellen welke leerlingen 
de grootste sprongen zullen maken aankomend school-
jaar. De leraren weten niet dat het om een gewone 
IQ-test gaat en dat Rosenthal de uitslagen terzijde 
legt. Sterker nog, hij gooit een muntje op om te bepa-
len welke leerlingen de meeste ‘potentie’ hebben. Die 
verwachting spelen ze door aan de leraren, terwijl de 
kinderen hun score niet weten. 
 
De magische kracht van de verwachting doet haar werk. 
De leraren blijken de ‘slimme’ groep meer aandacht, 
complimentjes en hoopvolle blikken te geven, waardoor 

DOOR SOFIE VAN DER MEULEN

de kinderen zichzelf ook anders gaan zien. De jongste 
kinderen maken in slechts één jaar tijd een sprong van 
27 IQ-punten. De grootste sprong wordt gemaakt door 
jongens met een Mexicaans uiterlijk, de groep waar nor-
maliter het minste van wordt verwacht. Er zijn inmiddels 
honderden studies gedaan naar het Pygmalion-effect 
en keer op keer blijkt dat verwachtingen machtige 
wapens zijn. Helaas wordt deze geweldige wetenschap 
nauwelijks toegepast.

Hoe nachtmerries werkelijkheid  
worden: Golem-effect

Zoals verwachtingen werkelijkheid kunnen worden, zo 
kunnen nachtmerries dit ook. Hier komt het Golem-ef-
fect om de hoek kijken. Golem komt onder andere voor 
in een Joodse legende. Het was een beest dat werd 
geschapen om de stad Praag te beschermen, maar het 
veranderde in een monster. Mensen van wie we min-
der verwachten, kijken we minder vaak aan. We nemen 
meer afstand. We lachen ze minder toe. Er is niet veel 
onderzoek gedaan naar het Golem-effect, omdat het 
immoreel is om mensen op te zadelen met slechte 
verwachtingen. Er is wel een studie geweest, bekend 
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als The Monster Study, waarin weeskinderen in twee 
groepen werden verdeeld. Aan groep 1 werd verteld dat 
ze netjes praatten, terwijl groep 2 te horen kreeg dat ze 
stotteraars zouden worden. Meerdere kinderen hielden 
aan deze studie een levenslang spraakprobleem over... 

Kortom, het Golem-effect zorgt ervoor dat slechte 
leerlingen nog verder achterblijven en het is een van de 
manieren waarop racisme zijn werk doet: mensen van wie 
minder wordt verwacht, presteren minder goed, waardoor 
er nog minder van ze wordt verwacht en ze nog slechter 
presteren. Om ons heen kunnen we zowel veel Pygmali-
on- als Golem-effecten waarnemen. Op basis van onze 
verwachtingen maken we mensen groter of kleiner en 
slimmer of dommer. Hoe we dat doen? Door onze blikken 
en het wel of niet geven van aandacht aan iemand. 

Elkaar een kopje groter maken 
Gisteren luisterde ik op BNR naar een interview met 
Huub Stapel. Hij zei dat de kern van een goed huwelijk 
elkaar een kopje groter maken is. Dat vond ik een mooie 
uitspraak niet in de laatste plaats omdat het van toe-
passing is op alle menselijke relaties. Een gedachte die ik 
zeker wil omarmen in een tijd waarin mensen zich vooral 
lijken te richten op iemand een kopje kleiner maken als 

er fouten worden gemaakt. Laten we ernaar streven 
elkaar een kopje groter te maken door elkaar te helpen 
en aan te moedigen zodat meer mensen de persoon 
worden die ze kunnen zijn. 

Feestelijkheden 
Naast deze ‘kerstige’ gedachte heb ik ook nog een 
kerstcadeautje. In de vorige editie van De Vriendschap 
stond een interview met de Deense oprichtster van 
Customiety. Een modemerk dat basic dames- en heren-
kleding ontwerpt en verkoopt specifiek voor mensen met 
achondroplasie. Ik mag korting én een jurk (in maat M) 
weggeven aan jullie. 

Wil je zelf iets leuks uitzoeken in de webshop van Custo-
miety (www.customiety.com) dan krijg je met de code 
SOFIE15 15% korting op je bestelling. 

Wil je kans maken op de feestelijke ‘GOING OUT DRESS’ 
in de kleur ‘rosa’ (maat M)? Stuur mij dan vóór vrijdag 
14 januari een mail via redactie@bvkm.nl en als jij de 
gelukkige bent, krijg je bericht.

Met winters beeldmateriaal bij deze bijdrage wens ik 
iedereen hele fijne feestdagen toe!
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In de spo(r)tlight
VAN DE SPORTCOMMISSIE

De sportcommissie bestaat dit seizoen al 10 jaar en heeft in de loop van de jaren al vele 

activiteiten georganiseerd. In september hebben we onze 10e sportdag gehouden. In dit 

artikel stellen wij ons, als commissieleden, graag voor.

Folkert Klein

H ey allemaal, mijn naam is Folkert en ik ben 22 
jaar oud. Sinds 2013 zit ik in de sportcommis-
sie en dit doe ik al jaren met heel veel plezier. 

Wat mij motiveert bij de sportcommissie is dat ik samen 
met de andere sportcommissie leden het mogelijk kan 
maken dat kleine mensen samen kunnen sporten. Ik 
vind het ook heel leuk om een sportactiviteit vanuit een 
andere kant te zien. Dat je kan denken van: "Wauw, dat 
hebben wij samen gepresteerd."

Frontoffice Host
Dat ik het leuk vind om sporten te organiseren neemt 
natuurlijk niet weg, dat ik het ook leuk vind om zelf te 
sporten. Inmiddels hockey ik al 12 jaar bij Kampong waar 
ik speel in een team met mensen met een lichamelijke 
beperking. Ook ga ik soms naar de sportschool maar dit 
weet ik niet altijd te combineren met mijn werk. 
Naast de sportcommissie werk ik als Frontoffice Host 
bij een hotel in Amsterdam. Inmiddels woon ik ook al 
een half jaar in Amsterdam en ik heb het hier erg naar 
mijn zin. Verder hou ik erg van reizen, films kijken en 
met vrienden afspreken. Hopelijk tot snel op een van de 
sportactiviteiten!

Merel van Hoof

Hallo! In oktober 2019 ben ik, tijdens een com-
bitraining in Utrecht, gevraagd voor de sport-
commissie. In maart 2020 is Nederland voor 

een lange tijd in lockdown gegaan waardoor we niet 
veel konden organiseren. De sportdag van 2020 was 
een van de eerste activiteiten die ik heb mee kunnen 

maken als sportcommissie lid. Toch wel gek het zo zien 
vanaf de andere kant. Ik haal veel plezier uit het organi-
seren van sportactiviteiten voor de BVKM-leden. Voor-
dat ik bij de sportcommissie zat ben ik veel aanwezig 
geweest op de sportdagen en verschillende activiteiten 
die toen werden georganiseerd. 

Zelf sport ik bij een sportschool in de buurt, dit probeer 
ik 3 keer per week te doen (maar dat lukt niet altijd). 
Daarnaast loop ik graag met de hond in het bos of op 
het strand. Dit jaar ben ik begonnen met de studie toe-
gepaste psychologie in Eindhoven waar ik inmiddels ook 
op kamers woon. 

Manon Baljeu

M ijn naam is Manon Baljeu en ik ben 22 jaar 
oud. Sinds 2016 ben ik lid van de sport-
commissie en organiseer ik, samen met de 

sportcommissie, diverse sportactiviteiten voor jullie. Ik 
vind het uitdagend en leuk om verschillende activiteiten 
te organiseren, waarvan ik zie dat leden van de BVKM 
dit erg leuk vinden. Dat is dan ook een van de redenen 
dat ik bij de sportcommissie zit. De jaren daarvoor kwam 
ik ook altijd met plezier naar de jaarlijkse sportdagen. 
Daarnaast vind ik sporten ook erg belangrijk en haal ik 
er zelf ook altijd veel plezier uit. Ik geloof namelijk dat 
ieder mens op zijn of haar eigen manier in beweging kan 

DOOR  SPORTCOMMISSIE

Ik loop graag met de 
hond in het bos of op het 
strand.
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zijn en daar plezier uit kan halen. Of je nu klein of groot 
bent, alles is goed!

Baanzwemmen
Zelf sport ik ook. Ik doe minimaal 2x per week een wor-
kout. Daarnaast ga ik ook 1 a 2 keer per week baan-
zwemmen. Dat vind ik erg leuk om te doen! Tegelijkertijd 
zit ik ook in het laatste jaar van mijn studie hbo Logope-
die in Rotterdam. Voor mij komt er dus ook een span-
nend jaar aan. 

Voor de toekomst hoop ik nog meer diverse en uitda-
gende, maar vooral leuke sportactiviteiten voor jullie te 
kunnen organiseren. Door de COVID-19 situatie in ons 
land heeft dit een tijdje stilgelegen. Hopelijk kunnen we 
snel weer met elkaar sporten. 

Elise van Schöll

Hoi, ik ben Elise, sinds 2014 ben ik lid van de 
sportcommissie en sinds begin 2018 heb ik het 
stokje van sportcommissie voorzitter overge-

nomen. Een onderdeel zijn van de sportcommissie is voor 
mij een eer. Ik heb door de jaren heen veel geleerd en 
veel leuke mensen ontmoet. Het leukste daarvan vind 
ik dat ik leden door de jaren heen zie ontwikkelen en 
niet alleen op sportgebied maar ook op persoonlijk en 
sociaal gebied. Sporten verbindt en soms realiseer je dat 
pas als je langs de lijn staat op dat sportveld. Dit geldt 
niet alleen voor de leden maar ook voor de ouders. 

Het is niet altijd even makkelijk om een activiteit te 
organiseren en er zijn soms wat hobbels in de weg. Wat 
ik vooral geleerd heb de afgelopen jaren is dat het altijd 
goed komt en dat als een sportdag bijvoorbeeld voorbij 
is het mij zoveel voldoening geeft. 

Ervaring delen
Ik ben van jongs af aan veel met sport bezig en vind 
sporten ook heel belangrijk voor iedereen. Zelf zwem 
ik twee keer per week en ga één keer in de week met 
veel plezier naar de sportschool. Het is niet altijd even 
makkelijk om een goede sport te vinden die je leuk vindt 
of kan beoefenen en daarom deel ik graag mijn ervaring 
met anderen. 

Het afgelopen jaar hebben we helaas niet veel kunnen 
doen door corona en hopen dat we dit jaar meer dingen 
kunnen organiseren. Zeker met het oog op de WDG 
2023 in Keulen. Zie ik jou op de volgende sportactiviteit?

Lijkt het jou leuk om samen met ons sportactiviteiten 

te organiseren en wil je onderdeel uitmaken van de 

sportcommissie? 

Mail ons dan via sport@bvkm.nl en wie weet word jij 

het nieuwe sportcommissie-lid.

KOM JIJ OOK BIJ DE SPORTCOMMISSIE?
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Bezoek Nationaal 
Militair Museum

VAN DE WEEKENDCOMMISSIE 2021

Op zondag 19 september 2021 ging de 

BVKM naar het Nationaal Militair Museum 

(NMM) te Soesterberg. Dit culturele uitje 

maakte onderdeel uit van het BVKM-

weekend, maar geïnteresseerden konden 

ook alleen het museumbezoek boeken via 

de website van onze vereniging.

DOOR GERT JAN TER HEEGE

Wat was er veel te zien en te beleven.  
Zowel jong als oud waren makkelijk enkele 
uren zoet. Met meer dan 300.000 objec-

ten heeft het NMM de grootste militaire collectie van 
Nederland. Van vuurstenen pijlpunt tot hedendaagse 
straaljager. Het museum heeft een indrukwekkende en 
veelzijdige verzameling. 

Militaire verhalen
Er zijn speciaal voor de BVKM rondleidingen georgani-
seerd. Zo was er een groep leden die militaire verhalen 
te horen kreeg en was er een stoere junior-rondleiding 
voor families met kinderen. Natuurlijk kon je ook op 
eigen houtje het museum ontdekken.

Bunker '83
Tussen de rondleidingen door werd een heerlijke lunch 
geserveerd en aangesterkt konden wij het tweede deel 
van de dag tot ons nemen. Aan het einde van de mid-
dag was er voor de echte bikkels nog een escaperoom 
genaamd Bunker ’83. 
Opgedeeld in twee groepen speelden wij een spel ten 
tijde van de koude oorlog. Wij moesten allerhande 
opdrachten uitvoeren. Een spannend spel.

Het was een geslaagd uitje mede door de vriendelijke 
medewerkers van het museum.
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Oplossing

Sinterkerstennieuw
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N R E N I D K O S A M E N Z Ĳ N

R E T N I W W O R T E L A S C H

N E N Ĳ Z O R B U G W S N L A V

T N M E N A A M R W L E I R U R

A T O S O E , O H E E C E U P E

D E O T P H E O E U H L R M A I

V N B R A N C T W T I W Ĳ T L P

E G D I A J J S S N E T A K F A

N I L K R E C N E R E D E I L P

T E A J D H O T K R O O A R E K

S B A E U E N I K A B O E M P A

T G N I R E I S R E V R H S P P

Ĳ K V L R E T S T S R E K C A N

D E A K S E J T U A E D A C S I

R A R G A D S R A A J W U E I N
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WINTER
WIT
WORTEL

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

                        

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

Geef de oplossing uiterlijk 14 januari door 
per e-mail: prijspuzzel@bvkm.nl.

Vermeld naast de oplossing ook uw 
naam, adresgegevens en dat het 
prijspuzzel 4 betreft.

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

Kleurplaat
Deze editie willen we graag de jonge 
kunstenaars van de BVKM weer aan het 
werk zetten. Voor hen hebben we de 
kleurplaat uitgekozen.

We willen iedereen dan ook aanmoedi-
gen om met de kleurplaat aan de slag te 
gaan. 

Delen
Wij zijn benieuwd naar de kunstwerken, 
dus het zou leuk zijn als jullie de kleur-
plaat met ons willen delen. Maak een 
foto van de ingekleurde kleurplaat en 
post deze op de Facebookpagina van de 
BVKM.

Wij wensen je veel succes!

Redactie de Vriendschap





Algemene informatie

Bestuur

Regiocontactpersonen

ANGELIQUE VAN PEPPEN

JUDITH DEN ENGELSMAN

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

ANNABEL DE BOER

ANGELA TER HEEGE INGRID SUVEE

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

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
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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
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  Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Christian Leroux, Anneloes van der Lans, Claudia 
Grannetia, Merel van Hoof, Folkert Klein, Manon Baljeu, 
Elise van Schöll, Sofie van der Meulen, Ellen Brouns en 
Gert Jan ter Heege.

  Kopij voor editie 4

Lever de kopij aan voor: 26 januari 2022
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 onder 
andere 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.




