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VOOR DE WIND!
Met de herfst komt de winter in

het jaar. Ik houd wel van wind en

Soms wel zwaar tegen de wind in,

zicht, voor menigeen een somber

zware wolkenluchten. In de polder

maar ook lekker met de wind mee.

jaargetijde. Voor mij zijn herfst en

waar ik woon, bij Gouda, is het elke

winter de mooiste seizoenen van

dag prettig wandelen of fietsen.
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Herfst en winter staan ook symbool voor warme
huislijkheid, lichten aan, samenzijn met vrienden én
vooruitkijken naar het volgende jaar.
Voor een organisatie als WIK is vooruit kijken naar het
komende jaar vanzelfsprekend. We zien dat het aantal
leden van WIK dat van De Kim gebruikmaakt een steeds
kleiner deel is van de gasten die het zorghotel ontvangt. Dat is een signaal waarover wij ons moeten
beraden. Voldoet het concept van de vereniging nog
wel en waar hebben de leden behoefte aan? Ook
denken we na over een aanbod dat nieuwe leden zal
aantrekken.
Het volgen van de resultaten van WIKVITAAL en De Kim
is een vast onderdeel van de beraadslagingen tussen de
besturen van WIK en De Kim. Het luistert allemaal erg
nauw. De bezetting in De Kim is goed en aan de inzet
van de medewerkers zal het niet liggen. Ook de
renovatie van ons mooie pand in Noordwijk zal gaan
bijdragen aan een mooie toekomst.
De vereniging en De Kim hebben 2015 met een positief
resultaat afgesloten. Met vertrouwen kijken we naar
2016 en we hopen dat 2017 net zo goed wordt: met
een gerenoveerd hotel dat aan de huidige eisen voldoet. Inmiddels wordt er in De Kim hard gewerkt aan
innovaties op het gebied van digitalisering, voeding,
ontspanning en gerichte herstelprogramma’s. Ook zijn
er contacten met ziekenhuizen en regionale huisartsenkoepels om nieuwe samenwerkingsverbanden
te smeden.
WIKVITAAL-leden kennen elkaar lang niet allemaal,
want het zijn individuen die hun contributie betalen en
aanspraak maken op de mogelijkheid van verblijf in De
Kim en tegenwoordig ook in enkele andere zorghotels
die zich hebben aangesloten. Donderdagmiddag
17 november om vier uur, in het Double Tree by Hilton
in Amsterdam, hebben we de gelegenheid elkaar te
spreken, bijvoorbeeld over de toekomstplannen van de
vereniging. Wij, het bestuur en directie van WIK hopen
u dan te mogen begroeten.
Tot ziens!
John Hekelaar
voorzitter
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Een bericht vanuit de
wereld van zorghotels
In Nederland komen steeds meer
zorghotels. Dat is op zich goed
nieuws, want hieruit blijkt de
groeiende noodzaak alsook de
bekendheid van het fenomeen
zorghotels. Maar hebben we het
over hetzelfde? De Kim en haar
relatie met de vereniging
WIKVITAAL is uniek. Alleen
Dennenheuvel in Hilversum kent
een soortgelijke verbinding.

Op onze rondreis door Nederland en inmiddels
ook daarbuiten, zien wij dat bijna elk zorghotel er
een eigen concept op nahoudt. De een richt zich
op zware revalidatie, de ander op lichte zorg. De
een profileert zich als zorginstelling, de ander als
hotel. De een doet het ‘erbij’ met zes kamers in
een zorgresidentie, de ander runt een accommodatie met zeventig hotelkamers voor herstelzorg.
Nieuwkomers hebben het niet makkelijk; ze
moeten aan allerlei eisen voldoen terwijl ‘de
markt’ nog klein en instabiel is. De Kim doet het
wonderwel goed, hoewel het aantal herstelgasten licht is afgenomen. Het feit dat een groot
hotelconcern als Van der Valk onze branche
instapt, zegt ook iets. Tevens komen er steeds
meer projectontwikkelaars, die hopen op een
snelle boterham. Ze komen vaak van een koude
kermis thuis, want het is nog een hele kunst om
een zorghotel rendabel te houden.
En dan het buitenland. We hebben inmiddels een
bezoek gebracht aan Duitsland en Denemarken
– twee compleet verschillend georganiseerde
landen als het gaat om zorg en herstel. De organisaties die we bezochten, komen overigens binnenkort voor een tegenbezoek. De uitwisseling
van informatie kan ons helpen. Er volgt nog een
bezoek aan Engeland en België en daarmee slui-

COLUMN
MARC VIETEN

ten we de rondreis af. We leren veel en doen nieuwe
ideeën op. Engeland is bijvoorbeeld koploper inzake
huisartsenzorg met verblijfsfaciliteiten. Iets waar we
in Nederland ook naartoe gaan.
We willen een klein Europees netwerk opzetten –
mede namens de stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels – ten behoeve van uitwisseling van kennis en ervaring.
De Denen liggen een jaar of vijftien op ons voor. Het
systeem van de gezondheidszorg aldaar is erop gericht mensen zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis
te houden. Alleen degenen die echt een bed nodig
hebben na onderzoek, een ingreep of behandeling
kunnen gebruikmaken van een ziekenhuisbed. Ze
hebben daar ruime patiëntenhotels opgezet die zelfstandig functioneren naast het ziekenhuis: mooie,
moderne gebouwen met een luxe hoteluitstraling en
heel veel ruimte. Ook voor familie en naasten. Aldus
wordt daar, in Denemarken, de brug tussen ziekenhuis en thuis vormgegeven. Hetgeen aantoonbaar
fijner, beter, goedkoper en efficiënter is. De gemiddelde ligduur in Deense ziekenhuizen is 2,8 dagen,
terwijl Nederland een gemiddelde heeft van 5,5 dag.
Dan is er die nieuwe ontwikkeling in Nederland
gaande: het eerstelijns verblijf, afgekort als ELV. Na
een kort verblijf in het ziekenhuis komt men direct
onder de hoede van de huisarts, die dan enkele bedden tot zijn beschikking heeft. Ook kan de huisarts

“De Denen liggen een jaar of vijftien op ons
voor. Het systeem van de gezondheidszorg
aldaar is erop gericht mensen zoveel
mogelijk buiten het ziekenhuis te houden.”
patiënten insturen ter observatie. Deze patiënten
hoeven niet per se naar een ziekenhuis, maar kunnen bijvoorbeeld ook naar De Kim. Wij willen op
deze ontwikkeling inspelen en hopen op toekenning
van dit type zorg. De Kim zal dan aan heel wat eisen
moeten voldoen, zoals de voorwaarden van een
zorginstelling en strikte regels m.b.t bestuur en
toezicht, verpleegkundige zorg, beschikbaarheid van
een klachtencommissie en een cliëntenraad. Inmiddels hebben wij een cliëntenraad geformeerd die
binnenkort voor de eerste keer bijeenkomt. Het doel
van die raad is mee te kijken naar de gasttevredenheid en waar nodig te adviseren ter verbetering van
de dienstverlening in De Kim.
Dit artikel zal worden vervolgd na ons bezoek aan
België en Engeland en de ontwikkeling van het
eerstelijns verblijf.
Marc Vieten
directeur-bestuurder De Kim
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Vernieuwde website De Kim
Binnenkort kunt u de vernieuwde website van De Kim bezoeken. Met nieuwe
fotografie, een nieuw introductiefilmpje, een betere presentatie van de
kamers en een chatfunctie. Ook zal er meer informatie beschikbaar komen
over het proces van reserveren. En natuurlijk kunt u als WIK-lid op onze site
zelf uitrekenen wat de verblijfskosten zijn. Of dat nu voor vakantie of een
herstelverblijf is. Om u een indruk te geven van de informatie volgt hier de
vernieuwde tekst ‘Zorgeloos Herstellen’:
Bij ons kunt u echt zorgeloos herstellen. De Kim ligt in de prachtige omgeving van duin en strand, op nog geen
twintig meter van de boulevard. Hier
vindt u klassieke en hippe strandpaviljoens waarvan een aantal het hele jaar
open is. Grand Hotel Huis ter Duin ligt
op loopafstand.
Ons hotel is van alle gemakken voorzien. Er is wifi, een eigen parkeerplaats
en bezoek kan altijd reserveren om
mee te eten. Wij koken elke dag lekker
vers en verantwoord. Op de vierde
verdieping kunt u meedoen aan

creatieve workshops of een yogales.
We hebben een knus binnen- en buitenterras. De kapper en schoonheidsspecialiste hebben hun salon in het
souterrain naast het restaurant.
Daar zit ook de fysiotherapie.
De hotelkamers zijn goed ingericht en
bieden voldoende ruimte. Twaalf
kamers hebben zeezicht en een balkon. Uw bed is elektrisch verstelbaar,
de badkamer is aangepast en er is een
alarmeringssysteem.
Ons zorgteam staat elke dag weer
voor u klaar. Een veilig gevoel om te
weten dat er ook ’s nachts een verpleegkundige aanwezig is (slaapwacht). Met onze zorg en aandacht –
van receptie tot fysiotherapie – kunt u
op een ontspannen manier werken
aan uw herstel. Daar gaat het volgens
ons om.

Zorghotel Van der Valk Tiel

sluit aan bij WIKVITAAL
Van der Valk in Tiel is recent gestart met 60 herstelzorgkamers en
professionele zorgverlening: 24 uur per dag 7 dagen per week, in
combinatie met warme hospitality. Gastvrije luxe zoals alleen Van
der Valk dat kan, met verpleegkundige zorg:
• 		wanneer u vanuit het ziekenhuis nog niet alleen thuis
kunt zijn;
• 		familieverblijf met gezinslid dat behoefte heeft aan zorg;
• 		wanneer u tijdelijk niet over eigen mantelzorg kunt
beschikken.
Van der Valk Tiel biedt een combinatie van gastvrijheid en herstel.
Met een breed aanbod aan diverse vitaliteitsdiensten zoals
fysiotherapie, podotherapie, psychologie en diverse andere
paramedische specialismen. In het restaurant genieten van
goede gerechten. Alles onder één dak.
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Gasten aan het woord
De heer H. Bleichrodt:
“Niet zo zeer zichtbare schade maar van binnen behoorlijk
gewond en gekneusd, was het voor mij heel erg nodig een plekje te hebben om veilig en rustig te herstellen. Ik heb dat plekje
gevonden. Zelf werkzaam in de gezondheidszorg zie ik en weet
ik hoe belangrijk de zorg is die hier geleverd wordt. Ik zal in mijn
netwerk een rondwandelende reclame zijn voor De Kim én de
vereniging WIK. Nu ben ik toe aan de volgende stap. Ik wil jullie
allemaal enorm bedanken. In één woord fantastisch!”

Mevrouw M. Rempt-Oliver:
“Dit sfeervol herstelhotel is een uitstekend adres! Alles wordt
eraan gedaan om het de gasten tijdens de dagen van hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Het personeel is bijzonder deskundig, vriendelijk en wanneer nodig tactvol. Iedere dag
worden we verwend met de heerlijke maaltijden uit de voortreffelijke keuken: bijzonder!! Nogmaals hartelijk dank.
Ik ga versterkt - geestelijk én lichamelijk - naar huis.”

Aangesloten zorghotels bij WIKVITAAL
De Kim (eigendom)
Rembrandtweg 2
2202 AX Noordwijk
T: 071 36 40 730
E: info@zorghoteldekim.nl

Udens Duyn			
Annaboulevard 6
5406 PZ Uden
T: 041 37 12 550
E: info@udensduyn.nl

Merlinde 			
Schorsmolenstraat 6			
4811 VP Breda
T: 076 75 13 000			
E: info@hotelmerlinde.nl

De Wartburg		
Kennedylaan 300
3533 KN Utrecht
T: 030 29 58 660
E: info@zorghoteldewartburg.nl

Vitassist Helmond		
Scheepsboulevard 2			
5705 KZ Helmond
T: 049 23 48 554
E: info@vitassist.nl

Van der Valk Tiel
Laan van Westroijen 10
4003 AZ Tiel
T: 034 46 22 020
E: tiel@valk.com
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Voor WIKVITAAL-leden hebben wij een leuk aanbod tijdens de
wintermaanden december, januari en februari.

WIK-WINTER
WONDERLAND
WIKVITAAL draagt ook nog eens eenmalig
10% van de kosten van een door u gekozen
arrangement. Buiten deze arrangementen
geldt 25% korting op een vakantieverblijf.

WIK-WINTER

Winterarrangement Zorghotel De Kim
Deze winter willen wij de leden verrassen met een
aantrekkelijk vakantieverblijf in De Kim.

Tijdens de feestdagen geldt een supplement van
25 euro p.p.p.n.

Tussen 15 december 2016 en 15 februari 2017
bieden wij een driedaags arrangement / 2 nachten.
Het driedaagse arrangement kost 260 euro,
inclusief 2 x ontbijt, 2x lunch en 2 x diner

Voor dit aanbod heeft De Kim een beperkt aantal
hotelkamers beschikbaar. Bel of mail daarom tijdig
om te boeken: T 071 364 0730 of
info@zorghoteldekim.nl

U kunt gratis deelnemen aan creatieve workshops
en strandwandelingen.
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WIK-WINTER

Winterarrangement Udens Duyn
Driedaags verblijf voor het bedrag van € 169,00 p.p.p.a. op basis van 2 personen.
• 2x overnachting inclusief ontbijt
• 2x lunchbuffet
• 2x 3-gangendiner
• gedurende hele verblijf koffie/thee inbegrepen
• gratis wifi

WIK-WINTER

Winterarrangement Hotel Merlinde
Wij ontvangen u graag tijdens de koude
wintermaanden in het gezellige, sfeervolle hotel Merlinde en bieden u een
comfortabele kamer inclusief een
uitgebreid ontbijtbuffet en een
winterse verrassing.
• 2 personen € 117,50 per kamer,
per nacht
• 1 persoon € 105,00 per kamer,
per nacht			

Deze aanbieding is geldig in december
2016 en januari, februari 2017.
Hotelreserveringen zijn afhankelijk van
beschikbaarheid en moeten vooraf
worden gedaan.
Reserveringen kunnen worden gedaan
via hotelmerlinde.nl of telefonisch via
076-7513000.

WIK-WINTER

Winterarrangement Van der Valk Tiel
Een heerlijk weekend in Van der
Valk Tiel in het teken van fit en
vitaal. Uw lichaam op een gezonde manier voeden met lekker
gezond eten, beweging en ontspanning.
Naast het heerlijke gezonde
eten, zijn er twee sportieve sessies per dag op het naastgelegen
idyllische eiland van Maurik.
Deze trainingen zijn een plezier
voor lichaam en geest. Tevens is

er een natuurwandeling mocht u
het even rustiger aan willen
doen. Tijdens het weekend krijgt
u informatie over gezond en
lekker eten. Een lang weekend
genieten in de prachtige
omgeving van Tiel.
• 2 x Overnachting in een
luxe kamer, op basis van
2 personen.
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2 x lunch

• 2 x 3 gangen diner met drankje
Data:
• 8-10 december 2016
• 12-15 januari 2017
• 14-16 april 2017
Boek dit mooie arrangement van
€ 284,50 voor WIKVITAAL-leden
€ 250,00 p.p
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WIKVITAALRECEPT

WIKVITAALTIPS

Heerlijke stamppot
op Italiaanse wijze

Jean
Tinguely

met courgette, rucola,
zongedroogde tomaat,
basilicum en walnoten

Ingrediënten
• 800 gr kruimige aardappels
• 1 courgette
• 1 potje zongedroogde tomaatjes
(op olie)
• 125 ml crème fraîche
• 1 blokje groentebouillon
• 250 gr spekblokjes of reepjes
• 50 gr walnoten
• 1 teentje knoflook, fijngehakt
• Scheutje olijfolie
• Zwarte peper
• Klontje boter
• Zakje rucola
• Verse basilicum
Bereiding
Kook de aardappelen in 15 min gaar.
Bak ondertussen de spekjes en voeg de
courgette en knoflook in kleine blokjes
toe. Laat de tomaatjes uitlekken en
snijd ook deze in stukjes. Voeg deze
toe aan de courgette en bak een paar
minuten mee. Giet de aardappelen af
en stamp ze fijn.
Schep een klontje boter en de crème
fraîche er door heen. Voeg dan de
spekjes, courgette-tomaat mengsel en
de walnoten toe. Breng de stamppot
op smaak met wat peper. Zout is vaak
niet nodig omdat de spekjes al vrij zout
zijn. Snijd wat blaadjes basilicum in
stukjes en meng deze door de stamppot. Verwarm de stamppot nog een
minuutje door en garneer met wat
basilicum of peterselie en voeg als
laatste de rucola toe.
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in Stedelijk
Museum
De Zwitserse kunstenaar Jean
Tinguely (1925–1991) speelde in de
jaren vijftig een grote rol in de ontwikkeling van de kinetische kunst.
Dit overzicht toont meer dan
honderd, merendeels werkende machinesculpturen, films, foto’s, tekeningen en archiefmateriaal. Te zien zijn de vroege draadsculpturen en reliëfs
waarmee hij de abstracte schilderijen van kunstenaars als Malevich, Miró
en Klee nabootst en verandert door ze in beweging te zetten.
1 oktober 2016 t/m 5 maart 2017 • Stedelijk Museum Amsterdam

Boeken
Hendrik Groen mag dan oud zijn,
hij is nog lang niet dood en niet
van plan zich eronder te laten krijgen. Toegegeven: zijn dagelijkse
wandelingen worden steeds korter
omdat de benen niet meer willen
en hij moet regelmatig naar de
huisarts.
Technisch gesproken is hij bejaard.
Maar waarom zou het leven dan alleen nog maar moeten bestaan uit
koffiedrinken achter de geraniums
en wachten op het einde? In korte,
ogenschijnlijk luchtige, maar vooral
openhartige dagboekfragmenten
laat Hendrik Groen je een jaar lang
meeleven met alle ups en downs
van het leven in een verzorgingshuis

in Amsterdam-Noord. Op de laatste
dag van het jaar zal het nog moeilijk
zijn om afscheid nemen van dit
charmante personage...
Nederland leerde Hendrik Groen
kennen door zijn dagboek Pogingen
iets van het leven te maken. Samen
met zijn vriend Evert en de andere
leden van de Oud-maar-niet-doodclub, probeert Hendrik zijn laatste
levensjaren in een verzorgingshuis
in Amsterdam-Noord zo aangenaam mogelijk te maken. Van tijd tot
tijd valt het Hendrik zwaar om de
moed erin te houden. Gelukkig
heeft hij de pen weer opgepakt. Met
de hem zo kenmerkende charmante, ironische humor neemt hij de
medebewoners, de directie, zijn
vrienden en de ouderdom in het
algemeen op de korrel, waarbij
hij zichzelf zeker niet spaart.

VOORDELEN LIDMAATSCHAP
• Financiële tegemoetkoming voor een verblijf in De Kim en andere zorghotels
(kijk voor het volledige aanbod op www.wikvitaal.nl)
• Voorrang bij een reservering;
• Vakantietarieven met 25% korting;
• Korting bij het afsluiten van een ziektekostenverzekering bij ACHMEA, VGZ;
• Het lidmaatschap is overdraagbaar aan partner, kind of kleinkind;
• Contributie op basis van uw leeftijd bij instap;
• Uw partner mag gebruikmaken van dezelfde rechten.
VERGOEDINGSREGELING HERSTELVERBLIJF
Na een verblijf in het ziekenhuis komt u in aanmerking voor korting op de verblijfskosten in een
aangesloten zorghotel. De financiële tegemoetkoming is afhankelijk van uw lidmaatschapsduur
en geldt voor maximaal 28 dagen per jaar. Komt u vanuit huis dan geldt de korting maximaal
21 dagen per jaar. De verblijfstarieven van De Kim voor 2017 zijn ten opzichte van 2016 met
enkele euro’s verhoogd door inflatie en een stijging van organisatiekosten. Uiteraard verandert
er niets aan het kortingspercentage waar u als WIK-lid recht op heeft. En WIK-leden hebben
voorrang op een reservering.
De zorgkosten vallen buiten de tarieven. Deze worden met een zorgindicatie betaald door uw
zorgverzekeraar. Heeft u een aanvullende polis afgesloten dan is de kans groot dat uw zorgverzekeraar ook een deel van het verblijf zal vergoeden. U kunt dit allemaal makkelijk uitrekenen op
de site van De Kim www.zorghoteldekim.nl. U kunt natuurlijk ook bellen en overleggen met
Fraukje Heintz. Ze is op werkdagen van half negen tot half vijf bereikbaar (071 364 0730).
DE KIM
De verblijfskosten in 2017 zijn op dagbasis, inclusief de kamer,
drie maaltijden, het volledige Kim-servicepakket en de nachtdienst.
• Kamer zonder balkon		
• Standaardkamer		
• Kamer met balkon 		

€ 175,00
€ 210,00
€ 235,00

Lidmaatschapsduur

Vergoeding WIKVITAAL*

0 tot 1 jaar

Geen verenigingskorting, wel een mogelijke korting van het zorghotel

1 tot 5 jaar

30% korting op verblijfskosten van een standaardkamer

5 tot 10 jaar

40% korting op verblijfskosten van een standaardkamer

10 tot 15 jaar

55% korting op verblijfskosten van een standaardkamer

15 jaar of langer

70% korting op verblijfskosten van een standaardkamer

*De vergoeding wordt berekend na aftrek van een eventuele vergoeding uit een aanvullende zorgpolis.

LEDENACTIVITEIT
Noteert u alstublieft de volgende datum:
Donderdag 17 november 2016: ledenborrel: 16.00 tot 18.00 uur
in het Double Tree by Hilton Oosterdoksstraat 4, 1011 DK Amsterdam
(naast het Centraal Station)
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WIKVITAAL Puzzel
Wilt u kans maken op een boekenbon?
Stuur dan de ingevulde puzzel vóór
8 januari 2017 naar:
Antwoordnummer 11019
2200 VC Noordwijk of mail naar:
info@wikvitaal.nl
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Onder de correcte inzendingen verloten wij
een boekenbon van € 20,00. Vele enthousiaste puzzelaars hebben ons de WIK-puzzel
uit het WIKVITAAL-magazine van mei 2016
toegezonden. Dit keer is de winnaar:
de heer T. Gunnewijk

Questionnaire
De afgelopen jaren daalt het ledenaantal harder dan het aantal nieuwkomers ook zien we minder
WIK-leden gebruik maken van De Kim. Voldoen onze doelstellingen dan nog wel in voldoende mate?
Om de vereniging een toekomst te bieden, moeten we wellicht ook nieuwe wegen inslaan.

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden?
Dat zou ons enorm helpen. De vragen staan op de website van WIKVITAAL (www.wikvitaal.nl)
Daar kunt u ze in een paar minuten heel gemakkelijk invullen.
U kunt deze kaart ook opsturen naar onderstaand antwoordnummer.
JA

NEE

Een keuze uit meerdere locaties in het land vind ik aantrekkelijk;

JA

NEE

ik zou graag gebruik willen maken van ondersteunende diensten zoals zorgadvisering
en korting op de aanschaf van zorgmiddelen;

JA

NEE

arrangementen in samenwerking met andere hotels vind ik interessant;

JA

NEE

graag ontvang ik regelmatig een aanbod van vitaliteitsproducten en diensten;

JA

NEE

ik wil kunnen kiezen voor financiële ondersteuning bij een herstelverblijf of
voor het bijdragen aan bepaalde zorgkosten zoals medicijnen en/of fysiotherapie;

JA

NEE

ik denk dat verschillende lidmaatschapsvormen met verschillende tarieven
meer leden kan opleveren;

JA

NEE

ik heb nog andere suggesties, namelijk:

Uw antwoorden nemen wij mee in de beraadslaging over de toekomst en wij zullen een terugkoppeling
geven in de volgende editie van het WIKVITAAL-magazine. Hartelijk dank! Marc Vieten, directeur WIK
U kunt uw antwoorden per post naar ons sturen òf invullen op onze website www.wikvitaal.nl
• WIKVITAAL Antwoordnummer 11019 2200 VC Noordwijk

VERENIGING WIKVITAAL AANVRAAGFORMULIER
Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de Vereniging WIKVITAAL
Naam: 									

man/vrouw

Adres:
Postcode:

Tel:

✄

Plaats:

E-mailadres:
Stuur het ingevulde formulier op naar:

WIKVITAAL Antwoordnummer 11019 2200 VC Noordwijk
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‘Je pense donc je suis´
Descartes

Vereniging WIKVITAAL | info@wikvitaal.nl | www.wikvitaal.nl
Rembrandtweg 2 2202 AX Noordwijk aan Zee | 071 364 0730
Dokwerk Communicatie
Formzet | REDACTIE Marc Vieten, Fraukje Heintz

ONTWERP & OPMAAK
DRUKWERK

