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Deel uw kennis!

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Wat	gaat	de	tijd	toch	snel,	dit	is	alweer	de	4e	jaargang	van	
ons	bulletin.	En	deze	keer	vraag	ik	daarom	maar	weer	eens	
aandacht	voor	het	belang	van	netwerken	en	delen	van		
kennis	en	ervaring.	En	daarvoor	is	het	verspreiden	van		
nieuwsbrieven	een	van	de	middelen.	

De	naam	van	ons	platform	is	niet	voor	niets	Breed		
Overleg	Plus.	Het	informeren	van	elkaar	is	de	manier	om	
onze	doelgroepen	van	dienst	te	kunnen	zijn.		
Zo	besparen	we	met	elkaar	tijd	en	voor	degenen	die	ons	
nodig	hebben	mogelijk	een	hoop	ellende.	

In	deze	BOB	vindt	u	een	uitnodiging	voor	de	netwerkbij-
eenkomst	over	Autisme.		

Breed Overleg Bulletin jaargang 4 nummer 1

oktober	2021
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Gast	in	deze	bijeenkomst	is	Judith	Visser,	schrijfster	en	ervaringsdeskundige,	wat	een	
mooie	combinatie	om	kennis	te	delen!

Ook	van	het	centrum	voor	levensvragen	hebben	we	weer	een	nieuwsbrief	ontvangen,	
deze	keer	kunt	u	via	de	link	de	alle	artikelen	lezen.	

Verder	brengen	we	graag	“Samen	brengen	we	mensen	met	een	beperking	in	beweging”	
van	MEE	onder	uw	aandacht.	Dat	bewegen	belangrijk	is	voor	onze	gezondheid	mag	alge-
meen	bekend	zijn.	Maar	dat	wil	niet	zeggen	dat	iedereen	ook	zelf	de	weg	weet.	Daarom	
is	de	aanpak	met	individueel	maatwerk	de	sleutel	tot	succes!

Bij	de	afdeling	burgerzaken	van	de	gemeente	Almere	zijn	voorzieningen	getroffen	voor	
doven	en	slechthorenden.	Heel	belangrijk	dat	er	aandacht	is	mensen	met	deze		
beperkingen.	Waar	we	de	mond	vol	hebben	van	een	inclusieve		SAMENLEVING	waarin	
iedereen	mee	moet	kunnen	doen	is	het	belangrijk	zaken	als	deze	goed	te	regelen.

Het	mantelzorgdebat	op	14	oktober	is	ook	uw	aandacht	waard.

En	dan	zijn	er	natuurlijke	nog	de	gebruikelijke	items,	Guusje,	toegankelijkheid	en	de	link	
naar	de	ASD	adviezen.				

Heeft	u	van	de	informatie	in	ons	Bulletin	weer	iets	opgestoken?	Weet	dan	dat	ook	uw	
ervaringen	voor	anderen	belangrijk	kunnen	zijn!

Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong,	

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter	BO+	
terug
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Uitnodiging Netwerkbijeenkomst  
Autisme Flevoland

 
Wanneer: Dinsdag	26	oktober	2021	                                 
 
Tijd: 14.00	–	17.00	uur
Plaats: De	Pijler, Ketelmeerstraat	90,	8226	JX	Lelystad
 
Op	26	oktober	organiseren	de	samenwerkende	partijen	rondom	autisme	in	Flevoland	
een	netwerkbijeenkomst.
 
Na	een	inspirerende	spreker,	Judith	Visser,	zijn	er	deelsessies.
De	deelsessie	worden	door	de	betrokken	organisaties	gegeven.
In	deze	sessie	is	er	aandacht	voor	verschillende	thema’s/kennis	en	ervaringen	worden	
uitgewisseld.
Thema’s	die	oa.	aan	bod	komen:	Prikkels!,	ouder(s)	met	autisme,	werkweb	autisme. 
 
13.30	uur	         	Inloop,	kiezen	van	een	deelsessie
14.00	uur	         	Opening	en	korte	inleiding	over	het	Autisme	netwerk	Flevoland.
14.15	uur	         		Lezing	van	Judith	Visser.
15.30	uur	         	Pauze
15.45	uur	         	Deelsessies	door	betrokken	organisaties
16.45	uur          	Plenaire	terugkoppeling
17.00	uur	         	Napraten	met	een	hapje	en	drankje
 
Aanmelden	kan	tot	20	oktober
U	kunt	zich	aanmelden	via	deze	link:
 https://forms.office.com/r/RFR2nCidyW
 
Kosten:
De	netwerkbijeenkomst	is gratis voor	medewerkers	en/of	ervaringsdeskundigen	van	
organisaties	die	aangesloten	zijn	bij	het	convenant.
(Dit	zijn:	Kwintes,	NVA,	Caritas	Urk,	Eduvier	Onderwijsgroep,	Het	Kompass,	Icare,	Car-
refour,	Triade/Vitree,	GGZ	Centraal(Emerhese),	‘t	Spectrum,	Therapeutisch	Centrum	
GGZ	en	MEE	IJsseloevers.)

Voor	anderen:	€	20,-	(indien	er	nog	plaats	is).

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Ben	u	(nog)	geen	covenant	partner,	maar	wilt	u	dat	wel	graag	worden?
Neem	u	dan	contact	op	met	Janine	van	Loenen,	coordinator	Autisme	Netwerk		
Flevoland,	via: j.vanloenen@meeijsseloevers.nl
 
Over	Judith	Visser:
Judith	Visser	is	schrijver	van	tot	nu	toe	dertien	boeken	en	een	reeks	korte	verhalen.		
Zij	won	tweemaal	de	prijs	voor	het	Beste	Rotterdamse	Boek.	
In	2008	was	zij	de	auteur	van	het	Rotterdamse	Boekenweek-
geschenk.	Een	deel	van	haar	werk	is	verfilmd,	verwerkt	tot	
toneelvoorstelling	en		
vertaald	in	het	Duits.	Met	haar	autobiografische	roman		
Zondagskind	(2018)	beleefde	zij	haar	doorbraak	naar	het	grote	
publiek.		
Zondagskind	werd	bekroond	met	de	Hebban	Literatuurprijs	
2018.
In	2020	verscheen	haar	meest	recente	roman	Zondagsleven:	
liefde	in	tijden	van	autisme.
Judith	woont	in	Rockanje	aan	zee,	waar	zij	werkt	aan	haar	nieuwe	boek.
 
In	deze	lezing	vertelt	zij	o.a.	over	opgroeien	met	autisme,	je	weg	vinden	in	het	leven,	en	
het	schrijfproces	van	een	boek.

 Met	vriendelijke	groet,
 
Netwerk	Autisme	Flevoland
MEE	IJsseloevers
Coordinator:	Janine	van	Loenen
M 	06	22	96	17	16
E  j.vanloenen@meeijsseloevers.nl
 
www.autismenetwerkflevoland.nl
 
NB:	Let	op	het	deelnemen	aan	deze	bijeenkomst	levert	geen	accreditatiepunten	op!
Na	aanmelding	zullen	we	u	verder	informeren	over	de	op	26	oktober	geldende	covid-
richtlijnen	vanuit	het	congrescentrum	de	Pijler.

terug
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Najaar 2021 , nr. 2 

Levenskunst  

Levenskunst is o.a. de kunst om je levensverhaal te 
vertellen, om daar zingevende vragen bij te stellen en om 
uit de antwoorden daarop je eigen levensbeschouwing 
samen te stellen. Wikipedia zegt over levensbeschouwing: 
een visie op het leven, wat het betekent, wat de waarde 
ervan is en hoe het geleefd moet worden. (https://
nl.m.wikipedia.org/wiki/Levensbeschouwing)  

Lastig aan deze definitie van levensbeschouwing is het 
woordje 'moet'. Moet er dan iets, wie bepaalt dat, en wat 
is goed? De bekende filosofen Socrates, Plato en 
Aristoteles bogen zich al over de vraag wat goed is en 
velen putten ervoor uit religieuze bronnen. 

Levenskunst vraagt een innerlijke dialoog over het goede, 
vraagt geestelijke verzorging van jezelf. Soms helpt het om 
daarover te spreken met een ander. Twee zien meer dan 
ŽŽn. Hiervoor kun je terecht bij het Centrum voor 
Levensvragen Flevoland. 

Veel inspiratie bij het lezen van deze Najaars-Nieuwsbrief. 
Frans Vrijmoed, Cošrdinator

1

Ontwikkelingen 

- Kleurrijk Flevoland, blz. 2 

- Training 3 grondhoudingen, 
blz. 3 

- Kringgesprek Vertrouwen, 
blz. 3 

Educatie 

- Aanbod Educatie, blz. 3 

- Workshop Levensvragen 
Signaleren, blz. 3 

Artikelen 

Impressie van een paar 
artikelen die op de website 
staan:     

1: Dankbaarheid als levensstijl, 
blz. 4 

2: De gereedschapskoffer,  
blz. 4 

Op www.cvl-ßevoland.nl/
berichten vind je nog meer 
artikelen

NIEUWSBRIEF 
Centrum voor Levensvragen Flevoland 

CvL Flevoland 

www.cvl-ßevoland.nl 

06-1517 1448 
(kantooruren)

Nieuwsbrief Centrum voor Levensvragen Flevoland

Hierbij	stuur	ik	u	het	tweede	nummer	van	onze	Nieuwsbrief	toe,	van	het	Centrum	voor	
Levensvragen	Flevoland.	In	dit	Najaarsnummer	is	er	aandacht	voor	de	Week	tegen	de	
Eenzaamheid,	met	een	activiteit	in	Almere	(dialoog-tafel	op	6	oktober,	zie	blz.	2).		
Verder	o.a.	informatie	over	2	nieuwe	trainingen	en	ons	educatie	aanbod.

We	verzorgen	4	keer	per	jaar	een	digitale	Nieuwsbrief,	het	volgende	nummer	zal		
december	2021/januari	2022	verschijnen.	

Er	komt	op	onze	website	(www.cvl-flevoland.nl)	nog	een	link,	zodat	mensen	hem	ook	
via	de	website	kunnen	lezen.	Tot	het	zover	is	kunt	u	hier	de	nieuwsbrief	lezen.

Alvast	hartelijk	bedankt!	

Met	vriendelijke	groet,	Marty	Bijsmans	(secretariaat	CvL	Flevoland)

Centrum	voor	Levensvragen	Flevoland
Werkgroep	Geestelijke	Verzorging	Almere
Netwerk	Palliatieve	Zorg	Almere
E:	wgvalmere@gmail.com,	T:	06	-	15	17	14	48

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/wp-content/uploads/2021/10/Nieuwsbrief-CvL-Flevoland-Najaar-2021.pdf
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S‡men brengen we mensen  
met een beperking in beweging 

We zijn op zoek naar mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden 
van een passende sport- of beweegactiviteit 

 
Wekelijks sporten in Nederland ruim 9,4 miljoen mensen. Dat is mooi, want sporten en bewegen 
is goed voor je gezondheid, je sociale contacten en je welzijn. Sporten en bewegen zorgt dus 
voor meer kwaliteit van leven.  
 
MEE in Beweging voor mensen met een beperking 
Helaas is voor mensen met een beperking de drempel om te kunnen sporten of bewegen vaak te 
hoog. Ze hebben baat bij de juiste individuele ondersteuning en toeleiding naar een passende 
sport- of beweegactiviteit. MEE zet zich hiervoor in*. We willen met MEE in Beweging mensen 
met een beperking motiveren om in beweging te komen en samen met de cliënt onderzoeken 
hoe eventuele drempels verkleind of weggenomen zouden kunnen worden.  
 
Individueel maatwerk is de sleutel 
We gaan graag in gesprek met mensen met een beperking. We motiveren en ondersteunen hen 
bij het vinden van passende mogelijkheden om te gaan sporten of bewegen in de buurt. We 
kijken wat iemand leuk vindt en kan, en zoeken daar een passende activiteit bij. Het kan daarbij 
zowel gaan om een georganiseerde sportactiviteit bij een sportclub of vereniging als een 
informele beweegactiviteit in een groepje of zelfstandig, zoals bijvoorbeeld wandelen of fietsen. 
 
Integrale aanpak 
Samen met de cliënt stellen we een persoonlijk plan op. Hierin worden de afspraken vastgelegd 
om de sport- of beweegactiviteit die de cliënt graag wil doen mogelijk te maken. Ook wordt 
hierin opgenomen wat de cliënt zelf (samen met zijn of haar eigen netwerk) kan doen en 
regelen. Daarnaast hebben we oog voor waar (nog) uitdagingen en drempels voor de cliënt 
liggen en hoe we daar samen en/of met anderen aan zouden kunnen werken. 
 
Is er meer nodig om lekker te sporten of te bewegen, dan bieden we ondersteuning bij het 
regelen daarvan. Denk bijvoorbeeld aan extra begeleiding, aanpassingen, hulpmiddelen of het 
onderzoeken van mogelijke financiële regelingen om tot een passende sport- of beweegactiviteit 
te kunnen komen. Ook kunnen we vrijwilligers, ervaringsdeskundigen of professionals 
aanhaken die kunnen ondersteunen in het traject. Alles met als doel om zoveel mogelijk 
mensen met een beperking in beweging te krijgen. 
 
Deelnemers gezocht 
Dit jaar willen we graag nog minimaal 100 mensen met een beperking in beweging krijgen. 
Deelname aan het traject MEE in Beweging is gratis. Ken jij iemand die baat kan hebben bij zo’n 
traject? Laat het ons weten. Want we willen graag samen met jou meer mogelijk maken voor 
mensen met een beperking.  
 
Aanmelden is mogelijk door te bellen met 088 633 0 633 of een e-mail te sturen naar 
info@meeijsseloevers.nl 
 
* We zijn ook medeondertekenaar van het Nationaal Sportakkoord. 

 
 
 
 
 

MEE sport

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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De gemeente Almere is toegankelijk voor doven en 
slechthorenden

Beste	lezer,	

Graag	willen	wij	met	u	en	uw	achterban	delen	dat	de	gemeente	Almere	nu	beter	toe-
gankelijk	is	voor	doven	en	slechthorenden,	alsmede	voor	mensen	die	veel	last	hebben	
omgevingsgeluiden	en	prikkels.

De	afdelingen	Burgerzaken	en	Sociaal	Domein	zijn	voorzien	van	hulpmiddelen	voor	
gesprekken	tussen	doven	en	slechthorenden	met	baliemedewerkers.
Ook	als	je	last	hebt	van	omgevingsgeluiden	en	prikkels	kun	je	hier	gebruik	van	maken.
	
Aan	de	balie	gebruiken	we	apparatuur	om	het	stemgeluid	van	de	medewerker	te	ver-
sterken	en	het	omgevingsgeluid	weg	te	filteren.
Via	een	(eigen)	koptelefoon,	ringleiding	of	aansluiting	op	eigen	gehoorapparaten	kun	je	
het	gesprek	dan	volgen.
Ook	kun	je	gebruik	maken	van	Teletolk,	wanneer	een	gebaren-	of	schrijftolk	voor	jou	
handig	is.
	
Hoe werkt het?

Bij	binnenkomst	in	het	Stadhuis	ga	je	naar	een	ontvangstmedewerker	in	de	centrale	
hal.	Onze	medewerkers	kennen	ook	een	paar	basisgebaren,	zoals	‘ik	ben	doof’	of	‘ik	
ben	slechthorend’.
Je	vertelt	dat	je	graag	gebruik	wilt	maken	van	de	hulpmiddelen.
Na	het	aanmelden	voor	de	afspraak,	loopt	de	medewerker	met	je	mee	naar	de	juiste	
balie!

Bekijk	het	filmpje	waar	een	Almeerder	het	loket	gaat	gebruiken!
https://youtu.be/zw7Al0xQvcU Burgerzaken.
https://youtu.be/AeWw72CM3V4 Sociaal Domein
 

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Op	de	foto	ziet	u	de	opening	van	de	loketcommunicatie	vanochtend	door	Wethouders	Froukje	

de	Jonge	en	Julius	Lindenberg.	Deze	foto	is	gemaakt	door	Feenstra	Fotografie.

	

Het	Guusje	brengt	de	hulpmiddelen	ook	goed	in	beeld,	voor	meer	Guusjes,		

zie www.almere.nl/inclusie 
	

Met	hartelijke	groeten,

Team	Inclusie

Gemeente	Almere

Bij	vragen	kunt	u	terecht	bij	14036

workshop

terug
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Iedere maand een ervaringsverhaal  
uit het Guusje boek.

Beste	lezer,

ViP	Almere	en	de	Gemeente	Almere	hebben	het		eerste	Guusje	boekje	met	12		
ervaringsverhalen	uitgebracht.	Het	zijn	allemaal	verhalen	uit	de	praktijk	van	alledag	en	
we	mogen	iedere	maand	een	verhaal	in	de	BOB	laten	zien.

Het	doel	van	dit	boekje	is	om	meer	begrip	te	kweken	bij	de	lezer	voor	mensen	met	een	
beperking.	Daar	horen	nadrukkelijk	de	onzichtbare	beperkingen	bij	zoals	bij	“Oordeel	
niet	te	snel”.

Er	zijn	nu	18	Guusjes.	Wilt	u	ze	allemaal	bekijken	dan	kan	dat	op	de	website	van	onze	
vormgever	www.geoffreycramm.nl/guusje
Er	zijn	ook	ansichtkaarten	op	A5	formaat.	Wilt	u	een	gratis	setje	ontvangen	dan	kan	
dat	ook.	Een	mailtje	is	voldoende.

Veel	leesplezier,	

ook	namens	de	ViP	werkgroep-Almere		
Fanny	Jager	en	Marjan	Heidstra.

De	afbeeldingen	en	overige	uitingen	van	Guusje	zijn	intellectueel	eigendom	van		Marjan	Heidstra	

(Werkgroep	ViP	Almere),	Geoffrey	Cramm	en	Gemeente	Almere.	

De	afbeeldingen	zijn	gratis	te	gebruiken	en/of	verspreiden,	voor	niet-commerciële	doeleinden	en		

voorzien	van	de	juiste	bronvermelding.	De	voorwaarden	kunt	u	hier	vinden	(PDF).

Wilt	u	de	Guusjes	in	een	hogere	resolutie	ontvangen,	laten	aanpassen	of	nieuw	laten	ontwikkelen	voor	

uw	gemeente.	doelgroep	of	campagne?		

Vraag	gerust	naar	de	mogelijkheden.	

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.geoffreycramm.nl/wp-content/uploads/2020/09/Guusje-Gebruiksregels-document-2020.pdf
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de politie. Ondertussen probeer ik een 
praatje met hem te maken om hem te 
kalmeren. 

Als de politieagent er is vertelt hij dat hij 
ook zo’n pak heeft in de kast. De agent 
kent de man en zegt tegen mij dat hij hem 
naar huis zal brengen. Hij is inderdaad 
een collega geweest…

Wie hij is? Hij is Fred, 73 jaar.

Ik sta bij een stoplicht. Aan de overkant 
staat een man. Hij kijkt wat verwilderd 
om zich heen. Als het stoplicht groen 
wordt, blijft hij staan. Mensen lopen 
tegen hem aan en hij krijgt boze blikken 
en scheldwoorden over zich heen. Ik 
zie hem in elkaar krimpen van angst en 
besluit ondanks mijn afspraak naar hem 
toe te lopen.

Op mijn vraag of alles wel goed gaat met 
hem, antwoordt hij dat hij het niet weet. 
“Ik weet niet meer waar ik ben, waar ik 
naar toe moet, hoe ik heet en waar ik 
woon. Weet u dat misschien mevrouw?”
 
Ik pak hem bij de arm en loop met hem 
naar een bankje, laat hem zitten en bel 

guusje

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Mantelzorg(ers), Goud waard? 

Hoe	kijken	we	hier	tegenaan	in	Almere?

Kun	je	als	professional/beroepskracht	mantelzorgers	altijd	op	waarde	schatten,	wat	
is	hiervoor	nodig?

Is	de	maatschappelijke	waarde	van	mantelzorg	te	meten	en	wat	hebben	we	eraan?

Een	debat	voor	mantelzorgers,	professionals,	politici	of	ander	geïnteresseerden.

Graag	nodigen	we	je	uit	voor	het	mantelzorgdebat	op	do	14	oktober	15.00	–	17.00	
uur	om	hier	met	landelijke	onderzoekers,	(zorg)professionals,	politici	en	vooral	met	
mantelzorgers	hierover	in	gesprek	te	gaan.	

In	de	bijlage	vind	je	meer	informatie	over	het	programma	en	aanmelden.

Aanmelden:	https://www.mantelzorgpleinalmere.nl/product/mantelzorgdebat-2021/	

Stuur	deze	informatie	gerust	door	naar	anderen	binnen	je	netwerk!	(Dank	je)

Zien	we	elkaar	14	oktober?!	

Met	vriendelijke	groet,	

Mirriam	Gransier

Consulent	Expertisecentrum	Mantelzorg

VMCA

E		m.gransier@vmca.nl

terug
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Mantelzorg(er),

Goud 
waard!? 

at

Kom naar het 
Almeers mantelzorg-

debat 
Do 14 okt 2021

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Programma en aanmelden:

www.mzpa.nl
mantelzorgplein almere

Met:
Jerien den Blanken 

onderzoeker ‘de waarde 
van mantelzorg’

Illya Soffer
directeur Ieder(in)

Mo Hersi
dagvoorzitter & comédian 

voor (jonge) mantelzorgers, 
professionals, politici

https://www.socialewegwijzeralmere.nl


www.socialewegwijzeralmere.nl

Ben je als mantelzorger goud waard voor 
diegene voor wie je zorgt? Hoeveel ben je 
waard voor de ander? Hoe ervaar je dat in 
het contact met organisaties? 
En kun je als organisatie/beroepskracht een 
mantelzorger altijd op waarde schatten, wat is daarvoor nodig? 
Wat is de maatschappelijke waarde van mantelzorg in Almere? 

We gaan hierover in gesprek tijdens het Almeers Mantelzorgdebat 
op donderdag 14 oktober, georganiseerd door de Vrijwilligers en 
Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) Speciale gast 
Jerien den Blanken, onderzoeker Ecorys/Mantelzorg NL, 
zal vertellen over het landelijk onderzoek ‘de maatschappelijke 
waarde van mantelzorg’. Is mantelzorg ook in geld uit te drukken? 
Wat is de waarde van mantelzorg voor formele (zorg)organisaties? 
Illya Soffer, directeur Ieder(In), vertelt hoe familieleden/zorgvra-
gers de mantelzorg(er) waarderen.
Daarna gaan we in gesprek over de betekenis van dit alles voor 
de Almeerse situatie. Dagvoorzitter en comedian Mo Hersi zal het 
geheel in goede banen leiden!

Je kunt deze middag in gesprek met mantelzorgers, professio-
nals, beleidsmakers en politici. Uiteraard ben je ook welkom als 
toehoorder. Na het debat is er ruimte om informeel na te praten, 
onder het genot van een hapje en een drankje.  
Ben je ook nieuwsgierig naar de waarde van mantelzorg in Almere? 
Aanmelden: www.mantelzorgpleinalmere.nl 

Info: VMCA, 036-5341404

Kom je ook?
Meld je dan aan op:
www.mantelzorgpleinalmere.nl
(zoeken op mantelzorgdebat) 

a

Mantelzorgdebat 2021 
Mantelzorg(er): Goud waard!? 

14 okt 2021
15.00 - 17.00 uur
Inloop 14.30 uur

Burgerzaal
Stadhuis Almere

https://www.socialewegwijzeralmere.nl


www.socialewegwijzeralmere.nl

Serie over toegankelijkheid: Wat heb jij nodig? 

Iedereen	wil	graag	meedoen	in	de	maatschappij,	maar	veel	consumenten	ervaren	
drempels.	In	deze	serie	helpen	mensen	met	verschillende	achtergronden	en		
beperkingen	verzekeraars	bij	de	(digitale)	toegankelijkheid	van	hun	producten		
en	diensten.		
	
Middels	deze	link	komt	u	bij	de	rubriek	Actueel	waar	u	rechts	de	nieuwe	blogs	van	deze	
serie	kunt	vinden.

ASD adviezen

Via	het	logo	kunt	u	op	hun	website	de	adviezen	van	de	ASD	nalezen.

Terug	naar	inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		29	oktober	2021	
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel
https://asdalmere.nl/
http://www.socialewegwijzer.nl

