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Van de redactie
Beste lezers, 

Wat hebben we alweer kunnen genieten van 
warme dagen. Hopelijk zitten er nog velen in het 
vat om van te genieten. In deze periode staat de 
zomer op zijn hoogtepunt. Medewerkers gaan op 
vakantie en zullen weer met prachtige verhalen 
terugkomen om met jullie allen te delen. Want wat 
is er leuker dan op vakantie gaan? Uiteraard de 
voorpret en achteraf het delen van de geweldige 
foto’s en verhalen.

In deze editie zien jullie de vorderingen van de 
binnentuin. Wat wordt het mooi!

Kijkt Utopia al helemaal uit naar de kermis die  
in juli weer voor de deur staat. Hopelijk verblijd  
ik jullie met een leuke puzzel in plaats van  
de Boeken Top Drie. 

Lees vooral ook de oproep voor vrijwilligers,  
jullie zijn hard nodig en maken elke dag het  
verschil! Volop lees- en kijkplezier weer in deze 
editie dacht ik zo.

Hebt u zelf nog ideeën of suggesties, ze zijn  
van harte welkom.  

satijnhof@dewever.nl



Meer tevredenheid over  
toezicht in huiskamers Satijnhof
De ingezette verbeteracties, waaronder de 
prijswinnende draaicirkel met sferen, blijken 
te werken. Toezicht blijkt daadwerkelijk 
aanwezig (95%) en de tevredenheid bij familie 
is verbeterd van een 5 naar een 8!

Ondanks vele verbeteracties bleek er bij familie  
en medewerkers telkens ontevredenheid over  
het toezicht in de huiskamer. We hebben een 
Leancoach gevraagd ons te helpen een Kaizen  
te doen. Er is geobserveerd, gemeten en bij  
familie onderzocht wat hun tevredenheid zou  
doen toenemen. We ontdekten dat het niet enkel 
aanwezigheid van medewerkers is, maar vooral 
ook passende aandacht. In de observaties zagen 
we ook dat dit er niet altijd was. Bijvoorbeeld bij 
een escalatie met agressie heeft een medewerker 
alle aandacht te richten op de groep, maar  
tegelijkertijd bleek ze veel tijd kwijt te zijn met  
hulp inroepen. Of we zagen een onrustige sfeer  
ontstaan omdat familie te druk aanwezig was. 
Familieleden gaven aan niet goed te weten wat  
te doen als er spanning op een groep ontstond. 

Medewerkers en familie hebben een verbetertra-
ject uitgevoerd. Een van de verbeteracties is de 
ontwikkelde draaicirkel. Hierop is meteen de sfeer 
van dat moment in de huiskamer zichtbaar en op 
een poster is eenvoudig te zien waaraan je een 
sfeer herkent en wat dan te doen of te laten.

Inmiddels werken we er bijna een jaar mee.  
Tijd dus voor een resultaatsmeting met bovenge-
noemd mooi resultaat. Moet gezegd worden  
dat daarnaast de kwaliteitsgelden ingezet zijn  
op gastvrouwen die werken in de huiskamers.  
Dat draagt ook zeker bij! 

Uit de gesprekken en de observaties blijkt echter 
dat vooral ook de manier van toezicht houden  
erg verbeterd is. Medewerkers zijn zich meer 
bewust van de sfeer en zetten passende aandacht 
in. Familieleden en vrijwilligers waarderen de 
draaicirkel zeer. Het geeft hun handvatten in hoe 
binnen te komen op een huiskamer, in wat wel of 
juist niet te doen.

Als volgende stap denken we er over om de  
draaicirkel door te ontwikkelen naar een digitaal 
lijstje, te bedienen met een app vanuit de  
(toekomstige) smartphone. 

Mocht je geïnteresseerd zijn: het is te vinden  
op Kompas. Of neem contact op met Satijnhof.  
We vertellen er graag over!
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Activiteiten

Huisbingo 9 – 23 juli 
 6 – 20 augustus 
 3 – 17 september 

Kerkviering 4 juli 
 5 september 

Themaochtend 22 augustus 
geestelijk welzijn 19 september 

Communie uitreiken 8 juli 
 12 augustus 
 9 september 

miMakker Cato 5 – 19 en 26 augustus 
 2 – 16 en 23 september 

Accordeonist Peter 14 augustus 
 25 september 

Peuterproject 5 juli 
 2 augustus 
 6 september 

Nagelverzorging   maandag-, dinsdag-  
en woensdagochtend 

Biljartclub  maandagmiddag 

Spelmiddag  maandagmiddag 

Schilderclub dinsdagochtend 

Zingen  dinsdagavond 

Koersbal  woensdagochtend 

Muziek op de woning  vrijdagmiddag 
 



Even voor stellen - team Welzijn
Dit jaar is binnen Satijnhof een Team Welzijn 
samengesteld. Wij hebben een mooie uitdaging 
gekregen om mee aan de slag te gaan.  
Namelijk om voor de bewoners van Satijnhof 
met alle collega’s en vrijwilligers te komen tot 
een nog betere invulling van de dagbesteding 
en recreatie. Voor elke bewoner willen we elke 
ochtend, middag en avond aandacht in de vorm 
van een individuele activiteit of een groepsacti-
viteit binnen of buiten de woongroep.

Daarom is er op elke etage een medewerker 
Welzijn aangenomen om samen met de collega’s, 
vrijwilligers en familie meer aandacht te besteden 
aan het Welzijn van de bewoners. Daarnaast is er 
een medewerker Welzijn Algemeen aangenomen 
die samen met alle medewerkers van welzijn een 
team vormt.

De medewerker Welzijn Algemeen, die al langer 
op Satijnhof werkt, heeft de opdracht gekregen om 
de dagbesteding voor de bewoners met een VPT 
(bewoners die thuis zorg krijgen van Satijnhof) op 
te starten. U heeft ons vast al binnen Satijnhof 
rond zien lopen, graag willen wij hier van de  
gelegenheid gebruikmaken ons voor te stellen.

Jolanda Trommelen 
Ik ben sinds 15 april 2019 werkzaam als medewer-
ker welzijn op de woongroep Lamee. Samen met al 
mijn enthousiaste collega’s en vrijwilligers zullen we 
ons uiterste best doen om onze bewoners nog meer 
aandacht en een fijnere tijd te geven op Satijnhof.

Angelique Cuijpers 
Ik werk sinds de opening, zes jaar geleden, op 
Satijnhof op de woongroep Brodee. Ik vind het 
ontzettend leuk om creatief met bewoners bezig  
te zijn en om activiteiten te organiseren zoals 
uitstapjes. Samen met mijn collega’s van de  
woongroep en het nieuwe team Welzijn is hiervoor 

nog meer ruimte gekomen en daar gaan we  
zeker gebruik van maken!

Lois de Beer 
Sinds februari 2019 ben ik werkzaam als  
medewerker welzijn op de woongroep Cashmère. 
Samen met de medewerkers en vrijwilligers op de 
woongroep wil ik ervoor zorgen dat elke bewoner 
ieder dagdeel over zinvolle en plezierige activiteiten 
kan beschikken. Belangrijk hierbij is dat deze activi-
teiten aansluiten op de persoonlijke interesses en 
behoeften van de individuele bewoner. U kunt mij 
zo’n 20 uur per week vinden op de woongroep.

Els van Dooren
Ik ben verbonden aan woongroep Angora 3 en 
geef dagbesteding aan bewoners met een VPT.
Ik heb de verantwoordelijkheid rondom de  
activiteiten in ‘t Trefpunt zoals nagelverzorging, 
schilderen, geestelijk welzijn en themagroepen. 
Daarnaast zorg ik voor de huisbingo’s, themakoffers 
en ben ik contactpersoon van biljartclub, miMakker, 
koersbal, accordeonist en de Parochie. Ook werk ik 
als coördinator van vrijwilligers voor Satijnhof. 

Jolanda van Rijswijk
Ik ben sinds maart 2019 werkzaam als Welzijn 
Algemeen en gastvrouwencoach. Binnen mijn functie 
Welzijn Algemeen werk ik 12 uur per week op de 
woongroepen als gastvrouw, en 20 uur per week doe 
ik algemene activiteiten, netwerken in de buurt en De 
Wever en het coachen van de welzijnsmedewerkers 
en de gastvrouwen. Samen met het team Welzijn  
en alle andere collega’s en vrijwilligers willen we 
ervoor gaan zorgen dat de bewoners een zinvolle 
dagbesteding krijgen, rekening houdend met de 
individuele wensen en mogelijkheden. 

Spreek ons gerust aan voor vragen, ideeën  
of informatie 
Met vriendelijke groeten, Team Welzijn
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Ik heb altijd gehoopt dat ik de pollepel niet 
zou krijgen, maar nu ik hem heb gehad vond 
ik het toch erg leuk. 

Ik hoefde niet lang te denken met wie ik mee 
wilde kijken. Dat werd een aantal uren met onze 
planner Nicole! Wat dus erg interessant was en ik 
besefte dat er toch meer bij kwam kijken dan ik 
verwacht had. 

Petje af zoals zij met degene omgaat die niet 
tevreden zijn over het rooster en hierover hun 
beklag komen doen (wat ik ook wel eens deed  
en doe) en om het rooster compleet te krijgen. 

Ik heb er nu toch wel een iets andere kijk op 
gekregen. Het was erg leuk en gezellig, 

Nicole, nogmaals bedankt!!

•  Vrijwilliger op woning ouderen  
met lichamelijke problemen 
1 à 2 dagen (dinsdag – woensdag)  
in de week van 09.00 – 13.00 uur. 
Ondersteunen bij de maaltijden, opruimen 
huiskamer / keuken.  

•  Vrijwilliger voor het verzorgen avondmaaltijd. 
Een avond in de week van 16.00 – 18.30 uur. 
Koken van warme maaltijd voor en met 
bewoners van de woning. 

•  Vrijwilliger voor de nagelverzorging van 
ouderen met dementie 
1 à 2 dagen in de week (maandag – 
woensdag) van 10.00 – 12.00 uur. 
Bekend met manicure, affiniteit met doelgroep 
en kunnen samenwerken met andere vrijwilliger. 

•  Vrijwilliger die helpt bij de huisbingo. 
1 x in de 2 weken op dinsdagmiddag van 
14.00 – 16.00 uur. 
Bewoners halen/ terugbrengen naar woningen, 
ondersteunen bij bingokaart.  
Affiniteit met dementerende ouderen en 
kunnen samenwerken met de groep 
vrijwilligers.

Interesse?
Voor meer informatie
Els van Dooren, coördinator vrijwilligers Satijnhof.
T 013 – 583 29 06
E e.v.dooren@dewever.nl
 
Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.
Alvast bedankt voor uw interesse!

De Pollepel
Door José Verkooijen, gastvrouw Angora 1-2

Vacaturebank vrijwilligers Satijnhof
Satijnhof is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!

mailto:e.v.dooren@dewever.nl


Vanuit het promotieteam van de coördinator 
vrijwilligers De Wever, is een blije 
fotowedstrijd georganiseerd.

Met het thema `Maak van je vrije tijd, blije tijd. 
Maak beeldend waar jij blij van wordt’ hebben 
vrijwilligers verschillende foto’s opgestuurd.

Van de mooiste foto’s hebben we een  
reizende tentoonstelling gemaakt met  
10 fotolijsten. De bedoeling is om deze in  
2019 langs diverse locaties te laten gaan.  
Door deze tentoonstelling zal het bezoekers 
mogelijk inspireren om vrijwilligerswerk te  
gaan doen.

De hoofdprijs was een fotoshoot bij Frans Lahaye 
Fotografie, is inmiddels bij de desbetreffende 
vrijwilliger bekend gemaakt.

Vanuit Satijnhof is er niet gewonnen, maar de 
expositie komt te hangen in de hal van 21 oktober 
tot en met 17 november 2019.

Els van Dooren
Coördinator vrijwilligers Satijnhof

 

Op donderdag 3 oktober dit jaar  
is het weer zover!

Op deze dag zetten we de medewerkers in  
het zonnetje die hun jubileum vieren omdat  
ze zoveel jaar in dienst zijn van De Wever.

Houd deze datum dus vrij, noteer hem in je 
agenda zodat je er eventueel bij kan zijn!

Vanaf 13 uur ‘claimen’ we het Atrium op 
Koningsvoorde om deze te mooi te versieren. 

Rond half vier zullen de jubilarissen arriveren  
en houden we het officiële gedeelte, vanaf 
16.15/16.30 uur tot 17.30 uur is de receptie 
waarbij u als bewoners, medewerkers en of 
vrijwilligers de gelegenheid heeft om de 
jubilarissen te feliciteren. 

In augustus maken we op een poster bekend 
welke medewerkers dit jaar hun jubileum wensen 
te vieren.

Vooraankondiging  
fototentoonstelling

Aankondiging jubilarissendag, save the date
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Woensdag 29 mei was ik uitgenodigd  om met de 
bewoners van de woongroep Lamee naar het 
Safaripark Beekse Bergen te gaan. 

We hadden prachtig weer, goed gezelschap en 
een lekkere lunch.

Gelukkig gingen er een aantal familieleden mee 
voor de begeleiding en dat maakte het een 
geslaagde dag.

De bewoners hebben genoten, de begeleiding 
heeft genoten en de dieren hebben lekker lui  
naar ons gekeken. 

Een uitspraak van één van onze bewoners was: 
‘Het was een dag om niet te vergeten!’  
En daar doen we het dan toch voor. 

Ik vond het heel leuk om erbij te zijn en heb 
meteen mijn work-out gehad!

Beekse Bergen
Door Jolanda van Rijswijk
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Door Jolanda van Rijswijk

Op 4, 5 en 6 juni hadden we een wandel 
driedaagse georganiseerd voor iedereen die mee 
wilde lopen.

De eerste dag was nog even spannend wat het 
weer ging doen, maar gelukkig hebben we drie  
hele mooie avonden gehad. 

We vertrokken in groten getale en iedere dag 
gingen er meer bewoners mee.

Er was elke dag iets lekkers bij een drankje en  
de laatste avond hebben we er een feestavond  
van gemaakt. Iedereen werd ontvangen met een 
medaille en een snoepzak onder begeleiding van 
Peter de accordeonist. Iedereen heeft er van 
genoten en het is zeker voor herhaling vatbaar.

Het was een geslaagde wandeldriedaagse en ik wil 
ook alle familieleden, vrijwilligers, medewerkers en 
iedereen die meegeholpen heeft, hartelijk bedanken 
dat jullie er waren. Zonder jullie was het niet gelukt.

Wandeldriedaagse

Beekse Bergen
Door Jolanda van Rijswijk
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Hoera – Kermis!
Als het bijna zomer is in Tilburg, gaat dat 
gepaard met de grootste kermis van de 
Benelux!

Dáár kun je aan zien, dat het leven en de tijd 
vliegt! Zó ben je een dartel klein meisje en zó zit 
je er een beetje weemoedig over te mijmeren.

Weg dartelheid, maar benen die je helaas geen 
enkele dienst meer willen bewijzen.

We hadden levenslustige ouders en zeker een 
vader om uitgebreid kermis mee te vieren.

Nou, ik als klein meisje en tiener hoefden ze niet 
aan te sporen, ik was er dol op!

M’n jongste broertje evenzo. Mijn oudste broer 
was altijd op elk gebied al vroeg volwassen en 
had filosofische gedachten. Hoe kwam hij erop?

Hij wilde even in een paar dingen één keertje 
draaien, de rups bijvoorbeeld, maar verder vroeg 
hij liever zijn kermisgeld in zijn hand, wandelde 

de boekenwinkel binnen en ja hoor, er verscheen 
een hele stapel heerlijke jongensboeken op de 
tafel.

We hielden allemaal veel van lezen en al keken 
we bijna met afgunstige blikken, nee, de kermis 
er voor opofferen, dat was vooral voor mij teveel 
gevraagd!

Je begon natuurlijk op een prachtig wit 
schommelpaard in de draaimolen of een 
schitterend schuitje, dat nog wiebelde ook.  
Er volgden schuitjes en eendjes in heus water! 
Dan de rups in steeds stevigere vaart én een kap 
waar je onder verborgen werd met griezelmuziek.
Een spookhuis was ook niet weg, gillen bij het 
leven! En botsauto’s waar je net niet uitviel.
Het mooiste was voor mij de hooggaatie!
Die won ’t bij mij nog ver van de zweefmolen. 
Dat, uitzicht vér over de Heuvel en de hele stad.

Ik presteerde het menig keer om een paar maal 
achter elkaar te gaan. Ik voel nóg steeds de wind 
en de sensatie!
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Toen ik nog een klein meisje was en mijn ouders 
waren mee met een volle zak muntjes, kreeg ik 
bij iedere attractie er een in m’n hand gestopt. 
Ik was er handig in om de kwast eraf te trekken 
voor een gratis ritje.

Nou, nou, dan was ik verslingerd aan de 
trekbiljarts…..hoofdprijs?…vergeet het maar!

Ik was een ster in géén prijs, maar was er bijna 
verslaafd aan, wat zalig.

Kan helemaal aanvoelen, hoé iemand in een 
casino verslaafd kan worden.

En dan een zalig ijsje, liefst uit Italië, die waren er 
héél veel in mijn jeugd. Lekkere oliebollen en ook 
een keertje paling eten.

Enkele keren, zeker door Pappa, loten aan de 
lotenkraam van Ome Jaap!

En heel die geschiedenis herhaalde zichzelf 
uiteraard toen we zelf kinderen hadden.
Op vakantie gaan was verrukkelijk, bos, zee of 
later buitenland, maar kermis proeven konden we 
niet missen!

En nu, met krakkemikkige benen voor de tv en 
Omroep Brabant aan.

Het nostalgische gevoel binnenhalen, wel met 
een schaal oliebollen. Kriebel voor het draaien, 
laat ik nu de kans maar aan jonge benen over, 
jammer!

Maar in m’n hart heeft Carnaval het niet kunnen 
verslaan….nee, leve de kermis!

UTOPIA

(Geniet er een beetje losbandig van, het leven 
gaat zo snel!)



Een mondig stukje

Binnentuin Satijnhof
Door Diana Vermeulen

De afgelopen maanden hebben we als team 
Satijnhof een positieve ontwikkeling 
doorgemaakt wat betreft de mondzorg bij 
onze bewoners. Het streven was op iedere 
afdeling een aandachtfunctionaris Mondzorg 
te hebben die samen met de teams kijkt naar 
de kwaliteit van mondzorg en de soms lastig 
aan te bieden mondzorg bij onze bewoners te 
verbeteren. Dit is gelukt.

Het verbeteren van de kwaliteit van mondzorg
Een grote uitdaging, maar inmiddels kunnen we 
zeggen zeer positieve reacties te krijgen vanuit 
diverse hoeken. Eén van de mooiste complimen-
ten van de afgelopen maand is gekomen van een 
mondhygiëniste die voor haar afstudeerproject 
negen dagen met ons mee heeft gekeken. 
Onze kennis blijkt veel groter te zijn als wij hadden 
gedacht en de wijze waarop wij de zorg verlenen, 
met de enorme hoeveelheid liefde en passie is 
hetgeen zij mee neemt in haar toekomstige werk 
met kwetsbare ouderen.

Om te zorgen dat wij doorgroeien in hetgeen waar 
wij goed in zijn en waarin wij willen verbeteren zal 
er bij iedere groep nieuwe leerlingen een klinische 
les worden gegeven. 

Daarnaast zal iedere medewerker klinische lessen 
aangeboden krijgen om de kennis up-to-date te 
houden en om te sparren met elkaar.

De aandachtfunctionarissen verzamelen informatie 
die de mondzorg ten goede komt en deze delen zij 
door het jaar heen op verschillende manieren met 
de teams.

Rest mij aan het eind van dit Mondig stukje ieder-
een te bedanken voor de geleverde inzet.
Mede dankzij jullie is mijn kwaliteitsverbeterplan 
een succes te noemen.

Bedankt Ellen Kramer-Fischer

Eind mei, begin juni zijn de mouwen opgestroopt 
om het ontwerp van de binnentuin te realiseren.
Zeker twee volle kuipwagens met zwart zand  
zijn verreden om de plantenbakken te vullen.
Het ziet er al mooi uit, zeker als je vanuit de  
bovenaanzicht kijkt zie je het plan werkelijkheid 
worden.

Werd er geen hand uitgestoken, dan zeker wel 
een pootje door Beertje, het hondje van Nanno 
van der Laan en nog een ander ‘zwart-wit’ hondje 
(helaas geen naam bekend). Of dit daadwerkelijk 
tot echt werken heeft geleid of enkel een prettige 
afleiding heeft geboden vragen we ons af.
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A3 (Lean) met gastvrouwen van De Vleugel, 
Koningsvoorde en Satijnhof
In oktober 2018 ben ik door het management 
van de De Vleugel, Koningsvoorde en Satijnhof 
gevraagd om eens te kijken naar het probleem 
van te veel tijd kwijt zijn met de bestelling van 
boodschappen en maaltijden door de 
gastvrouwen van bovengenoemde locaties.

De vraag is gekomen omdat ik in juli 2018 de 
opleiding Greenbelt (lean) heb afgerond.

Ik ben vanuit de vraag eerst met een aantal 
gastvrouwen om tafel gegaan om te horen wat 
voor problemen hun ervaren tijdens het doen  
van de bestelling voor de boodschappen en 
maaltijden bij firma Van Hoeckel. Dit omdat ik zelf 
het systeem niet tot nauwelijks gebruikte. Nadat 
ik deze informatie verzameld heb ben ik gaan 
kijken welke problemen ik het beste en makkelijk-
ste kon aanpakken.

Hiervoor heb ik ook besloten contact te zoeken 
met Firma Van Hoeckel om eens te horen hoe het 
systeem in elkaar zit en wat er allemaal staat te 
gebeuren. Tijdens dit gesprek bleek dat er een 
nieuw bestelsysteem zou komen bij Van Hoeckel. 
Ook heb ik toen te horen gekregen dat er een 
klantenteam beschikbaar is voor iedereen die 
werkt met het bestelsysteem van Van Hoeckel.

De tussentijds opgedane informatie heb ik  
opnieuw gedeeld met de gastvrouwen van de 
locatie zodat er meer duidelijkheid was en ze te 
allen tijden iemand konden benaderen voor hulp.

Nadat dat allemaal is gaan lopen ben ik letterlijk 
met de gastvrouwen mee gaan kijken in het 
proces van bestellen. Hieruit zijn wat bevindingen 
gekomen die ik ook teruggekoppeld heb naar de 
gastvrouwen om het proces van bestellen te 
verbeteren en versnellen.

14

H G G N I D A L M L V

C E N O Z L A A N A K

S A I A E W D R S N W

I N P B G D I L R D A

T O E A E R U N IJ M T

U C I N C I O T S E E

A N D E S I R O D T R

N A R D I A T N D E P

M R E T A W E E Z R E

G U V V A R E N I S I

R T R A N S P O R T L
 

ANCON
CAPACITEIT
DOORGANG
KANAALZONE
LADING
LANDMETERS
MADDENDAM
NAUTISCH
SLUISDEUR
TRANSPORT
VAARTIJD
VAREN
VERDIEPING
WATERPEIL
WINST
ZEEWATER 

Puzzelt u mee?

Streept u de woorden 
weg, horizontaal, 
verticaal maar ook 
diagonaal. 

Oplossing  

Naam  

Afdeling  

Appartement  
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In juni 2019 heb ik mijn A3 voor gelegd aan het 
management van de drie locatie met daarin mijn 
bevindingen en behaalde resultaten.

Een ding dat ik geadviseerd heb is om alle  
gastvrouwen en horecamedewerkers een  
inspiratiedag te laten hebben bij de Sligro  
Food Groep/Van Hoeckel. Deze dag gaat in  
het najaar gepland worden, hierover gaan jullie 
via het management verder informatie krijgen. 

15BLAD’TZIJDE

De Tilburgse Kermis
viert u in de Patroon

 
Donderdag 18 juli  
Kermisbingo 
Aanvang 19.30 
Zes rondes € 6.00 
  
Zaterdag 20 juli 
Fancy Fair Satijnhof 
Muzikale begeleiding 
Accordeonist Peter Weijters 
Aanvang 14.00 – 16.00 uur 
 
Woensdag 24 juli 
Kermismiddag met dj Ron 
Aanvang 14.00 – 16.00 uur 
Toegang Gratis 
 
Zaterdag 27 juli 
Muziekmiddag PaBaRiKo 
Aanvang 14.00 – 16.00 uur 
Toegang Gratis 
 
Van 18 juli tot 28 juli 
 Broodjes 
 Broodje Paling    € 3.95  
 Broodje Haring   € 2.95  
 Warm 
 Kip- of varkensschnitzel 
 Geserveerd met frietjes en rauwkost 
 € 5.95 
 Zoetigheid  
 De kar met kermissnoepgoed
 en zuurstokken staat ook dit jaar
 weer in de Patroon

Kermisprogramma Satijnhof 
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