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Uit de onderbouw
Speeltuindag
Gisteren hebben de kinderen weer heerlijk kunnen 
spelen bij speeltuin de Pol. Dit jaar was het extra spe-
ciaal want tegelijkertijd werd ook de verjaardag van alle 
onderbouw leerkrachten gevierd. Wat een feest! We 
hebben genoten van al het lekkers en de leuke speel-
toestellen.

Ouders: bedankt!
Afgelopen week hebben wij veel hulp gehad van ouders 
die kwamen helpen bij de jaarlijkse schoonmaak. Het 
ziet er weer schoon uit en het ruikt heerlijk. Dit wordt 
altijd enorm gewaardeerd, dus ouders ontzettend 
bedankt!! 

Afscheid oudste kleuters
Morgen is het zo ver; de laatste schooldag van dit 
schooljaar. We hebben hard gewerkt het afgelopen jaar 
dus we zijn toe aan vakantie. Voor de oudste kleuters is 
het extra speciaal, zij nemen afscheid van de groep en 
starten na de zomer in de middenbouw. Spannend maar 
ook erg leuk! 

Verder wensen wij u allemaal een hele fijne vakantie  
en dan zien wij u in september weer fris en fruitig  
tegemoet. 

Groetjes van Esther, Tilly, Melinda en Karin.

Uit de middenbouw
Verjaardagen
Afgelopen woensdag hebben Mirjam, Roos, Ilja,  
Suzanne en Moniek met hun eigen groep hun verjaar-
dagen gevierd. Elke groep heeft haar eigen programma 
gevolgd met onder andere een heerlijke traktatie en 
allerlei leuke spelletjes. Bedankt voor de lieve verrassin-
gen! 

Helma en haar groep hebben deze gezellige dag nog in 
het vooruitzicht voor aanstaande vrijdag.

Musical groep 8
Na wekenlange glimpen te hebben opgevangen van 
groep 8 kinderen die aan het oefenen waren, gaan we 
donderdagmiddag hun musical bewonderen. We zijn 
natuurlijk heel benieuwd!
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Laatste schooldag
Vrijdag mogen alle kinderen een spelletje van thuis 
meenemen. Om 12.00 uur start de vakantie voor alle 
kinderen!

Bijna vakantie
We hebben deze laatste week natuurlijk nog gewoon 
gewerkt en daarnaast alvast schoonmaak- en opruim-
klusjes in de klas gedaan, zodat we in het nieuwe 
schooljaar meteen aan de slag kunnen met een nette 
klas en mooi (geordend) materiaal. Bovendien zijn dit 
soort klusjes leuk om te doen en tegelijkertijd heel 
leerzaam; zoals het verantwoordelijk zijn voor jouw/
jullie klusje, samenwerken, het bedenken van een plan 
van aanpak van je klusje en vaststellen of je materiaal 
compleet is en natuurlijk de leerstof nog eens herhalen. 
Misschien ook een leuk en gezellig idee voor klusjes 
thuis!

We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie en 
een goede start in het nieuwe schooljaar!

Uit de bovenbouw
Afsluiting thema Middeleeuwen
De afgelopen weken hebben we ons ondergedompeld 
in het Middeleeuwse leven. Hoe leefden de mensen 
toen? Hoe kon je ridder worden en wat waren dan 
je taken? Hoe zag het leven in een kasteel eruit? De 
kinderen hebben ook veel woorden geleerd uit deze 
tijd: horigen, gilden, chirurgijn, schout, schildknaap,  
leenheer, beul, etc. Het is een tijd die behoorlijk tot 
de verbeelding spreekt en de kinderen zijn er dan ook 
helemaal in op gegaan. Dit thema is afgesloten met een 
Open Podium waar alle klassen iets hebben gepresen-
teerd.

Als u de laatste week tijd heeft, is het leuk om eens 
langs de klas van uw zoon/dochter te lopen om te 
kijken naar wat er allemaal gemaakt en gedaan is.

Zomerfeest
Uit de onderbouw
Vorige week woensdag was weer het 
jaarlijkse zomerfeest met als thema 
“Aan de Basis got talent” en wat een 
talenten hebben we gezien! Dansers, 
zangers, sporters en dichters allemaal 
bij ons op school. Tussendoor heb-
ben we heerlijk kunnen genieten van 
al het lekkers wat er te koop was en 
fijn kunnen spelen bij een van de vele 
spelletjes. Ondanks het regenachtige 
weer was het toch een groot succes!

Uit de middenbouw
Vorige week hadden we met de hele 
school zomerfeest. Er was van alles 
te doen, zoals; springkussens, storm-
baan, minigolf, stokvangen, sjoelen, 
schminken enzovoort en allerlei lek-
kere versnaperingen zoals een ijsje, 
broodje worst, poffertjes, muffins en 
verschillende soorten drankjes. Ook al 
zat het weer niet helemaal mee, dat 
kon onze pret niet drukken. Bij de Aan-
de-Basis-got-talent-show kon je het ge-
juich in de verte horen. En terecht; wat 
een talenten! We zijn super trots op de 
deelnemende zangeressen, dansers, 
danseressen en acrobaten.



Workshop programmeren
In juni en juli hebben groepjes kinderen uit de boven-
bouw meegedaan aan een workshop programmeren. 
Deze workshops werden gegeven door Bastian Schilde-
rink (een ouder van onze school). De kinderen waren 
erg enthousiast en we bedanken hierbij dan ook Bastian 
voor zijn inzet, tijd en energie!

Gymlessen volgend schooljaar
Volgend schooljaar krijgen de kinderen uit de tussen- 
en bovenbouw gymles op maandag en vrijdag. Dat 
betekent dat we meteen op maandag na de zomer-
vakantie gaan gymmen. Denkt u aan het meegeven  
van de gymspullen (t-shirt/broekje of gympakje en 
gymschoenen)?

Uit de rekengroep
Bij deze Basis in Beeld vindt u het blad Rekenen met 
speelkaarten. Een gezellige manier om in de vakantie 
het rekenen te onderhouden. Het enige wat u nodig 
heeft: een pakje speelkaarten.

Veel reken- en vakantieplezier gewenst!

Schoolgids 2019-2020
Voor het komende schooljaar wordt de schoolgids  
in een nieuw jasje gestoken. Deze zal er meer als  
een magazine/glossy uit gaan zien. Een deel van de 
informatie kunt u straks vinden op onze website  
www.aandebasis.nl en een deel kunt u terugvinden  
in het magazine. Daarnaast vertellen ouders, kinderen 
en leerkrachten een stukje over zichzelf en hun betrok-
kenheid bij ons op school.

De eerste interviews hebben plaatsgevonden en deze 
week ronden we de laatste interviews af. Na de zomer-
vakantie verwachten wij het magazine af te ronden.

Het voorlopig activiteiten overzicht vindt u als bijlage  
bij deze Basis in Beeld. Het definitieve activiteiten over-
zicht ontvangt u na de vakantie.

Aanmelding leerlingen
De afgelopen tijd hebben we weer veel nieuwe aan-
meldingen binnengekregen. Voor kinderen die geboren 
zijn in 2015 geldt een wachtlijst, deze kinderen kunnen 
wij niet meer plaatsen. Voor kinderen geboren in 2016 
is nog wel ruimte, maar ook hier stromen de aanmel-
dingen binnen.

Heeft u uw zoon/dochter al ingeschreven? Laat het ons 
snel weten of vraag het even na bij Brenda van Beek, 
administratie@aandebasis.nl.

Oproep bestuur
Vacature lid “toezichthoudend bestuur”
Stichting Montessorischool Veenendaal heeft een  
eigen bestuur. We maken geen deel uit van een groot 
geheel met een bestuur op afstand. Ouders van leerlin-
gen hebben zitting in ons bestuur en zo direct invloed. 
Het bestuur bestaat uit ten minste zes personen en 
kent een algemeen bestuur (toezichthoudend) en een 
dagelijks bestuur (uitvoerend). De directeur maakt deel 
uit van het dagelijks bestuur en voert de titel directeur/
bestuurder.

In verband met het aanstaande afscheid van één lid zijn 
wij op zoek naar ouders met een achtergrond gericht 
op gebouwen beheer en algemene zaken die graag een 
maatschappelijke functie bij onze school willen betrek-
ken. Het betreft hier een functie op vrijwillige basis.
Wat houden de toezichthoudende werkzaamheden in:

 Het algemeen bestuur houdt toezicht op de uitvoer-
ing van de taken en de uitoefening van de bevoegd-
heden door het dagelijks bestuur. Het toezicht be-
staat in ieder geval uit de volgende onderwerpen:
- Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag 

en het strategisch beleidsplan.
- Het toezien op de naleving door het dagelijks 

bestuur van wettelijke verplichtingen; de Code 
Voor Goed Bestuur en de afwijkingen van die 
code.

http://www.aandebasis.nl
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=


- Het toezien op de rechtmatige verwerving en 
de doelmatige en rechtmatige bestemming en 
aanwending van de middelen van de school 
verkregen op grond van de Wet op het primair 
onderwijs.

- Het aanwijzen van de accountant die verslag  
uitbrengt aan het algemeen bestuur.

- Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de 
uitvoering van de taken en de uitoefening van de 
bevoegdheden zoals hierboven beschreven in het 
jaarverslag.

- De organisatie en haar performance.
- Het werkklimaat en de kwaliteit van de mede-

zeggenschap.
- Belangrijke externe ontwikkelingen.
- De relatie met de belangrijkste belanghebbende 

en de externe reputatie.

 Bij het uitoefenen van deze taak richt het algemeen 
bestuur zich naar het belang van de schoolorganisa-
tie en het belang van de samenleving.

 Het algemeen bestuur geeft het dagelijks bestuur 
gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als 
klankbord ten behoeve van het dagelijks bestuur.

 Een lid van het algemeen bestuur voert jaarlijks 
samen met de voorzitter een functioneringsgesprek 
of beoordelingsgesprek met de directeur/bestuur-
den.

Met betrekking tot de tijdsbesteding van deze func-
tie kan er worden uitgegaan van ongeveer 5 uur per 
maand. 

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen 
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met René 
Derksen (directeur-bestuurder) of John van Gurp  
(voorzitter) of mailen naar bestuur@aandebasis.nl. 

Ouderbijdrage 2019-2020
Eind augustus ontvangt u van ClubCollect de uitno- 
diging tot betaling van de ouderbijdrage. ClubCollect  
is een online facturatiemodule die onze school onder-
steunt bij het innen van de ouderbijdrage. 

Hoe werkt het precies?

1. Voor komend schooljaar ontvangt u van Club-
Collect een betaalverzoek met een link naar uw 
persoonlijke pagina per e-mail. Mocht deze mail niet 
aankomen, dan ontvangt u het betaalverzoek via 
sms of per brief.

2. Op uw persoonlijke betaalpagina kiest u of u betaalt 
in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, 
namelijk iDeal, automatische incasso of bankover-
schrijving.

 (Betaalt u het liefst in termijnen? Dan verlopen de 
betalingen altijd via automatische incasso of bank-
overschrijving en rekent ClubCollect een adminis-
tratieve bijdrage (€1,- per termijn). U bepaalt zelf 
op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en 
voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u 
ook nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de 
hoogte, en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de 
overschrijving inplant!)

3. Voor vragen met betrekking tot de inning van de 
ouderbijdragen kunt u gebruikmaken van het ticket-
systeem van Club Collect op uw persoonlijke pagina. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Gegevens delen
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij 
enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder 
uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, tele- 
foonnummer en het te voltooien betaalbedrag. Uw per- 
soonsgegevens zullen nooit zonder toestemming wor-
den verspreid of gebruikt voor commerciële doelein-
den. Bekijk het Privacy Statement op de website van 
ClubCollect (https://chargingio.s3.amazonaws.com/
assets/legal/nl-privacy.pdf) voor een exacte beschrij-
ving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt 
de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 
2016/679.13-14). 

Hieronder ziet u de bedragen voor schooljaar 2019-
2020

1. Buitenschoolse, culturele en sportieve activiteiten 
€ 39,79

2. Schoolreisje (voor onder- en middenbouw)  
€ 31,36

3. Kamp (tussen- en bovenbouw)    
€ 54,98

4. Overblijven gedurende 3 dagen groep 1 t/m 4  
€ 41,46

5. Overblijven gedurende 4 dagen groep 5 t/m 8  
€ 54,98

Heeft u nog vragen? Laat het me weten (Brenda van 
Beek, administratie) of stuur een e-mail naar adminis-
tratie@aandebasis.nl.

mailto:bestuur%40aandebasis.nl?subject=
https://chargingio.s3.amazonaws.com/assets/legal/nl-privacy.pdf
https://chargingio.s3.amazonaws.com/assets/legal/nl-privacy.pdf
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=
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Maud Smit is op 10 juli gekozen als eerste kinderburge-
meester van Veenendaal. Dit heeft burgemeester Kats 
vanavond bekend gemaakt tijdens het zomerfeest van 
Montessorischool Aan de Basis. Deze basisschool mocht 
de eerste kinderburgemeester van Veenendaal leveren.  

De kinderburgemeester reageerde enthousiast op de 
bekendmaking van de verkiezingsuitslag: “Ik vind het 
leuk dat kinderen ook iets over hun leefomgeving mo-
gen zeggen. Ik wil graag dat kinderen op bezoek gaan in 
een bejaardentehuis, dat er kortingsbonnen komen voor 
mensen met niet zoveel geld en dat er meer bloemen-
perkjes komen voor bijen”. Maud is 11 jaar.

Verkiezingen
Er waren vijf leerlingen van Aan de Basis die zich kandi-
daat stelden voor de functie van kinderburgemeester. 
Afgelopen weken voerden zij op school campagne voor 
hun plannen. Vandaag mochten de leerlingen van groep 
5 tot en met 8 hun stem uitbrengen op de kandidaat 
van hun keuze. Een kiesraad met daarin de directeur 
van Aan de Basis, leden van de leerlingenraad, leden 
van de Jongerenraad Veenendaal en twee schaduw-
raadsleden, hield toezicht op de verkiezingen en het 
tellen van de stemmen. Burgemeester Kats: “Afgelopen 
weken is door de school hard gewerkt om deze verkie- 
zingen mogelijk te maken. Het resultaat is er, Veenen-
daal mag trots zijn op de eerste kinderburgemeester.  
Ik kijk uit naar de samenwerking met Maud”.    

Installatie
De officiële installatie van de kinderburgemeester 
vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 19 
september. Tijdens deze vergadering presenteert de 
kinderburgemeester haar plannen aan de gemeen- 
teraad. Ook krijgt de kinderburgemeester dan een  
ambtsketen overhandigd van de burgemeester.   

Taken
In het profiel voor de kinderburgemeester staat dat 
deze veel over Veenendaal moet weten, goede ideeën 
moet hebben, goed moet kunnen praten en aan de 
toekomst moet denken. De kinderburgemeester zal de 
burgemeester ondersteunen bij ceremoniële gelegen-
heden, zoals Koningsdag of de Avondvierdaagse. De 
kinderburgemeester wordt jaarlijks door kinderen van 
een van de Veenendaalse basisscholen gekozen.     

We wensen Maud alvast heel veel succes en zeker 
zoveel plezier in haar nieuwe rol als eerste kinder- 
burgemeester van Veenendaal. 

Maud Smit gekozen als eerste kinderburgemeester van Veenendaal
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Agenda
Juli
18 slotfeest groep 8
19 groep 8 vrij
19 afscheid groep 2
19 kinderen v.a. 12 u vrij
22 t/m 30 aug zomervakantie

September
2  eerste schooldag
2 gouden weken
2 luizencontrole
5 Basis in Beeld
9 gouden weken
9 fietsencontrole F&M
10 informatieavond BB
11 fietsencontrole M-N&A-F
16 gouden weken
16 t/m 18          kamp BB F&M
16 lampegietersfeest
17 informatieavond OB
18 t/m 20 kamp BB M-N&A-F
19 Basis in Beeld
23 gouden weken
24 t/m 25 schoolfotograaf
24 informatieavond MB

Fijne vakantie
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe. 
Maandag 2 september hopen we jullie uitgerust en wel 
weer op school te zien en zijn we benieuwd naar al  
jullie verhalen.

Geniet van jullie vakantie!!

Bestuur, directie en team MKC Aan de Basis

Ruben
Dewi
Yui

Abrar
Harm
Yousra

Maysa
Mihran

Bjorn
Amy

Boaz
Nova

Delano
Daan

Simon
Yara

Kevin
Iris

Lisa
Kendra
Nikay

Dani
Niek

Bilal
Oscar
Julia

Mike
Roxy
Sarah
Rayan

Helga 
(overblijf)



Op 12 maart is onze school bezocht door het auditteam 
van de Nederlandse Montessorivereniging (NMV) in het 
kader van ‘Herkennen is erkennen’. De NMV-audit wordt 
één keer in de vier jaar uitgevoerd en is gericht op erken-
ning als montessori-instelling. De audit onderzoekt het 
functioneren van de instelling en de kwaliteit van het 
montessorionderwijs die de instelling biedt.

De audit richt zich op de drie invalshoeken; onderwijs en 
opvoeding, professionalisering en organisatiekenmerken. 
De audit werd uitgevoerd door drie auditoren die werk-
zaam zijn op montessorischolen en hiervoor een training 
hebben gevolgd. Zij hebben gedurende de dag groepen 
bezocht, gesprekken gevoerd met kinderen, ouders en 
leerkrachten en aan het eind van de dag hun bevindin-
gen besproken. Dit is uitgewerkt in een reflectieve noti-
tie waaraan een waardering is gekoppeld. Op basis van 
deze notitie hebben we een Ontwikkelplan opgesteld dat 
we in de komende jaren (schoolplan) gaan uitvoeren.

De bevindingen van het auditteam
We geven kort een terugkoppeling per onderdeel met 
de tekst van het auditteam. Natuurlijk kunt u ook het 
gehele rapport lezen, vraag er gerust naar.

 Waardering D: Dit onderdeel is op orde, voldoende 
en biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling

 Waardering E: Dit aspect is goed ontwikkeld en ge-
borgd.

1. Visie en werkwijze: waardering E 
De instelling geeft aan zich steeds te willen blijven ont-
wikkelen. De visie en werkwijze is goed beschreven in  
de zelfevaluatie en overige documentatie. De school be- 
schikt over o.a. een handboek voor de sociaal-emotio-
nele ontwikkeling en vermeldt in de schoolgids de kern-
waarden: Veilig, Autonoom, Vrij, Open en Uitdagend.

2. Contacten met ouders en verzorgers: waardering D
Ouders kiezen vol overtuiging voor de school. Er is een 
grote groep betrokken ouders, die op verschillende 
manieren in de school participeren. Ze vinden dat er 
veel goede leerkrachten zijn. In het algemeen zijn ze erg 
tevreden over de gang van zaken op school. Over het 
kinderdagverblijf worden wat bedenkingen geuit over 
de inrichting, de veiligheid en de inzet van montessori-
materialen. Door ons werden overigens geen manco's 
geconstateerd. Wij begrepen dat er binnenkort nieuwe 
kasten komen waar de materialen weer in komen te 
staan. Aandachtspunt: de informatievoorziening is heel 
divers en ouders weten niet altijd waar informatie te 
vinden is.

Waarderend audit Nederlandse Montessorivereniging
3. Montessoribekwaamheid: waardering E 
De vastbenoemde pedagogische medewerkers/onder- 
wijsgevenden van het hele MKC hebben, naast hun 
wettelijke bevoegdheid, een door de NMV-erkend  
montessoridiploma of montessoricertificaat of zijn 
studerende daarvoor.

4. Montessoribekwaamheid functionarissen:  
waardering E
Zowel de kinderopvang als de school zijn lid van de 
NMV en de directeur-bestuurder is actief in de vereni-
ging, o.a. als voorzitter van de regio Midden-Nederland 
en neemt deel aan diverse scholingsactiviteiten.

5. Zelfevaluatie: waardering E 
De instelling heeft een uitstekende zelfevaluatie uit-
gevoerd. In de beschrijving worden een aantal ontwik-
kelingsdoelen beschreven. De belangrijkste ontwik-
kelingen van de school liggen op het gebied van taal, 
rekenen en kind-doelgesprekken/ werkdossier. De 
aangegeven noodzakelijke ontwikkelingen stemmen 
overeen met hetgeen het auditteam als aandachts-
punten heeft gesignaleerd.

6. Inrichting: gebouw, ruimtes, lokalen en montessori-
materialen: waardering D 
Er heerst rust en orde in de lokalen. De school ziet er 
verzorgd uit en de kinderen bewegen zich rustig en 
ordelijk door het gebouw. De inrichting van de groepen 
is niet overal even rustig en geordend.

7. Heterogeniteit: waardering E 
De school in ingedeeld in heterogene leeftijdsgroepen, 
onderbouw/middenbouw/bovenbouw. Momenteel 
is er ook een tussenbouw (5/6/7). Vraag is wel of er 
voldoende gebruik gemaakt wordt van de heterogen-
iteit in de groepen.

8. Vrije werkkeuze: waardering D 
Alle kinderen van de MB en BB werken met een eigen 
planning (agenda). Tussen de groepen zijn hierover 
vaste afspraken. De werktijd wordt niet door een vast 
pauzehap moment onderbroken. Kinderen mogen 
zelf het moment hiervoor kiezen. De school heeft de 
ambitie om kinderen meer eigenaarsschap over hun 
ontwikkeling te geven. Een eerste aanzet hiervoor  
hebben we gezien in de doelenboekjes. Uiteindelijk 
moet dit leiden tot een kindwerkdossier. Van taak- 
gericht naar doelgericht!

9. Rapportage: waardering E 
Dit verslag informeert ouders over de persoonlijke 
ontwikkeling en kennis/vaardigheden. Er is aangegeven, 
dat er ook veel mogelijkheden zijn voor regelmatig 



Colofon
Schoolkrant Basis in Beeld is een uitgave van  
Montessori kindcentrum Aan de Basis te 
Veenendaal (opmaak Op de Millimeter).  
De volgende Basis in Beeld verschijnt op  
5 september. Kopij voor Basis in Beeld graag 
voor 30 augustus per mail naar:

BasisinBeeld@aandebasis.nl

Blijf op de hoogte
Naast door het lezen van onze schoolkrant Basis 
in Beeld kunt u op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen van onze school door regelmatig 
een kijkje te nemen op de website:

www.aandebasis.nl

Maar u kunt ook op de hoogte blijven via de app 
WhatzNew (downloaden in de App store of via 
Google Play).

WhatzNew

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis

overleg met de ouders, wanneer de leerkracht of de 
ouders daar behoefte aan hebben

10. Gesprekken met kinderen
De kinderen vinden het fijn op school, vooral omdat ze 
niet allemaal tegelijkertijd hetzelfde hoeven te doen. Ze 
zijn tevreden met hun school en vinden het fijn, dat ze 
met hun planning weten wat er van ze verwacht wordt.
De kinderen geven aan dat zij de kosmische lessen 
ervaren als een les die de leerkracht geeft, waarna er 
geen vervolg op is in de zin van dat kinderen aanslui-
tend nieuwsgierig aan de slag kunnen met (zelfgekozen) 
verwerkingen (verdiepingen) op individueel niveau.

Vanzelfsprekend zijn we blij met de uitkomsten van 
de audit. In ons ontwikkelplan, als reactie op de audit, 
hebben we de volgende punten beschreven: ontwikke-
ling van het Kind Werk 
Dossier, ontwikkeling 
van ons Montessori 
Kind Centrum. Beiden 
vormen pijlers voor 
het nieuw te schrijven 
Schoolplan 2019-
2023.

Tot slot plaatsen we 
met trots het erken-
ningslogo van de NMV

http://www.opdemillimeter.nl
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://www.whatznew.nl/home.html
https://twitter.com/MontAandeBasis

