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POSITIEVE
GEZONDHEID
Positieve gezondheid is een belangrijk thema voor
Wonen Limburg. Vroeger was het zo dat mensen met
een beperking al snel verhuisden naar een beschermde
woonomgeving, bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis.
Tegenwoordig ontvangen mensen zorg meestal in hun
eigen huis.
Wij willen al onze bewoners een prettig thuis bieden.
Daarbij krijgen we dus steeds vaker te maken met
mensen die zorg nodig hebben. Wij vinden het onze
maatschappelijke taak om ze daarbij te ondersteunen.
Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Voor Yvonne
bijvoorbeeld, vonden we een gelijkvloerse woning die
goed bij haar past (zie pagina 4).
Zo komen we mensen met een zorgvraag tegemoet.
Maar we zijn geen zorgorganisatie. De zorg zelf laten we
over aan de professionals. Met hen leggen we zo nodig
wel contact. Daarnaast verwachten we iets van ál onze
bewoners. Misschien zoekt uw buurman wel iemand die
een beugel aan de wand van zijn toilet kan monteren.
Wilt u dat dan doen?
Ik hoop en denk van wel. Want gelukkig leven we nog in
een samenleving waarin dat soort hulp nooit ver weg is.

Wim Hazeu
Bestuurder Wonen Limburg
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AANGENAAM

Sevenum

COLUMN

YVONNE BUYSSEN
(26), SEVENUM

“Ik wil wat iedereen wil:
huisje, boompje, beestje.”

“Vier jaar geleden ben ik geopereerd aan een
hersentumor. Daardoor praat ik nu moeilijk en heb ik
problemen met mijn evenwicht. Omdat ik bestraald
ben, heb ik ook last van vermoeidheid. Toch ben ik
net verhuisd naar een eigen huurwoning.
Daar ben ik heel blij mee.”

BETER WORDEN

“De operatie was heel gevaarlijk. De kans was 50 procent
dat ik zou overleven. Gelukkig ging het goed, maar ik ben
nog steeds beter aan het worden. Ik krijg veel fysiotherapie
en ik rijd paard om mijn evenwicht te verbeteren.”
KINDEREN BEGELEIDEN

“Toen ik ziek werd, was ik bezig met een opleiding. Bij het
revalidatiecentrum zeiden ze dat ik die niet meer af zou
kunnen maken. Nou, dat liet ik me niet zeggen! Uiteindelijk
heb ik in mijn eigen tempo mijn diploma gehaald. Nu doe ik
vrijwilligerswerk op een basisschool. Ik begeleid kinderen
in groep 3 bij het rekenen en lezen. Dat is superleuk!”
KEIHARD WERKEN

“Ik kan niet zelfstandig koken of boodschappen doen.
Dankzij een paar aanpassingen in huis en veel hulp kan
ik nu toch weer zelfstandig wonen. Via Wonen Limburg
kon ik deze woning huren. Alles is gelijkvloers en de
deuropeningen zijn groot genoeg voor mijn scootmobiel.
Mijn droom voor de toekomst? Wat iedereen wil: huisje,
boompje, beestje. En: op eigen benen kunnen staan.
Daar blijf ik keihard aan werken!”
4

WIE IS YVONNE?
Leeftijd:
Woont:
Hobby’s:
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INHOUD
HET
WONEN LIMBURG VAN VANDAAG

HET HUIS
VAN MORGEN,
PANNINGEN
In Panningen staat het Huis van Morgen: vanbuiten een heel
gewoon rijtjeshuis, maar vanbinnen iets heel bijzonders. In het
Huis van Morgen vindt u namelijk allerlei handige oplossingen om
langer zelfstandig thuis te wonen. Iedereen is van harte welkom
in het Huis van Morgen. “Om inspiratie op te doen voor thuis of
om ons op nieuwe ideeën te brengen. Zo werken we samen aan
langer zelfstandig wonen”, legt projectleider Ypkje Hoekstra uit.

GÉÉN SPECIALE ZORGWONING

Heel veel organisaties en bedrijven dragen bij aan
het Huis van Morgen: welzijnsorganisaties, andere
woningcorporaties, zorgorganisaties, gemeenten,
onderwijs en de Rabobank. Wonen Limburg stelde de
woning beschikbaar. Ypkje: “We hebben bewust een
bestaand huis gekozen. Het is dus niet speciaal gebouwd
als zorgwoning. Daardoor hadden we te maken met
allerlei dingen waar bewoners ook tegenaan lopen
als ze zorg nodig hebben. Onhandige kleine ruimtes
bijvoorbeeld. Of smalle deuropeningen. Eigenlijk alle
oplossingen die in het huis te zien zijn, zijn dus óók toe te
passen in de huizen van bewoners van Wonen Limburg.”

“Praktische oplossingen die ook
bij u thuis zijn toe te passen.”
“Het Huis van Morgen ging in 2014 open”, vertelt Ypkje.
“Er was een onderzoek uitgevoerd in de toenmalige
gemeente Helden. Daarin konden bewoners aangeven
of ze graag in hun eigen omgeving wilden blijven wonen,
ook als ze zorg nodig hadden. En zo ja, wat ze daar dan
voor nodig hadden. Soms is dat de modernste techniek.
Maar het kan ook iets heel simpels zijn. Zoals klossen
onder de tafelpoten, zodat een rolstoel er makkelijk onder
kan. Met de uitkomsten van dat onderzoek wilden we iets
doen. Daar is het Huis van Morgen uit voortgekomen.”
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DOOR ANDERMANS OGEN

Als consulent zelfstandig wonen wist Ypkje al veel
over wonen en zorg. Om het Huis van Morgen zo goed
mogelijk in te richten, ging ze er doorheen met de
blik van de doelgroep. “Eerst keken we naar het huis
door de ogen van mensen die minder mobiel waren.
Zo zagen we waar zij tegenaan liepen en wij zorgden
voor oplossingen. Zo kreeg het huis steeds meer vorm.”
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WOONLASTEN:
MEER DAN HUUR ALLEEN

VAN ELKAAR LEREN

Meer dan tweeduizend mensen bezochten het Huis van Morgen al.
Dat waren niet alleen bewoners, maar ook bijvoorbeeld mensen die
in de zorg werken. Of studenten van een zorgopleiding. Zo is het
een plek geworden waar kennis over wonen en zorg wordt gedeeld.
“We kregen bijvoorbeeld vragen van bezoekers wat we konden
betekenen voor slechtzienden”, vertelt Ypkje. “Daarvoor hebben
we het kenniscentrum voor blinden en slechtzienden uitgenodigd.
Nu hebben de deur van de woonkamer en de salontafel een
duidelijk kleuraccent gekregen. Zo is beter zichtbaar waar de deur
is en waar de salontafel staat. We blijven het huis dus ontwikkelen.”

KEUZES OVERZICHTELIJK MAKEN

Ypkje: “Het belangrijkste dat nodig is om langer
zelfstandig te blijven wonen, is natuurlijk het
simpelweg helpen van elkaar. In het Huis van
Morgen laten we daarnaast diverse praktische
oplossingen zien. Daarmee maken we het mensen
makkelijker. Er zijn namelijk zó ontzettend veel
oplossingen. Met het Huis van Morgen willen we
de keuzes wat overzichtelijker maken.”

Als u een woning huurt van Wonen Limburg, betaalt u elke
maand huur. Daarnaast zijn er andere kosten die u elke maand
moet betalen. Denk aan kosten voor gas, water en licht en lokale
belastingen. Al deze kosten bij elkaar noemen we woonlasten.
Daarnaast moet u genoeg geld overhouden voor bijvoorbeeld
boodschappen, internet en andere uitgaven.

(ANDERE) WONING HUREN? LET DAN HIEROP

Gaat u een (andere) woning huren? Let dan niet
alleen op de huurprijs, maar kijk naar de totale
woonlasten. Een nieuwe woning kan bijvoorbeeld
energiezuiniger zijn, of juist minder energiezuinig.

BEZOEK HET HUIS VAN MORGEN

Het Huis van Morgen is geopend op
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur,
met uitzondering van feestdagen en
schoolvakanties. Buiten de openingstijden
is op afspraak een rondleiding mogelijk
voor groepen tot 8 personen.
WOONLASTEN OP THUISINLIMBURG.NL
ADRES

Bernhardstraat 4
5981 XP Panningen
huisvanmorgen.nu
info@huisvanmorgen.nu
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Om het u makkelijk te maken vindt u voortaan
bij ons woningaanbod op thuisinlimburg.nl
behalve de huurprijs ook een inschatting van
de woonlasten. Zo weet u van tevoren of de
woning voor u betaalbaar is. En komt u dus
niet voor verrassingen te staan.

MEER WETEN?

Meer weten over woonlasten? Of wilt u tips
over hoe u kunt besparen op uw woonlasten?
Bekijk dan de video ‘over uw woonlasten’
op wonenlimburg.nl (bij ‘handige filmpjes’).

WONEN IN LIMBURG

ZO LANG MOGELIJK
PRETTIG EN VEILIG
THUIS WONEN
Wonen Limburg wil bewoners een thuis bieden. Dat is
meer dan alleen een goed en betaalbaar huis: een thuis
is een veilige en prettige woonomgeving. Daar hoort ook
bij dat u in uw eigen huis zorg kan krijgen als u die nodig
heeft. Zodat u zo lang mogelijk prettig in uw vertrouwde
omgeving kunt leven. Wonen Limburg is natuurlijk geen
zorgorganisatie. Maar we kunnen u wel wegwijs maken
in de wereld van wonen en zorg.

Wonen Limburg weet goed wat er speelt in
wijken en buurten. Onder andere onze wijk- en
complexbeheerders hebben heel regelmatig
contact met bewoners. Als iemand zorg nodig
heeft, zijn wij vaak een van de eersten die dat
opmerken. In zo’n geval maken we dat graag
bespreekbaar. Samen met bewoners kijken we
bijvoorbeeld of er een woningaanpassing nodig
is. Dat kan zoiets simpels zijn als een handgreep
in het toilet. Maar ook iets wat verder gaat,
zoals het verbreden van deuropeningen en
het verwijderen van drempels.

SOMS MOGELIJK: VERGOEDING VAN DE GEMEENTE

In sommige gevallen kunt u voor een woningaanpassing een
vergoeding krijgen van de gemeente. Die is verantwoordelijk voor
de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Daarin staat dat de gemeente mensen moet helpen zodat ze zo lang
mogelijk thuis kunnen wonen. Hoe ze dat precies doet, verschilt
per gemeente. U kunt altijd contact opnemen met uw gemeente als
u gebruik wilt maken van de mogelijkheden van de Wmo.

ALLEMAAL UNIEKE ZORGVRAGEN

Ieder mens is uniek. Dat geldt dus ook voor de zorgvragen
van onze bewoners. We hebben te maken met jong (zie het
interview met Yvonne op pagina 4) en oud. Met lichamelijke
en verstandelijke beperkingen. Mensen die verward zijn door
dementie. Of doordat ze in een oorlog ver weg verschrikkelijke
dingen hebben meegemaakt. De samenleving kijkt anders
naar zorg dan vroeger. Mensen die voorheen bijvoorbeeld naar
een verzorgingshuis verhuisden, blijven nu in hun eigen huis.
Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun
eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven.

“Zo lang mogelijk in uw eigen
vertrouwde omgeving.”
EXTRA AANDACHT VOOR DEMENTIE

Mensen worden steeds ouder. Tegelijkertijd verwacht de samenleving
dat ze langer thuis blijven wonen. Dat betekent dat we sommige
zorgvragen steeds vaker tegenkomen bij onze bewoners. Dementie is
daar een goed voorbeeld van. 70 procent van de mensen met dementie
woont nu in de eigen woning. Dat percentage loopt alleen maar op.
Daar spelen wij op verschillende manieren op in. Zo hebben inmiddels
zeventig medewerkers van Wonen Limburg een cursus gevolgd
om te leren omgaan met mensen met dementie. We hebben ook
trainingen gegeven aan bewoners van verschillende woongebouwen.
Daarin maken we het onderwerp bespreekbaar. En we geven praktische
handvatten voor de omgang met medebewoners met dementie.
Heeft uw bewonersgroep interesse in deze training? Neem dan contact
op met ons WoonAdviesTeam, telefoon 088 - 385 0800.

10

11

IN ONTWIKKELING: MAATWERKPAKKETTEN
WE KUNNEN UW HULP GOED GEBRUIKEN!

De medewerkers van Wonen Limburg zien en horen veel.
Daardoor kunnen we mensen vaak op tijd doorverwijzen
naar een zorgaanbieder. Maar we weten niet altijd wat er
achter de voordeur speelt. Soms hebben mensen zelf niet
door dat hun vergeetachtigheid wijst op dementie. Of ze
schamen zich voor hun zorgvraag. Daarom vinden wij het
belangrijk dat iedereen omkijkt naar zijn buren. Heeft
u uw oudere buurman al een tijdje niet gezien? Merkt u
iets aan het gedrag van de buurvrouw? Dan is het fijn
als u dat bespreekt. Met hem of haar, of met ons. In veel
woongebouwen zijn actieve bewonerscommissies die het
thema zorg heel belangrijk vinden (zie pagina 16). Ook met
hen kunt u een zorgvraag makkelijk bespreken.

Met onze afdeling vastgoed bekijken we of we maatwerkpakketten kunnen ontwikkelen voor mensen met een
zorgvraag. Die pakketten hebben een indeling van licht tot
zwaar. Een licht pakket bevat bijvoorbeeld aanpassingen
als handgrepen of het verwijderen van drempels. Een zwaar
pakket houdt in dat we huizen samenvoegen om zorg
mogelijk te maken. Of een tijdelijke uitbreiding in de tuin
zetten, zodat mensen die de trap niet op kunnen, beneden
kunnen douchen en slapen. Binnen de pakketten hebben
mensen de keuze uit verschillende mogelijkheden. Voor elke
situatie is er een passend pakket. Met de maatwerkpakketten
bieden we mensen in de toekomst nog sneller en beter een
oplossing voor hun zorgvraag. Zodra er meer duidelijkheid is
over de maatwerkpakketten, informeren we u hierover.

“Ik vind het belangrijk om zo
zelfstandig mogelijk te zijn.”

GOED VOORBEELD: GELIJKVLOERS WONEN VOOR YVONNE (26)

GOED VOORBEELD: SUPERMARKT TREKT AAN DE BEL

In Weert hadden medewerkers van de Albert Heijn door dat er
met een vaste klant iets niet pluis was. De wat oudere dame
leek soms afwezig en in de war. De supermarkt nam contact
met ons op en het bleek inderdaad een huurder te zijn van
Wonen Limburg. Wij schakelden vervolgens een zorgpartij in,
die ervoor zorgt dat mevrouw de hulp krijgt die ze nodig heeft.
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De 26-jarige Yvonne (zie pagina 4) kan niet zelfstandig
koken of de deur uit. Ze wilde wel heel graag op zichzelf
wonen. “Ik vind het belangrijk om zo zelfstandig mogelijk
te zijn”, vertelt ze. “Ik vind het ook heel fijn dat ik mijn
vriendinnen gewoon bij mij thuis kan uitnodigen.” Lachend:
“Zonder dat mijn ouders meeluisteren!” We vonden voor
Yvonne een gelijkvloerse woning. Die is heel geschikt voor
haar. Daardoor kan ze met minimale aanpassingen en hulp
van haar ouders toch zelfstandig wonen.
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EVEN TUSSENDOOR

Groene aanslag verwijderen
Bent u een Gouden Huurder?

Wonen Limburg beloont trouwe huurders graag. Huurt u vijftig jaar
aaneengesloten bij ons of bij een van onze voorgangers? Dan bent
u een Gouden Huurder en hebben we een leuke verrassing voor u!
U hoeft natuurlijk niet altijd op hetzelfde adres te hebben gewoond.
Als het totaal aantal jaren dat u aansluitend huurde, maar vijftig
is. Denkt u in aanmerking te komen? Meldt u zich dan bij ons
WoonAdviesTeam, telefoonnummer 088 – 385 0800.

Veel groen in de tuin is hartstikke goed. Een begroeide bodem zorgt
er namelijk voor dat regenwater makkelijk kan worden afgevoerd.
Zo ontstaat er minder snel wateroverlast. Maar ‘groen’ is niet overal
leuk. Groene aanslag op tegels ziet er niet mooi uit. De tegels kunnen er
bovendien glad van worden. Die aanslag is goed te verwijderen. Vul een
gieter met één deel azijn en drie delen heet water. Giet dit over de tegels
en na een paar weken is de aanslag verdwenen. Sneller van de groene
kleur af? Schrob de tegels dan met groene zeep en heet water.

Het huishouden is goed voor u
Week van de dementie
Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag, met vlak daarna de
Week van de Dementie. Veel organisaties besteden dan speciale
aandacht aan dementie. Dat is hard nodig, want één op de vijf
mensen krijgt dementie! Wonen Limburg is een ‘dementievriendelijke
organisatie’. Dat betekent onder meer dat onze medewerkers weten
hoe ze mensen met dementie zo goed mogelijk kunnen helpen.
Zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook geven we
bijvoorbeeld trainingen over omgaan met mensen met dementie.
Eind september besteden we nog eens extra aandacht aan dit thema!

Nieuwe privacywetgeving:
uw gegevens zijn veilig bij ons
Onlangs is in Nederland een nieuwe privacywet van kracht geworden.
Die zorgt ervoor dat bedrijven goed met uw gegevens omgaan. Wat betekent
die wet voor u als huurder van Wonen Limburg? Eigenlijk niet zo veel. Op de
gegevens die wij van u hebben, waren we al heel zuinig. We wisselen alleen
gegevens uit met ketenpartners, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
We geven bijvoorbeeld uw adres door, zodat een aannemer een reparatie
bij u thuis kan uitvoeren. Bij die uitwisseling van gegevens hielden wij ons al
aan de nieuwe wet. Het enige verschil: we hebben nu op papier gezet dat we
niet méér met uw gegevens mogen doen dan we nu al doen.
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Wist u dat huishoudelijke klusjes eigenlijk heel goed voor u zijn?
Canadese onderzoekers ontdekten dat. Mensen die regelmatig
in huis aan het werk zijn, zijn gezonder en leven langer. Hoe dat
komt? Dat is eigenlijk heel simpel. Als u in huis aan het werk
bent, bent u in beweging. En beweging is gezond. Iets om aan
te denken als u aan het schrobben, wassen en boenen bent.

Lekker in de tuin?
Denk aan de buren!
De temperatuur gaat omhoog. Dat betekent dat de barbecue
weer aan kan en het buitenleven kan beginnen. Heerlijk natuurlijk!
Maar houdt u wel rekening met de buren? Wat de één gezellige
drukte vindt, vindt een ander misschien geluidsoverlast. Meestal is
het heel gemakkelijk om overlast te voorkomen. Spreek uw buren
rustig aan als u iets dwarszit. En geeft u zelf een feestje? Laat het
de buren dan even vooraf weten. Kleine moeite, groot plezier!
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AANDACHT VOOR ELKAAR IN EEN WOONGEBOUW

BOODSCHAPPEN DOEN

“We hebben behoorlijk wat 75-plussers in de Zwartbroekpoort.
Die vinden het fijn als ze samen kunnen koffiedrinken en bijkletsen.
Hierover zijn we in overleg met Wonen Limburg. Daarnaast hebben
we bewoners een paar jaar geleden gevraagd: wat kunnen we voor
elkaar betekenen? De een is goed in naai- en verstelwerk, de ander
wil boodschappen doen voor de buren. Zo helpen we elkaar.”

AANDACHT VOOR
ELKAAR IN EEN
WOONGEBOUW
ZWARTBROEKPOORT,
ROERMOND

“Fijn om er voor
elkaar te zijn.”

AANDACHT VOOR ELKAAR

“In de Zwartbroekpoort organiseren we onder
meer een jaarlijkse bewonersbijeenkomst.
Daar komt meer dan de helft van de bewoners
op af. We bespreken steeds een onderwerp
waar mensen hun voordeel mee kunnen doen.
We hebben het weleens over dementie gehad,
en de volgende keer gaat het over babbeltrucs.”
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“Zelf help ik mensen die een Wmo-aanvraag
willen doen (op pagina 11 leest u meer over de
Wmo). Eén mevrouw in het gebouw was flink
gevallen. Ik stelde voor om een persoonlijk alarm
aan te vragen. Dat hebben we samen gedaan en
binnenkort krijgt ze dat alarm. Ik ben blij dat ik in
een complex woon waar aandacht is voor elkaar!”
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BOOMPJE
BUREN
BUURT
CONTACT
FAMILIE
PUZZEL
GOUDEN
HULP
G F

VIJFTIG
VRIENDEN
WERELD
WOONLASTEN
ZIEK
ZORGVRAAG
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“In ons gebouw was een woonkamer voor mensen
met een Wmo-verklaring (op pagina 11 leest u
meer over de Wmo). Die woonkamer dreigde
op een gegeven moment dicht te gaan. Toen
hebben we besloten de ruimte met zo’n twintig
vrijwilligers open te houden. We koken drie keer
in de week een warme maaltijd. Verder doen we
allerlei dingen om bewoners te helpen. Zelf help
ik mensen bijvoorbeeld met computerproblemen.
Bewoners waarderen onze inzet enorm.”
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Onderstaande woorden zijn in alle
mogelijke richtingen in het diagram
verborgen. De letters mogen meer
dan eenmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen,
horizontaal, regel voor regel van
boven naar beneden gelezen,
de oplossing.
ACTIEF
BEPERKING
BESPAREN
BESPREKEN
BOOMPJE
BUREN
BUURT
CONTACT
FAMILIE
GOUDEN
HULP

HUURPRIJS
JONG
KEUZE
KINDEREN
KOKEN
MOBIEL
MORGEN
OUDERS
POSITIEVE
ROLSTOEL
SALONTAFEL

THUIS
VEILIG
VERRASSING
VERWARD
VIJFTIG
VRIENDEN
WERELD
WOONLASTEN
ZIEK
ZORGVRAAG

© Sanders puzzelboeken, Vaassen
© Sanders puzzelboeken, Vaassen

“Drie keer in de week
een warme maaltijd.”

DE PRIJSWINNAARS VAN DE APRIL-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN EEN MOOIE RITUALS GESCHENKSET!

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige
magazine is: “Een zinvolle dag maakt je buurt
leuker”. Deze drie winnaars hebben hun
Wake-up Light al thuis ontvangen:
Mevrouw Hart uit Roermond
De heer Teunissen uit Maasbracht
Mevrouw Peeters uit Panningen

Als je omkijkt naar een ander, mag je ook jezelf verwennen!
Dat kan met de mooie Rituals hamam geschenkset die wij
weggeven. Kans maken? Stuur uw oplossing vóór 27 juli naar
de redactie van ‘In de buurt van…’. Vergeet niet uw naam en
adres te vermelden.
Oplossing:

Fijn om in de buurt een beetje op elkaar te letten
PER E-MAIL

indebuurtvan@wonenlimburg.nl
PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

Colofon
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LE E F B A A R H E ID S P R IJ S
VO O R B U U R TC IR K E L!
De Buurtcirkel is uitgeroepen tot de ‘meest leefbare
ggz-omgeving’. Iedereen mocht online kiezen uit
vijf genomineerde omgevingen voor geestelijke
gezondheidszorg. Daarnaast maakte een professionele jury
een keus. De jury én het publiek kozen voor de Buurtcirkel.

ELKAARS TALENTEN GEBRUIKEN
In een Buurtcirkel helpen mensen elkaar en
doen ze samen leuke dingen. Ze gebruiken
elkaars talenten en kunnen zo veel voor elkaar
betekenen. Iedereen die dat wil, kan meedoen
aan een Buurtcirkel of er zelf een beginnen.
Onder meer in Venray zijn er twee actief.
Wonen Limburg vindt dit een fantastisch initiatief!
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Postbus 1254
6040 KG Roermond
T

088 - 385 0800
E

post@wonenlimburg.nl
W

wonenlimburg.nl

De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Sittard en Heerlen vindt u
op onze website.
Volg ons op:

MEER LEZEN?
Meer lezen over de Buurtcirkel?
Op wonenlimburg.nl of via onze
Facebookpagina vindt u een artikel
dat eerder in dit magazine verscheen.

