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Voorwoord
Beste bewoner, beste lezer,

Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de
afgelopen maand. Net als iedereen was ik blij dat
we nu het volledige gebouw in gebruik konden
nemen. In dit nummer krijg je een beeld van de
festiviteiten: de officiële opening, de receptie voor
bewoners en medewerkers en de opendeurdagen.
De opening van het lokale dienstencentrum biedt zoveel mogelijkheden. Iedereen vindt stilaan zijn weg naar de brasserie, sommigen kwamen ook al langs in het buurtrestaurant, en ik zag ook al beweging in de
fitness. Ben je nog geen kijkje gaan nemen? Kom dan zeker eens langs.
In de zomermaanden verwelkomen we zoals elk jaar heel wat vakantiewerkers. Door hun hulp kunnen onze medewerkers genieten van een
deugddoende vakantie.
Nu het terug kan, zijn veel mensen erop uit getrokken. Ook thuis zullen
we de komende weken zomerse temperaturen mogen ervaren.
De volgende weken verwachten we extremen. Voldoende drinken en
verkoeling zoeken is dan belangrijk. Wij zorgen voor ijsthee, ijsjes en
watermeloen.
Ik wens iedereen nog een fijne vakantie toe of het nu gezellig thuis is of
verder weg.
Tot kijk in het woonzorgcentrum!
Maddy Van den Bergh
Directeur
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EEN BEWONER VERTELT
Mijn scooter, mijn vrijheid
Sinds enkele weken zien we Fons Van Reusel met een elektrische scooter vanuit het
woonzorgcentrum vertrekken. De redactie
van de huiskrant ging op bezoek bij Fons in
Boshoek voor een interview.
Dag Fons, kan je ons vertellen waarom
je voor een scooter gekozen hebt?

Vroeger ging ik regelmatig te voet naar de
winkels in het dorp. Enkele maanden geleden verhuisde de Carrefour naar het oude
ALDI-gebouw in de Generaal De Schachtstraat. Dat is voor mij te ver om te voet te doen. Het was mijn zoon Peter die met het idee kwam voor zo’n scooter. We vroegen advies aan
Kim, de ergotherapeute hier in huis. Zij zorgde voor de voorschriften en
legde het eerste contact met de firma V!go. Ik moest naar het ziekenhuis in Mechelen om voor het rolstoeladviesteam te verschijnen. Mijn
aanvraag werd eerst afgekeurd, de 2de keer lukte het wel. Het duurde
allemaal wel lang, die papierenwinkel. Begin mei kreeg ik dan het goede
nieuws dat de scooter geleverd zou worden. Sindsdien rijd ik zo goed
als alle dagen met mijn scooter.
Welke uitstappen maak je zoal met je scooter?

Ik rijd vaak naar de Carrefour, inkopen doen voor mezelf. Als bewoners
iets nodig hebben, mogen ze me dat ook vragen. Voor het personeel
van het wzc ben ik al eens broodjes gaan halen. Af en toe vragen ze me
om naar het postkantoor te gaan. Dat doe ik te voet omdat ik het belangrijk vind om toch ook nog voldoende te blijven bewegen.
De belangrijkste uitstap valt voor mij meestal op zondag. Dan rijd ik
met de scooter naar mijn zoon die in Putte woont.

EEN BEWONER VERTELT
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Helemaal naar Putte…is dat wel veilig?

Mijn zoon zorgde voor een fluovestje. Dat hangt aan het zitje van de
scooter zodat ik zichtbaar ben. Ik rijd met de scooter op het fietspad.
Niet overal in Sint-Katelijne-Waver liggen de fietspaden er even goed
bij. Vooral de naad tussen 2 asfaltstroken is lastig. Die schok voel ik.
Dat is boenk ….boenk ….

Ook de bochten vind ik gevaarlijk, je ziet niet altijd het verkeer achter
een bocht goed afkomen. Gelukkig vertragen de meeste chauffeurs wel
als ze me zien.
Wil je nog iets vertellen aan de lezers?

De scooter heeft mijn leven positief veranderd. Dat ik zelfstandig naar
mijn zoon kan, is zo fijn. Samen genieten van het leven, samen zijn met
mijn familie, lekker eten en drinken,… daar draait het leven toch om!

Ldc De PLEK
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Buurtrestaurant

Op 15 juni opende in het lokaal dienstencentrum een buurtrestaurant.
Op weekdagen kan je er ’s middags komen eten tussen 12 en 13u. We
serveren er het dagmenu van het huis aan 8 EUR. Hiervoor krijg je
soep, hoofdschotel en dessert. Het buurtrestaurant gaat door in de
brasserie.
Wil je graag komen eten, alleen of met kennissen of familie? Reserveer
dan een plaatsje een werkdag voordien, voor 12 uur.
Ook bewoners van het woonzorgcentrum kunnen er gaan eten i.p.v. in
hun wijk. Zij betalen hier niets extra voor. Een gelegenheid om eens samen met je familie of kennissen samen te komen eten.
Mensen met een Omnio-statuut (in de ziekteverzekering) krijgen een
korting van 3 EUR van de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Zij betalen
slechts 5 EUR voor een maaltijd.
Wil je hierover meer weten, dan kan je contact opnemen met Wendy
Van de Velde, centrumleider. Je kan haar meestal ’s middags vinden
aan de balie in de brasserie.
LDC De Plek
015 30 69 90
deplek@zbrivierenland.be
Wendy Van de Velde

Ldc De Plek
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Bosbeekbier opnieuw een succes!
Het nieuwe Bosbeekbier is een feit! In de vorige nummers van de Huiskrant konden jullie al lezen wat er allemaal voorafging. Van het herschrijven van het recept tot het bier proeven, samen met de bewoners.
De dag voor het opendeurweekend van ldc De Plek was een uitgelezen
moment om het nieuwe Bosbeekbier voor te stellen. Trots vertelde
Kevin over het eerste concept waar hij samen met bewoners de smaak
bepaalde van het bier, de aanpassingen die hij deed, over de ervaringen
met brouwerij Cloet, de samenwerking met Patrik en Fons….
Heb je ons Bosbeekbier al geproefd? In de brasserie is er een grote
voorraad! Wil je iemand verrassen met dit biertje, dan kan dat ook.
Voor 12 EUR kan je 4 flesjes in kadoverpakking meenemen.

ACTUEEL
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Zitnetbal-spelers gezocht

Een mens zou het bijna vergeten hoe het leven was vóór corona. Onbezorgd in een groep samenkomen, handen schudden, lachen en praten
zonder mondmasker op, maar ook … zitnetbal spelen.
Zitnetbal wordt gespeeld op een veld van 8 bij 5 m. Elke ploeg bestaat
uit 5 spelers die, al zittend op een stoel of in de rolstoel, trachten punten te scoren aan de andere kant van het net. De bal moet steeds met
2 handen gegooid worden. De sport vraagt een aardig staaltje fitheid,
concentratie, coördinatie én tactiek.
Een paar jaar geleden, voor het coronatijdperk, startten we een netbalcompetitie op tussen de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland.
Onze ploeg, de Bosbeekse Netballers, speelde enkele uitstekende voorrondes. We behaalden dan ook de finale die zou gespeeld worden in
april 2020. En toen brak corona uit…
Meer dan 2 jaar later willen we de draad van weleer terug oppikken en
beginnen we te trainen voor een nieuwe competitie. We zijn nog op
zoek naar nieuw bloed om onze ploeg te versterken. Heb je zin om mee
te doen? Vind je bewegen belangrijk en wil je samen met een team je
beste beentje voorzetten?
Laat het dan weten aan Kim (ergo) of aan de kinesist van je wijk.
Dan nodigen we je in september uit voor een eerste training in zaal de
Klaproos. Nog enkele foto’s uit 2020:

ACTUEEL

9
We g a a n t u b b e !

Je hebt misschien al eens gehoord over de Tubbevisie? Maar wat is dit eigenlijk?
We gingen eens horen bij Liesbeth Paredis, woonzorgcoach. Zij waakt er mee over dat deze visie in het dagelijks leven in Bosbeekhof binnendringt.
Liesbeth: ‘De bewoner centraal plaatsen, een thuis geven waar het goed
is om te leven. Dat is waar Tubbe voor staat. Bewoners en medewerkers
nemen de tijd elkaar te leren kennen en worden aangemoedigd hun troeven in te zetten om zin te geven aan het leven. Er wordt hierbij veel inspraak gegeven aan bewoners en medewerkers. De band tussen bewoners en medewerkers wordt sterker door in alle openheid met elkaar te
praten, door samen te beslissen en invulling te geven aan het leven. Het
geeft ouderen vaak opnieuw vleugels, die ook de medewerkers laat dromen en groeien in talenten en vaardigheden. Op die manier willen we ook
de banden met de familie en de buurt versterken. We moedigen onze medewerkers aan om zelfstandig beslissingen te nemen die passen binnen
onze visie.
Het gevolg: voor iedereen een beter leven! ‘
Met de steun van de Koning Boudewijnstichting willen we hier verder in
groeien.
In de maand mei vroegen we de bewoners om een vragenlijst in te vullen
over hoe ze zich voelden bij bepaalde uitspraken over het leven in het
woonzorgcentrum. Na 2 jaar zullen we deze bevraging opnieuw doen, om
zo na te gaan of we geslaagd zijn in ons opzet.
Meer info over de Tubbe visie? www.tubbe.be
“Een huis waar het goed wonen en werken is. Dat is waar Tubbe écht

voor staat.”
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ACTUEEL
O n z e g a s t h e e r e n g a s t v r o u we n

Ken je onze gastvrouwen en gastheer al?
Dit zijn bewoners die bezoekers rondleiden in hun wijk. Want die weten
het best hoe het wonen en leven eraan toe gaat in de wijken.
Onze bezoekers zijn altijd enthousiast na een rondleiding door een gastvrouw of gastheer. We stellen er een paar aan je voor:

Wil je ook gastvrouw of gastheer worden? Laat dit dan weten aan Liesbeth Paredis. We zorgen dan voor de nodige uitleg.

ACTUEEL
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Ta l e n t i n d e k i j k e r

‘Bij de start van de bouwwerken van het nieuwe woonzorgcentrum riep
José Herckens me op een dag bij haar binnen. Ze had een verrassing. Fier toonde ze mij het werkstuk waar ze aan bezig was: een wandtapijtje met de afbeelding van het toekomstige gebouw in patchwork.
Af en toe ging ik bij haar langs om te zien hoe de werken vorderden, en
altijd was er een stukje bij gekomen. De laatste loodjes waren voor
José het zwaarst. Het ging allemaal wat minder goed waardoor de
afwerking op zich liet wachten. Gelukkig was Veronique er. Veronique,
woningassistente
in
Boshoek,
maakt
prachtige
patchworkwandtapijten. Een ideale match dus. Ze zorgde ervoor dat het werk van
José tot een goed eind werd gebracht. Een werk waar beiden fier op
kunnen zijn.
De openingsreceptie van De Plek voor bewoners en medewerkers was
een unieke gelegenheid om het kunstwerkje aan het grote publiek voor
te stellen. En José heeft er zeker van genoten!’

Maddy Van den Bergh

ACTUEEL
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H e t we l e n we e va n e n m e t d e d u i ve n
Al jaren zitten er een heleboel duiven op het dak van het kloostergebouw. De lieve beestjes broeden in alle hoekjes en kantjes, en laten
heel wat vuil achter op de vensterbanken.
Ze zijn ook niet schuw.
Tijdens de verbouwingen wandelden ze letterlijk het gebouw binnen. Dit zorgde voor enkele leuke
kiekjes.

Wie de laatste weken langs de zijingang is binnengekomen heeft waarschijnlijk opgemerkt dat er een koppeltje duiven wel een heel speciale
broedplaats uitgekozen heeft.
Boven de spot hebben ze een nestje gebouwd. En wat voor één! Het
nest bestaat uit ‘gerecycleerde’ colsonbandjes, plastiek bandjes die de
elektricien gebruikte om zijn materiaal bijeen te houden en die een tijdje
aan de buitendeur lagen. Intussen zitten er 2 jongen in het nest. De
vuile dorpel nemen we er voor eventjes bij.

ACTUEEL
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Pe d i c u r e S yl v i a s t o p t

Sylvia was gedurende vele jaren een vast gezicht in het
woonzorgcentrum. Als pedicure loste ze kleine en grote
voetproblemen op, steeds met een glimlach. Ze was ook
een luisterend oor voor haar ‘klanten’. Zij heeft vanaf juli
gekozen voor een andere uitdaging. Op 27 juni heeft ze afscheid genomen. We wensen haar nog veel succes toe in haar verdere
loopbaan.
Het is belangrijk dat voeten de aandacht krijgen die ze verdienen. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe pedicure.

Wa t d o e n b i j h i t t e ?
Met de vakantiemaanden juli en augustus in
het vooruitzicht hopen we natuurlijk met z’n
allen op mooi weer. Maar soms wordt het
echter te warm of zelfs een hittegolf. Warmte kan zorgen voor heel wat vervelende gezondheidsklachten.
Daarom hier al enkele tips:
Houd de warmte buiten:
• De zonnewering gaat automatisch naar beneden. Zo lang de zon op
de ramen staat, laat je die ook best naar beneden.
• Ramen en deuren houd je toe als het buiten warmer is dan binnen. ’s Nachts en in de vroege ochtend kan er verlucht worden.
• De leefruimte wordt licht gekoeld. Dit systeem werkt enkel als ramen en deuren gesloten blijven.
• Drink voldoende water.
• Zorg voor lichte kleding
• Blijf binnen als het te warm is. Ga je buiten, zorg dan voor een
zonnehoedje en zonnecrème.
Op warme dagen zorgen we voor extra afkoeling en koele drank. Af en
toe zijn er ook ijsjes of watermeloen.
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ACTUEEL
H e r s t a r t va n h e t c o n t a c t k o o r !

Al vele jaren gaat maandelijks het contactkoor door. Een contactkoor
bestaat uit bewoners met dementie die samen met een mantelzorger,
vrijwilliger, zorgverlener... herkenbare liedjes van vroeger en nu
zingen. Het is een gezellig moment waarbij verschillende herkenbare
liedjes worden gezongen. Dit onder muzikale begeleiding van orgelspeler Frans Cannaerts en koorleidster Dine Cammaer.
Door de coronaperiode konden mantelzorgers spijtig genoeg niet meer
meezingen. Ook doordat we de ruimte tijdelijk niet ter beschikking hadden, zongen we de laatste maanden enkel in de Tuinwijk.
Vanaf september gaat opnieuw het contactkoor door in zijn
authentieke vorm! Maandelijks zal er gezongen worden in de
Dorpsstraat in zaal Klaproos. Alle bewoners en mantelzorgers
zijn welkom om gezellig mee te zingen!! Heb je interesse? Laat
het even weten aan Stephanie (begeleider wonen en leven van Tuinwijk) of mail naar stephanie.dils@zbrivierenland.be.

ACTUEEL
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Opnieuw misvieringen

Nu we een grote ruimte ter beschikking hebben, kunnen we binnenkort
terug misvieringen organiseren.
Hiervoor hebben we zaal Klaproos voorzien. Vanaf september zal onze
diaken, Koen Jacobs, de vieringen verzorgen.

Pa s t o r a a l t e a m g e z o c h t
In het pre-coronatijdperk konden we rekenen op een ploeg vrijwilligers
die ervoor zorgden dat alles vlot kon verlopen als er een misviering was.
Als de diaken niet kon aanwezig zijn zorgden zij voor een alternatief in
de vorm van lezingen.
Mensen begeleiden naar de kapel, altaar klaarzetten, zorgen voor een
bloemstukje…. Dit was ook hun verdienste.
Intussen is deze groep medewerkers niet meer actief. Daarom willen
we een warme oproep doen aan alle lezers: Ken je iemand om het pastoraal team terug nieuw leven in te blazen in het woonzorgcentrum? Of
ben je zelf geïnteresseerd? Laat dit dan zeker weten aan Chris Van
Camp.

Tijdens corona bleef diaken Koen Jacobs zoveel als
mogelijk misvieringen verzorgen, dikwijls van buiten
achter het glas.
Na de verhuis was dit niet meer mogelijk en kwam hij
wekelijks de communie bedelen in het woonzorgcentrum. Een moment waar de mensen naar uit
keken. Dankjewel Koen!

PRIKBORD
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Jarigen juli
Maurice Vanstreels - 10 juli - 83 jaar

Lisette Ernst - 11 juli - 96 jaar

Fons Beullens - 11 juli - 90 jaar

Jeanne Van Dyck - 17 juli - 93 jaar

Margriet Dierckx - 18 juli - 88 jaar

Maria De Preter – 21 juli - 82 jaar

Bertha Liekens - 23 juli - 93 jaar

Jan Doms - 28 juli - 90 jaar

PRIKBORD
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Jarigen augustus

Irene Busschots - 1 augustus - 85 jaar

Josée Nauwelaerts - 3 augustus - 91 jaar

Julienne Buelens - 6 augustus- 92 jaar

Judith Verschaeren - 7 augustus - 91 jaar

Wyllia Serneels - 10 augustus - 83 jaar

Julienne Busschodts – 15 augustus - 88 jaar

Laura Wouters – 17 augustus - 99 jaar

Maria Verschueren - 21 augustus - 90 jaar

PRIKBORD
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Wi j ve r we l k o m e n
Jan Doms - Boshoek - 1A08

Germaine Jegers - Hoogdonk - 2D06

Gaby Boeckstaens - Tuinwijk - 0A04
Maria Louisa Op De Beeck - Hoogdonk - 2C01

Anne Marie Vander Linden - Hoogdonk - 2A02

Wi j n e m e n a f s c h e i d va n
Marcel Slagmolen
Geboren te Duffel op 12 mei 1929
en overleden in het wzc op 3 juli 2022
Maria Van De Weyer

Geboren te Aartselaar op 21 september 1931
en overleden in het wzc op 6 juli 2022
Marie Louise Mergits
Geboren te Mechelen op 24 juli 1941
en overleden in het wzc op 11 juli 2022

TERUGBLIK ldc De Plek
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TERUGBLIK
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Wi j v i e r d e n m e e m e t I n g r i d e n Pa t r i c k
Ingrid De Smet, zorgkundige op Boshoek, huwde op zaterdag 25 juni 2022 met haar grote liefde Patrick Grenier. 22
Bewoners van Boshoek woonden de eucharistieviering bij
in de Sint-Catharina kerk. Ook Paulette Weekers was erbij
letterlijk vanop de eerste rij. Reporter Kim ging op bezoek
bij Paulette voor een interview.

Iedereen is altijd benieuwd hoe het bruidspaar er uit ziet op
hun mooiste dag. Kan je ons wat meer vertellen over Ingrid en
Patrick?
“Bruid en bruidegom waren ronduit prachtig. Ingrid droeg een mooi lang
wit kleed met een sleep eraan. Ik had schrik als ze de trappen van de
kerk op moest met die sleep. Gelukkig is alles goed gegaan. Haar kleed
was niet te overdreven, zonder teveel tralala, eenvoudig en mooi. Haar
haren waren ingevlochten en ze droeg een diadeem.
Ook de bruidegom was om door een ringetje te halen. We kenden Patrick nog niet, we hadden hem nog nooit gezien. Maar hij droeg een
mooi donker kostuum.”

Hoe heb je de huwelijksviering beleefd?
“De viering werd geleid door onze diaken, Koen Jacobs. Hij heeft dat
weer prachtig gedaan. Hij benadrukte dat een huwelijk niet altijd over
rozen gaat, maar dat het belangrijk is om elkaar elke dag opnieuw weer
graag te zien. Hij zei om nooit met ruzie te gaan slapen, een wijsheid die
ik in mijn huwelijk ook altijd heb toegepast. Want tussen elk koppel valt
er wel eens een harder woordje, maar je moet zacht zijn voor elkaar. “

En het weer? Viel dat wat mee?
“De dagen voor hun huwelijk was het slecht weer, maar de dag zelf viel
het weer goed mee. Na de mis zijn we met iedereen nog iets gaan drinken bij de Oude Burgemeester.

TERUGBLIK
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We hebben daar nog een tijdje op het terras gezeten.
Ingrid verdiende mooi weer, ze heeft een heel jaar naar dit huwelijk
toegeleefd en uitgekeken. In de wandelgangen hoorden we regelmatig
haar bezorgdheden rond haar kapsel, haar kleed,….”

Heb je nog een goede raad of wens voor het prille huwelijkspaar?
“Jazeker. Ingrid en Patrick: maak veel plezier samen en blijf veel praten met elkaar. Want alleen door veel te praten blijf je overeen komen
en dat is een kunst.
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WIJKNIEUWS TUINWIJK
Marktbezoek Duffel

Dinsdag 14 juni ging het uitgestelde marktbezoek
door, deze keer op een stralende dag! De
leerlingen van Sint-Janshof kwamen ook naar de
markt. Zo hadden we extra begeleiders om samen rond te wandelen over de markt en konden
veel bewoners mee genieten van een gezellige
voormiddag in Duffel!

WIJKNIEUWS TUINWIJK
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E i g e n k we e k
Op de markt kochten we plantjes om in
de groentenbakken van Den Hof te
planten. Pompoenen, courgetten en
snoeptomaatjes. Deze werden professioneel gepland, en onderhouden. Zo
kunnen we in het najaar soep maken
met groenten van eigen kweek!

Zomeren in Den Hof
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WIJKNIEUWS BOSHOEK
Voetbadjes door stagiairs

Onze studenten weten van aanpakken, zowel letter als figuurlijk pakten ze de voeten van onze bewoners aan.

Volksspelen
We haalden nog eens een oud volksspelletje van onder het stof. Deze
keer was het de beurt aan ‘Tafel kegelen’.
Wel opletten geblazen dat je de bal niet tegen het hoofd van je medespelers gooit. Fun, fun, fun.

WIJKNIEUWS BOSHOEK
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Uitstap naar het Vrijbroekpark
Het was de ideale dag voor onze uitstap naar het Vrijbroekpark. Iedereen genoot van de prachtige natuur en de vele bloemen! Als afsluiter
was er nog een ijsje of een appelstrudel. En of dit smaakte!
In september gaan we opnieuw op uitstap. Deze keer met andere geïnteresseerden.
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WIJKNIEUWS HOOGDONK
Klein gelukske

Voetbadjes

L i e s b e t h g e e f t u i t l e g o ve r ‘ Tu b b e ’

TERUGBLIK
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Senior Superior

6 weken lang hebben bewoners gestreden om
de ‘Senior Superior’ te worden van Bosbeekhof. Ja, je leest het goed, we hebben de naam
van Homo Universalis Bosbeekhof veranderd. Senior Superior klinkt gewoon beter.
Het was een spannende wedstrijd. Maar er
kan er maar één de beste zijn.
En dat is Jacqueline van Boshoek geworden.
Op de 2de plaats stond Denise van Hoogdonk
en de 3de plaats ging naar Wyllia van Tuinwijk.
Proficiat aan iedereen die heeft deelgenomen en tot volgend jaar.
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TERUGBLIK LDC DE PLEK
Sfeerbeelden officiële opening ldc

TERUGBLIK LDC DE PLEK
Sfeerbeelden opendeurdagen ldc
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TERUGBLIK LDC DE PLEK
M u z i e k o p t r e d e n va n S a l l y

Sally mocht het eerste muziekoptreden geven in de Brasserie. Zoals
altijd zorgde ze weer voor een namiddag vol dansplezier!!

NIEUWS LDC DE PLEK
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A c t i v i t e i t e n va n j u l i e n a u g u s t u s



Woensdag 20/7 Zapattashoes van 14u tot 16u30



Donderdag 11/8 Zomerfeest met BBQ, Muziekoptreden vanaf 12u



Donderdag 18 augustus 2022: ijssalon van 14u tot 16u

Oproep hulp redactieraad
Wist je dat…. de inhoud van dit krantje tot stand komt tijdens de maandelijkse re-

dactieraad?
Roza (vrijwilliger) neemt de leiding, Pascale, Stéphanie en Chris (begeleiders wonen en leven) nemen deel, alsook Kim (ergotherapeute) en Maddy (directeur).
Omdat wij de mening en medewerking van bewoners en hun familie zeer belangrijk
vinden, gaan we actief op zoek naar mensen die mee willen nadenken over de inhoud en vorm van de huiskrant.
Paula Weekers (bewoner van wijk Boshoek) voelde
zich hier al toe geroepen.
Zij gaf tijdens onze laatste vergadering haar mening
over artikels die wel of niet zullen verschijnen. Ze
bracht nieuwe ideeën aan en zal haar ogen en oren
open houden voor wat er op de wijk leeft.
Ben jij ook een trouwe lezer van onze huiskrant?
Heb jij zin om mee vorm te geven aan de huiskrant en maandelijks deel te nemen
aan de redactieraad?
Geef dan snel een seintje aan het onthaal.
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