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Samantha de Groot* woont alleen in een sociale 
huurwoning in de wijk Schuilenburg. Van de wo-
ningbouwvereniging heeft zij bericht gehad dat de 
huur van haar woning per 1 juli wordt verhoogd. 
Samantha zit hier behoorlijk mee. Een jaar gele-
den is ze namelijk haar baan als administratief 
medewerker bij een groothandel verloren. Ze 
heeft nog geen nieuwe baan kunnen vinden en is 
bang dat zij de huurverhoging niet kan betalen.
Kan zij hier iets aan doen?  

De woningbouwvereniging baseert de huurver-
hoging van Samantha op haar inkomen van twee 
jaar geleden. Toen was ze nog in loondienst en 
verdiende ze meer dan haar huidige WW-uitkering. 
Tijdens het wijkspreekuur vertelt de sociaal raads-
vrouw Samantha dat zij bezwaar kan maken tegen 
de huurverhoging vanwege haar lagere inkomen. 
Het is wel belangrijk dat ze dit voor 1 juli doet. Op 
de website van de Rijksoverheid kan Samantha het 
formulier om bezwaar te maken downloaden. Deze 
kan ze samen met een verklaring van de Belasting-
dienst met haar inkomensgegevens (IB60) en een 
uittreksel uit het GBA ingevuld versturen.

Desiré Kesting is onlangs na 10 jaar huwelijk 
gescheiden. De koopwoning die zij samen met haar 
ex-man had is verkocht. Desiré werkt parttime 
als receptioniste. Met haar inkomen kan ze geen 
woning kopen en een vrije sector huurwoning kan 
ze niet betalen. Ook staat ze nog niet lang genoeg 
ingeschreven voor een sociale huurwoning in 
Amersfoort. Desiré woont nu nog bij een vriendin, 
maar kan daar niet lang meer blijven. Ze maakt 
zich zorgen. Waar moet ze straks wonen?   

De consulent van het Geldloket wijst Desiré 
op de mogelijkheid om via organisaties voor 
leegstandbeheer en antikraak tijdelijke woon-
ruimte op basis van de Leegstandwet of een 
antikraak woning te huren. Huren op basis van de 
Leegstandwet betreft woningen die gesloopt of 
gerenoveerd gaan worden. Bij antikraak bewoning 
bescherm je als ‘huiswacht’ de leegstaande woning 
tegen kraak en vandalisme. De huurprijzen zijn in 
beide gevallen vaak laag. Als Desiré een tijdelijke 
woonruimte wil huren op basis van de Leegstandwet 
geldt een inkomens grens van maximaal 
€ 34.911 bruto per jaar. Desiré 
voldoet aan deze inkomenseis.

Huurverhoging en inkomen gedaald? 
Je kunt bezwaar maken. 

Vraag uit het wijkspreekuur sociaal 
raadslieden

Tip uit het Geldloket

Huur tijdelijk woonruimte op basis 
van de Leegstandwet of antikraak
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* De persoonsnamen die in deze nieuwsbrief worden gebruikt, 
zijn in verband met privacy gefingeerd. 

Meld je aan 

Zes keer 
per jaar bespaartips 

en leuke, betaalbare 
uitgaanstips in je mailbox?

AmersfoortBespaart@geldloketamersfoort.nl

Dennis Weggelaar Buitengewoon 
fractielid VVD en Youssef 
El-Messaoudi Raadslid PvdA
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De slimme bespaartips van:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huur-
verhoging/vraag-en-antwoord/kan-ik-be-
zwaar-maken-tegen-huurverhoging 
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Een tijdelijke woonruimte huur je voor een periode 
van minimaal een half jaar tot enkele jaren. Voor 
een antikraakwoning gelden geen inkomenseisen. 
De duur van antikraak bewoning varieert van 
enkele maanden tot jaren. Antikraak huren heeft 
ook een nadeel. Je huur kan ieder moment worden 
opgezegd. Meestal heb je twee tot vier weken 
opzegtermijn. De consulent adviseert Desiré 
daarom ook in andere gemeenten te kijken naar 
een sociale huurwoning. De wachttijd hiervoor is 
niet in alle gemeenten zo lang als in Amersfoort.  

Open dag politie en brandweer
“Wisten jullie dat de brandweer en de politie 
tijdens de vakantie vaak open dagen hebben?” 
vertelt Kristel. “De kinderen mogen dan vaak in de 
auto’s of op de politiemotor zitten. En er worden 
veel activiteiten georganiseerd.”

> Vervolg van de voorpagina.

Hamid Aziz is 32 jaar. Begin 2015 is hij als asielzoeker 
uit Syrië naar Nederland gekomen. Van DUO heeft 
hij een brief gekregen waarin staat dat hij moet 
inburgeren. Hamid is zelf verantwoordelijk voor zijn 
inburgering en het regelen van zijn examen. Het 
examen kost geld en dat heeft Hamid niet. Hij weet 
niet waar hij moet beginnen. Zijn buurman wijst 
hem op het wijkspreekuur in Liendert. Hier kan hij 
terecht met zijn vragen.

De wijkconsulent vertelt Hamid dat hij 3 jaar de tijd 
heeft om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn. 
Hamid kan gelijk examen doen of eerst een cursus 
doen als voorbereiding hierop. De consulent raadt 
hem aan om eerst een cursus te volgen. Hamid weet 
namelijk nog niet genoeg over de Nederlandse taal en 
over het leven in Nederland om het examen te kunnen 
halen. Voor deze cursus moet hij ook betalen. Als hij 
zijn inburgering niet binnen de inburgeringstermijn 
regelt, riskeert hij een boete.
De wijkconsulent vertelt hem dat hij geld kan lenen 
bij DUO voor de cursus en het examen. Als Hamid zijn 
inburgeringscursus volgt bij een goedgekeurde school 
en binnen de termijn van 3 jaar zijn examen haalt, 
hoeft hij de lening niet terug te betalen. Een lijst 
met goedgekeurde scholen is te vinden op de website 
van Inburgeren.nl. Op deze website kan Hamid ook 
met zijn DigiD de lening aanvragen. De wijkconsulent 
helpt hem hierbij.

    Meer weten? 
    https://inburgeren.nl

Gerrit van Steen gaat over zes maanden met 
pensioen. Daar kijken hij en zijn vrouw erg naar uit. 
Gerrit kan door ziekte minder werken en ontvangt 
daarom een loongerelateerde uitkering vanuit de 
WGA. Zijn uitkering stopt over vier weken. Vanaf 
dat moment krijgt hij een vervolguitkering. Deze 
uitkering is ook onderdeel van de WGA en veel 
lager dan de uitkering die hij nu krijgt. Hoe moet 
hij rondkomen tot aan zijn pensioen? 

Een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids-
ongeschikten) uitkering is een regeling van de WIA en 
gaat uit van het loon dat Gerrit vroeger verdiende. 
De vervolguitkering die hij straks krijgt is gebaseerd 
op het minimum loon en bedraagt € 773,77 bruto 
per maand. Hiermee komt zijn inkomen onder 

Tip uit het wijkspreekuur sociaal 
raadslieden

Inburgeren? Je kunt hiervoor geld 
lenen bij DUO.

Ik kom niet rond van mijn 
vervolg uitkering vanuit de WGA. 
Wat kan ik doen?  

Dennis Weggelaar  
Buitengewoon fractielid VVD

Besparen en duurzaam gaan hand in 
hand
Nederlanders zijn altijd uit op een koopje. 
We lopen stad en land af naar de goedkoop-
ste aanbieding in de winkel. Maar is dat wel 
altijd zo’n goed idee? Vaak koop je iets wat 
je nodig hebt nieuw, maar van een mindere 
kwaliteit. Het is dan snel stuk en dan zijn er 
weer kosten te maken.
Even verder kijken op marktplaats of in een 
tweedehandskledingwinkel levert soms heel 
goede kwaliteit op voor weinig geld. Daar-
naast krijgt de verkoper behalve geld er ook 
een goed gevoel voor terug. Die ziet immers 
dat zijn nog goede spullen niet in de vuilnis-
bak verdwijnen. Heb je de spullen na verloop 
van tijd niet meer nodig maar zijn ze nog wel 
goed? Verkoop ze dan zelf ook weer! Zo be-
sparen we en zijn we duurzaam bezig.

De slimme bespaartips van...

Vraag uit het Geldloket

Uit de budgetcursus
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Sylvia de Groot is alleenstaande moeder en 
woont samen met haar dochter Esmee. Volgend 
jaar gaat Esmee maatschappelijk werk studeren 
in Utrecht. Sylvia kan haar dochter niet helpen 
met de studiekosten. Ook heeft ze gehoord dat 
er nieuwe regels gelden voor het aanvragen van 
studiefinanciering. Sylvia maakt zich zorgen. 
Ze wil niet dat haar dochter zich in de schulden 
steekt. 

Per 1 september 2015 is het sociale leenstelsel 
ingegaan. Dit leenstelsel vervangt de ‘oude’ 
studiefinanciering. Esmee valt onder dit 
leenstelsel omdat zij voor de eerste keer een HBO 
studie gaat volgen waarvoor ze studiefinanciering 
krijgt. Studiefinanciering voor HBO studenten 
bestaat uit vier onderdelen. Je kunt een lening 
(voorheen de basisbeurs), studentenreisproduct, 
collegegeldkrediet en aanvullende beurs aan-
vragen. De eerste drie onderdelen zijn er 
voor iedereen. Het maakt niet uit of je thuis- 
of uitwonend bent. De aanvullende beurs is 
afhankelijk van het inkomen van je ouders. De 
studiefinanciering is grotendeels een lening. Deze 
lening moet Esmee na haar studie terugbetalen. 
Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende 
beurs zijn een gift, mits Esmee binnen 10 jaar haar 
diploma haalt. Als ze geen diploma haalt, dan 
moet ze alles terugbetalen.  
De wijkconsulent vertelt Sylvia dat haar dochter de 
studiefinanciering op de website van DUO met haar 
DigiD kan aanvragen. Als tip geeft de consulent mee 
dat Esmee op de website een handige rekenhulp 
kan invullen. Hiermee kan zij berekenen hoe hoog 
haar aanvullende beurs wordt. Op de website kan 
ze ook haar uitgaven op een rijtje zetten. Esmee 
kan langskomen op het wijkspreekuur als zij hierbij 
hulp nodig heeft. 
Tot slot stelt de wijkconsulent Sylvia gerust door 
haar te vertellen dat de terugbetaalregels voor de 
studieschuld gunstig zijn. De aflosfase is 35 jaar en 
er wordt rekening gehouden met wat Esmee kan 
terugbetalen.

bijstandsniveau terecht. Hij en zijn vrouw kunnen 
van dit bedrag niet rondkomen. Mieke, de vrouw van 
Gerrit, werkt niet en heeft ook nooit gewerkt. De 
consulent van het Geldloket vertelt Gerrit dat hij 
in aanmerking komt voor een aanvulling vanuit de 
bijstand. Hij heeft hier recht op omdat zijn inkomen 
te laag is om van rond te komen. De consulent 
adviseert Gerrit om deze aanvullende uitkering bij 
de gemeente aan te vragen. 

Tip uit het wijkspreekuur sociaal 
raadslieden

Mijn kind gaat studeren. Waar 
moet ik aan denken?

Resto VanHarte
Resto VanHarte zit alweer een tijdje op de 
nieuwe, vaste locatie. De vrijwilligers ma-
ken er elke week weer een gezellig restau-
rant van. Iedere maandag en woensdag ko-
ken zij daar een driegangenmenu. Iedereen 
is van harte welkom. Maak hiervoor gebruik 
van de kennismakingsaanbieding.

Maandag en woensdag: 
Resto VanHarte Liendert Praktijkschool 
Accent, Wiekslag 50, 3815 GS Amersfoort. 
Maandag en woensdag geopend vanaf 
17.30 uur. Het diner begint om 18.00 uur. 
Graag wel van tevoren reserveren via 
www.restovanharte.nl of bellen naar 
0900-9003030 (10ct/min).

Resto VanHarte

UITGELICHT 

“Dankzij Amersfoort Bespaart 

kunnen we nog meer mensen laten 

genieten van een maaltijd buiten 

de deur voor weinig geld.”

(Patricia Hugen, Restomanager Amersfoort)

ALLEENSTAANDE
OUDERACTIE:

Tot en met juli voor alleenstaande 
ouders en hun kinderen. 

verlengd tot eind juli

€ 7,50

Reserveren is noodzakelijk. Neem ook deze 
bon mee!

voor een ouder met 
2 kinderen, ieder extra 
kind € 2,-
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26 juni

Vlinder- en bijendag
Op zondag 26 juni vindt de jaarlijkse vlinder- en 
bijendag plaats. Je kunt deelnemen aan een mooie 
fietstocht en er worden tal van activiteiten geor-
ganiseerd. Zoals een bezoek aan de imker, een ho-
ningproeverij en een vlinder-elektrospel. 

Wanneer: zondag 26 juni van 12.00 – 16.00 uur.
Waar: Koetshuis Stoutenburg, Stoutenburger-
  laan 4 in Stoutenburg. 
Toegang: gratis.

15 juni en 13 juli

De Struintuin
De Struintuin is het terrein voor echte speurneuzen 
en tuinliefhebbers. Ga op onderzoek uit met loep 
en zoekkaart en ontdek welke bijen en vlinders de 
tuin bezoeken. Je kunt ook meedoen aan een vlin-
derspeurtocht.  

Wanneer: 15 juni en 13 juli van 14.00 – 16.30 uur.
Waar: Hamersveldseweg 107 in Leusden. 
Toegang: € 2,50 (kinderen van 3 – 13 jaar).

Vlinder- en bijentuin
In de vlinder- en bijentuin zie, hoor en leer je veel 
over het boeiende leven van vlinders en bijen. Voor 
kinderen is er een prachtige vlinder-kijk-route.  

Wanneer: juni t/m september, zaterdag- en zon-
  dagmiddag van 13.00 – 16.00 uur.
Waar: Vlinderpad in Leusden. 
Toegang: gratis.

17 juni

Publiekswandeling door 
Bloeidaal
Tijdens de wandeling ontdek je het kleurrijke en 
gevarieerde natuurgebied Bloeidaal, gelegen langs 
de Barneveldse beek. De gidsen vertellen je over 
de rijke flora en fauna, de cultuurhistorie en de 
waterhuishouding van het gebied.   

Wanneer: zondag 17 juni van 14.00 – 16.00 uur.
Waar: Koedijkerweg in Amersfoort. 
Toegang: gratis.

Utrechts Landschap

UITGELICHT 

5 juni

Slenteren langs de Barne-
veldse beek
Tijdens deze mooie wandeling kom je langs de Bar-
neveldse beek in de natuurgebieden Bloeidaal en 
De Schammer. Gidsen vertellen je over de geschie-
denis en het belang van de Barneveldse beek en 
over de vele planten, bloemen en dieren die te 
zien zijn langs en in de beek.

Wanneer: zondag 5 juni van 14.00 - 16.00 uur.  
Waar: verzamelen bij De Kopermolen, 
  Hessenweg 2 in Stoutenburg. 
Toegang: gratis.

“Wij kunnen in Amersfoort Bespaart 

veel mensen informeren over de 

interessante, leerzame én betaal-

bare activiteiten in onze natuurge-

bieden”

(Ester Floor, Utrechts Landschap)
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12 juni

Kids Festival   
Op 12 juni vindt er een festival voor kinderen (4-12 
jaar) plaats. Voor de kleintjes zijn er spelletjes, 
prinsessen make-up en een sprookjesspeurtocht. 
Voor oudere kinderen is er een Star War game, 
cupcakes versieren en een animatiefilmpje maken.  

Wanneer: zondag 12 juni.  
Waar: Onze Lieve Vrouwekerkhof, Amersfoort.
Toegang: gratis.

17 t/m 19 juni

Festival Het Havikconcert   
Op de oudste gracht van Amersfoort vindt drie da-
gen lang het Havikconcert plaats. Een uniek mu-
ziekfestival met klassieke en hedendaagse muziek. 
Topmusici uit binnen- en buitenland treden op een 
schitterende plek op.

Wanneer: 17 t/m 19 juni.  
Waar: Het Havik, Amersfoort.
Toegang: gratis.

26 juni

Clowntjeshof  
De Hof in Amersfoort wordt op 26 juni omgetoverd 
tot een kinderparadijs. Je vindt er populaire at-
tracties zoals de draaimolen, kop van jut en de 
hindernisbaan. Er is ook een rodeostier en je kunt 
geschminkt worden. 

Wanneer: zondag 26 juni.
Waar: Hof in Amersfoort.
Toegang: gratis.

2 en 16 juli

Theater Terras  
Theater op plaatsen waar eigenlijk helemaal geen 
theater hoort. In een tuin, een bos of een leeg-
staande fabriek. Theater Terras organiseert dit 
jaar bijzondere voorstellingen op verrassende lo-
caties.  

Wanneer: 2 en 16 juli.
Waar: op verschillende locaties.
Toegang: gratis.
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12 juni

Struinen in de tuinen
Tijdens dit tuinenfestival kan er in 75 tuinen ge-
struind worden naar het beste wat Amersfoort te 
bieden heeft op het gebied van de amateurkun-
sten. Het concept is simpel. De artiest speelt op 
het gazon en de tuinbank dient als tribune. 

Wanneer: zondag 12 juni.
Waar: alle wijken in Amersfoort. 
Toegang: gratis.

“In Amersfoort Bespaart kunnen we 

laten zien dat ‘uit in Amersfoort’  

niet duur hoeft te zijn.”

(Ursula de Beer, VVV Amersfoort)

VVV Amersfoort

UITGELICHT 

Tijd voor
Amersfoort
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4 juni

Dag van de Bouw  
Op zaterdag 4 juni kun je een kijkje nemen bij 
een bouwproject en zien hoe het gaat achter de 
hekken. Dit kan bij MFC Atlas in Leusden en de Ver-
diepte Ligging N237 in Soesterberg.

Wanneer: zaterdag 4 juni.
Toegang: gratis (via Kidsproof).

12 juni

Kids Festival
Kom op zondag 12 juni naar het grote kinderfeest! 
Het thema is ‘De magische wereld’. Sprookjesfigu-
ren komen tot leven: van assepoester tot dwerg, 
van sneeuwpop Olaf tot storm trooper. Wie wil nou 
niet een prinses of stoere strijder zijn?

Wanneer: zondag 12 juni.
Waar: Wagenwerkplaats, Soesterweg 312, 
  Amersfoort.
Toegang: gratis.

24 juli

Woezel & Pip  
Op zondag 24 juli zijn Woezel & Pip te zien met 
een vrolijke en muzikale kindershow. Woezel & Pip 
zingen vrolijke liedjes over vriendschap, groter 
groeien en buitenspelen. 

Wanneer: zondag 24 juli
Waar: Landgoed de Paltz 1, Soest.
Toegang: gratis (via Kidsproof).

26 juni

Lot en de verdwenen 
hagelslag  
Een vrolijke muziekvoorstelling in het Herman van 
Veen Arts center. Het verhaal wordt gezongen en 
verteld door gitarist Robin Scherpen.  

Wanneer: zondag 26 juni.
Waar: Landgoed de Paltz 1, Soest.
Toegang: gratis (via Kidsproof).

13 juli

Kindermiddag Perspectief 
Hou je van avontuur, spelen en gezelligheid? Kom 
dan naar de coole kindermiddagen. Je kiest zelf 
een activiteit die bij je past: een spel, knutselen 
of bij goed weer op ontdekking gaan in de natuur. 

Wanneer: woensdag 13 juli.  
Waar: De Brinkhorst, Wageningseberg 43,
   Amersfoort.
Toegang: € 1,00 per kind (meld je wel van te voren 
  aan).

Kidsproof

UITGELICHT 

“Amersfoort Bespaart biedt 

Kidsproof een extra platform om 

zoveel mogelijk kinderen blij te 

maken met activiteiten die weinig 

tot niets kosten.”

(Hetty Buist, Kidsproof)
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Zomervakantie en een 
regenachtige dag?    
Kom een middagje naar het Kringloopcentrum. Een 
leuk en betaalbaar alternatief. Je vindt er een ro-
yale boekenafdeling en heel veel vierkante meters 
om in rond te struinen.

Computerproblemen?   
De ICT experts bij Reset helpen je graag. Je kunt 
hier ook terecht voor reparaties en voor het op-
schonen of updaten van je oude computer of lap-
top.

Studenten alvast opgelet   
In augustus en september helpen we je graag bij 
het inrichten van je nieuwe kamer. Op vertoon van 
je collegekaart of inschrijvingsbrief, krijg je kor-
ting. Studeren is namelijk al duur genoeg!
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Kringloop Amersfoort/Leusden

UITGELICHT 

“Door onze samenwerking kunnen 

meer inwoners op een aangename 

manier beter rondkomen.”

(Lidy Bartels, 

Kringloopcentrum Amersfoort/Leusden)

Nieuwste aanbiedingen? 
De Kringloop weet van te voren niet precies 
wat zij krijgen aangeboden. Zij laten zich graag 
verrassen door hun klanten. Volg de Kringloop op 
Facebook en blijf op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes en acties. 
www.facebook.com/kringloopamersfoortleusden

Oud Nieuws
Ook leuk, kom naar onze pop-up winkel op het 
Sint Jorisplein! Dagelijks komen er nieuwe spullen 
binnen. Er vindt ook regelmatig pop-up live mu-
ziek en optredens plaats. 

Amersfoort Bespaart 
Lezersactie

20% zomerkorting 
op uw kassa-aankoop tegen inlevering van 

deze bon.
Geldig in juni en juli  2016 in Kringloop-

centrum Amersfoort én Leusden.

Kringloopcentrum 
Amersfoort/Leusden
Zwaaikom 21 te Amersfoort. 
Bedrijfsweg 1 te Leusden.

Openingstijden Amersfoort:
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur 
zaterdag 10.00-17.00 uur.

Alle activiteiten die het Kringloopcentrum 
organiseert zijn gratis toegankelijk. 
www.kringloopamersfoortleusden.nl
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Tips van onze lezers!

(in de) Pocket! 
Pocket verzamelt artikelen, video’s en 
foto’s die je op een later moment wilt 
bekijken. Het meest handige aan Pocket 
is de synchronisatie met de browser. Als 
je geen tijd hebt om een artikel te lezen 
of video te bekijken, kun je deze con-
tent via een knop toevoegen aan je ei-
gen lijst. Deze lijst synchroniseert met je 
smartphone of tablet.

SCOUPY     
De leukste gratis cashback & geld-te-
rug-acties in de supermarkt. 
Een app met honderden digitale kortings-
bonnen die je kan inleveren bij allerlei 
winkels, restaurants en diensten in de 
buurt. Je levert een korting in door hem 
virtueel af te scheuren. 

Howstuffworks     
Met deze app krijg je uitleg over een 
breed scala aan onderwerpen als compu-
ters, auto’s, geschiedenis en meer. Ver-
groot je kennis aan de hand van artike-
len, video’s, podcasts en quizzen.

Buurtapp  
Met de Buurtapp zie je wie je buurtge-
noten zijn, wissel je nieuwtjes uit, doe 
je verzoekjes of stel je een vraag. Je be-
paalt op een kaart zelf wat je onder je 
eigen buurt verstaat.  

SOS Alarm 
Met de nationale SOS Alarmapp alarmeer 
je snel hulpverleners in de buurt op basis 
van gps. Tegelijkertijd word je doorver-
bonden met de meldkamer. Met de app 
zijn verschillende calamiteiten te melden.
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Youssef El-Messaoudi  
Raadslid PvdA Amersfoort

Slim boodschappen doen
Door slimmer boodschappen te doen kun 
je een hoop besparen. Ik geef jullie hierbij 
een aantal tips:
• Is er markt in de stad? Ga dan pas aan 

het eind van de middag op jacht. Rond 
16.00 uur willen veel verkopers af van 
hun laatste handel. Veel groenten, fruit 
en broden zijn dan veel goedkoper!

• Twee halve broden zijn duurder zijn 
dan een heel brood. Dit geldt voor veel 
meer producten. Even opletten dus. 

• De houdbaarheidsdatum geeft niet 
exact aan wanneer een product bederft. 
Vaak is een product na deze datum nog 
prima te eten. Gebruik gewoon je reuk- 
en smaakvermogen!

• Mijn laatste tip. Kies voor huismerken! 
Deze zijn vaak veel goedkoper en net zo 
goed van kwaliteit. 

Kijk voor meer tips op:  
http://dagelijksebespaartips.blogspot.nl/
http://spaarcentje.blogspot.nl/p/web-
sites.html 
http://besparenmaar.blogspot.nl/
http://wieditleestisvrek.wordpress.com/
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