
Nieuwsbrief afd. Stadskanaal e.o.

Let op!
In deze tijd is het al dan nietdoorgaan van ge-noemde activiteitendoor Corona op ditmoment (medio ja-nuari) nog onzeker. Raadpleeg onze website (zie pag.2).

Kopij nieuwsbrief
Inleveren kopij voor de nieuws-brief maart vóór 1 maart. Dit kan per e-mail aan:k.prikker@hetnet.nl  of viaTel. 0599 564669  De volgende nieuws-brief zal mediomaart worden ver-zonden.

Agenda G&B
27 jan.: Lezing Geert de Vries,Vogels in de winter (i.p.v. deJaarvergadering)24 febr.: Lezing Nienke Plantin-ga, Avontuurlijk tuinierenN.B.Op deze avond is ook onzejaarlijkse zadenruilbeurs1 mrt: Oorwurmenpotjes makenbij Sidonia Blaakmeer Vooraf aanmelden via de websiteverplicht!www.stadskanaal.groei.nl ofFacebook

15 januari 2021

januari 2021
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Exclusieve sierbestrating 

Bezoek onze showtuin of bekijk onze website 

Voorbosweg 15 

9528 TA  Buinen 

tel: 0599-212082 

www.bricksandstones.nl 
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Bestuur 

Commissies 

Van onze Voorzitter
Het jaar 2020 was wel een heel bijzonder jaar,ook voor Groei & Bloei. Veel is niet doorgegaanen de activiteiten die na begin maart nog wel doorkonden gaan, hadden vanwege de Corona eenbeperkt aantal deelnemers. Ook de contactenmet andere leden werden wel erg gemist, maardoor onze hobby hadden we toch veel afleiding,want de natuur trekt zich niets van Corona aanen de tuin had ons nodig.In deze winterperiode kunnen we ons voorbereiden op een nieuwtuinseizoen. Gaan we de tuin anders inrichten, welke planten moetenverplaatst worden, welke nieuw gekocht, waar moet gesnoeid worden,gaan we al zaaien en wat wordt dan gezaaid, enz.  Door de zachtewinter (tot nu toe) steken de sneeuwklokjes hun kopjes alweer bovende aarde en de krokussen staan binnenkort al in bloei. Dan kunnenwe weer genieten van de kleurenpracht in onze tuin. De eerste wijzigingen in 2021 van ons jaarprogramma zijn er alweerdoor de Corona. Wat na 19 januari weer mogelijk is weten we niet.Daarom hebben we onze jaarvergadering verschoven en komt er eenlezing voor in de plaats. Bestuursvergadering zijn tot nu toe digitaalgegaan, maar dan mis je wel het persoonlijke contact. Een heel po-sitief bestuursbericht is dat we een nieuwe secretaris en penningmees-ter hebben. Het bestuur is nu weer volledig en gaat er een mooi Groei& Bloei jaar van maken. Ik wens iedereen ook namens het bestuur in dit komende bijzonderejaar 2021 veel geluk, gezondheid en tuinplezier. Jacques van Velsen, voorzitter 

Bedankt
 Deze nieuwsbriefwerd mede mo-gelijk gemaaktdoor: Rabobank Zuiden Oost Gro-ningen en al onze adverteerders. Bedankt namens al onze leden.

Nieuwe leden
Wij heten het volgende lid vanharte welkom: Mw. G. KralZanglijster 11, Ter Apel
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Plantjes voor de Fair 2021
Wij gaan ervan uit dat de Corona-maatregelen begin mei zodanigversoepeld zijn, dat onze Fair doorgang kan vinden. De Fair vindtbuiten plaats en de tuin van Geert en Ginie is groot genoeg om afstandte kunnen houden.Vorige jaren werd er in maart in de kas van An en Henk gezaaid voorde fair. De verder opkweek van de plantjes werd door An en enigeleden verzorgd. Dat betekende dat zij hun kas niet voor zichzelfkonden gebruiken. Voor de vereniging was dit super, maar dit jaarwillen ze hun kas zelf gebruiken. Om te zorgen dat we toch plantjes hebben voor de verkoop op de Fairroepen we de hulp in van onze leden om thuis te gaan zaaien en opte kweken. Natuurlijk kunt u ook plantjes stekken en oppotten voorde verkoop. Wanneer de plantjes nog voorzien worden van een label-tje met naam, dan is dat voor de koper erg prettig. De plantjeskunnen dan zaterdagmiddag of zondagochtend vroeg gebracht wordennaar Geert en Ginie Klooster.Op deze manier kunnen we de Fair voor veel tuinliefhebbers aantrek-kelijk maken omdat ze goedkoop aan een plantje kunnen komen enwij extra financiële armslag krijgen. Wanneer u ons wilt helpen doorte zaaien en/of te stekken, geef dan uiterlijk begin maart even aanhet secretariaat door welke plantjes u voor de Fair wilt zaaien en/ofstekken. Dit voorkomt dat er een te eenzijdig aanbod van plantjes is.

Financiën 2021
Vanwege het verschuiven van de jaarvergadering is in deze Nieuws-brief een kort verslag van onze financiële situatie opgenomen. Door de Corona zijn vele activiteiten niet doorgegaan en zijn enkeleactiviteiten wat duurder uitgevallen. Op de post lezingen hebben weongeveer € 800 minder uitgegeven dan begroot. De kosten voor deOpen Tuinen Estafette waren wat hoger omdat door het niet kunnenverspreiden van alle gidsen en folders de advertentie-inkomstenminder waren en de zeven afdelingen dit gecompenseerd hebben.Ook waren de inkomsten minder door het niet doorgaan van de Fairen  doordat de sponsoractie van de Rabobank duidelijk minder heeftopgeleverd dan vorig jaar.  Toch kunnen we tevreden zijn en het jaar afslui-ten met een positief saldo van ongeveer € 900.Omdat de afdeling beschikt over genoeg reserveshoeft dit bedrag niet opgepot te worden.  In dejaarvergadering van 2021 zal het bestuur meteen uitgewerkt voorstel komen hoe het bedragbesteed gaat worden, zoals bijvoorbeeld kortingvoor leden op activiteiten. Wanneer u in het bezit wilt komen van het financiële jaarverslag 2020en de begroting 2021, dan kunt u die aanvragen via info@stadskanaal.groei.nl Jacques van Velsen (penningmeester (a.i.)

Aanmelden OpenTuinen weekend
De afdeling Stadskanaal doet ditjaar weer mee aan twee OpenTuinen Weekenden. Het  landelijkweekend op 19 en 20 juni en hetweekend van de Open TuinenEstafette op 12 en 13 juli. Hoemeer tuinen er mee doen, hoemeer keuze de bezoekers hebben. Bent u trots op uw tuin en wilt udeze graag aan andere mensenlaten zien? Dan zijn de open tui-nen weekenden daarvoor eenmooie gelegenheid. De ervaringleert dat bezoekers genieten vaneen tuin die ze bezoeken en datde tuineigenaar geniet omdathij/zij trots is om te vertellen overde eigen tuin.Wilt u uw tuin in een of beideweekenden openstellen voor be-zoekers, geef dit dan even dooraan Jacques van Velsen (jacques-vanvelsen@gmail.com). Het isnatuurlijk mogelijk om in een vande weekenden alleen op zaterdagof alleen op zondag open te zijn. De ervaring heeft vorig jaar ge-leerd dat de open tuinen weeken-den, die doorgegaan zijn, drukbe-zocht zijn en de bezoekers zichkeurig aan de RIVM-Coronamaat-regelen hebben gehouden.
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Sociaal Jaarverslag 2020 

2020 is een bijzonder jaar geworden voor iedereen en dat geldt ook voor onze afdeling. Vanwege de Corona 
maatregelen zijn veel activiteiten niet of aangepast doorgegaan, afhankelijk van de op dat moment geldende regels. In 
dit sociaal verslag wordt ingegaan op de activiteiten die wel doorgegaan zijn. 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur in 2020 was als volgt: 
Jacques van Velsen voorzitter, penningmeester a.i.  
Henriët Vrolijk  secretaris  
Vacant   penningmeester  
Marjo van Eck  bestuurslid en activiteiten 
Caroline Sterk  bestuurslid en PR  
Naast het bestuur zijn 6 leden actief in commissies of met speciale taken. Het bestuur heeft in 2020 3 x fysiek 
vergaderd waarvan 1x samen met de commissieleden. Overige zaken werden telefonisch besproken of via e-mail 
afgestemd. Verder werden ook vergaderingen van het Rayon Groningen, inclusief de vergaderingen van de Open 
Tuinen Commissie, bijgewoond of via de e-mail afgestemd.   
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal op 1 januari 2020 stond op 200 (183 en 17 afdelingsleden) en is afgesloten met een ledenaantal van 
196 (178 en 18 afdelingsleden).  
 
Afdelingsavonden 
In 2020 zijn 2 van de 6 georganiseerde ledenavonden doorgegaan in Zaal “De Eendracht” te Stadskanaal:  
- 29 januari: jaarvergadering met 2 korte lezingen van eigen leden. Dirk Houtman verzorgde een lezing over palmen 

en Ernst Speelman had een film samengesteld met een jaaroverzicht. 
- 27 februari: lezing over kleine bomen en hun onderhoud, gegeven door Bart van der Horst.  
 
Ruilbeurzen 
Naast de lezing op 27 februari werd een zadenruilbeurs gehouden. Een aantal leden had zelf geoogste en verpakte 
zaden meegebracht om te kunnen ruilen met andere leden.  
Op 4 april en 3 oktober zijn de plantenruilbeurzen gehouden. Die van 3 oktober met een iets andere opzet dan andere 
jaren. Ongeveer 15 tuinliefhebbers hebben op 3 oktober planten aangeboden en geruild met andere leden. 
 
Nieuwsbrief/PR/website 
Dit jaar kwam de nieuwsbrief 5 keer uit en werd of op papier of digitaal verzonden aan de leden. Daarnaast is er 
regelmatig, voorafgaand aan een activiteit, een digitale nieuwsflits rondgemaild.  
 
Bloemschikken  
De bloemschiklessen zijn afgelopen jaar heel anders verlopen dan verwacht, van de eerste 3 lessen, van de beginners 
en gevorderden zijn er slechts 2 lessen doorgegaan. De inhaal les voor de beginners is in september gegeven. Daarna 
zijn 3 lessen voor de beginners in een kleine groep van 7 personen doorgegaan.  
De vergevorderden hebben nog 1 les gehad. Daarna is er door Corona niets meer doorgegaan omdat de groep te groot 
was. Zij hebben dus nog een inhaal les tegoed en 2 bloemschiklessen.  
We hopen in 2021 weer een compleet aanbod van lessen te kunnen realiseren. 
 
Excursie sterren kijken 
Op 4 februari hebben 20 leden deelgenomen aan de excursie “sterren kijken” in de Blaauw-sterrenwacht en in het 20-
meter planetarium DOT in Groningen. Na een korte inleiding door Paul Feldbrugge over de maan, Venus en het 
sterrenstelsel werd uitleg gegeven over sterrenkijkers. Daarna werd in het planetarium DOT een 3D film over het 
heelal getoond.  
 
Workshop schaal maken 
5 leden hebben in het voorjaar deelgenomen aan de workshop “zelf een schaal maken”, gegeven door Marjo van Eck. 
De schaal werd gemaakt van gipsverband, gewikkeld om een ballon. Nadat het gips gedroogd was werd het op een 
vervolgavond beschilderd.  
 
Workshop zaaien voor de fair  
Op 14 maart zijn allerlei soorten zaden gezaaid met de bedoeling deze op te kweken tot plantjes die verkocht konden 
worden op de voorjaarsfair. Helaas kon de fair niet doorgaan. 
 
Plantjesdag 
De plantjesdag is spontaan georganiseerd door een aantal enthousiaste leden. Omdat de voorjaarsfair niet door kon 
gaan is gezocht naar een alternatief om de gekweekte plantjes bij de leden te krijgen. Op 17 mei konden (alleen eigen) 
leden volgens een vaste looproute in de tuin van An en Henk Vrouwenrath plantjes uitzoeken met aan het eind een 
schaal waar een vrijwillige donatie in kon worden gedaan. De plantjesdag is een succes geworden vooral omdat de 
leden eindelijk weer eens een uitje hadden en met leuke plantjes naar huis konden.   
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Open Tuinen Weekend  
Volgens wisselend rooster organiseert elke afdeling van het Rayon Groningen een Open Tuinen weekend en afdeling 

Stadskanaal stond dit jaar gepland voor 25 en 26 juli. De 12 tuinen die open waren hebben bij elkaar ruim 1100 

tuinbezoeken gehad. Alle tuineigenaren hadden zich goed voorbereid op het bezoek. Er was een aparte ingang en 

uitgang en indien nodig was er een looproute aangegeven.  

 

Workshop glas fusion 

Een aantal leden heeft in oktober de workshop “Glas fusion” gevolgd bij Gerard Weisbeek. In kleine groepjes werd een 

glas object voor in de tuin gemaakt die later door Gerard zijn afgebakken.  

 
Kinderworkshop herfststukjes maken  
Woensdagmiddag 14 oktober hebben diverse kinderen van de basisscholen in de bibliotheek een prachtig herfststuk 

gemaakt onder leiding van Marjo van Eck. Het eindresultaat zag er vrolijk uit en was weer totaal anders dan andere 

jaren. 

 
Workshop kerststuk maken 
Op 14 december werd de workshop “Kerststuk maken” gegeven door Lineke Hummel. De deelnemers gingen naar huis 
met een mooi langwerpig kerststuk. De geplande workshop voor kinderen op 16 december kon helaas niet doorgaan 
vanwege de nieuwe lock down. 
 
Tot slot 
Van de meeste bovengenoemde activiteiten zijn foto’s gemaakt die te bekijken zijn op de website 
www.stadskanaal.groei.nl. Alle activiteiten waren alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die ik namens 
het bestuur hierbij dan ook hartelijk wil bedanken!  
 
December 2020 
Henriët Vrolijk, secretaris  

Avontuurlijk tuinieren Nienke Plantinga
Beleef het mee in deze interactieve lezing en deel ook je ervaringenen check of je ook al een TUINAVONTURIER bent! Tuinieren moet geenoorlog tegen de natuur moeten zijn, maar juist een samenwerking.Ga dus niet de slakken en paardenbloemen te lijf, maar verdelgvastgeroeste ideeën over tuinieren in het eigen hoofd. Het is een vande boodschappen van het 'Avon-tuurlijk tuinieren'. Voor al die mensen die zich al eenpoos afvragen wat ze met hun tuinaan moeten; wel mooi, maar min-der werk en vooral diervriendelijkbespreekt Nienke Plantinga hetavontuurlijk tuinieren. Nienke Plantinga is tuin- en landschapsontwer-per die van persoonlijke wensen levende tuinen maakt. Ontdek in dezelezing zelf hoe je van je tuin een gastvrije plek maakt voor dieren enplanten. In haar tuinfilosofie staat dat de tuin een stukje natuur bij je huis isen hoe meer je de natuur respecteert, hoe mooier je tuin wordt.Daarom hanteert zij de Permacultuur principes bij inventarisatie –ontwerp – aanleg én onderhoud. Door de ogen van de merel kijken,dan verandert de blik op je tuin, iedereen kan avontuurlijk tuinieren!Een tuin is een ‘omheind stuk grond, met bloemen, bomen en anderegewassen beplant’, op die manier vormgegeven dat het past bij jou.Wat voor tuin past bij jouw leven, hoe word jij geraakt door een tuin,met de juiste vragen proberen we dat helder te krijgen. Voor deze lezing moet u zich van tevoren aanmelden. Dat kan via hetaanmeldformulier op de website of via een email naar info@stadska-naal.groei.nl N.B. Op deze avond is ook onze jaarlijkse zadenruilbeurs.

Nieuwsbrief digitaal

OPROEPGeef aan het secretariaat door datu de Nieuwsbrief digitaal wilt ont-vangen via email: info@stadska-naal.groei.nl

De kosten voor het drukken enverzenden van de Nieuwsbrief zijnvrij hoog. Die bedragen ongeveer1/3 van onze totale jaaruitgaven.In de jaarvergadering is er overgesproken om deze kosten om-laag te brengen via minder papie-ren en meer digitale Nieuwsbrie-ven. Van de 215 Nieuwsbrieven wor-den er 200 per post verstuurd en15 digitaal. U kunt meehelpen dekosten te verlagen door aan onsdoor te geven dat u de Nieuwsbriefdigitaal wilt ontvangen. Dat kandoor een email te sturen naarinfo@stadskanaal.groei.nl.  Op onze activiteiten zullen we eenaantal papieren Nieuwsbrievenbeschikbaar stellen, mocht u dattoch fijner lezen vinden.Het bestuur gaat daarnaast on-derzoeken of we de bezorgkostenvan de papieren nieuwsbrieven (5x per jaar) omlaag kunnen bren-gen door ze te laten rondbrengendoor vrijwilligers.
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Meer dan 4000 2de hands boeken bij: 

De boekenzolder 

 

Leemdobben 8, 9551 AR  Sellingen 
 

Open op afspraak: telefoonnr. 

06-362800010 
Email deboekenzolder@gmail.com 

 

Naslagwerken  Handwerkboeken  Romans 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectives     Studieboeken     en nog veel meer 

Kom even langs als je van boeken houdt! 
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Lezing in plaats vanJaarvergadering
Welke maatregelen er na 19 janu-ari gelden is nu niet te voorspel-len. Daarom heeft het bestuurbesloten de jaarvergadering teverschuiven naar een lateredatum. Als de nieuwe datum be-kend is wordt deze vermeld in dekomende nieuwsbrief. Als er na 19 januari wel weer bij-eenkomsten gehouden mogenworden met 30 personen, danwordt op woensdagavond 27 ja-nuari 2021 de lezing van Geert deVries over Vogels in de wintergehouden. Deze lezing stond aleerder gepland en alle informatiehierover kunt u vinden in deNieuwsbrief van november jl. ofop onze website. Houdt u er wel rekening mee datu zich van tevoren moet aanmel-den voor deze lezing. Het liefst viahet invulformulier op de websiteen anders via email info@stads-kanaal.groei.nl. Wanneer u zichaangemeld heeft en de lezing gaatniet door, dan krijgt u persoonlijkbericht.
Activiteiten
De Kerstworkshop van Lineke isgelukkig nog net doorgegaan enik zag mooie foto's langs komen.Daarentegen ging de kerstwork-shop met de kinderen helaas nietdoor wat altijd een feest is om destralende gezichtjes van hen tezien.Het eerstvolgende wat nu geplandstaat is de derde groep voor glas-fusion bij Gerard eind januari ennu maar hopen dat het lukt omhet dit keer door te kunnen latengaan.Het textiel verven heb ik in sa-menspraak verzet naar februarien hiervoor geldt hetzelfde; af-wachten of het lukt. Dan staat ernog in de agenda op 1 maart deoorwurmenpotjes maken van kleionder leiding van Sidona. Dithebben we zo gelaten en degenedie zich hiervoor al hebben opge-geven houd ik op de hoogte vanhet verdere verloop.Ik hoop dat we er samen weer eenleuk en gezellig jaar van kunnenmaken en weer iets kunnen orga-niseren zonder al deze beperkingen!Marjo

Tuininspiratie
In deze donkere dagen is het goedom inspiratie op te kunnen doenvoor onze tuin en te zien/horenwelke werkzaamheden we nukunnen/moeten doen. Kijk hiervoor op www.groei.nl.Hier is interessante informatie tevinden over o.a. snoeien, winter-stekken, zaaien en nog veel meer.
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Groeien doe je niet zomaar! Voor elke plant hebben wij 

de juiste voeding. Hieronder ziet u een kleine greep uit ons 

ruime assortiment. Kom gerust eens langs bij ons in de winkel! 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

   

   

DCM Gazon Pur DCM Gazonmeststof DCM Vital Green (TIP!) 

 GAZON: 

 SIERTUIN: 

   

DCM Groenten & Fruit DCM Druiven & Bessen DCM Aardbeien & Kleinfruit (TIP!) 

Johan Schuitema, Zandtangerweg 46 in Mussel 
Maandag t/m zaterdag geopend vanaf 08:00 uur / Webshop en Gazonadvies: uwgrasspecialist.nl 

DCM Rozen & Bloemen (TIP!) DCM Hagen & Coniferen DCM Rhodo / Hortensia / Azalea 

 MOESTUIN: 
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Gardenista
Organisatie Festival Gardenista 2021zoekt vrijwilligers. Het landelijk bestuur van KMTP/Groei &Bloei heeft besloten te starten met devoorbereidingen voor het unieke groenefestival Gardenista in 2021. Het Festival vindt plaats van 26 t/m 30mei. Bezoekers zijn dan welkom op het prachtige landgoed "DenAlerdinck" in Laag Zuthem bij Zwolle. Tijdens dit groenfestival wilGardenista liefhebbers van tuinen, bloemen, natuur of groene lifesty-le laten kennismaken met de beleving van tuinieren, bloemschikkenen gezond eten.Het Gardenista team bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die wel ofniet actief zijn binnen de vereniging KMTP/Groei & Bloei. Het teamorganiseert hét groenfestival van Nederland dat bijna helemaal steuntop vrijwilligers en bestaat uit een kernteam van 9 mensen die op hunbeurt wordt bijgestaan door een team vrijwilligers met een specifieketaak.Gardenista 2021 is op zoek naar vrijwilligers die ons team willen komenversterkenEen aantal vertrouwde gezichten gaat het komend jaar weer aan deslag om het groene festival te organiseren. Op Gardenista.nl/organi-satie/#wiezijnwij kun je lezen wie dat zijn en wat onze visie is. Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem gerust contact opmet de Festival coördinator (athmer@gardenista.nl / 06-13765328)of de projectleider (hoogers@gardenista.nl / 06-51602861).

Nieuwe bestuursleden
Nu de jaarvergadering verschoven wordt, is het niet mogelijk om op27 januari nieuwe bestuursleden te benoemen. Gelukkig hebben wewel reacties ontvangen op onze oproep in de vorige Nieuwsbrief voornieuwe bestuursleden. Het bestuur wil graag Ria Blom voordragen als opvolger van onzeaftredende secretaris Henriët Vrolijk.Marten Kroon wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester, dezefunctie is momenteel niet opgevuld. Ria en Marten zullen de functiesvanaf 27 januari ad interim uitvoeren en op de verschoven jaarver-gadering formeel benoemd worden.Tijdens de jaarvergadering kunnen we dan ook officieel afscheidnemen van Henriët Vrolijk. 

De pen doorgeven
Surprises langs de wegHet is november 2020 als ik ditschrijf en dit hele jaar heeft coro-na alles ontregeld. Als ouderehoud je dan zo veel mogelijk vanalles afstand. Waar ik dit jaar erg veel plezieraan heb beleefd is het aanbod vanplantjes door particulieren. Alleskeurig uitgestald aan de weg optafels en karretjes. Een veiligemanier om plantjes te scoren, jestaat er altijd alleen en geld kunje in een jampot of geldkistjekwijt. De etiketten laten soms veelte raden over, bijvoorbeeld staaner alleen de namen zeepkruid,rode pimpernel en oranje cro-cosmia op vermeld. Het blijft eenraadsel welke soortaanduiding encultiver hieraan verbonden kun-nen worden. Het is toch wel be-langrijk de hoogte en kleur teweten om de plek in je tuin tebepalen. Bij een verkeerde in-schatting moet er het volgendeseizoen verpoot worden. Op de etiketten kom ik soms be-namingen tegen die nieuw voormij zijn. Bij thuiskomst wordt ergelijk op google gekeken. Hierbijeen paar voorbeelden van recen-te aankopen: Kitaibelia vitifolia,welke plm 120cm hoog wordt enwitte lavatera-achtige bloemenkrijgt in de periode juli-sept entegen droge grond kan. Of Monar-da fistulosa, dè monarda voordroge en slechte grond, zoals deHessenhof schrijft, goed meel-dauwbestendig maar bescheide-ner van kleur dan de andere mo-narda's. Nog een voorbeeld: Aco-nitum vulparia, een gele monniks-kap die in Nederland nog zeerzelden in de vrije natuur vookomt. Niet altijd is de aankoop geslaagd.Zo had ik 5 graslelies gekocht methet idee dat het een Carex soortwas. Blijken het kamerplantjes tezijn, die ik gelukkig deze zomernog wel bij de rode petunia's ineen hanging basket kon planten.Een aanrader dus, in deze tijd, deplantenkraampjes langs de weg! Marianne Bruin (Ik geef de pendoor aan Els Klopper)
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