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In deze 3e clubkrant van dit jaar een
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Nienke neemt ons mee op de
grachtentocht in Amsterdam.
Woensdag was geen gehaktdag
maar “snert”dag. Henk en Maarten
verzorgden in de kantine een
heerlijke snertmaaltijd. Nee, niet
zelfgemaakt maar wel net zo lekker
als die van Chris uit Gameren.
Wanneer is ook al weer die
snerttocht in de Biesbosch?
Ook de andere Chris (uit Castricum)
en zijn kinderen genoten zichtbaar.
Voor actuele berichten en oproepen
kijk regelmatig op de website van
de KVU.

Commissies:
Vaarcommissie:
Rob Goezinne
Peter v.d.Gracht
Dick Mulder
Wieger Tomassen
Maarten Wevers

Website:
Chris Groot
René van de Zwan
Kasper Scholte Albers

webmaster@kanovereniging-uitgeest.nl

Kantine:
Leo Konijn
Marjan v.d. Gracht

Fijne kerstdagen en een
goed nieuwjaar.

Botenhuis:
Henk Hoogerwerf

Tot 16 januari 2013 in de Zwaan!!
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Van de (waarnemend) voorzitter
PLUK DE DAG!
Lieve kanovrienden. In dit laatste nummer van 2012 wil ik jullie
op het hart drukken om zoveel mogelijk te genieten van het
leven en vooral natuurlijk van het kanovaren.
Toen ik vorige week op het meer voer, gewoon even een klein
“rondje starteiland” om de spinnenwebben uit mijn kop te laten
waaien, viel het me weer eens op hoeveel van die witte
vliegtuigstrepen het zwerk ontsierden. Dat laatste woord geeft
natuurlijk aan hoe ik erover denk; er zijn misschien mensen die
ze prachtig vinden of die het niet veel kan schelen.
Maar ik moest er wel even aan denken toen ik in de krant een
berichtje las over een “bijna botsing” tussen twee vliegtuigen,
vlak boven Uitgeest. Je zult maar lekker in je kajak zitten
midden op het meer en opeens breekt de hel los…… Het stond
er een beetje droog eigenlijk: een toestel van Garuda vloog aan
van over het IJsselmeer en één van KLM van over de Noordzee.
Er was sprake van “ernstige overschrijding van het
separatieminimum”. Zo heet dat blijkbaar als vliegtuigen te
dicht op elkaar vliegen. Het aantal vliegbewegingen boven onze
regio zal nog toenemen volgens de prognoses.
Natuurlijk weet ik ook wel dat de
kans dat je een vliegtuig op je kop
krijgt heel erg klein is, maar toch…
Ik wil maar zeggen: het kan toch
opeens afgelopen zijn, op welke
wijze dan ook.
Dus, maak er iets moois van, ook in
het nieuwe jaar.
Ik wens alle leden van de KVU, en
hun dierbaren, aangename
feestdagen en een heel gelukkig
2013.
Henk Hoogerwerf
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Grachtentocht Amsterdam
Na veel verhalen, waarschuwingen
en aanmoedigingen was het
eindelijk 23 september: de dag van
de grachtentocht. Bij de loods
aangekomen lagen er al heel wat
boten op de auto’s. De briefing werd
dit keer in het clubgebouw
gehouden en daarna gingen we naar
Amsterdam. Eenmaal daar
aangekomen was het even
doorwerken: boten van de auto’s,
omkleden en toen de appeltaart
waar al zoveel over verteld was.
Heerlijk en warm (al is uit de
magnetron toch net iets minder dan
uit de oven). Daarna het water op. Eindelijk voor mij een keer
ergens anders varen dan op de bekende wateren rond Uitgeest.
En wat is er dan mooier dan Amsterdam zien vanaf het water,
zoals velen in de afgelopen eeuwen de stad hebben gezien?
Het weer was goed: droog, niet te koud en zelfs zon. We
startten bij Ric, aan de Amstel. Ik wist dat Amsterdam heel wat
roeiverenigingen had, maar de eerste meters op het water heb
ik er wel heel veel gezien! ’s Middags zou er een wedstrijd zijn,
dus overal was er
volop activiteit.
Daarna heb ik mijn
ogen uitgekeken op
andere dingen:
mooie bruggen en
gebouwen aan het
water. Als enige
dame in het
gezelschap en nog
geen jaren ervaring
was het soms even
doorvaren. Ik houd
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ervan om regelmatig even stil te staan en lekker te kijken. Stil
blijven liggen en kijken was er op deze tocht niet zoveel bij. Dus
veel in het voorbijgaan bewonderd en gefotografeerd. Nou ja,
een poging gedaan tot fotograferen. Ik blijk in een bewegende
kano niet zulke goede foto’s te maken.
Tot mijn verbazing kwamen we midden in de stad, voor mijn
gevoel, een molen tegen. Bleek ik niet helemaal opgelet te
hebben bij de briefing: het was de molen met de bierbrouwerij
’t IJ, oeps.
Artis
herkende
ik
gelukkig
wel!
Het einde
van
het eerste
deel
van de
tocht vond
ik
ietwat
spannend:
het
IJ
oversteken
met
voor- en

achtervaarder. Als je vooraan begint, duurt het even voor je
achteraan vaart: strategisch varen zou ik het noemen. Maar
uiteindelijk viel het me alles mee. Vooral met de bijzondere
actie van Henk: zomaar een steiger omvaren. Of was het nou
proberen de steiger weer op te trekken? Nou ja, het was in
ieder geval een bijzonder gezicht!
Aangekomen bij het
pauzepunt bleek het
een uitdagende
aanlegplaats te zijn:
een zolderschuit
met een hoge rand.
Gelukkig waren mijn
tochtgenoten een
stuk handiger met
uitstappen en met
hulp aan eenieder
lagen alle boten al
snel op de schuit en
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konden wij ons tegoed doen aan een lekkere lunch. Voor de
warme gerechten kregen we een soort ufo mee die afging als je
bestelling klaar was.
Leerpuntje voor mij: zorg dat je op het pauzepunt even een vest
aandoet en niet alleen je anorak. Nog een nieuwe ervaring: als
je veel zweet en naar het toilet gaat, dan heb je daarna erg veel
moeite om je longjohn weer aan te krijgen. Maar ook dat kwam
met enige moeite weer goed.
Na de innerlijke mens te hebben verzorgd, was het tijd om de
kano weer in te gaan. Het tweede gedeelte van de tocht voerde
door de meer bekende gedeeltes van de grachten (voor mij
althans bekender). Wat een mooie uitzichten: over de
Lijnbaansgracht waar je bijna door de tuintjes vaart, langs het
Rijksmuseum, langs de Westertoren. Onderweg moesten we wel
regelmatig even de kant opzoeken om een rondvaartboot te
ontwijken, ook een bijzondere ervaring. We staan ook op vele
foto’s die waarschijnlijk over de hele wereld in albums terecht
zullen komen!
Op een rustmoment
verzorgde Ton
overheerlijke
jodenkoeken. Althans
dat riep hij de hele dag
al, maar bij nader
inzien waren het
heerlijke stroopwafels.
Het Amstelhotel was
opeens weer in zicht.
Mijn tempo werd
langzamerhand steeds
een beter trager. Een
tocht van 23 km: op
zich te overzien, maar voor mij voor het eerst. Het laatste stuk
duurde veel langer dan voorzien. Niet door mijn tempo, maar
door de roeiwedstrijd. Tijdenlang geen roeiboten te zien, maar
nee we mochten als kanoërs niet door. Op zich is de Amstel
best breed en een kanoër niet zou je denken. Maar helaas, dat
was niet de logica van de mannen op de boot die zich belangrijk
voelden. Nou ja, dan maar even dobberen en raadsels oplossen.
Het begon ook zachtjes te miezeren terwijl we daar lagen.
Goede timing want we waren er bijna. De hele dag droog weer
gehad, deels in de zon, deels met wolken, maar in ieder geval
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droog. Dus die paar spetters konden we het laatste stuk aan.
Toen we eenmaal door mochten was het nog maar een klein
stukje en daar waren we weer bij Ric. Kano’s uit het water,
omkleden en terug naar Uitgeest. Eenmaal thuis ben ik lekker
op de bank geploft en heb ik mijn armen niet meer omhoog
gedaan.
Het thema dit jaar was ‘Bijzonder’. Nou dat vond ik het zeker.
Wat een ervaring om daar te varen! We waren door Gilbert
allemaal voorzien van een route. De mijne heeft netjes op m’n
kano gelegen, maar heb ik niet bekeken. Ik heb genoten van
het uitzicht! Bedankt allemaal voor deze bijzondere tocht, de
support en de gezelligheid.
Nienke

bestuur:

Diverse mededelingen van het

Donaties
Uit enkele reacties van leden is mij gebleken dat een vorige
mededeling over de mogelijkheid om een extra donatie te doen
aan onze club, ten onrechte de indruk wekt dat de KVU er
financieel niet goed voor staat.
Het tegendeel is waar. De vereniging heeft een gezonde basis
en er zijn geen geldzorgen.
Weliswaar heeft de verbouwing een flinke bres in de reserves
geslagen, maar dat geld was voor dit doel al jaren gereserveerd
en bij de uitgaven zijn we keurig binnen de begroting gebleven.
Waar komt die oproep aan eventuele donateurs dan vandaan?
Wel, enkele leden hebben laten weten dat zij zelf niet actief
hebben kunnen bijdragen aan de vele werkzaamheden, maar
dat zij graag in financiële zin hun steun willen betuigen. Het
vermoeden was dat er wellicht meer mensen te vinden zijn die
dat ook zouden willen. De extra inkomsten kunnen uitstekend
worden ingezet voor bijvoorbeeld het up to date houden van
onze eigen “vloot” en de materialenvoorziening. Kortom, het
gaat hier puur om extra dingen, die niet via de
contributiegelden kunnen worden bekostigd. Voor een
uitgebreide verantwoording van de geldzaken kan ik alvast
verwijzen naar het jaarverslag dat bij de Algemene Leden
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Vergadering zal
worden uitgereikt.
Ik hoop met deze
uiteenzetting alle
misverstanden uit de
wereld te hebben
geholpen. Mocht je
nog vragen hebben,
aarzel niet en neem
contact op met één
van de bestuursleden.
Hartelijke groeten,
Henk (waarnemend
voorzitter)
Nieuwjaarsbijeenkomst
De gebruikelijke ontmoeting waarbij we elkaar de beste wensen
voor het nieuwe jaar en een nieuw vaarseizoen kunnen wensen,
is gepland op woensdag 16 januari. Natuurlijk wordt het weer
een gezellige avond, met koffie/thee, iets lekkers enz. En wat
er verder nog in petto is, dat blijft nog even een verrassing (dat
betekent natuurlijk dat we daar nog niet uit zijn!).
Maar houd deze datum alvast vrij in je agenda. Je krijgt nog een
aparte uitnodiging, maar nu weet je het vast! Het bestuur hoopt
op een massale opkomst in het buurthuis De Zwaan in Uitgeest.
Kantine in de wintermaanden
Zoals iedereen wel weet is ook in de wintermaanden de kantine
op de woensdagavond bijna altijd open. Dit gaat veranderen.
Natuurlijk blijft de kantine voor alle leden altijd vrij toegankelijk,
met de eigen sleutel. Maar de wekelijkse clubavond gaat bij
wijze van experiment tijdelijk verdwijnen.
Omdat de opkomst op de vaste woensdagavond de laatste tijd
(sinds er door veel leden niet meer wordt gevaren ’s avonds)
dramatisch terugliep en er regelmatig maar één of twee
mensen verschenen, hebben we besloten om een idee van
P.v.d.Gracht uit te proberen.
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De clubavond zal in principe nog maar eens per maand worden
gehouden, en wel op de eerste woensdag van de maand.
Bovendien zal daarvoor steeds een
uitnodiging via de mail worden
verspreid. Zo hopen we dat er meer
mensen komen en dat de clubavond
weer een ontmoeting zal zijn van
mensen die het leuk vinden om
ervaringen uit te wisselen, samen
plannen te maken voor nieuwe
tochten en een boom op te zetten
over de meest uiteenlopende
onderwerpen, of eens een paar
goede moppen te tappen bij een
goed glas!
De eerste keer is op 12 december,
in januari is er geen clubavond
omdat we op 16 januari de
nieuwjaarsbijeenkomst houden. Met ingang van mei komen we
weer wekelijks bij elkaar.
Tot ziens dus op 12 december.
Henk en Maarten
snertopwarmers

Nog maar één keer in de maand clubavond??
Ja, en wel op de eerste woensdag van de maand (zie
bovenstaande mededeling).
Nu is het wel toevallig zo dat in december de eerste woensdag
valt op de verjaardag van een zekere goedheiligman.
Nu leek het ons leuk om dan op woensdag 12 december een
extra clubavond te organiseren.
Hierbij nodigen we alle leden van de KVU uit om op de 12 e van
de 12e van 2012 naar de kantine aan de Meldijk te komen voor
een heerlijke erwtensoepmaaltijd. Voor de vegetariërs onder
jullie zal er een alternatief soepje zijn.
12-12-’12 om 19.00 uur, zal de soep niet zo heet gegeten
worden, maar wel heet worden opgediend.
Maar geef je wel even van tevoren op via de website, of stuur
een mail naar Maarten Wevers
Wever906@planet.nl Vermeld dan a.u.b. ook even als je de
vegetarische variant wenst.
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Was je er niet bij?. Het was heerlijk genieten! 16 KVU
leden aan de snert in de warme kantine aan de Meldijk.

Uit de nieuwsbrief van het Water Sport Verbond:
Wij kanovaarders komen vaak zo dicht bij de natuur als weinig
andere recreanten. Dat is één van de aantrekkelijke aspecten
van onze hobby. Ook in 2013 zullen weer vele honderden
kanoërs over ons waterrijke landje uitzwermen. Hoe je het ook
wendt of keert, dit heeft gevolgen voor de natuur. Wij realiseren
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ons vaak nog onvoldoende hoe verstorend bepaalde activiteiten
kunnen zijn.
Wist je bijvoorbeeld dat jonge kuikens van weidevogels als er
een kano aankomt zich drukken en doodstil in het gras blijven
liggen tot het gevaar voorbij is? Maar als die kanoër uitstapt en
gaat rondlopen, of picknicken op het land en het duurt langer
dan een kwartier kan het voor de jonge vogels al fataal zijn
omdat ze teveel afgekoeld raken.
In dit verband las ik in de nieuwsbrief van het WSV een citaat
uit de “Monitoring op het Wad 2012” (in het kader van het
Convenant Vaarrecreatie):
“een kano die langspeddelt verstoort, maar zeehonden en
vogels komen snel weer terug. Als een kano aanlegt en mensen
gaan lopen op de bank, dan komen de zeehonden en vogels
niet terug”.
Het is toch goed om je bewust te zijn van dit soort effecten. We
kunnen dan ons best doen om zo weinig mogelijk een storende
factor te zijn in de natuur, bijvoorbeeld door voldoende afstand
te houden van dieren. Als je bijvoorbeeld vanuit de verte al ziet
dat de zeehonden hun kop en staart optillen, er als het ware in
een boogje bij gaan liggen op de zandplaat, kom dan niet
dichterbij. Dat is namelijk de alarmhouding voor dreigend
gevaar. Als dieren te vaak moeten vluchten kan het hun
uitputten omdat ze teveel energie moeten gebruiken.
Gelukkig merk ik zelf ook vaak dat de zeehonden in het
waddengebied aardig gewend zijn aan onze aanwezigheid en
ons vaak zelfs opzoeken en heel nieuwsgierig dichterbij komen.
En een kano is en blijft het minst verstorende en meest
duurzame vervoermiddel te water, waarvan akte.
H.H.
Websites
Het zal u niet zijn ontgaan dat we sinds dit jaar zijn aangesloten
bij het Watersportverbond, de opvolger van de Nederlandse
Kanobond. Dit Watersportverbond heeft een website boordevol
met informatie voor watersporters. Voor ons dus. Ik stip een
paar pagina's aan, maar surf er eens heen, kijk rond en
verwonder u.
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U begint gewoon met www.watersportverbond.nl . Als u hier
nog nooit bent geweest krijgt u een welkomstpagina waarop u
(maximaal) drie tabs kan kiezen naast die van het
Watersportverbond zelf. Ik heb uiteraard gekozen voor
Kanosport. U kunt het welkomstscherm ook gewoon
wegklikken.
Op elk openingsscherm kunt u zich aanmelden voor
nieuwsberichten. U kiest één, meerdere of alle tweeëntwintig
categorieën waar u nieuwsupdates per mail van wilt ontvangen.
En als u er genoeg van heeft staat onder elk mailtje een link om
u weer af te melden.
Onder Kanosport treft u een aantal zaken aan die u in het
verleden ook de de site van de NKB zag. Maar een aantal zaken
is toch nieuw. Zo treft u onder het kopje “Over het Verbond”
onder meer een webshop aan met op kano gerichte producten.
Sommige zijn zelfs gratis.
Het onderdeel “Kanosport Magazine” is aanmerkelijk
uitgebreider dan het gelijknamige onderdeel op de site van de
NKB. U treft hier niet alleen artikelen uit het blad aan maar ook
downloads over onderwerpen die ons op een of andere manier
raken.
Bij disciplines krijgt u niet alleen wat u verwacht, maar ook hier,
veel meer. Kijken dus. Als u kiest voor het zeekajakvaren wordt
u doorgeschakeld naar NZKV.nl. Daarover verderop meer.
Ik hoop dat u nu al nieuwsgierig genoeg bent naar wat de site
van het Watersportverbond te bieden heeft. Vooruit nog eentje
dan: kijk eens bij “Opleidingen”, of bij de “Watersportacademy”.
Er valt nog een hoop te leren, en voor een deel wordt dat hier
aangeboden.
Naar aanleiding van onze eigen nieuwsbrief werd gevraagd hoe
je je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief van het
Watersportverbond (dit is iets anders dan de nieuwsupdates).
Ga op de homepage van het Watersportverbond naar
“Ledenvoordeel & Producten” en kies vervolgens voor de
nieuwsbrief. De rest spreekt voor zich.
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Voor sommige handelingen wordt uw lidmaatschapsnummer
gevraagd. Dit nummer treft u aan op de contributiefactuur 2012
van KVU.
In onze eigen nieuwsbrief en hierboven heb ik gewezen op
NZKV.nl. Stond deze afkorting in onze nieuwsbrief nog voor het
Nederlands Zee Kajak Verbond, inmiddels betekent dit
commissie Nederland ZeeKajakVaren. Afgekort tot commissie
zeekajakvaren of cie zee. Dit vanwege intern gedoe met het
Watersportverbond over het woord verbond. Desalniettemin
vindt u op deze site allerlei nuttige informatie voor zee- en
grootwatervaarders. Zoals de diverse vaarkalenders. Voorbeeld:
zaterdag 29 december Winterkanotocht van circa 20 kilometer
door Amsterdam. Wel vanaf Zijkanaal K in Amsterdam-Noord;
niets warm draaien maar meteen Het IJ op.
Heeft U voorbeelden van kanosites die u met ons wilt delen?
Kruip achter uw toetsenbord en beschrijf ze in het volgende
clubblad.
Gilbert
Ben je nog op zoek naar een leuk cadeautje…... Laten we nu
als KVU mooie T-shirts te koop hebben. Vele kleuren en maten
voor slechts € 10 per stuk. Weet je niets te geven of te vragen,
ga dan even langs bij een van de leden van de
kantinecommissie of het bestuur en scoor zo'n shirt.
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En als allerlaatste mededeling vanuit het bestuur:
Het is NIET de bedoeling dat je je lidmaatschap opzegt. Maar als
je toch weg wilt, meldt dit dan tijdig bij de secretaris, in ieder
geval vóór 31 december.
Tot zover de mededelingen van het bestuur…
Kanoërs leven (gemiddeld) langer!
(Bron: De Volkskrant 14 december 2012, n.a.v. onderzoek door
Leidse wetenschappers Zandvoort en Zwiers)
Mensen, blijf vooral varen en vaar regelmatig.
De hierboven vermelde onderzoekers hebben de
overleidensdata van alle sporters die tussen 1896 en 1936
geanalyseerd. Daarbij ontdekten zij dat intensief sporten niet
leidt tot een langer leven. Er werd bijvoorbeeld ook geen enkel
verschil aangetoond in de levensverwachting van golfers en die
van fietsers, terwijl er toch aanzienlijke verschillen zijn wat
betreft de kracht en de intensiteit van de fysieke inspanning.
Uit vorige onderzoeken is weliswaar vast komen te staan dat
sporters in het algemeen inderdaad 2,8 jaar ouder worden dan
de rest van de bevolking, maar volgens Zandvoort en Zwiers
gaan zulke vergelijkingen mank, omdat nu eenmaal
topsporters een selecte groep vormen, die over gunstiger
fysieke en psychische kenmerken beschikken en derhalve
sowieso langer leven.
Wat voor ons, kanoërs, het meest interessante is aan de
uitkomsten van deze studie is te lezen in het volgende citaat uit
het krantenartikel van de hand van Ellen de Visser (De
Volkskrant van 14 december 2012) “Sporters die onderling veel
fysiek contact hebben (rugby, voetbal) hebben een 16 procent
hogere sterfkans dan atleten die het onderling rustig aan doen
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(zoals zwemmen en kanoën); bij sporters die veel risico lopen
op letsel (boksen, skiën) is de die kans 11 procent hoger”.
Nu wil ik onze recreatieve manier van kanoën niet vergelijken
met de zgn. topsport, maar toch! Het lijkt me aannemelijk dat
onze manier van sporten in elk geval een positieve invloed
heeft op onze levensverwachting. Maar dat is nog niet
wetenschappelijk onderzocht, voor zover ik weet.
Ligplaatsen registratie
Sinds november heb ik de ligplaatsen-registratie van Laurens
overgenomen. Sindsdien is aangevangen om de plannen die
Laurens op de vorige ALV heeft voorgelegd, uit te voeren. De
diverse ligplaatsvakken zijn nu inmiddels "gekleurd"

Bovendien zullen alle kano's nu gemerkt worden met de naam
van de eigenaar en het ligplaatsnummer. Bijvoorbeeld:
[voornaam-achternaam-B32] waarbij de B natuurlijk blauw
betekent. Deze codering wordt in discrete kleine lettertjes
uitgevoerd. Het valt in ieder geval niet erg op.
In het botenhuis hangt op de muur van de kleedkamer een
actueel overzicht van alle ligplaatsen.
Het verzoek is om vanaf nu met mij contact op te nemen als er
veranderingen zijn. Bijvoorbeeld als je een nieuwe of extra kano
hebt, een andere ligplaats wilt, je kano weg haalt, de sticker
van je boot is gevallen, enz.
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Ik ben te bereiken per mail [renevanderzwan@kpnmail.nl] of
per telefoon 0631 795 282
René
Brandingvaren in december.
Anoushka stuurt ons een uitnodiging per mail, zoals gewoonlijk.
Geen idee wie er op de laatste uitnodiging is ingegaan maar na
het weekend kregen velen van de brandingliefhebbers een mail
met deze tekst:
Ha vaarders van de zee,
Speur de waterspiegel af als je weer het water op gaat;

dit was zaterdag 2 december:

En natuurlijk onmiddellijk de reactie
Mensen,
Is zeekanoën nog veilig, of moeten we dalijk onze hobby
uitoefenen onder begeleiding van een walvisvaarder?
Onlangs werd ook bekend dat het een kwestie van tijd is
voordat zeehonden hapjes gaan nemen van watersportende
landrotten....
Waar gaat dit heen?
Zijn er al haaien gesignaleerd?
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Het gaat natuurlijk over de bultrug met kalf bij Castricum en
verder langs de kust. Een filmpje wordt rondgestuurd en
natuurlijk geeft dat opnieuw commentaar.
http://www.vg.no/nyheter/utrolige-historier/artikkel.php?
artid=10071309
“Leuk hoor! Dat Noors is toch geen touw aan vast te knopen?
Maar ik begrijp dat ik zes jaar geleden, in Schotland geluk heb
gehad, want de bultruggen bleven toen op grote afstand.
Overigens heb ik de indruk dat het dier op het filmpje voor
walvisbegrippen erg voorzichtig met die kajakkers omspringt”.

De bultrug (we weten nu dat hij Johannes heet) strandde op de
Razende Bol bij Texel. Pogingen om hem te redden zijn de
afgelopen dagen op niets uitgelopen….. En terwijl de redactie
met dit krantje bezig is spoelt er 350 mtr verder een dode
potvis aan….

Noteer in je agenda:
De nieuwjaarsbijeenkomst 2013 is op woensdag 16 januari
om 20.00 uur in zaal B van Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest!
Je krijgt nog een aparte uitnodiging, maar nu weet je het vast!
Het bestuur hoopt op een massale opkomst in het buurthuis De
Zwaan in Uitgeest.
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de commissies en de
redactie wensen jullie
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