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Bladeren in het verleden
 
Reny heeft een stapel boekjes van Groei & Bloei Lelystad
in haar kast staan. Deze zijn leuk om eens door te bladeren,
dus dat doe ik dan ook. We zitten in september 2011, het
eerste grote blad, een uitgave van de nieuwsbrief, zoals dit
toen nog heette is een feit. Het blad lijkt op ons huidige
Lelyblad, met kleurrijke foto’s en aankondigingen van cur-
sussen, workshops en lezingen. Het bestuur van de afdeling
Lelystad bestond uit 6 dames en een heer.
 
Ik wil er een aantal activiteiten uitlichten, misschien is dit
wel leuk voor de leden die al zo lang lid zijn van Groei &
Bloei, maar ook voor de leden die nog niet zo lang mee-
draaien met onze vereniging.
 
Op 3 oktober 2011 wordt er een bloemsierkunstclubje op-
gericht met de naam Lely-bloem. Tijdens de eerste bijeen-
komst wordt een ronde vorm gemaakt, zoals een Bieder-
meier, bij jullie misschien wel bekend. Deze groep is een
geweldig leuk initiatief geweest van een aantal leden. Het
leuke is dat negen jaar later Lelybloem nog steeds bestaat
en het aantal deelnemers is uitgebreid van maximaal zes
toen, naar 14 op dit moment. We zitten nu in de duurzaam-
heidswinkel en maken elke vier à zes weken met elkaar een
stuk. Sinds kort wordt er door Reny, onze bloemschikcoör-
dinator ook les gegeven. Wil je meer informatie hierover,
neem dan contact met ons op.
 
Als ik deze oudere uitgaves doorkijk, dan zie ik een aantal
interessante lezingen die jaren later opnieuw gegeven
zouden kunnen worden. Zoals de lezing “water in de tuin”
door Ada Robers en Frans van der Graaf. Ada beantwoord-
de o.a. vragen als: hoe weet je of je je tuin genoeg water
hebt gegeven, hoe kun je verdamping tegengaan en hoe
zorg je dat je planten in bakken jouw vakantie overleven?
‘Dat zou ik ook wel willen weten’! Frans van der Graaf
vertelde alles over een vijver in je tuin, de planten die daar
bij horen en welk dierenleven kun je verwachten in en om
je vijver. Ook het huidige bestuur had dezelfde lezing op
het programma staan afgelopen april, maar door Corona
ging dit niet door. Maar we doen ons best om deze lezing
weer op het programma te zetten. Ook de lezing “Winter-
bloeiers” door Beline Geertsema ziet er veelbelovend uit.
Hoe kun je het tuinseizoen verlengen? Denk aan kerstro-
zen, sneeuwklokjes en toverhazelaars. Er zijn genoeg
bomen, heesters, vaste planten en bloembollen die vanaf
november tot en met maart bloeien en winterhard zijn.
 
In mei 2012 bestaat het bestuur nog uit vijf personen. Wat
mij opvalt in deze uitgave zijn een eendaagse tuinreis in
Noord-Holland met bezoeken aan een tuin in Winkel, in
Anna Paulowna en in Breezand. In Winkel wordt nog een
kwekerij bezocht met “liefhebbersplanten” van Diewke de
Wijn. Ook de workshop “Natuurfotograferen” springt er voor
mij als fotograaf natuurlijk uit. Deze werd gegeven in de
Poldertuin aan de Bronsweg. De voorzitter van de Lelystad-
se fotoclub, Maarten Schonk gaf deze workshop. Hij liet
zien aan de hand van voorbeelden hoe je de beste resul-
taten kunt bereiken met je camera. Daarna werd er in de
tuin geoefend en de resultaten aan het eind van de work-
shop bekeken.

In Lelystad waren er die periode maar liefst vier open tuinen
avonden. Van tuinen op het Jagersveld, de Zoom, Noor-
dervelt tot een tuin in het Hollandse Hout. Verder vind ik
deze workshop de moeite waard om er nog even uit te
lichten: een kinderworkshop “Bloemstukje of Bloemsieraad
maken”. De dag werd geopend door Meta Jacobs en de
eerste 75 deelnemers kregen een goed gevulde goodie-bag
mee naar huis. De kosten voor deze workshop waren maar
€ 5,-.
 
In de uitgave van mei 2014 wordt de Nationale Tuinweek
geïntroduceerd. In Nederland en Vlaanderen doen 120 van
de 150 Groei & Bloei afdelingen hieraan mee. Met deze
week proberen de afdelingen meer naamsbekendheid te
krijgen en mensen enthousiast te maken voor tuinieren. Er
zijn allerlei groene activiteiten in het land; van plantenmark-
ten, wandelingen, fietstochten langs tuinen tot rondleidin-
gen door parken. De officiële start is in Delft en de Natio-
nale Tuinweek werd geopend door Princes Beatrix. In Le-
lystad werd het startsein gegeven voor burgemeester
Margreet Horselenberg. Ook tegenwoordig doet afdeling
Lelystad mee met deze Nationale Tuinweken. Dit jaar was
het thema de “fruitige tuin”. Helaas konden ook deze acti-
viteiten geen doorgang meer vinden. Het is even afwachten
of het hoofdbestuur van Groei & Bloei beslist dat dit thema
volgend jaar weer gekozen wordt of dat het een ander thema
wordt. Ik zou zeggen houd het in de gaten want als Corona
zich koest houdt komt er weer een programma met allerlei
uitjes in de Tuinweek.
 
Als laatste pak ik het nummer van mei uit 2015 er tussen
uit. Hierin vind ik een excursie naar Hostaworld in Barne-
veld. Dit was vast een mooie excursie met honderden
soorten Hosta’s om te bewonderen en natuurlijk een aantal
om aan te schaffen. De leden die daar geweest zijn weten
vast hoe je ervoor moet zorgen dat de slakken deze door
hen en ons geliefde planten niet opeten. Verderop in het
blad staat het bezoek aan gemaal Wortman aangekondigd.
In 1956 werd gemaal Wortman ingezet om de Oostelijke
Flevopolder leeg te pompen. Hier kregen leden en niet-le-
den een presentatie en rondleiding, o.a. door Groei & Bloei
lid Lida Schelwald.
 
In al die jaargangen straalde het enthousiasme van het blad
af. Enthousiasme van de schrijvers van de stukjes over de
diverse activiteiten. Ik zag ook prachtige foto’s van tuinen
en planten voorbij komen. Als je naar het aantal bestuurs-
leden kijkt, dan is het dieptepunt twee leden geweest en
het hoogtepunt acht. Deze personen hebben waarschijnlijk
allemaal met veel inzet en enthousiasme gewerkt om voor
de leden een mooi programma neer te zetten. Net zoals het
huidige bestuur dat voor jullie doet! Wij zijn nu bezig om het
programma van volgend jaar weer te vullen en hopen van
harte dat we hiervan niets hoeven te annuleren en iedereen
weer fijn kan komen meedoen. Dit najaar willen we nog een
enkele activiteit organiseren in de buitenlucht. Hierbij hoop
ik jullie in goede gezondheid weer te ontmoeten!
 
Met groene groeten, Marion Kamsteeg
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De urntjeswesp
 
Met enige regelmaat zag ik een wespenlijf uit de kraan
steken. Geen gewone limonadewesp, dat was snel duide-
lijk. Deze wesp was zeer elegant gevormd en vloog ook op
elegante wijze. Enige naspeuring leerde mij dat het om de
urntjeswesp ging. Meestal vloog hij/zij direct naar de kraan
om te drinken, soms verdween het hele beest in de kraan.
Na verloop van tijd kwam het dier direct aanvliegen zodra
ik bezig was bij de kraan en bleef dan om mij heen vliegen
tot ik klaar was en dook dan gelijk de kraan in.
 
Pas veel later in het seizoen realiseerde ik mij dat al die
kleibrokjes die op mijn rozemarijn zaten urntjes van deze
wesp zijn. Zij bouwen deze kunstwerkjes, verdoven een
kever of rups, proppen die in het urntje, leggen er een eitje
bovenop, metselen het urntje dicht en klaar is de kraamka-
mer compleet met voedsel voor de larf. Het urntje op de
foto is circa 3 mm groot en was al open, dus niet meer
bewoond.

De urn van de wesp in het rozemarijnplantje van Tineke.

De urntjeswesp die uit de kraan van Tineke drinkt.
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Een schilderachtige achtergrond tijdens het thee-uurtje in
de theetuin van Ada Robers.

Thee-uurtje bij Thee en Tuin op 3
september
 
Omdat we elkaar al de hele zomer missen is het wel fijn om
weer eens met andere Groei&Bloei leden te kunnen praten
over het wel en wee rond de tuin. We hebben daarom in de
stijl van het bekende koffie-uurtje (bij de intratuin) een thee-
uurtje gepland in de buitenlucht.  Op donderdag 3
september om 14.00 uur bij Tuin en Thee van Ada Robers.
Er is genoeg ruimte in de tuin om op gepaste afstand een
praatje te maken. Groei&Bloei trakteert op thee of koffie en
wat lekkers.

Tuin en Thee gaat veranderen van productieveld naar be-
zoekerstuin en dit is al voor een gedeelte gerealiseerd. Nu
wil Ada de borders op kleur maken en de diverse bladvor-
men goed laten uitkomen. De bezoekers van het thee-
uurtje mogen meedenken en suggesties aandragen als ze
dit leuk vinden.

Adres: Groene Velden 153-155, 3 september om 14.00 uur.
De thee, koffie en het lekkers zijn gratis voor leden en niet-
leden betalen € 2 euro.
 
Aanmelden op www.lelystad.groei.nl
Contactpersoon is Reny Jonker: 0320-253112

Er is volop keuze uit meegebrachte plantjes en zaadjes
tijdens de Tuinkringloop op 10 oktober.

Tuinkringloop 10 Oktober
 
Zaterdag 10 Oktober staat de tuinkringloop weer gepland.
Stekken, zaailingen, gesplitste planten, bollen en zaden
maar ook bloempotten, tuinboeken en overtollig tuingereed-
schap kunnen hier weer van eigenaar wisselen. Deze keer
zal een beetje anders verlopen dan we gewend zijn. Het is
de bedoeling dat de aangeboden waar op gepaste afstand
van elkaar wordt neergezet. En ook dat de deelnemers zo
veel mogelijk afstand van elkaar houden. Zo moet het
mogelijk zijn om in de buitenlucht en op gepaste afstand
toch een gezellige ruilochtend te houden.
 
Vanaf 9.45 uur gaan we de spullen uitstallen. Planten graag
duidelijk voorzien van naam, hoogte, standplaats, kleur ed.
En je eigen naam op het krat of de doos, voor het geval
iemand een vraag heeft. Ondertussen staat er een kopje
koffie of thee met een koekje klaar.
 
We mogen gebruik maken van de gezellige kapschuur en
een stukje tuin van Ada Robers. Het adres is Groene Velden
153-155.
 
We zien je graag verschijnen bij de tuinkringloop. Ook
zonder inbreng van het een of ander ben je van harte
welkom en kun je kijken of er iets van je gading bij is.
 
N.b. wanneer iets geen nieuwe eigenaar heeft gevonden
verzoeken we je om datgene weer mee naar huis te nemen.

Ada's vijver.
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De kleuren in je tuin
 
 
De kleuren van de natuur zijn een gegeven. Kleuren hebben
buitengewone krachten. Er is geen mens die volkomen
objectief (emotieloos) kleuren waarneemt. Kleuren beïn-
vloeden ons denken en voelen. Door hun energie werken
ze op ons in laten ze een indruk achter, creëren ze een
beeld en beïnvloeden ze onze psyche en lichaamsfuncties.
Iedere kleur op zijn specifieke manier.
 
Wat is jouw lievelingskleur? En is dat terug te vinden in je
tuin?
 
Ik persoonlijk ben best kleurgevoelig. En merk ook dat ik
wisselend behoefte heb aan bepaalde kleuren. Meestal
loopt dat synchroon met de seizoenen maar afhankelijk van
hoe ik mij voel kan dat ook weleens anders zijn. Iedereen
heeft persoonlijke ervaringen met kleuren.
 
Over het algemeen is Rood een stimulerende kleur. In de
tuin denken we dan aan prachtige rode rozen, aardbeien-
rood of tomatenrood.
Blauw is rustgevend. Bijvoorbeeld viooltjes blauw of het
hemelsblauwe van ridderspoor.
Geel is activerend. Vooral in de lente zijn we blij het grauwe
van de winter achter ons te kunnen laten en zijn we dol op
narcissen en krokus of tulp. Maar ook in de zomer prachti-
ge zonnebloemen en nog veel meer.
Groen is de basis en vormt een neutrale achtergrond voor
al het kleurenspektakel. Afhankelijk van de tint is groen fris,
warm of diep donker.
Paars en Violet hebben iets mystieks en zijn rustig en koel.
Van het voorjaar heeft bij mij onder andere de sering
prachtig paars gebloeid.
Wit is zuiver en neutraal en je tuin licht er zo mooi van op.
Witte bloemen zijn heel geschikt om een donkere hoek
achterin de tuin naar voren te laten komen.
Oranje is een mooie warme kleur en doet denken aan de
avondzon.
Roze is lieflijk en vrouwelijk.
Bruin van de bomen en de aarde.
 
En heel mooi zijn ook de verfijning van de hoofdkleuren tot
de pasteltinten.
 
Persoonlijke emoties maken dat je een andere kleurerva-
ring kunt hebben. Maar één ding is zeker: Kleur maakt de
wereld mooier.
 
Wil je zelf iets vertellen over een specifieke kleur in je tuin
en waarom jij van die kleur juist blij wordt? Houd je van
harmonie in je tuin of vind je contrasten juist leuk?
 
We horen het graag! Stuur je reactie, het mag met een foto,
naar Info@lelystad.groei.nl. Wij plaatsen je bijdrage in het
Lelyblad en/of op de website van onze afdeling.
 
Joke Meijer
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De Zintuigentuin in het Bultpark.

Vrijwilligers gevraagd voor ‘De Zintui-
gentuin’ in het Bultpark
 
Vorig jaar is het Bultpark Groenproject van start gegaan.
Het project bestaat uit diverse onderdelen, zoals een
Pluktuin met kruiden en bloemen, Lekker Lelystad, een ‘tuin’
waar alle struiken en een paar bomen in aangeplant zijn
waarvan je de vruchten en soms de bloemen kunt eten, drie
Blije BijenBorders en het Bultpark Buurtbos.
 
Het Bultpark Groenproject wordt afgerond met een kleine
Zintuigentuin. Deze wordt verdeeld in vier bakken: ‘Zo ruikt
groen’, ‘Zo voelt groen’ en ‘Zo smaakt groen’. De vierde bak
is de ‘Lief en Leed bak’. Hierin wordt het menselijk leven
gesymboliseerd met behulp van planten, van levensboom
tot doodsbeenderenboom en alles daar tussen in. De Zin-
tuigentuin wordt in totaal zo’n 35 m2 groot.
 
Het ontwerp is reeds goedgekeurd door de gemeente, de
invulling met de planten vordert maar inspraak is nog mo-
gelijk.
 
Het leek Stichting Bultparkcomite een aardig idee om leden
van Groei&Bloei afdeling Lelystad uit te nodigen om de
Zintuigentuin te adopteren. Dat betekent in de praktijk
vooral het onderhoud van de plantenbakken en het infor-
meren van mensen/groepen die belangstelling hebben voor
de tuin en de beplanting. De verwachting is dat het onder-
houd, indien er een groepje van 2-4 vrijwilligers is, ongeveer
één uur per 14 dagen bedraagt.
 
Meer informatie kun je vinden op onze website www.lely-
stad.groei.nl. Bij vragen kun je mailen naar p.a.kouwenho-
ven@gmail.com of bellen naar 0320-226575.
 
Kortom: lijkt het je wat, laat dan van je horen!

Wist je dat.....
 
- in de 15e eeuw tulpenbollen in Nederland meer waard
waren dan goud? Dat kunnen wij ons nu echt niet meer
voorstellen…

 
- vuurwantsen niet schadelijk zijn? Ze zijn niet giftig voor
mens of dier, ze eten geen bladeren of andere planten,
maar dode insecten en dode bloemen. Ze hebben een
sterke geur, zodat ze niet opgegeten worden door andere
dieren. Mensen kunnen dit alleen ruiken op 2 cm afstand.
Als je van barbecueën houdt zonder muggen, laat ze dan
in de buurt wonen.
 
- winterbloeiers eigenlijk niet bestaan, maar dat dit planten
zijn die uit het buitenland komen en bloeien op het moment
dat het daar zomer is?
 
- lampenpoetsergras werd gebruikt als rager om het cylin-
dervormige glas van de olielamp mee schoon te maken?
 
- de haren op planten van de ezelsoren, Stachys, gebruikt
worden om dauw op te vangen en verdamping tegen te
gaan? De overeenkomst met een ezelsoor is treffend. De
grote kracht van deze plant is de lange bloeiperiode. De
oude Egyptenaren maakten al gebruik van de geneeskrach-
tige werking omdat het kon worden ingezet tegen allerlei
kwaaltjes. Zo werd het blad gebruikt om wonden te verscho-
nen en de gedroogde bladeren om de neus en het hoofd
verlichting te geven bij verkoudheid.
 
- over pruimenbloesem al heel wat gedichten zijn geschre-
ven? Het is een tot de verbeelding sprekende bloem met
vijf witte blaadjes en een sprankelend hart met witte meel-
draden waaraan gele bolletjes stuifmeel zitten. De pruimen-
boom (wetenschappelijke naam: Prunus domestica) mag
er ook zijn. Uit een vrij ranke stam groeit een zeer sierlijke
kroon met takken die zowel in de hoogte als in de breedte
groeien. Meestal wordt een pruimenboom teruggesnoeid
tot een meter of vijf, in het wild kan hij met gemak 12 meter
hoog en 10 meter breed worden. Afhankelijk van de soort
kun je tussen juli en eind september oogsten. De vruchten
zijn, afhankelijk van het ras, geel, groen, rood of blauwpaars
met een witte waas erover. De pruimenboom hoort bij het
Prunus-geslacht, is familie van de Rosaceae en is een van
de eerste bomen die door mensen gekweekt zijn. Drie van
de meest voorkomende cultivars komen niet voor in het
wild, maar groeiden rond oude nederzettingen. En met oud
wordt 10.200 voor Chr. Bedoeld. Mensen eten dus al heel
lang pruimen, vers of gedroogd. De boom heeft zich ont-
wikkeld in Oost-Europa en de Kaukasus en zich vandaaruit
verspreid over het oosten en westen van het noordelijk
halfrond. In Japan bloeit de pruimenbloesem zelfs als er
nog sneeuw ligt. Daar staat de boom voor volharding onder
ongunstige omstandigheden. Oude takken van de pruimen-
boom zijn vaak grillig en bemost, na de snoei kunnen ze
een tweede leven krijgen op een vaas ikebana. Mateloos
populair in de Balkan en Midden-Europa is slivovitsj, prui-
menbrandewijn met een indrukwekkend alcoholpercentage
tussen de 47 en 55%.
 
- blauw schapengras Festuca glauca, erosie tegengaat?
De plant wordt veel geplant in kale gebieden. De Latijnse
naam Festuca betekent 'grashalm', glauca verwijst naar de
blauwgroen-grijze kleur. Herders kunnen zien aan de kleur
van de plant wat voor weer het wordt. Bij naderende kou
wordt het blauw iets grijzer.
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- Ongeveer een kwart van alle insecten die in Nederland
voorkomen, sluipwespen zijn? Sluipwespen zijn bekend
omdat ze eieren in of op andere insecten te leggen, waar-
door de uitgekomen larven vers voedsel hebben. Om eieren
te leggen hebben ze een legboor die aangepast is om zeer
verschillende typen gastheren aan te prikken en er vervol-
gens eieren in, op of bij te leggen. De bouw en de grootte
van de legboor is per soortengroep opmerkelijk verschil-
lend. Ze zijn slank, hebben lange antennes en leven solitair.
De sluipwesp helpt mee om de processierups tegen te
gaan. 

Een sluipwesp op een blad.

'Maak kennis met... Cees van der
Weijden van Plantje Tuin.nl /

Kwekerij Aalderink' 
 
In dit derde 'Maak kennis met ...' interview heeft Sanne
gesproken met Cees van der Weijden van Plantje Tuin.nl /
Kwekerij Aalderink. 
 
In oktober 2016 namen Cees en Anne-Marie van der
Weijden – van Dijke kwekerij Aalderink over. Daarvoor
werkte Cees als hovenier bij een aannemer die tuin- en
stadsparken aanlegt. Nu is hij eigen baas en kan hij zelf
bepalen wat hij wel of niet gaat doen. “Je moet doen waar
je achter staat, ook al brengt het niet zo veel op”, vertelt
Cees. “Ik wil het mensen naar de zin maken. Soms willen
ze alleen een paar planten kopen; andere keren willen ze
dat ik een hele tuin vol planten bij elkaar vind.”
 
Op het terrein van Plantje Tuin staat 3000 meter aan sier-
bomen (laanbomen), heesters en vaste planten. Daar
kunnen de klanten kijken, ideeën opdoen of meteen plant-
jes meenemen. Ze kunnen daar iets kiezen en Cees haalt
het dan bij de kweker, waar hij het goedkoper krijgt. Dan
brengt hij het bij de klant thuis. Cees: “In principe lever ik
alleen maar en plant de klant zelf, of een hovenier die ze
hiervoor gevraagd hebben. Maar ik wil ook wel helpen met
planten als ik er de tijd voor heb.”
 
Plantje Tuin is gespecialiseerd in lei- en dakbomen. Die
dakbomen zijn 2,40 meter hoog en hebben meerdere tak-
ken. Ze vormen vaak een parasol en heten daarom ook wel
parasolbomen. Voorbeelden daarvan zijn platanen of
moerbeien. Cees kan ze op maat laten groeien en ze rond
of vierkant vormen.

Cees en Anne-Marie op het terrein van Plantje Tuin.nl /
Kwekerij Aalderink.

“Wij kunnen meer dan het tuincentrum, waar altijd stan-
daard vier takken worden geleid”, zegt Cees. “Wij kunnen
er nog veel meer leiden, waardoor de boom eerder vol is
en zon en inkijk tegenhoudt.” In het najaar zorgt Cees dat
een boom leigeschikt is en dan maakt hij er de gevraagde
leiboom van. Standaard is drie meter, waarvan 1,80 meter
stam en 1,20 rek. Dat zijn dan vijf etages. Groter kan ook.
Naast de 'gewone' leilinde, verkoopt de kweker ook
schaarsere bomen, zoals bijvoorbeeld de Liquidambar.
Eigenlijk kan Cees alle soorten leibomen leveren, recht-
streeks uit Italië of zelf geleid.
 
Ook hagen verkoopt Cees veel: taxus, liguster, beuken,
buxus en Tilia (Linde). Sommige zijn groenblijvend, zoals
de liguster; andere niet, zoals de beuk. De één is losser,
zoals de Photinia; de ander vaster, zoals de buxus. Nu er
zoveel buxussen door motten zijn vernield, is de look-a-like,
de Ilex crenata (Japanse hulst), een goede vervanger.
Cees: “Die verkopen we nu veel in de standaard p9 potjes
voor twee euro per stuk.” In diezelfde potjes staan ook de
gangbare vaste planten. Als klanten grotere planten willen,
haalt Cees deze direct bij de kweker, want dan staan ze
niet te lang op het terrein te wachten.
 
Voor wie twijfelt en advies op maat wil hebben, is tuinont-
werper Karin Brus misschien een uitkomst. Zij luistert naar
wat de klant wil en maakt dan een schets. Naast deze schets
rolt er een plantenlijst uit de computer. Cees levert dan de
planten en Karin komt kijken of alles wel op de juiste plaats
belandt. Deze samenwerking vindt zo'n 35 tot 40 keer per
jaar plaats. "Karin is minder duur dan een tuinarchitect en
let beter op wat de klant wil. Kwaliteit is belangrijker dan
kwantiteit”, zegt Cees.
 
Daarom hecht hij ook veel belang aan feedback. Als een
klant problemen heeft met een boom of plant die bij Plant-
je Tuin vandaan komt, wil Cees graag komen kijken wat er
aan de hand is en voor een oplossing zorgen. Dat is de
meerwaarde die Plantje Tuin biedt boven de internetverko-
per van bomen en planten. “Ik wil in de toekomst blijven
werken aan het verbeteren van het persoonlijke contact met
de klant”, laat de kweker weten. “Vooral in de maanden
waarin ik het nog niet zo druk heb, zoals de zomermaanden,
kunnen we nog groeien. Vergroten hoeven we niet, maar
wel wil ik via marketing nieuwe klanten benaderen.”
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Stuur foto's naar Cobie
 
Onze webmasters willen graag de website van Groei&-
Bloei Lelystad up-to-date houden. Twijfel daarom niet,
en mail foto's van onze activiteiten waaraan je hebt
deelgenomen naar Cobie (cobievanderwal@chello.nl).
Dan kunnen Cobie en Petra deze foto's op de website
plaatsen.


