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Nieuwsbrief

PCOB AFDELING HAREN – EELDE E.O.
NUMMER 270 – juni 2022

Bollenvelden in Noord-Groningen
(Foto: Janny van der Wissel.)
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VAN DE VOORZITTER.
Op de vijftigste dag na de Paastijd valt Pinksteren. In de
christelijke kerken herdenken we dat de Heilige Geest
neerdaalde over de apostelen.
Het was ook het begin van de verspreiding van het Christendom.
De apostelen spraken de mensen toe in hun eigen taal.
Nog steeds merken we dat deze vieringen belangrijk voor ons
zijn.
Juist tijdens de oorlog in Oekraïne zagen we hoe belangrijk de
vieringen waren voor deze mensen. Ze putten er troost en hoop
uit.
In het algemeen wordt aan Hemelvaart en Pinksteren in
Nederland niet zoveel aandacht geschonken door de kerken.
In het nieuwe testament lezen we bij Handelingen 2: 2-3
‘Plotseling klonk eruit de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar de apostelen aan het bidden waren
zich geheel vulde’. Er verschenen aan hen een soort vlammen,
die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen
neerzette.
Vooral Petrus werd zo krachtig aangeraakt door de Heilige
Geest. Zijn toespraak naar de mensen eindigde met de woorden:
’ Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde’.
Hoe vertalen we de komst van de Heilige Geest naar deze tijd?
Bedoelde Jezus ermee om aandacht voor elkaar te hebben en
ook om goed naar elkaar te luisteren? Zijn we vervuld van de
Heilige Geest? We kunnen het op allerlei manieren doorgeven.
Ik moest denken aan de periode toen ik als verloskundige in
Deventer werkte. De gastarbeiders uit Turkije en Marokko
werkten hier. In de jaren zeventig kwam de gezinshereniging op
gang. Vrouwen die in een voor hun volledig onbekende cultuur
terechtkwamen. Zwanger waren en hier gingen bevallen. Mijn
taak was om te luisteren en proberen deze vrouwen zo goed
mogelijk te begeleiden. Soms maakte ik gebruik van de
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tolkentelefoon om er achter te komen wat er aan de hand was. Ik
leerde wat Turkse- en Marokkaanse woorden. De toename van
andere culturen naar ons land werd zo groot dat er een
bijscholing werd georganiseerd om aan de weet te komen hoe de
bevallingen in andere landen toegingen. Ik moet u vertellen dat
dit heel leerzaam geweest is. Ik vraag me nu af, zou dat ook te
maken hebben met de heilige Geest? Om kracht te krijgen om
hulp te kunnen bieden. Ik weet het niet, u mag het voor me
invullen.
Een bezinningsmoment
Op 4 mei is Jan Meijer, een lid uit Eelde, overleden. De tekst
boven de kaart was ven hem zelf. ‘Mijn grote reis is begonnen.
De stof sterft af, doch de geest van de mensen leeft verder
(Pred. 12:7)’. Wij wensen zijn vrouw en kinderen Gods nabijheid
en troost.
Ook denken we aan onze zieke leden, aan leden die het moeilijk
hebben, aan leden die ondersteuning nodig hebben.
Janny van der Wissel stuurde prachtige foto’s van bollenvelden
in noord Groningen.
De redactie van Nieuwsbrief plaatst er een paar.
Mevrouw Holwerda, uit De Dilgt, bedankte voor de bloemen die
ze kreeg ter gelegenheid van haar 85e verjaardag. Een
kroonjaar! We wensen haar alle goeds toe.
Nieuw lid
Mevrouw Annalies Scholte – Aaldring heeft zich over laten
schrijven van het landelijk lidmaatschap naar het lidmaatschap
van de afdeling Haren-Eelde e.o. We wensen haar een goede
tijd bij onze afdeling samen met haar man. Toen ik er op
kennismakingbezoek was, heeft ze me over het ontstaan van de
Sassenhein verteld. Deze naam is ontstaan bij de oprichting van
het restaurant. De toenmalige eigenaars heetten Saskia en Hein
Aaldring. Uit hun beide voornamen is Sassenhein voortgekomen.
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Verhuizing
Jan en Netta Scholtens zijn verhuisd van Witveen 30 naar De
Brinken 33. We wensen veel woonplezier samen.
Dank
Aan Pia, die trouw elke maand een prachtige column voor ons
schrijft met allerlei wederwaardigheden. Over oude- en nieuwe
tijden. Leuk om te lezen en ik moet er soms ook om lachen want
de verhalen zijn zo herkenbaar!
Aan Roelfien, die een prachtig reisverslag maakte van de
wierdentocht. Het is zeker de moeite waard om het museum nog
eens te bezoeken.
Aan Henk, die een verslag maakte naar de grens van Oekraïne
met z’n vrouw, zoon en vriendin. Aan de foto’s is goed te zien in
welke omstandigheden de mensen moeten leven. Dankbaar
mogen we zijn om deze mensen tot steun te kunnen zijn. Hulde
aan de zoon van Henk en z’n vriendin. Hebt u de foto met hun
verhaal ook in Haren de krant gezien en gelezen?

Tot slot
Geniet van de prachtige natuur om ons heen. Alles wordt groen
en gaat groeien en bloeien!
M. Vasalis schreef over het voorjaar een gedicht:
Het licht vlaagt over ’t land in stoten
wekkend het kort en straf geflonker
der blauwe wind - gefronsde sloten;
het gras gloeit op, dooft uit, is donker.
Twee lamm’ren naast een stijf grauw schaap
staan wit, bedrukt van jeugd in ’t gras…
ik had vergeten hoe het was
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en dat de lente niet
stil bloeien,
zacht dromen is
maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder zich te bezinnen.

Ik wens u allen Gods liefde en nabijheid toe.
Met vriendelijke groet mede namens de andere bestuursleden.

Hilda Blanksma-Koster
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Jaarprogramma 2022 -2023
LEDENBIJEENKOMSTEN IN HET GORECHTHUIS TE HAREN
AANVANG HALF DRIE.
21 September: High Tea in restaurant Sassenhein. Opgave
hiervoor vermelden we in de volgende nieuwsbrief.
19 Oktober: Marius van Delden oud cellist van het NNO.
21 November: Reinder de Vries over het Groninger Landschap
21 December: Kerstfeestviering met Fam. Snel uit Meppel.
18 Januari 2023: Koos Witteveen, ceremonieel rond het
Koninklijk Huis
15 februari: Dhr. Louwsma te Stiens over het weer
15 maart: Mevr. van Beveren, Kleuren van het kerkelijk jaar
19 april: Middag bustocht?
Voor eventueel vervoer naar en vanaf het Gorechthuis: zie
bladzijde 22.
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COLUMN VAN PIA
Zaten we de vorige zaterdagavond te kijken naar het
Songfestival en was de zangeres van Nederland bijna aan de
beurt en opeens…..floepten alle lichten inclusief te TV uit en
zaten we plotsklaps in het donker.. Ook de straatlantaarns waren
gedoofd. In een groot deel van onze provincie was alles donker.
Ja daar zit je dan en denkt wat nu? Mijn vriendin appte en vroeg
zich af of er sabotage in het spel was, aangezien de zangeres
S10 net aan de beurt was om te gaan zingen. Ja in deze rare tijd
kun je je van alles in je hoofd halen. Iemand appte dat ze
moesten denken aan het mooie lied van Ede Staal: “Het het nog
nooit, nog nooit zo donker west of het wordt altied wel weer licht.”
Zo denkt de een dit en de ander dat op zo’n moment. We hadden
geen zaklamp in huis om weer wat licht te kunnen krijgen maar
nog wel waxinelichtjes en kaarsen, maar die lagen ook niet voor
het grijpen. Op de tast af maar in de kast kijken waar de kaarsen
lagen. Die aangestoken en gaf het weer een beetje licht in de
duisternis. U zult ieder wel zo’n soort ervaring hebben gehad
waarschijnlijk. Je bent immers niet voorbereid op dergelijke
gebeurtenissen dat de stroom opeens uitvalt. Eerst denk je
hoelang kan dit duren en hoe wordt het met onze
diepvriesproducten en de koelkast? Opeens denk je aan de
ziekenhuizen, supermarkten, grote bedrijven en kassa’s die niet
meer open kunnen. Computers die het niet meer doen. Wat zijn
wij op velerlei gebied afhankelijk geworden van elektriciteit. Het is
echt een ramp als we voor lange tijd zonder komen te zitten.
Moest ook denken aan al die mensen in Oekraïne die al
maanden in het donker in schuilkelders zitten en geen gas en
water en zelfs bijna geen eten. Wat moeten die mensen veel
ellende doorstaan. Zijn wij geschrokken als we even voor
anderhalf uur in het donker zitten maar als je daaraan denkt dan
wordt je stil.
We zijn echt verwend in ons rijke landje. Zoveel elektrische
apparaten en centrale verwarming. Ik weet het nog wel dat wij bij
ons thuis vroeger gaskachels kregen en onze mooie zwarte
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haardkachel - waar de nootjes4 heerlijk lagen te gloeien- plaats
moest maken voor een gaskachel. Mijn vader zei: ”die kachel
bewaar ik want stel je voor dat het gas opraakt dan moet deze
oude kachel weer van stal gehaald worden.” Ja dat was zo gek
nog niet van mijn vader gedacht. De gasprijzen stijgen de pan uit
en vooral wel moeilijk voor gezinnen die in armoede leven en ook
voor de ouderen die alleen van een AOW’tje moeten rondkomen.
Nu is men er weer over bezig om zo mogelijk de gaskranen weer
open te draaien want gas van Rusland is straks ook uitgesloten.
Het is niet allemaal vanzelfsprekend in het leven maar we blijven
hoop en vertrouwen houden voor de toekomst.
We hebben al weer kunnen genieten van veel zonneschijn en de
ontluikende natuur.
Fluitenkruid langs de wegen en slootkanten als een bruidssluier,
bomen en struiken in volle pracht. Heerlijk fietsen richting Onnen,
Noord en Midlaren. Zo
mooi landelijk en die
prachtige Belgische
trekpaarden in de wei.
Die boer houdt van zijn
paarden en verzorgt ze
op en top. Ook genieten
we van de prachtige
grote, oude boerderijen
en het hele gebied in die
omgeving. Het is echt
een aanrader om daar
eens op verkenning te
gaan.
Het weggetje met de
knotwilgen in Midlaren
richting het
Zuidlaardermeer is ook
zo prachtig en vredig om
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daar rond te fietsen. We mogen hier nog in vrede leven en wat is
dat een voorrecht.
Pia van Alten-Duisterwinkel.
foto’s van Pia
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WELKE TOEKOMST HEEFT DE PCOB?
Henk Copinga
De titel is aardig uitdagend, maar er is wel aanleiding voor. Als je rondkijkt en
hoort hoe de PCOB-afdelingen in onze provincie erbij staan, is er alle reden
om bij de toekomst stil te staan. Natuurlijk heeft corona veel roet in het eten
gegooid de afgelopen jaren, maar er zijn ook ontwikkelingen op langere
termijn die te denken geven. Nog steeds heeft de PCOB in onze provincie
ongeveer 3000 leden en dat klinkt niet gek, maar het ledenverlies is fors
geweest en gaat nog door. Kleine afdelingen hebben moeite om het hoofd
boven water te houden, en dus zijn er nogal wat opgeheven, anderen hebben
te kampen niet alleen met minder leden maar ook met de moeite die het kost
om bestuursfuncties bezet te houden of te krijgen. De aantrekkingskracht van
onze bond is blijkbaar gering, en dat terwijl het aantal senioren steeds
groeiende is. En toch, de PCOB is ooit opgericht en heeft een bloeiperiode
doorgemaakt. Bloei omdat velen inzagen dat erbij horen veel opleverde,
gezelligheid, ontmoeting, vaak interessante bijeenkomsten en lezingen. En de
mogelijkheid om je in te zetten voor de belangen van de senioren. Als iets in
de toekomst nodig is, dan is dat wel die belangenbehartiging, zeg maar je
inzetten voor je naaste. En daarom was, is en blijft een organisatie als de
PCOB nodig. Maar dan wel zo georganiseerd dat ze aantrekkelijk is en dat
eist de veranderingen in onze samenleving onder ogen zien en en daarin een
vernieuwende rol spelen. Dus verandering zal absoluut noodzakelijk zijn,
alleen dan ligt er een gunstige toekomst in het verschiet. Gelukkig vinden
PCOB en KBO elkaar in onze provincie steeds vaker en beter. Samen
plannen maken, elkaar regelmatig ontmoeten, en ja ook nadenken over die
veranderings opgave. En we hebben sinds kort weer een nieuwe consulent ,
Jan Puthaar, met wie we direct na de zomervakantie kennis hopen te maken.
Op landelijk niveau zien beide bonden ook de noodzaak in om te veranderen,
maar het tempo om dit in daden om te zetten gaat veel te langzaam en dat is
jammer en kan ons opbreken. Op dit moment is een werkgroep in onze
provincie waarin ook mensen uit de KBO en PCOB meedoen bezig met de
voorbereiding van een seniorenconferentie in juni van dit jaar. Daar zal het
gaan over thema “hoe vinden senioren in onze samenleving meer gehoor en
hoe krijgen ze meer invloed, wordt er naar hen geluisterd”. 9 Juni is geprikt
voor deze bijeenkomst die plaatsvindt in Winschoten, de Klinker.
Kortom er is nog veel werk aan de winkel, dat moge duidelijk zijn. Daarvoor
zijn handen nodig, en daaraan ontbreekt het op dit moment toch wel.
Tenslotte valt het werken aan een toekomst zoals we die graag willen, met het
vinden en binden van die handen. De uitvoering van mooie plannen staat en
valt met die handen. Alleen dan is er een goede toekomst weggelegd voor
een PCOB die meegaat met de veranderingen en dan niet alleen volgend
maar vooral ook vooroplopend.
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En waarom zouden er geen mensen gevonden kunnen worden die die
uitdaging aan willen gaan, somberen heeft nog nooit iets opgeleverd, de
handen uit de mouwen steken biedt kansen. Beste mensen, grijp die kansen.
Ik was, ik ben en ik blijf een realistische optimist helemaal conform de
uitgangspunten van onze PCOB!
April 2022
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Ode aan moeke. In het Gronings
Moeke mos der aaltied wezen
Aal daoge, ook bie nacht
Mos dokter en verpleegster wezen
Want dat wuir van heur verwacht
‘s Morgens was ze een uur aan ‘t roupen
Veur dat lk van berre was
Zulf ais een uurtje langer sloapen
Kwam nooit in heur kroam te pas
Appels stelen, deurtje bellen
Jao veur aal ons kaddekwoad
Speulde voader veur ons rechter
Maor moeke was ons avvekoat.
Moeke, woar binnen mien schone sokken
Mout vanaovend jao noar ‘t wicht
Kwam je ‘s nachts weer om drei uur binnen
Moeke har nog geen oge dicht
Zundagsmorgens kwammn de kinder
‘t Huuske leek den meer ‘n kefee
Moeke was der veur de kovvie
En doar was ze mit tevree.
Zai verdaint ‘n golden medailje
Moar ze wordt nog meer beloond
As de kinder nait vergeten
Woar of moeke nou nog woont.
Alie Westerhof
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PCOB HAREN – LEDENPASKORTINGEN
Deze kortingen op vertoon van de PCOB-ledenpas gelden niet met
terugwerkende kracht. Graag de ledenpas tonen vóór de afrekening.
Een andere spelregel is dat er geen korting wordt gegeven bovenop korting bij
aanbiedingen, acties en opruiming.

BUITENKAMP herenmode, Vismarkt 8, Groningen
10 % korting op kledingcollectie
BOOMKER-boeken +, Raadhuisplein 7.
5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken
DIGNO COMPUTERS, Rijksstraatweg 132b
Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt
de hulp bij u thuis op € 10,- per 15 min. Normaal € 60,-.
Vraag naar voorwaarden: bel of mail info@digno.nl.
DISCUS EKKELKAMP, Rijksstraatweg 135, Haren
10 % korting op tuin- en dierartikelen
ENERGY Zon & Fitness Studio, Hortuslaan 3a, Haren
10 % korting voor nieuwe leden op senioren-fitness en op de
zonnebank
FIETSSHOP HAREN, Meerweg 15; 10% korting op accessoires
HOFSTEE bv, Felland Noord 12, tel.5345612
10 % korting op alle reparatiewerkzaamheden
HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167
10 % korting op matrassen
HANS JOLING schilderwerken, Felland-Noord 6; 5349990
10 % korting op materiaal; € 20,- extra korting winterschilder per
project
WALTER HOOGESTEGER Schilders, Onnerweg 69
€ 50,- per man per dag extra korting op winterschilderwerk
€ 25,- per man per dag extra korting op buitenschilderwerk
KAPSALON “MARIAN”. Kerkstraat 41
Elke dinsdag en donderdag 10 % korting op alle behandelingen voor
dames en heren
MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, tel. 5341261
10 % korting op alle bloemen en planten
MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150
10 % korting op alle artikelen
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PEARLE OPTICIENS, Brinkhorst 21 Tel 5370226.: Bij gratis
onderhoudsbeurt voor uw bril krijgt u een brilspray cadeau.
ROEDE INTERIEUR, Rijksstraatweg 134, tel. 5340973
10 % korting op alle artikelen, t.w. parket, laminaat, tapijt, vinyl,
marmoleum, gordijnen, zonwering en jaloezieën;
SCHOLMA WOONFLAIR, Raadhuisplein 18,
10% korting op alle artikelen t.w. tapijt, laminaat, parket, pvc, Novilon,
transparant en overgordijnstoffen, Luxaflex etc.
TIB b.v. installatie en onderhoud, Felland Noord; 5349902
10 % korting op geleverd materiaal (niet op montagekosten)
Geldt niet bij offerte;
THE PHONE HOUSE HAREN, Rijksstraatweg 193, 5350322.
10 % korting op accessoires.
JACOB MODE, Meerweg 13, tel 5348222. www.jacobmode.nl: 5%
korting op alle artikelen
UNISTEE MAKELAARS, Rijksstraatweg 142; tel. 5352020.
10 % korting bij aankoop, verkoop en taxatie
UW ASSISTENT GEERT NABER Tel. 06 82 46 60 28 Uurtarief
huishoudelijke hulp voor leden: €18,95 (i.p.v. €19,50). Uurtarief voor tuin- en
klushulp € 25 (i.p.v. € 27,50) geertnaber@uwassistent.nl

VANDERDONG AUTOSERVICE HAREN, Felland Noord 8, Tel
5344813. 10 % korting op onderhoud en reparatie
WERELDWINKEL, Hortuslaan 5 Korting 10 % (niet op foodartikelen,
boeken en kaarten)
WOLTERS buurtsuper, Meerweg 42
Wisselende aanbiedingen
CPV: COMFORTABEL PERSONEN VERVOER
Met kortingen van en naar luchthaven. Vervoer uit een kleine regio,
geen lange omwegen. Informatie: dhr. F.J. v.d. Molen, tel. 06 25 06 71
13 of mw. D. Elzinga, tel. 06 12 86 49
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WAT KAN DE PCOB HAREN VOOR U BETEKENEN?

Hulp bij belastingpapieren:
Wim Spiering, Anjerlaan 53 tel: 5345098
Degenen die in aanmerking komen voor het laten invullen van de belastingen,
hebben een inkomen van ten hoogste € 35.000 (voor alleenstaanden) of €
50.000 (voor echtparen)

LIEF EN LEED COMMISSIE: COÖRDINATIE: Greta Douma, tel 0505343445 Assistentie wordt verleend Gé Bos tel.5345917,
Antje Kluiter. Tel. 5346529, Greet Wiersma (als nieuw lid van de
commissie) tel. 5345549 en Annet Werkman, tel 5348525. Mocht u
van een medelid weten die vanwege ziekte of anderszins aandacht
verdient dan graag een berichtje naar Greta. Ook bij overlijden horen
we dat graag, zodat we kunnen meeleven.
STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN HAREN
Aanvragen voor vervoer op werkdagen tenminste 1 werkdag van tevoren,
tussen 09.00 en 13.00 uur op telefoon 06-23107753
Een retourrit van uw adres in Haren naar de ledenbijeenkomst in het
Gorechthuis kost € 4.-. Voor bezoek aan de ledenbijeenkomst kunt u dit
bedrag terugontvangen van onze penningmeester.

Belbus EELDE
www.belbuseelde.nl
taxi bestellen? Bel 06 83 09 07 38
u kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-12.00 uur
Kosten naar het Gorechthuis is 2.80 euro per rit
Voor bezoek aan de ledenbijeenkomst kunt u dit bedrag terugontvangen van
onze penningmeester.

BEZORGING NIEUWSBRIEF
Algemene leiding: Henk Buist Warmoezerij 23, 9753 CB Haren, tel.
5346743; e-mailadres: habuist@ziggo.nl.
Assistentie: Jan Postmus, Middelhorsterweg 11, tel 5349179.
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Voor al uw vragen betreffende WMO, gezondheid en zorg etc.
kunt u zoeken op wij.groningen.nl en zoek het Wij team Haren (geldt
ook voor: Onnen, Glimmen en Noordlaren) door uw postcode in te
voeren. of …….
u belt naar tel. 050 367 48 84.
Voor vragen over mantelzorg ondersteuning, financiën en administratie
etc. kunt u iedere woensdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur terecht bij
Humanitas in de Harense Forum bibliotheek. of telefonisch via
3126000

Rijbewijskeuring 75+
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN HAREN e.o.
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten
worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de
RijbewijskeuringsArts. Voor informatie en een afspraak belt u
naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een
datum reserveren kan via de
website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 40,00, voor u als PCOB lid.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring
gekocht te worden. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente of via internet
op mijn.cbr.nl (inloggen met uw DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring (al of niet
digitaal) naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de
papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van het CBR (per post
of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te
maken voor de keuring.
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Bericht van de ledenadministratie.
Bij verhuizing, aanmelding als lid of bij
opzegging graag uw gegevens schriftelijk of per
e-mail sturen naar de ledenadministrateur Hans
Beeftink, hansbeeftink@outlook.com,
Lagelandsterweg 2, 9623PC Lageland
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Foto: Janny van der Wissel.
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Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:: Hilda Blanksma – Koster
tel.: 050 5350259
e-mail: hablanksma@hotmail.com
Secretariaat en redactie Nieuwsbrief:
Reinhold Bos, tel. 050 5348738
Vondellaan 108 9752 EG Haren
e-mail: reinholdbos@gmail.com
Algemeen adjunct: Henk Buist,
tel: 050 5346743
e-mail: habuist@ziggo.nl
Lid: Lienke Westerhof – Jongsma,
tel. 050 5345731
e-mail: lienkevenema@hotmail.com
Lid:
Nico Oudman
Tel. 06 47349140
e-mail: enoudman@gmail.com
Tijdelijk vertegenwoordiger voor Eelde:
Jacob Scholte, , 050-3095105
Penningmeester en ledenadministratie:
Hans Beeftink, tel.:0598 416220
e-mail: hansbeeftink@outlook.com
Jaarcontributie voor 2022:
alleenstaanden: € 37.50 echtparen:
€ 60,50 bank: PCOB afd.Haren,
IBAN: NL54 RABO 0112 2630 03.

website: www.pcob-haren.nl
Het volgend nummer verschijnt D.V. op 25 juni 2022
Deadline kopij : maandag 20 juni 2022

