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Beste leden.
U allen een heel mooi en gezond 2021 gewenst!! Een jaar met veel
schaatsplezier.
Een jaar mag ik alweer uw voorzitter zijn. Wat zou het leuk zijn als dit
een schaatsjaar met veel mooie schaats gebeurtenissen zou zijn geweest.
Vlak voor het eind van het seizoen ’19-’20 ging de baan dicht vanwege
Corona. Gelukkig maar één week en in de herfst zou het over zijn. Dat
ging anders. Corona is heftiger terug dan het geweest is. Van het
schaatsen dit seizoen worden we dan ook niet enthousiast. Is het ooit
eerder gebeurd dat het bestuur besloot om bij mooi ijs, geen tocht te
organiseren? Het is echt een raar jaar.
Misschien kan de baan de laatste weken van het seizoen nog open en
hebben we toch nog even veel schaatsplezier. Dit was dan het afgelopen
jaar, wat betreft het actieve schaatsen.
Natuurlijk hebben velen van ons wel genoten van de langebaan schaatsen shorttrack wedstrijden. Wat een prachtige ritten hebben we inmiddels
kunnen zien; heerlijk om naar te kijken.
Het afgelopen jaar hebben we de eerste, en misschien ook wel de
laatste, online jaarvergadering gehad. Bij een enkeling mislukte het
inloggen en toch waren we met 22 mensen aanwezig. Dat was toch wel
heel bijzonder. Het gaf mij een gevoel van saamhorigheid en menigeen
heeft z’n bijdrage aan de vergadering geleverd. Het was prachtig, maar
ik hoop wel dat de volgende jaarvergadering een echte live-vergadering
zal zijn. Eén van de belangrijkste onderwerpen was
de ontwikkeling van een toekomstvisie /5-jarenplan / activiteitenplan
voor onze club. Zoals veel andere schaatsclubs heeft onze ledenbestand
een hoog gemiddelde leeftijd en hebben we maar een kleine
jeugdafdeling. Wat willen we hiermee in de toekomst? Daarover zullen
we goed na moeten denken en als we weten wat we willen moeten we
zo creatief mogelijk allerlei opties overwegen en keuzes moeten maken.
Het bestuur gaat hiermee aan de slag en graag roepen we leden die
hierbij betrokken willen zijn, op om zich bij ons te melden. We zijn blij
met de hulp die de KNSB ons hierbij zal geven.
Onze trainers Bregje Lammerink en Chantal Nijhuis hebben tot 15
december enthousiast training gegeven aan onze jeugd. Helaas zijn twee
jeugdleden gestopt, maar er zijn ook twee nieuwe jeugdleden
bijgekomen: Welkom! Roelof Eshuis en Gerard Heuvel hebben dit jaar
hun enthousiasme en kunde niet kunnen laten zien. Roelof gaf terecht
aan vanwege Corona niet het risico te kunnen nemen. Walter Kooiker
bood direct aan om de training waar te nemen. Het is hem niet gelukt en
dat lag niet aan Walter. We hopen natuurlijk dat onze trainers tijdens het
laatste deel van dit seizoen nog actief mogen worden. Wat zullen we
dan genieten. We hopen van harte dat jullie volgend seizoen weer actief
als trainer willen en kunnen zijn.
En wat nu in deze Corona winter zonder schaatsen en met matig weer?
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!!! Blijf BEWEGEN !!!
Met alle Corona-beperkingen en het matige weer is de kans groot dat
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we thuis blijven zitten, lekker bij de kachel, lekker met een pilsje of een
glaasje wijn en een mooi boek. Dit kan en mag best, want gelukkig
heeft een dag zoveel uren dat we ook nog kunnen bewegen. Het is echt
heel belangrijk om dit te doen. Bewegen houdt ons gezond. Met
wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat voldoende bewegen de
risico’s op veel aandoeningen drastisch vermindert. Zie de tabel
hieronder.
Positieve effecten op gezondheid (www.volksgezondheidenzorg.info)
Verlaagt direct het risico op de
volgende ziekten en aandoeningen

Verlaagt indirect (via determinanten) het risico op
ziekten en aandoeningen

Beroerte

Bloeddruk

Borstkanker

Botdichtheid

Coronaire hartziekten, o.a. acuut myocard infarct

Cognitief functioneren

Depressie

Glucose-intolerantie en insulinegevoeligheid

Diabetes mellitus type 2

Overgewicht en vetpercentage

Dikkedarmkanker

Ratio HDL/LDL-cholesterol

Osteoporose

Triglyceridengehalte

www.outdoorchallengepark.nl

Valincidenten bij ouderen

De meesten van ons behoren al niet meer tot de groep oudere jongeren,
maar wel tot de groep jongere ouderen of zelfs ouderen. Velen zullen
herkennen dat je in de loop van de jaren wat minder flexibel bent
geworden. Je hangt wat meer aan je eigen gewoonten en als de kinderen
thuis komen is het heerlijk, maar het is ook weer fijn als ze gaan. Ook
het geheugen wordt toch wel wat moeizamer. Helaas, ook de hersenen
zijn aan slijtage onderhavig, vooral omdat de doorbloeding wat minder
wordt. Bewegen heeft hierop een heel positief effect! Mensen die veel
bewegen kunnen herinneringen beter opslaan, nemen makkelijker
initiatief, beslissen makkelijker en tonen een socialer gedrag. Heerlijk
toch!!
De spierkracht neemt langzaam af, maar bij ouderen is dat niet
langzaam meer. Rond de 70 jaar is er sprake van een afname van 3%
per jaar. Als we de spieren weinig gebruiken worden ook de gewrichten
minder gebruikt en stijver. Bovendien ontstaat er door de
spierkrachtafname instabiliteit van de gewrichten. Stel u voor een klein
zeilbootje. De mast staat stevig verankerd door de stagen naar de
voorkant en zijkanten van de boot. Als één van de stagen losschiet, dan
zal de mast omvallen met allerlei ellende als gevolg. Onze botten
kunnen we vergelijken met de mast en onze spieren met de stagen. Als
onze spieren niet strak staan, niet sterk zijn, dan staat de mast, ons
skelet, niet stevig meer, met allerlei gewrichtsklachten als gevolg.
Daar moet wat aan gedaan worden: BEWEEG!
Hoeveel moeten we bewegen? Volgens de Beweegrichtlijnen van de
Gezondheidsraad (2017) moeten volwassenen wekelijks ten minste
twee en een half uur matig intensief bewegen en kinderen dagelijks
minstens een uur. Matig intensief bewegen is bv stevig wandelen of
fietsen. Naast dit bewegen is het van belang om minstens twee maal per
week spier- en botversterkende oefeningen te doen en ouderen moeten
ook nog eens balansoefeningen doen.
Hoe vaker, hoe beter, want “Bewegen is goed, meer bewegen is beter”.
Ook al kunnen we niet samen en ook al is het weer matig:
BEWEEG en blijf GEZOND!
Tot gauw!
Klaas Postema
Namens het bestuur.
De voorzitter.

www.elferinkbouwgroep.nl

www.zwiepfietsen.nl

www.tuincentrumborghuis.nl

ONLINE jaarvergadering, Zoom staat
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voor niets
Een jaarvergadering uitschrijven is best een lastige zaak wanneer er “social
distancing” voorgeschreven is. Echter voor ons OIJC bestuur geen probleem,
wel een beetje later in het jaar, maar toch mooi met elkaar.
Al een duidelijke vooraankondiging van onze secretaris gekregen, met
instructies voor ZOOM enz. En toen was het zover op maandag avond 14
december.
https://www.jumbo.com/content/jumbooldenzaal-jumbo-kuipers/

Zo ziet een “lockdown” vergadering eruit met 22 ingelogde cyber adressen.
Wat wel opvalt is de verhouding man/vrouw, ga maar eens goed kijken en
tellen.
Aan de andere kant zie je uiteraard ook wie de echte schaats liefhebber is,
kijk eens bij de achtergronden en zoek de schaatsbeelden.
Uieraard was de inhoud van de vergadering zoals het hoort, op basis van de
Agenda en de notulen van de vorige jaarvergadering, kon er gestructureerd
verslag gegeven en beslissing genomen worden.

www.fhloohuis.nl

Opening
1.
Vaststelling agenda
2.
Notulen vorige jaarvergadering 9 december 2019 (
3.
Mededelingen bestuur
•
Ontwikkelingen in relatie tot Corona
– Toertocht Hulsbeekronde
– natuurijsbaan Hulsbeek
– trainingsgroep
•
5 jarenplan
•
Brief adverteerders i.v.m. Corona
•
Overleg beheerder Hulsbeek

•
•
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Activiteiten Jeugd (Marloes Oortman)
Ontwikkelingen Sportpark Vondellaan (Johan Greving)
Jaarverslag penningmeester seizoen 2019-2020
Verslag kascontrole commissie Jan Lammerink en Alle
Duursma
Benoeming kascontrole commissie
Begroting seizoen 2020-2021
Verslag Jeugd door Marloes Oortman
Verslag van de IJsmeester door Albert Bosch
Bestuurssamenstelling Theo van Langen (secretaris) treedt
volgens schema af en is herkiesbaar.

Onze verenigingsactiviteiten worden
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Twente Oost.

11.

Volgens de statuten, Bestuur artikel 12/2.a kunnen tot aan de aanvang van de algemene vergadering door het
1IVgesteld voor de functie van bestuurslid
bestuur of door tenminste tien leden kandidaten worden
Rondvraag

Uiteraard zullen de notulen en de details van uw secretaris komen. Wel kunnen we aangeven dat het financieel beleid
is geaccordeerd door de leden en er decharge is verleend aan de penningmeester.
Ook is Theo van Langen met alle stemmen herkozen als secretaris voor een volgende zittingsperiode.
Hiermee is de OIJC dus financieel gezond en gestructureerd voor de komende seizoenen. Het enige wat nog nodig is;
is weer een echte natuurijs periode.

Boeskool Kerstspecial 2020, op Twente TV en terug te vinden op YouTube

Vlak voor de Kerst kregen we info van onze secretaris dat er mooie beelden zouden zijn van de OIJC op Twente TV
En zie daar een hele mooi tip. Bij de TV moest er wel enig geduld zijn om het mooie stuk te zien.
Via YouTube kan je makkelijker even door de opname heen scrollen en zoeken om de OIJC te vinden
Maar dan wordt je ook echt beloond met mooie beelden. Uw verslaggever kan zich nog wel herinneren wanneer en
hoe de opnames tot stand zijn gekomen. De tip van uw Doorloper Redactie is: ga er even lekker voor zitten.
Het begint met prachtige “drone beelden” van de vrijwilligers,
bezig met de kantjes er af te lopen 😊
bij de eilanden op de mooie Hulsbeek ijsbaan.
De opnames van Kees Tetteroo zijn echt prachtig om te zien.

Verder mooie beelden van de Oldenzaalse jeugd op natuurijs en dan zie je maar weer hoe mooi echte natuurijs
periodes zijn voor de hele Oldenzaalse bevolking.
De beelden zijn prachtig en makkelijk te vinden.
Ga naar de link van twentefm.nl en klik daar op het
camera icoontje in de rechter bovenhoek.
Kijk hier de Boeskool Kerstspecial (twentefm.nl)
Een ander manier is direct via YouTube:
Boeskool Kerstspecial 2020 uit Oldenzaal van Oldenzalers voor Oldenzalers - YouTube
Hier is het even zoeken, maar ga direct naar
de tijdsbalk / tijdsschuif en schuif naar:
1uur 59 minuten en 41 sec / 1.59.41 het stukje
duurt tot 2.05.07

MARATHONSCHAATSEN,
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“Met een uur in de schuur” blijf je in vorm zonder wedstrijden tijdens een “lockdown” ☹

In de vorige doorloper heeft u al kunnen lezen van de verstoorde start (baancommissie en contract met ijsbaan
exploitant). Daar hebben we allemaal last van gehad, en toen het er eindelijk goed uitzag, hebben we maar één keer
gezamenlijk kunnen trainen.
Uw marathonsupporter is toch maar even gaan kijken bij de Oldenzaalse input van het marathonseizoen, dus maar
weer even met Fred in gesprek gegaan. En zie daar, hij heeft toch wel op het ijs gestaan en wel elke week twee keer.
Het koste wat moeite en vooral alertheid om tijdig te boeken op de ijsbaan-site in het gewenste trainingsblok. Maar
het is behoorlijk gelukt om met de marathon groep binnen IJSCH (Haaksbergen) gezamenlijk te rijden. Regelmatig
was ook Jan Lansink van de OIJC op de dinsdag op het ijs te vinden. Jan werd gelijk toegevoegd aan een subgroep
van onze marathon groep en reed echt goed mee, aldus Fred. Subgroep zult u zich misschien afvragen? Vanwege de
corona beperkingen mochten we met maximaal 4 man bij elkaar rijden. Er was zelfs twee weken dat we maar met
twee bij elkaar mochten rijden, maar dat was daarna weer over. Gelukkig maar, want Fred vond dat niet echt lekker,
met z’n tweeën rondrijden is best zwaar.
Het programma was afwisselend met sessie voor duur, blokken van 10 of 12 rondes met versnellingen erin en
andere sessies werd er korter maar intensere arbeid gevraagd door de trainers. Hiermee hoopten we goed voor de
dag te kunnen komen in het tweed gedeelte van het seizoen, voor het geval dat er toch een halve Noord-Oost
competitie verreden zou gaan worden.

Kiezen maar, enigszins schoon op de racefiets, of met zand en smeer op de oude ATB
En toen……. Werd het half december, de tweede lockdown werd een feit, en deze keer werd ook de ijsbaan gesloten
voor alle training, dus uiteindelijk was 10 december de laatste ijstraining.
En zoals al in de vorige doorloper gezegd, Fred heeft een fiets en de straat is vrij: RIJDEN MAAR……..
Maar winter straten, regen en kou dat is op de fiets toch wel wat anders……. Ondanks deze omstandigheden zijn er
verschillende fiets trainingsvormen gevonden. Fred geeft aan het liefst op de racefiets te gaan, maar met natte wegen
en ook al zout gestrooid is dat wel zonde van het materiaal.
In december kom je dan toch wel eens een OIJC collega tegen
Zo reed Bregje ook verschillende keren door het Twentse land.
Van poetsen wordt je echt niet blij, maar zout vreet de lak
kapot, dus helaas het moet. Fred vertelde over z’n oude ATB
fiets; die had ie ooit (zo’n 12 jaar geleden) op marktplaats
gekocht voor z’n zoon, maar die ging toch liever voetballen.
Ja, nu komt die mooi van pas, want dat oude ding rijdt wel.
Verder is er voor echt slecht weer de schuur, even een uur op
de Tacx. Dat is volgens Fred best wel saai, maar met muziek
en een virtueel wedstrijd idee (elke 7 minuten of zo demarreren
of tussen sprint simuleren etc) is het wel een uur vol te houden,
je kijkt alleen wel een uur naar de muur. En zo is er Corona-proof te trainen, maar wel alleen. Nu alweer even zo’n
500km gefietst sinds de lockdown van 14 december.

Uw Marathonsupporter.

KNSB PERIKELEN, de beslommeringen en overwegingen van een schaats BOBO
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Een tijd geleden heb ik iets voor de Doorloper geschreven over mijn activiteiten bij de KNSB. Fred vroeg mij een
tijdje terug of er nog iets te melden was over mijn activiteiten daar. Omdat er sindsdien heel veel is gebeurd leek
het mij goed om weer eens iets te schrijven over de ontwikkelingen bij de schaatsbond.
Ik ben in 2019 namens het Gewest Overijssel herkozen in de Ledenraad en ben nu 4 jaar actief. Je mag negen jaar
actief zijn maar dat wachten we nog maar even af. Verjonging is ook hier belangrijk, dus de huidige termijn die
nog twee jaar loopt kon wel eens de laatste zijn. Ik moet zeggen dat het zeker interessant en boeiend is om zo dicht
bij het vuur te zitten en ook ledenraadsleden uit de rest van het land te ontmoeten. Maar er wordt wel eens gezegd
dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is en dat is hier zeker het geval. Als je actief bent probeer je ook mee te
denken en te werken om de organisatie te verbeteren. En dat laatste was bij de KNSB een paar jaar geleden
noodzakelijk.
Toen ik in 2016 actief werd viel mij al snel op hoe veel takken van sport binnen de KNSB werden besproken.
Natuurlijk is het langebaan schaatsen bij ons bekend, maar ik ontdekte toen ook hoeveel daarbij komt kijken.
Zowel de top-als breedtesport is best een activiteit waar veel nodig is om dit in goede banen te leiden en van veel
zaken was ik toen niet op de hoogte. Ik heb dus veel gelezen in allerlei documenten om meer te weten te komen
over het reilen en zeilen hiervan. Dan komen daar nog bij het marathonschaatsen, shorttrack, inlineskaten en niet te
vergeten het kunstrijden. Al deze categorien krijgen aandacht, maar het zal duidelijk zijn dat je niet alles kunt
weten over al deze verschillende disciplines. Ik moet zeggen dat ik in de afgelopen jaren heel veel heb geleerd en
denk dat met name shorttrack en inline skaten(skeeleren) een goede toekomst hebben. Vooral de jeugd vindt deze
sporten aantrekkelijk.
Wat mij ook opviel was de slechte financiele situatie in 2016. Een aantal jaren was er verlies gemaakt en en het
Eigen Vermogen dreigde naar nul te gaan. Een onmogelijke situatie voor een sportbond waar ongeveer 40 mensen
in dienst zijn. Elke organisatie heeft de plicht voldoende reserves te hebben om een slechte tijd te kunnen
overbruggen. Men noemt dat het weerstandsvermogen in de financiele wereld. Ik had nogal wat kritiek op het
gemak waarmee de budgetten werden overschreden en met name op de hoogte van de debiteurenstand. Zoals dat
dan gaat werd ik op een zondagavond in maart 2018 gebeld door een lid van de Raad van Toezicht met de vraag of
ik lid wilde worden van de auditcommissie (financiele commissie). Wie A zegt moet dan ook B zeggen en een
week later heb ik ingestemd. Er was vanuit de ledenraad behoorlijk wat druk om de financien te verbeteren en nu
zat ik op een plek waar ik er wat aan kon doen maar tegelijkertijd zat ik natuurlijk ook in diezelfde ledenraad en
voelde toch wat druk op mij afkomen. De Auditcommissie bestaat uit twee leden van de ledenraad en drie van de
Raad van Toezicht. Aan de vergaderingen nemen de directeur bestuurder en de financieel manager deel, eventueel
aangevuld met iemand van het management als dit nodig is. Als ik nu terugkijk op deze periode van bijna drie jaar
moet ik zeggen dat er veel gebeurd is. Met name de nieuwe financieel manager heeft er voor gezorgd dat budgetten
niet meer werden overschreden en de debiteurenstand is binnen een jaar enorm gedaald. Je merkt dan ook dat het
samenwerken enorm verbetert en de financiele positie is op dit moment zeer gezond zeker ook tot tevredenheid van
de ledenraad en accountant. Hier is heel veel tijd in gaan zitten met ook extra vergaderingen, maar het was een
boeiend proces en dan doe je het met plezier.
Dan nog even terug naar dat weerstandsvermogen dat aangesproken kan worden als er een calamiteit optreedt. Bij
een bedrijf kan dat een hele grote klant zijn die failliet gaat en bij een sportbond een sponsor die afhaakt. Maar
niemand kon begin dit jaar vermoeden dat we een wereldwijde pandemie over ons heen zouden krijgen met de
naam Corona. Een ongekend gluiperig virus met enorme gevolgen voor de hele wereld. Ik hoef daar verder niets
aan toe te voegen.
Als gevolg hiervan haakte een grote nieuwe sponsor, die als opvolger van KPN hoofdsponsor zou worden, een
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Maar hier zie je hoe belangrijk het is om reserves te hebben en vooral ook om de mogelijkheden te
benutten als die er zijn om deze op te bouwen. Ook de KNSB zal dit boekjaar verlies lijden maar door
allerlei maatregelen minder dan eerst was gebudgetteerd. We hebben als auditcommissie extra
vergaderingen gehad met het management om naar alle mogelijkheden te kijken om het verlies zoveel
mogelijk te beperken.
Natuurlijk wordt hier naar de inkomsten, uitgaven en de kosten gekeken. De eerste begroting werd door
de auditcommissie en ledenraad nog niet gezien als voldoende taakstellend om het verlies te beperken.
Het management heeft op een voortreffelijke manier gewerkt aan vervolgstappen en slaagde erin twee
andere sponsoren binnen te halen die een behoorlijk deel van het beooogde sponsorbedrag compenseren
dat door Corona weggevallen was. Het nu gebudgetteerde verlies kan prima worden opgevangen door de
reserves en er is geen paniek.
Bovendien blijft de KNSB zoeken naar een gote nieuwe hoofdsponsor omdat dat nodig is voor een
gezonde toekomst. De nieuwe sponsoren zijn Lynk & Co en de Nederlandse Loterij. Deze laatste is wel
bekend maar Lynk & Co waarschijnlijk nog niet. Dit is een nieuwe dochter van Geely, een grote
producent van auto’s in China maar ook het bedrijf dat jaren terug Volvo heeft gekocht. Zij willen met
een nieuwe benadering auto’s via een abonnement flexibel in de markt zetten. Iemand met een
abonnement kan dan deze auto reserveren. Lijkt wel op de ladder die door een straat bewoners gekocht
wordt en die iedereen dan mag gebruiken, maar dat is dan zonder abonnement. Om naamsbekendheid te
krijgen heeft men voor sponsoring van de KNSB gekozen en het project is in Amsterdam van start
gegaan.
Dat de KNSB tijdens Corona van alles heeft geprobeerd om nog zoveel mogelijk mensen aan het
schaatsen te houden heeft net als bij andere sportbonden veel tijd en energie gekost. Denk alleen maar aan
de wedstrijden die Corona proof in Thialf zijn gehouden en zo succesvol waren dat er ook in 2021
wedstrijden gehouden zullen worden. Dat is op televisie te zien en goed voor de sponsoren die dan ook in
beeld zijn. En zeker voor de NOS die als sponsor van de KNSB veel schaatsen op tv had en mooie
reclameblokken kon verkopen. Wat hebben we enorm genoten van de toptijden in Thialf met als
hoogtepunt de weergaloze rit op de 10 km tussen Patrick Roest en Jorrit Bergsman. Wat een toptijd!
We zullen moeten afwachten hoe de pandemie zich verder ontwikkelt en waarvan niemand het verloop
kan voorspellen. We kunnen alleen maar het beste hopen.
Dit was misschien wel een wat ‘droge’ bijdrage van mijn kant, maar ik denk ook wel een beschrijving van
een enerverende en spannende periode als vrijwillger bij de KNSB en daardoor een bijdrage voor het
schaatsen. En er zijn ontzettend veel mensen die zich voor de schaatssport belangeloos inzetten en dat
maakt het ook vaak plezierig om dit te doen. Maar dat geldt natuurlijk voor de hele maatschappij. Zonder
vrijwilligers valt het cement tussen de stenen weg en stort alles in.
Ik hoop dat we elkaar dit jaar nog weer ontmoeten op de ijsbaan in Enschede. Blijf gezond en help elkaar
op afstand.

Met sportieve groet,
Theo Stroot

Van de redactie.
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De redactie van de doorloper heeft in deze corona / COVID-19 periode het best lastig gehad
om een doorloper te vullen.
Het winterseizoen is zo goed als niet echt doorgegaan voor onze mooie club OIJC door de
wereldwijde pandemie. In ieder geval tot nog toe, nu maar hopen op toch nog enkele weken mooi
schaats plezier
Gelukkig hebben de verschillende verslaggevers zich eens even achter de oren gekrabd en zo is
er toch wel weer enig nieuws te melden geweest.
Via deze DOORLOPER heeft u kunnen lezen over een club tijdens een lockdown, waar toch
verschillende activiteiten ontplooid zijn en de normale clubstructuur blijft bestaan, gezien de
mooie ervaring met een online jaarvergadering.
Nu blijft het wachten op toch nog enkele vorstdagen in de hoop dat de natuurijsbaan wel open
kan gaan.
kijk vooral ook even bij al onze adverteerders in de rechter kolom van de eerste 3 pagina’s !!!!!
Uiteraard hopen we dat er in de komende maanden toch winter bijdragen vanuit de leden
binnen komen, zodat de doorloper een echt club-orgaan van de OIJC wordt.
Heeft u de komende maanden activiteiten, schrijf er een verhaal over en stuur het in naar het
onderstaande e-mail adres.
.
Mocht u een bijdrage hebben voor een volgende editie, dan stuur het gerust in via de website
of direct naar Fred (fredsyts44@hetnet.nl )

Uw Doorloper-redacteur: Fred Smedes

De beste wensen
voor een gezond
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