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VOORBEREIDING

Schoolbezoek kan
opwoensdag.

ERFGOEDINSTELLING
Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met:
Stichting Pelmolen Ter Horst
Pelmolenpad 9a , Rijssen
0548 – 549382
(tijdens openingstijden)
www.depelmolen.nl

In dit project onderzoeken leerlingen de unieke techniek
van de Pelmolen en het ambacht van molenaar.

Leerdoelen

De leerling leert:
• waarom de Pelmolen in Rijssen uniek is in de wereld.
• kennismaken met de nog altijd werkende ingenieuze technieken die
worden gebruikt in de molen.
• meer over het vakmanschap van de molenaar en zijn producten.

Voorbereiding
•
•
•
•
•
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Maak een afspraak met de Pelmolen.
Neem de lesactiviteiten voor dit thema door. Maak een keuze met welke activiteiten u aan de
slag gaat.
Stel een introductieles samen over de Regge voor uw eigen klas. Maak gebruik van de informatie en afbeeldingen over de Regge. Neem vragen van de leerlingen als uitgangspunt.
Vul de lesactiviteiten aan met uw eigen lesideeën die relateren aan dit thema, passen bij uw
huidige lesprogramma en die vakoverstijgend zijn. U kunt de Opties voor aanvullende lesactiviteiten hierbij gebruiken. <Vindt u na de lesactiviteiten in dit thema.>
Bedenk alvast welke presentatie u met uw leerlingen wilt geven tijdens de gezamenlijke afsluiting van de projectweek.< Ideeën worden hiervoor aangegeven na de lesactiviteiten in dit
thema.>
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LES 1

voorkennis activeren

Deze introductieles wordt gegeven
op school door de
docent.

De leerling wordt
voorbereid op de
bele
van het erfgoed do ving
or
opdracht en het ac een
tiveren
van de voorkennis.

Lesonderdelen:
1. Introductie onderwerp
Docent

• werkblad
De Pelmolen
• digibord voor
bekijken
YouTube filmpjes
• computers/Ipads
voor het maken
van zoekvragen
op de website
van de Pelmolen.

Bekijk het filmpje “Voor de wind” https://www.youtube.com/watch?v=CLBASSABqjU (duur 3.42
min). De zomp en de Pelmolen zijn voor hun dagelijkse werk afhankelijk van de wind.
“Hoe staat de wind vandaag en hoe hard is hij?“, zijn de dagelijkse vragen die horen bij het beroep
van een molenaar. Geen wind, geen werk, geen inkomen. Voer een kringgesprek over beroepen/ambachten waarin wind centraal staat.

2. Het meten van de wind

De leerlingen houden met het werkblad een week lang de windsnelheid, windkracht en windrichting
bij en geven een beschrijving van het weer. Gebruik hiervoor actuele weerberichten op internet.
Voor de Pelmolen is een zuidwestenwind de fijnste windrichting. Met windkracht 2 > 4 kan de olieslagerij met 4 volle zeilen draaien, daarboven wordt de zeilvoering aangepast, zie tabel op het werkblad.
Als de molenaar weet wat de windrichting is en hoe hard de wind is, gaat hij de wieken recht op de
wind zetten en de zeilen voorleggen. https://www.youtube.com/watch?v=JOifhAo24dE (31 sec)
Vertoon eventueel deze sheets als uitleg: https://www.slideshare.net/keesvanger/hoe-werkt-een-molen, dia 1 > 19
De windkracht wordt gemeten met de schaal van Beaufort. Leg dit uit met uw eigen aardrijkskunde-methode of gebruik de uitleg in deze clip van Schooltv: https://schooltv.nl/video/wat-is-windkracht-de-schaal-van-beaufort/.
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Wilt u met de leerlingen zelf een windmeter maken? Gebruik dan deze beschrijving van
NEMO en SchoolTV: https://www.nemosciencemuseum.nl/media/filer_public/6e/e9/6ee9f39e54ab-4645-8295-14056c343b2b/10windmeter.pdf
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60 min
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LES 1

voorkennis activeren

>> Opa/oma op bezoek
in de klas?
• Laat opa of oma vertellen over de Rijssense molens in de tijd dat zij opgroeiden. Wat werd er toen gemaakt op de
molens en in het bijzonder de Pelmolen?
Gebruiken ze nog lijnolie?
• Hoe kregen zij vroeger informatie over
het weer en de windkracht?
• Welke herinneringen hebben zij
aan de Regge?
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Op het werkblad staan zoekopdrachten voor op de website van de Pelmolen Het zijn vragen over de historie / techniek / de producten van de molen en waarvoor deze worden gebruikt.
De leerlingen werken in groepjes. Met deze zoekvragen activeren zij hun voorkennis over de Pelmolen en
kunnen ze vragen formuleren voor de molenaar van de Pelmolen.
Bespreek de vragen na en spreek af welke vragen gesteld gaan worden aan de molenaar.
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3. Zoekvragen over de Pelmolen
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Voorbereiding
eindopdrachten

De leerlingen kunnen
in de laatste lesactiviteit
kiezen uit twee eindopdrachten. Het is handig
om deze eindopdrachten
alvast voor te laten
bereiden
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•

Maak zelf een rap/gedicht met een korte film of clip over de
Pelmolen en het molenaarschap.
Begin alvast met de tekst voor je rap/gedicht. Het hoeft geen lang
gedicht te zijn. Welke woorden beschrijven de typische kenmerken van
de molen en het molenaarschap?
Bekijk het gedicht van Sticks: 1200 molens. https://youtu.be/xKy_9mLpgoo
De molen draait niet vanzelf: “Zij klimmen in de wieken, zetten ‘m op de wind, geven het kruirad een
draai. Zij houden de boel draaiend.”
Geef de leerlingen een kijk-opdracht mee. Laat de leerlingen de kernwoorden opschrijven uit dit
gedicht. Welke woorden beschrijven de unieke techniek van de molen en het vakmanschap van de
molenaar?

•

Maak een schilderij van de Pelmolen
Door de eeuwen heen zijn veel kunstenaars geïnspireerd door de molens in Nederland.
Een beroemd schilderij is bijvoorbeeld van de schilder Constant Gabriël: ‘Een molen aan een poldervaart’. Zoek een afbeelding van dit schilderij op internet.
Kun je ook schilderijen vinden van de Pelmolen in Rijssen? Bedenk alvast hoe jij de Pelmolen van Rijssen zou schilderen.

•

Maken van een eigen windmolentje
In de loop der eeuwen hebben molenaars steeds geprobeerd de wieken te verbeteren.
• Zie hiervoor dia 1-21 over het gevlucht/wieken in de volgende presentatie:
https://www.slideshare.net/keesvanger/het-gevlucht-wieksystemen-presentation-862409.
• Laat ze tijdens het bezoek goed op de vorm van de wieken letten. Zijn ze recht of zit er een 		
schroefvorm/zeeg in. Vraag aan de molenaar hoe de vorm van de wieken wordt genoemd
• Laat de leerlingen nadenken over de nieuwe vorm van de wieken. Er zijn veel eenvoudige
voorbeelden te vinden. Bekijk het filmpje over 21 windmolentjes gemaakt van
kosteloos materiaal: https://www.youtube.com/watch?v=D5IueA7mam8.
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In deze les staat
het beleven van
het erfgoed
centraal.

LES 2
zinvolle beleving op locatie

Lesonderdelen:
1. Welkom en ontvangst door de molenaar
max
90 min

Pelmolen

De molenaar stelt zich voor en vertelt iets over de veiligheid.
Hij geeft antwoord op zoekvragen waarop nog geen antwoord is
gevonden en beantwoordt andere ‘waarom’ vragen van de leerlingen.

2. Ontdekactiviteiten op de molen

De leerlingen gaan met de molenaar en begeleiders door de Pelmolen. De molenaar gaat eerst
met de leerlingen naar boven. Daar zien de leerlingen de omgeving en de Regge. Op de stelling/omloop legt hij een aantal aspecten uit: vaststellen van de windrichting, het kruien van
de kop om de molen recht in de wind te zetten, het voorleggen van hoeveelheden zeilen, de
zeeg/kromming in de heklatten, het remmen/vangen, etc.
Met wind draait de molen en dan gaat de groep weer voorzichtig naar beneden. Hier demonstreert de molenaar het olieslaan en vertelt iets over dit ambacht.

3. Materiaal verzamelen voor eindopdrachten

De leerlingen verzamelen materiaal voor het maken van hun eindopdracht:
• voor clip bij hun rap/gedicht over de molen en het molenaarschap: leerlingen maken foto’s
of filmmateriaal van de molen, de wieken, etc.
• voor schilderij: maak foto’s of maak alvast een schets van de Pelmolen voor je schilderij.
Vanuit welke hoek ga je de molen schilderen?
• voor windmolentje: leerlingen fotograferen onderdelen van de molen, en met name de
vorm van de wieken, om de eigen windmolen uit te werken.
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4. Gezamenlijke afsluiting

Wat heeft de meeste indruk gemaakt op leerlingen? Wat gaan zij thuis vertellen
over het bezoek aan deze molen?
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Deze afsluitende
les wordt gegeven op
school door de docent.

LES 3

reflectie/verwerking

Lesonderdelen:

Er wordt teruggeblikt op
wat er is beleefd en
geleerd.

1. Reflectie

•

Docent

•
•
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teken- en
schildermaterialen
digibord voor
bekijken YouTube filmpjes
materialen
om wieken en
staartsysteem
te maken.
Handige
materialen
zijn: tie wraps,
handboormachine met
boortje 3mm
en 6 mm,
steelsleutel 6,
lijmpistool.
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60-90
minuten

Terugblikken op beleving in de Pelmolen. Wat heb je geleerd
over de Pelmolen? Bespreek de volgende knagende vraag: Wie houdt
de molen draaiende in de toekomst? Het molenaarschap is een ambacht
en niet iedereen kan de molen bedienen. Er zijn steeds minder molenaars.
Hoe kan de molen toch blijven draaien in de toekomst? Laat leerlingen dit ook verwerken in
hun gedicht met clip. De molen is op zoek naar vrijwilligers. Jij in de toekomst?

2. Verwerkingsopdrachten
•

Maak de rap / het gedicht met clip over de Pelmolen en het molenaarschap af.
Voor uzelf is eventueel uitleg toegevoegd over het oefenen van een rap met de leerlingen.
Bekijk eventueel ter inspiratie ook de volgende clip: Videoclub “D’r op Oet “ heeft het gedicht van
Gerard van Eunen verfilmd: https://www.youtube.com/watch?v=TBq0Ny9fCQc.
Laat de leerlingen hun clip ook online zetten, bijvoorbeeld op de website van de school of eventueel
op YouTube, Facebook of Instagram.

•

Maak een schilderij van de Pelmolen.
Gebruik foto’s die je hebt gemaakt of zoek nog extra foto’s van de Pelmolen op internet.
Welke kleuren ga je gebruiken? Wat wordt de titel van je schilderij? Maak ook een bordje bij je
schilderij. Vermeld je naam (als schilder) en de titel van het schilderij. En beschrijf de materialen en
technieken die je hebt gebruikt.

•

Maken van eigen windmolen.
Laat de leerlingen de kale windmolenstandaard zien die wordt aangeleverd, waaraan
het horizontale of verticale wieksysteem ontbreekt. Maak groepjes van drie: twee
leerlingen maken de wieken en één het staartsysteem. Het groepje schetst meerdere
ontwerpen en verzamelt kosteloos materiaal voor de uitvoering. De leerlingen
verzinnen zelf een wieksysteem en een staart. Stel na afloop de zelfgemaakte
windmolen op het schoolplein op en bekijk welke wieken goed draaien en
welke niet. Hoe komt dat?
**Voor plus-leerlingen: wie laat een (led)lampje branden?
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EXTRA OPTIES
Idee voor presentatie gezamenlijke
afsluiting projectweek
•
•
•

Laat de gemaakte videoclips over de molen zien.
Richt een expositie in met de gemaakte schilderijen.
Hang er bordjes bij met de maker en titel van het
schilderij en gebruikte materialen/technieken.
Maak een opstelling van de gemaakte windmolentjes;
liefst buiten. Laat de leerlingen hier ook hun gedicht/rap voordragen.

Opties voor aanvullende lesactiviteiten

Aardrijkskunde:
• Breid de windopdracht uit met andere weerelementen: temperatuur, neerslag, etc.
• Besteed aandacht aan de ligging van de Pelmolen op terp/wierd, langs het karrenpad
Rijssen>Wierden en de rivier de Regge.
Natuur:
• Wilt u lessen over de natuur rondom de Regge? Informeer bij de educatiegroep van de afdeling
Rijssen naar de mogelijkheden. Denk bijv. aan een educatieve wandeling onder leiding van een gids.
https://www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter.
Techniek:
• Geef een les over de werking van tandwielen, versnelling en vertraging. Website: tandwielen:
•
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Besteed aandacht aan Windenergie:
https://basisonderwijs.online/lespakket-wind-voor-nop-windenergie-windpark.html

Taal:
• Besteed aandacht aan spreekwoorden waarin de molen een rol speelt. Op de website van
de Pelmolen bij Educatie vindt u voorbeelden hiervan.
• Het zoeken naar weersuitdrukkingen en hun betekenis: “Morgenrood,water in de sloot”.
https://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=weer
• Molentaal: zie de afbeeldingen.

se
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https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/lesmateriaal-po/lesmateriaal/prof-dr-testkees/

Geschiedenis:
• In de canon van Nederland https://www.entoen.nu/ en Rijssen
https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen staan molens als
onderwerpen genoemd. Bespreek de invloed van deze molens voor
Nederland bijv het inpolderen en industrie.
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ACHTERGROND
INFORMATIE

Achtergrondinformatie over het thema
We verwijzen voor achtergrondinformatie naar:
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De Hollandsche molen: https://www.molens.nl/docenten-en-molenaars-2/

•

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen/pelmolen-

•

https://www.slideshare.net/keesvanger/hoe-werkt-een-molen
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www.depelmolen.nl
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•
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WERKBLAD
DE PELMOLEN

1. ZOEK HET OP!
Beantwoord de volgende zoekvragen
op de website van de Pelmolen:
https://www.depelmolen.nl/extra/index.html

Geschiedenis van de Pelmolen
Zoek op de website naar de pagina met
informatie over de geschiedenis van de
molen.
1. De Pelmolen is in 1752 gebouwd met
onderdelen van andere gebouwen.
De romp van de molen is een van de
oudste onderdelen. Hoe oud is deze?
2. Waarom stopte in 1913 de Pelmolen
met draaien en produceren?
3. Wanneer werd de gerestaureerde
molen weer geopend? Hoeveel jaren
is dat geleden?
4. Waar op de molen is het familiewapen
terug te vinden?
Let hierop als je de molen gaat bezoeken!
5. Schrijf 3 feiten op die jij zelf interessant vindt aan de geschiedenis van
de Pelmolen. Waarom vind je deze
historische feiten interessant?

~ Erfg

n ~ Reg

ijn

d ~ Rijs

se

oe

~ Leerl
ge

WERKBLAD
DE PELMOLEN

Techniek van de Pelmolen>>
Zoek op de website naar de pagina met informatie over de
techniek van de molen.
1.

De Pelmolen is een industriemolen en heeft 2
verschillende productiesystemen.
a. Welke systemen zijn dat?
b. Welke producten ontstaan er bij deze 2 verschillende
systemen?

2. In de Pelmolen zie je verschillende soorten tandwielen,
die zorgen dat onderdelen sneller of langzamer gaan
draaien.
a. Welke soorten tandwielen zie je en hoe herken je
deze?
b. Waar kom je in het dagelijks leven tandwielen tegen?
c. Welke vraag zou jij de molenaar willen stellen over de
techniek?
3. De lengte van het gevlucht.
a. Hoe lang denk je dat de totale lengte van het
gevlucht, 2 wieken, is?
b. En van een moderne windmolen?
<< De producten van de Pelmolen
Zoek op de website naar de pagina met informatie over de
producten van de molen.
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1. Welke producten zijn te koop bij de Pelmolen?
2. Waarvoor kun je lijnolie gebruiken?
3. Welk product/recept wil jij wel eens uitproberen?
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WERKBLAD DE
WIND IN RIJSSEN

2. HET METEN
VAN DE WIND
Houd een week lang de wind bij. Zoek op:
de windsnelheid / de windkracht / de
windrichting / en geef een beschrijving van
het weer. De windsnelheid, windkracht en
de windrichting kun je opzoeken op
actuele weerberichten
op internet.

https://www.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/weerweetjes/wat-is-de-beaufortschaal/2959/

Windsnelheid:

Welke windsnelheid heeft de Pelmolen, de olieslagerij nodig om te draaien en met welke zeilen?
De pellerij heeft veel meer wind nodig om te kunnen pellen.

Oliemolen:

windkracht 2 > 4 volle zeilen
windkracht 3 > 4 volle zeilen
windkracht 4 > 4 volle zeilen
windkracht 5 > 4 duikers of 2 volle binnenroede en 2 halve op de buitenroede
windkracht 6 > 4 halve zeilen of binnenroede 2 volle zeilen en buitenroede leeg blote benen is ook
mogelijk ligt eraan hoe vlagerig de wind is
windkracht 7 > 2 halve of stormeindjes op de binnenroede
windkracht 8,9 > blote benen en ” geknipte nagels” (steekborden er uit) of een aantal liggers uit de
wind draaien

Pellerij:
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Windkracht 5 > 4 volle zeilen
Windkracht 6 > 4 volle zeilen of 4 duikers
Windkracht 7 > 4 Duikers of 4 halve zeilen
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WERKBLAD DE
WIND IN RIJSSEN

DE WIND IN RIJSSEN
Bijgehouden door:
Klas:
School:
Datum

Beaufort		
Wind-benaming
schaal/ kracht			

Wind-richting

Wat valt jou op aan het weer?

Zeilvoering

BEANTWOORD DE
VOLGENDE VRAAG
Op welke dag kan de olieslagerij
van de Pelmolen draaien
en op welke dag de pellerij?

1. Vol zeil 2. Duikertje 3. Lange halve
4. Halve 5. Hoge lijn 6. Stormeindje
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TIPS OVER RAPPEN
IN RIJSSEN VOOR
DE PELMOLEN
Voorbeeld 1
Ik heb twee grote poezen
Zes kippen en een gup
En ook heb ik een cavia
Het is een hele club
Dan heb ik nog vier kinderen
Die donderen door ’t huis
Eigenlijk zet ik ze ’t liefst
Stomweg voor de buis
Maar mij kan het niet schelen
Ik sta hier heel bewust
Ik zit hier niet voor jullie
Ik zit hier voor mijn rust

Voorbeeld 2
We hebben weer muziekles
We vinden er niets aan
Ik heb best heel veel honger
Geef mij maar een banaan
Wat moet ik in zo’n molen
Die wieken draaien rond
Hij schijnt het graan te pellen
Maar ik zit op mijn kont
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Muziekdocenten Peter de Jonge Mulock Houwer en Ellen Bothof
van Saxion Pabo Deventer geven u de volgende tips mee:
Peter: Bij de raples gebruik ik altijd dit linkje:
https://www.youtube.com/watch?v=sGaTOxKX3bA
En dan: ‘dat kunnen wij beter’.
<< Voorbeeld 1
Leerlingen klappen afwisselend (vanaf groep 6: 2 keer) op knieën en (1 keer) in handen → rap ritme.
Leerkracht doet voor en blijft bij voorkeur doorklappen terwijl hij het volgende voorbeeld rapt
(of elk willekeurig ander voorbeeld, als het maar 4 regels is, met rijmschema A B C B.)

Opdracht:

Schrijf in 2/3-tallen een versje van 4 regels over de Pelmolen. Meer regels mag natuurlijk ook!
Je hebt 5 minuten. Rijmschema A B C B (dan hoef je maar één rijmwoord te verzinnen)
<< Voorbeeld 2
Na 10 minuten (en wat hulp geven hier en daar…). Loopt de rap dan kunnen de leerlingen er (video)beelden
bijplaatsen.
Dan: hele klas rap-ritme, maar zachtjes, want we moeten de versjes wel kunnen verstaan….
Dan: op volgorde van de kring, één voor één rappen de groepjes hun versje, terwijl de klas het rapritme
blijft doorklappen. De leerlingen die hun versje doen, klappen dan even NIET mee…
De leerkracht doet mee met klappen, geeft tempo aan, telt af voor elk nieuwe groepje, overlaadt tussendoor
met complimenten en slaat na het laatste groepje af: applaus!! → ‘allemaal super-rappers’.
Ellen: In aanvulling op Peter wil het ook nog wel eens enthousiasmerend werken om een lekkere
rap-beat op te zetten tijdens het zelf bedenken van de rap.
Deze zijn heel veel te vinden op YouTube, zoek op “rap beat”.
Zorg daarbij wel dat de beat niet te snel is.
En deze site is ook heel handig https://nl.wikihow.com/Een-rap-schrijven

~ Leerl
ge

UITLEG OVER
HET MAKEN
VAN WIEKEN

<<

<<

<<
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De scholen krijgen een windstandaard
aangeleverd waaraan de leerlingen hun wieken en
staart vastmaken. Leerlingen kiezen zelf het type.
De standaard bestaat uit een buis van 2 meter met
een demontabel draaistuk.

Er zijn windmolens met een horizontale wieken en met verticale wieken.
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/kleine-windmolens/

Voorbeelden van scholen
https://www.nepomucenum.de/facher/kunst-projekte/klasse-6c-nimmt-erfolgreich-an-windkraftkunst-auf-dem-weitblick-teil/

Handige materialen; tie wraps,
handboormachine met boortje 3mm en 6 mm,
steelsleutel 6, lijmpistool.
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ANTWOORDEN
WERKBLAD
DE PELMOLEN

Zoek op de website naar de pagina met informatie over de geschiedenis van de molen.
1. De Pelmolen is in 1752 gebouwd met onderdelen van andere gebouwen. De romp van
de molen is een van de oudste onderdelen. Hoe oud is deze?
De romp komt uit de Beemster, ± 1610 https://nl.wikipedia.org/wiki/Beemster
2. Waarom stopte in 1913 de Pelmolen met draaien en produceren?
Door de industriële revolutie. Machines namen steeds vaker het werk van mensenhanden over.
3. Wanneer werd de gerestaureerde molen weer geopend? Hoeveel jaren is dat geleden? In 1975.
4. Waar op de molen is het familiewapen terug te vinden? In de windwijzer op de kap.
5. Noem 3 feiten op die jij zelf interessant vindt aan de geschiedenis van de Pelmolen. Waarom vind je deze
historische feiten interessant?

Techniek van de Pelmolen

Zoek op de website naar de pagina met informatie over de techniek van de molen.
1. De Pelmolen is een industriemolen en heeft 2 verschillende systemen.
a. Welke systemen zijn dat? Olieslagerij / Pellerij
b. Welke producten ontstaan er bij deze 2 verschillende systemen? Lijnzaadolie / Gort (gepelde gerst)
2. In de Pelmolen zie je verschillende soorten tandwielen, die zorgen dat onderdelen sneller
of langzamer gaan draaien.
a. Welke soorten tandwielen zie en hoe herken je deze? Spoor- en kroonwielen en ronsel.
b. Waar kom je in het dagelijks leven tandwielen tegen? Derailleur fiets, fietsbel, mixer
c. Welke vraag zou jij de molenaar willen stellen over de techniek?
3. De lengte van het gevlucht.
a. Hoe lang denk je dat de totale lengte van het gevlucht, 2 wieken, is? 22,5 meter
b. En van een moderne windmolen? 150 meter

De producten van de Pelmolen
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Zoek op de website naar de pagina met informatie over de producten van de molen.
1. Welke producten zijn te koop bij de Pelmolen? O.a. meelproducten, lijnolie, lijnkoeken.
2. Waarvoor kun je lijnolie gebruiken? Lijnolie kan voor diverse doeleinden worden gebruikt, zoals voor medische doeleinden (medische lijnolie) maar ook voor in (olie)verf, impregneren en vernis van hout (meubels) en
als onderdeel van (groene)zeep.
3. Welk product/recept wil jij wel eens uitproberen?
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Colofon
De Regge-leerlijn Rijssen is ontwikkeld in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
Het thema aan het werk op de molen is ontwikkeld door Zeeman & de Regt Onderwijskundigen in samenwerking met de Pelmolen / Gerrit en Henk ter Horst / en de schoolteams van de
Brekeldschool, Constantijnschool, Haarschool, Ronde Maat en de Willem-Alexanderschool in
Rijssen.

~ Erfg

n ~ Reg

ijn

d ~ Rijs

se

oe

18

~ Leerl
ge

