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 Als ik doodga 
hoop ik dat je erbij bent 

dat ik je aankijk,dat je mij aankijkt 
dat ik je hand voelen kan. 

Dan zal ik rustig doodgaan 
dan hoeft niemand verdrietig te zijn 

dan ben ik gelukkig 
 

    Remco Campert ° 1929 
 

 

5 jaar Vonkel is een feit ! 
Een hechte, goed opgeleide ploeg vrijwilligers met het hart op de juiste plaats, heeft 5 jaar Vonkel mogelijk ge-
maakt. Wij helpen mensen met moeilijke vragen rond het levenseinde een eindje op weg, waken en helpen bij 
eenzame stervenden, geven opleiding en recent startten we ook een ontmoetingsgroep. Vonkel staat niet stil. Dit 
jaar verhuizen we noodgedwongen (ons pand staat te koop), maar we gaan voor  'ander en beter' dank zij milde 
schenkers op ons pad. Ook uw steun is nodig en welkom. Wij merken dat de nood aan informatie en steun bij de 
bevolking reëel is en willen ons blijven inzetten. Dit jaar werken we ook aan een samenwerkingsverband met LEIF, 
waarmee we onze doelstellingen delen. Vonkel krijgt dan ook het label 'LEIFpunt Gent'. We hebben vertrouwen in 
een zinvolle toekomst voor Vonkel en danken elkeen die dit mogelijk maakt en ons steunt. 
Lieve Thienpont, Voorzitter 
 

 
Ontmoetingsgroep voor nabestaanden en metgezellen in het euthanasieproces. 
Uit getuigenissen leren we dat meegaan in een euthanasieproces of achter blijven na een euthanasie, vaak moeilijk is en vele 
vragen oproept.  Helemaal passend in haar doelstelling wil Vonkel een ruimte bieden waar mensen hun ervaringen 
 
 

 

omtrent moeilijke levenseindebeslissingen kunnen delen.  De nadruk ligt op 
ontmoeting:  met anderen samen zijn, luisteren naar elkaars verhaal, res-
pectvol en onbevooroordeeld.  Het is geen therapiegroep.  De groep heeft 
een open karakter, dwz dat er steeds nieuwe mensen kunnen in- en uitstro-
men.  Geïnteresseerden kunnen zich via Vonkel aanmelden.  Vooraleer je 
kan deelnemen is er steeds een telefonisch voorgesprek met één van de 4 
begeleiders. Zo kunnen we vraag en aanbod op mekaar afstemmen.  We 
startten op 29 januari met een maandelijkse frequentie. De  volgende data in 
2014 zijn: 26/3, 30/04, 21/5 en 25/6. Tijdens de maanden juli en augustus 
zijn er geen ontmoetingsgroepen.  We komen op woensdagavonden samen 
in Vonkel van 19.30u tot 21.30u en de bijeenkomsten zijn gratis. 
Geert Derre 
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Stichtende leden 
- Marc Cosyns 
- Gita Deneckere 
- Lieve Thienpont 
- Simonne Vanaelst (†) 
- Tony Van Loon 
 
Meter: Miriam Van hee 
Peter: Siegfried Bracke 
 
Raad Van Bestuur 
- Marc Cosyns 
- Benneth De Proft 
- Lieve Thienpont 
- Rita Thienpont 
- Tony Van Loon 
 
Nieuwe bestuursleden  
- Marian Bulckaen 
- Geert Derre 
 
6 bestuursvergaderingen 
  
Werkgroepen vrijwilligers 
uitbouwen ter onder-
steuning van het bestuur 

 (uitvaart eenzamen) 

 waken bij stervenden 

 bib en documentatie 

 huisbezoeken 

 kunst 
 

5 verplichte opleidingsmo-
menten 
 

 Vonkel: doelstellingen, 
procedures, attitudes 

 Euthanasie: wet, toepas-
singen 

 Euthanasie op basis van 
psychisch lijden. 

 Patiëntenrechten 

 Intervisies 
 
Facultatieve opleidingen 

 Evolutie euthanasiewet 
Jacinta De Roeck 

 Dementie en eindelevens-
vragen. Peter De Deyn 

 Betrokkenheid familie bij 
uitvoering wilsverklaring 
Paul Destrooper 
 

 Supervisie : mogelijk elke 
zaterdag van 12 tot 13u 

 
 

Na 5 jaar hebben 
we :  

 Een zeer hechte 
ploeg van 30 
goed opgeleide 
vrijwilligers / ont-
haalmedewerkers 

 Een groep  
geïnteresseerden 
in de opleiding 

 
 
Welkom aan de 
nieuwe vrijwilligers 
en “Dank U Wel” 
aan zij die de  
samenwerking  
stopten ! 

 
 
Huidige samenwer-
king met  

 HuisvandeMens 

 Levens Einde Infor-
matie Forum (LEIF) 

 Netwerk Palliatie-
ve Zorg 

 Vlaamse Liga 
tegen Kanker -
Gent 

 Goede verstand-
houding met dich-
te buurt 

 OIGO (Opgeven 
Is Geen Optie) 

 ULteam Wemmel 
Uitklaring Levens- 
einde vragen. 

 WZC (Woonzorg- 
centra)  Euthana-
sie in dagopname 

 
Optimaliseren 
bestaande samen-
werking 

 Links website 

 Andere 

Registratie van aan 
kwaliteitseisen ver-
bonden activiteiten 

 Onthaal in het 
Vonkelhuis 

 Huisbezoek 

 Waken bij eenzame 
stervende  

 Aanwezigheid 
uitvaarten of crema-
ties van alleen-
staanden 

 Inkomende vragen 
via mail beantwoor-
den door bestuur  

 Lezingen en oplei-
dingen door bestuur 
en vrijwilligers  

 Telefonische be-
reikbaarheid blijft. 

 Bezoek aan geïn-
terneerden en ge-
detineerden. 

 Bestuur 
Opleiding onthaal- 

medewerker 
Vrijwilligers 

Samen-
werkings-
verbanden 

 
Activiteiten 
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Wegens verkoop huidig 
pand en nood aan uit-
breiding, extra aandacht 
voor nieuwe werkgroe-
pen : 
 

 subsidie en financies 
(Project “Baksteen”) 
 

 adviesraad voor 
huur/aankoop nieuw 
pand. 

 
 
 
RvB is aan uitbreiding en 
verjonging  toe.  
Geïnteresseerden kun-
nen zich aanbieden. 
 
 
 
 

 
De verplichte opleidingen 
worden herhaald en verdiept, 
o.a. met gastsprekers :  

 Marian Bulckaen 

 Marc Cosyns 

 Ann Callebert. 
 
Alle geïnteresseerden zijn 
welkom! 
 
3 intervisies, waaronder één 
creatieve workshop : ont-
haalmedewerkers worden 
verwacht om te werken in 
groep vanuit ervaringen 
 
Supervisie: individuele vragen 
betreffende eigen functione-
ren. Gesprek met bestuurslid 
elke zaterdag mogelijk 
 
Facultatieve opleidingen :  

 bezoek gevangenis  
12 april 2014 

 
Registratie gevolgde en ge-
geven opleidingen. 
 
 
 
 
 

 Continue werving 
vrijwilligers o.a. via 
opleiding 
  

 Uitwerking vrijwil-
ligerscontract 

 

 Verder ontwikke-
len van de nieuwe 
werkgroepen ter 
ondersteuning 
van het Bestuur 
(zie Bestuur)  

 

 Verwendag  
vrijwilligers        
22 maart 2014 
n.a.v. 5-jarig be-
staan Vonkel 

 
 
 

 
 
 

 

 Structurele samen-
werking met LEIF 
uitbouwen 

 
 
Verder optimaliseren 
en uitbreiden  be-
staande samenwer-
king 

 VVGGZ (Vlaamse 
Vereniging Gees-
telijke Gezond-
heidszorg) 

 DMM (De Maak-
bare Mens) 

 POPOV (Provin-
ciaal Overlegplat-
form Oost-
Vlaanderen) 

 En andere zoals 
patiëntenvereni-
gingen. 

 
Nieuwe samenwer-
king met SIMILES 
 
 
Uitbreiden contacten  
naar OCMW‟s en 
WZC‟s (Woonzorg- 
centra). 
 
 
 
 
 

 
 
Uitbreiding en 
verder verfijnen 
Vonkelactiviteiten 

 Mogelijke verdere 
uitbreiding van ont-
haaluren. 

 Aanbieden van 
lezingen i.v.m. le-
venseinde aan ge-
interesseerden. 

 Registratie lezingen 
en uiteenzettingen. 

 Bieden van pluralis-
tisch discussiefo-
rum o.a. naar aan-
leiding van herzie-
ning euthanasie-
wet. 

 
 
 
Nieuwe activiteiten 

 Ontmoetings-
groep “En wat na 
euthanasie ?” 

 Aanwezigheid bij 
uitvoering eutha-
nasie. 
 

 
We blijven werken 
vanuit de ontmoe-
ting! 

 Bij onze opleidingen zijn alle geïnteresseerden wel-
kom.  Zie website voor agenda en meer informatie. 

Externe opleiding 
Per onthaalmedewerker 
€50/jaar beschikbaar. 

Externe opleiding :  
Per onthaalmedewerker 
€50/jaar beschikbaar. 



Vonkel, een luisterend huis vzw 
 

 

2
0

1
3
 

 
 
 

 Ruimte voor kunst 
en poëzie in het 
Vonkelhuis.  

    Veerle De Vos 
coördineert 

 

 Stelden tentoon: 
- Jan Baccaert 
- Bert Claeys 
- Jeroen Boussier 
- Sabine Pauwaert 
- Veerle De Vos 
- Marleen De Vos 
- Anaïs Van Goethem 
- Annie Van Hee 
- Leon de Bliquy 
- Marjan De Ridder 
- Mien De Winter 

 

 Chambre d‟Amis 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Balans 2013 : 
 

Inkomsten Uitgaven

giften 23289 gebouw 7458

andere 16541 verzekering 364

andere 12015

totaal IN 39830 totaal UIT 19837

 
Saldo: resultaat : 19 993 euro 
 

 
Kwaliteitsbewaking in 
functie van: 

 Juiste bejegening en 
informatie aan onze 
bezoekers 

 Veiligheid en verze-
kerbaarheid van onze 
vrijwilligers 

 Aansprakelijkheid van 
de vzw 

 
Kwaliteitseisen voor 
alle Vonkelactiviteiten 
zijn : 

 werken op basis van 
ontmoeting  

 altijd met twee vrijwil-
ligers 

 minstens  1 opgeleide 
vrijwilliger 

 in overleg met 
bestuur 

 
Optimaliseren van de 
kwaliteit door oplei-
ding gegeven door 
externe sprekers. 
 
 

 Verspreiden van 
uitgaven : 

- DVD Goodbye 
Armand (Dr. Marc 
Cosyns) 

- Georgette goes 
home (Dr. Marc 
Cosyns) 

- Euthanasie op 
basis van psy-
chisch lijden (Dr. 
Lieve Thienpont) 

- (on)draaglijk lijden 
(Dr. Lieve Thien-
pont) 

- De Goede Dood 
(Franky Bussche) 

- Euthanasie bij 
ondraaglijk lijden 
(Ann Callebert) 

- De Strijd Voorbij 
(Euthanasie in de 
psychiatrie – 
Jeannette Croo-
nen en Carine De 
Vries) 

- Film : End Credits 
(Dr Marc Cosyns 
en Alexander 
Decammere) 

 

 

 Persoonlijke 
contacten 

 

 Giften van 
mecenas en 
sponsors 

 
 

 Deontologie 
ontwikkelen  
betreffende 
handgiften 
 

 Betaalde 
activiteiten 
o.a. opleiding 

 
 

 Rommelmarkt 
21/04/2013 
 

  Chambre 
d‟Amis van 
vrijdag 25 ok-
tober tot en 
met zondag 3 
november  
2013 

 
 
 

 
Kunst 

gerelateerde 
activiteiten 

Financiële informatie Kwaliteitszorg 
Public  

Relations 
Giften en   

inkomsten 
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 Ruimte voor kunst 
en poëzie in het 
Vonkel-huis.  

     Veerle De Vos 
coördineert 

 

 Stellen tentoon: 
- Hilde Suys 
- Jeroen Boussier 

 

 Overzichts-
tentoonstelling 
van 22 maart tot 
22 april 2014, 
n.a.v. 5-jarig be-
staan Vonkel 

 

Begroting 2014 : 
 

Inkomsten Uitgaven

2013 19993 werkingskosten 25000

giften 40000 expansie/project 40000

andere 10000 provisie 4993

totaal IN 69993 totaal UIT 69993

 
 

 Actualiseren kwali-
teitsdraaiboek  
 

 Bewaken en optimali-
seren van kwaliteit is 
voortdurend aan-
dachtspunt 
 

 Externe  opleiders 
- Ann Callebert 
- Philippe Van den 
  Bossche 
 

 Nauwe samenwer-
king expertisecentrum 
W.E.M.M.E.L.  (LEIF) 

 

 

 Verspreiden van 
uitgaven : 
- Marc Cosyns : 

Verhalen voor 
het sterven 
gaan 

 

 Nieuwe werk-
groep naambe-
kendheid naar 
OCMW, WZC, 
e.a. 
 

 Aanvraag 
subsidies 
voorbereiden 

 Werkgroep 
“Subsidies & 
Financies” : 
Opstart van 
jaarlijks spon-
sor project. 

 Rommelmarkt 
27 april 2014 

 

 Deontologie 
ontwikkelen  
betreffende 
handgiften 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LevensEinde InformatieForum 
 

 
 

De vzw LEIF is een open  
initiatief van mensen en  

verenigingen die streven naar 
een waardig levenseinde voor 
iedereen, waarbij respect voor 
de wil van de patiënt voorop 

staat. 

 
 

Vrijwilligers getuigen bij zinvol aanwezig zijn bij euthanasie uitvoering : 
 
Op een mooie winterdag, de zon was van de partij, zochten we je huis op.  Donker 
was het in jouw huis, maar ook heel netjes.  We kenden elkaar niet doch spraken bij 
deze ontmoeting zonder woorden.  Tijdens het korte moment dat we samen waren 
besefte ik dat het ontbreken van licht in jouw woning symbool stond voor het ontbre-
ken van licht in jouw leven.  Ik ben heel dankbaar voor dit intens moment van non-
verbale communicatie. Een blik zegt meer dan duizend woorden. Joseph H. 
  
Een Vonkelgenoot en ik stonden terug op straat met het beeld van iemand die waar-
dig, rustig, bevrijd maar ook intens dankbaar voor alle steun, zijn dood tegemoet ging 
én wij met de overtuiging dat iemand écht geholpen werd.  Rita T. 

  
Wat mij opviel was de rust, de sereniteit en ook de besluitvastheid die in de woon-
plaats heerste. Het was, ja, zo „gewoon‟.  Ik heb deze ervaring in één pennetrek ge-
schreven en geloof mij, mijn „innerlijke mens‟ is gerustgesteld. De sereniteit, de empa-
thie en het respect voor de Mens, in al zijn aspecten waren mijn pijlers. Henri O. 

 



Vonkel, een luisterend huis vzw 
 

 

Evolutie Vonkel Activiteiten sinds de oprichting 
 

 
 

 

Belangrijkste evoluties sinds de oprichting van Vonkel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

  

 

 
 

Oprechte dank aan alle vrijwilligers, sympathisanten en sponsors die, door hun waardevolle en blijvende 
inbreng, de werking van Vonkel de voorbije 5 jaar hebben mogelijk gemaakt. 2014 wordt een ingrijpend 
jaar. Vonkel verhuist en we willen gaan voor 'ander en ruimer'. Alle positieve reacties die we de voorbije 
jaren kregen, sterken ons in de overtuiging dat het goed is dat Vonkel bestaat.  Dank zij en samen met jullie 
gaan we dus voor een nieuw, schitterend en expansief Vonkeljaar! 
We hopen hiervoor op uw steun. BE63 0682 4864 7908 van vzw Vonkel. 

 

2014 - Een Baksteen-project voor Vonkel 
(zie bijlage) 

De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, 
het hart wordt rijk door wat het geeft. 

Victor Hugo     

Enkele reflecties : 
In het overzicht (grafiek boven) merken we de continue groei van de activi-
teiten van Vonkel. Zowel telefoon als mail werken sterk drempelverlagend. 
Regelmatig is dit een eerste stap voor een onthaalbezoek.  
Vonkel werkt op basis van ontmoeting. De stijging van de huisbezoeken 
geeft aan dat ook minder mobiele mensen de weg naar Vonkel vinden.  
Wat de concrete vragen zelf betreft, merken we dat ongeveer een derde 
van de vragen gaat over informatie voor een actueel euthanasieverzoek, 
een derde behandelt vragen over het invullen van de bestaande wilsverkla-
ringen en het laatste derde verzamelt diverse vragen.  We vinden deze ver-
deling terug zowel bij onthaalmomenten als bij huisbezoeken.  
Mayke                                      

http://www.google.be/imgres?start=157&sa=X&hl=nl&rlz=1T4ACAW_nl___BE414&biw=1366&bih=494&tbm=isch&tbnid=GYX3Tyq85Igh_M:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_12333917_geafa-soleerde-cartoon-bouwer-met-troffel.html&docid=g7N0HLs8sRT8hM&imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/ofchina/ofchina1201/ofchina120100053/11783164-bouw-en-huis-reparatie-bakstenen-cement.jpg&w=168&h=168&ei=ACumUs-wEsLmswb5-4HIBg&zoom=1&iact=rc&page=8&tbnh=134&tbnw=131&ndsp=23&ved=1t:429,r:71,s:100,i:217&tx=73&ty=78
http://www.google.be/imgres?start=412&sa=X&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=8hEwsRsutT5tsM:&imgrefurl=http://www.tuinadvies.be/shop/product.php?id=3212&docid=QMFczes6n3FpRM&imgurl=http://www.tuinadvies.be/shop/data/1366900518a.jpg&w=315&h=315&ei=uaKkUqf1O4XJtQbk4oCoCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:400,i:40&iact=rc&page=26&tbnh=177&tbnw=177&ndsp=17&tx=97&ty=113
http://www.google.be/imgres?start=157&sa=X&hl=nl&rlz=1T4ACAW_nl___BE414&biw=1366&bih=494&tbm=isch&tbnid=GYX3Tyq85Igh_M:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_12333917_geafa-soleerde-cartoon-bouwer-met-troffel.html&docid=g7N0HLs8sRT8hM&imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/ofchina/ofchina1201/ofchina120100053/11783164-bouw-en-huis-reparatie-bakstenen-cement.jpg&w=168&h=168&ei=ACumUs-wEsLmswb5-4HIBg&zoom=1&iact=rc&page=8&tbnh=134&tbnw=131&ndsp=23&ved=1t:429,r:71,s:100,i:217&tx=73&ty=78
http://www.google.be/imgres?start=412&sa=X&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=8hEwsRsutT5tsM:&imgrefurl=http://www.tuinadvies.be/shop/product.php?id=3212&docid=QMFczes6n3FpRM&imgurl=http://www.tuinadvies.be/shop/data/1366900518a.jpg&w=315&h=315&ei=uaKkUqf1O4XJtQbk4oCoCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:400,i:40&iact=rc&page=26&tbnh=177&tbnw=177&ndsp=17&tx=97&ty=113
http://www.google.be/imgres?start=157&sa=X&hl=nl&rlz=1T4ACAW_nl___BE414&biw=1366&bih=494&tbm=isch&tbnid=GYX3Tyq85Igh_M:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_12333917_geafa-soleerde-cartoon-bouwer-met-troffel.html&docid=g7N0HLs8sRT8hM&imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/ofchina/ofchina1201/ofchina120100053/11783164-bouw-en-huis-reparatie-bakstenen-cement.jpg&w=168&h=168&ei=ACumUs-wEsLmswb5-4HIBg&zoom=1&iact=rc&page=8&tbnh=134&tbnw=131&ndsp=23&ved=1t:429,r:71,s:100,i:217&tx=73&ty=78
http://www.google.be/imgres?start=412&sa=X&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=8hEwsRsutT5tsM:&imgrefurl=http://www.tuinadvies.be/shop/product.php?id=3212&docid=QMFczes6n3FpRM&imgurl=http://www.tuinadvies.be/shop/data/1366900518a.jpg&w=315&h=315&ei=uaKkUqf1O4XJtQbk4oCoCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:400,i:40&iact=rc&page=26&tbnh=177&tbnw=177&ndsp=17&tx=97&ty=113
http://www.google.be/imgres?start=157&sa=X&hl=nl&rlz=1T4ACAW_nl___BE414&biw=1366&bih=494&tbm=isch&tbnid=GYX3Tyq85Igh_M:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_12333917_geafa-soleerde-cartoon-bouwer-met-troffel.html&docid=g7N0HLs8sRT8hM&imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/ofchina/ofchina1201/ofchina120100053/11783164-bouw-en-huis-reparatie-bakstenen-cement.jpg&w=168&h=168&ei=ACumUs-wEsLmswb5-4HIBg&zoom=1&iact=rc&page=8&tbnh=134&tbnw=131&ndsp=23&ved=1t:429,r:71,s:100,i:217&tx=73&ty=78
http://www.google.be/imgres?start=412&sa=X&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=8hEwsRsutT5tsM:&imgrefurl=http://www.tuinadvies.be/shop/product.php?id=3212&docid=QMFczes6n3FpRM&imgurl=http://www.tuinadvies.be/shop/data/1366900518a.jpg&w=315&h=315&ei=uaKkUqf1O4XJtQbk4oCoCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:400,i:40&iact=rc&page=26&tbnh=177&tbnw=177&ndsp=17&tx=97&ty=113
http://www.google.be/imgres?start=157&sa=X&hl=nl&rlz=1T4ACAW_nl___BE414&biw=1366&bih=494&tbm=isch&tbnid=GYX3Tyq85Igh_M:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_12333917_geafa-soleerde-cartoon-bouwer-met-troffel.html&docid=g7N0HLs8sRT8hM&imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/ofchina/ofchina1201/ofchina120100053/11783164-bouw-en-huis-reparatie-bakstenen-cement.jpg&w=168&h=168&ei=ACumUs-wEsLmswb5-4HIBg&zoom=1&iact=rc&page=8&tbnh=134&tbnw=131&ndsp=23&ved=1t:429,r:71,s:100,i:217&tx=73&ty=78
http://www.google.be/imgres?start=412&sa=X&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=8hEwsRsutT5tsM:&imgrefurl=http://www.tuinadvies.be/shop/product.php?id=3212&docid=QMFczes6n3FpRM&imgurl=http://www.tuinadvies.be/shop/data/1366900518a.jpg&w=315&h=315&ei=uaKkUqf1O4XJtQbk4oCoCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:400,i:40&iact=rc&page=26&tbnh=177&tbnw=177&ndsp=17&tx=97&ty=113
http://www.google.be/imgres?start=157&sa=X&hl=nl&rlz=1T4ACAW_nl___BE414&biw=1366&bih=494&tbm=isch&tbnid=GYX3Tyq85Igh_M:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_12333917_geafa-soleerde-cartoon-bouwer-met-troffel.html&docid=g7N0HLs8sRT8hM&imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/ofchina/ofchina1201/ofchina120100053/11783164-bouw-en-huis-reparatie-bakstenen-cement.jpg&w=168&h=168&ei=ACumUs-wEsLmswb5-4HIBg&zoom=1&iact=rc&page=8&tbnh=134&tbnw=131&ndsp=23&ved=1t:429,r:71,s:100,i:217&tx=73&ty=78
http://www.google.be/imgres?start=412&sa=X&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=8hEwsRsutT5tsM:&imgrefurl=http://www.tuinadvies.be/shop/product.php?id=3212&docid=QMFczes6n3FpRM&imgurl=http://www.tuinadvies.be/shop/data/1366900518a.jpg&w=315&h=315&ei=uaKkUqf1O4XJtQbk4oCoCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:400,i:40&iact=rc&page=26&tbnh=177&tbnw=177&ndsp=17&tx=97&ty=113
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