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De vakanties zijn voorbij en de meeste mensen zijn weer terug op de basis. Repetities 

zijn weer in gang gezet en activiteiten worden weer gepland.  

En dan maar hopen dat corona geen roet weer in het eten gaat gooien... 

We hebben een lastige periode achter de rug maar moeten nu weer met volle vaart 

vooruit! 

 

Het is erg jammer dat we geplande activiteiten zoals de talentenkampioen-schappen 

en Bloazen Bliksem voor onze jeugd wegens te weinig belangstelling moesten 

schrappen. Wij kunnen er niet de vinger achter krijgen waaraan dat nou precies ligt. 

Deze activiteiten zijn er op gericht om talenten een podium  en de gelegenheid te 

geven hun talenten te ontwikkelen en zijn daarom van groot belang. We kunnen dat 

als MGD niet alleen. We kunnen de voorwaarden scheppen en voor de rest rekenen 

we op uw medewerking. Zonder die medewerking zijn dit soort activiteiten gedoemd 

te mislukken en dat zou wel heel jammer zijn. 

We wijzen u in deze nieuwsbrief ook op een artikel overgenomen uit de Klankwijzer 

van 6 september jl. die mogelijk interessant kan zijn voor muziekverenigingen. 

We wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 

 
Borkumfestival 

 

Het 5e Borkumfestival ligt weer 

achter ons en was voor ons als 

organisatoren, muzikanten en 

publiek weer een groot succes. 

Inmiddels is de datum voor volgend 

jaar weer vastgesteld en wel op 

zaterdag 17 juni 2023.  

Er hebben zich al veel verenigingen 

ingeschreven maar er kunnen nog 

een paar bij.  

Kijk even op onze website  voor 

inschrijving: 

https://mgdonline.nl/nieuws-

borkumfestival/ 

Wees er snel bij want vol=vol!! 

Lef festival / concertconcours 
 

Ook dit jaar organiseren we weer samen met 

OMF een festival: laagdrempelig met direct 

jurycommentaar en in een ongedwongen 

sfeer. Je moet lef hebben om mee te doen, 

daarom hebben we het festival deze naam 

meegegeven.  

Vorig jaar was dit festival een groot succes 

en dat verwachten we dit jaar eigenlijk weer. 

Het is ook mogelijk als concoursdeelnemer 

mee te doen! Het festival/concours wordt 

gehouden in De Tamboer te Hoogeveen op 

26 november a.s. en ook hier geldt: je kunt 

nog meedoen! Voor opgave en informatie 

verwijzen we naar onze website: 

https://mgdonline.nl/lef-festival-mgd-omf-

26-november-2022/ 

https://mgdonline.nl/nieuws-borkumfestival/
https://mgdonline.nl/nieuws-borkumfestival/
https://mgdonline.nl/lef-festival-mgd-omf-26-november-2022/
https://mgdonline.nl/lef-festival-mgd-omf-26-november-2022/
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Concoursverplichting 

 

Tijdens de MGD-jaarvergadering van 14 maart jl. is er gesproken over de concoursverplichting van de KNMO. Volgens 

het huidige Concertconcours Reglement vanaf 1 januari 2017, aangepast per 1 januari 2022 (dit reglement is te vinden 

op de site van de KNMO, onder Blaasmuziek) is een vereniging verplicht om eens per vijf jaar deel te nemen aan een 

KNMO concertconcours om zich te handhaven in de divisie waar de vereniging in uit komt. 

Tijdens genoemde jaarvergadering is gesproken over de situatie na de coronaperiode. De jaren 2020 en 2021 worden 

niet meegeteld voor de concoursverplichting. Immers, er zijn geen concertconcoursen in deze twee jaar georganiseerd. 

 

Voorbeeld: 

Een vereniging is voor het laatst in 2015 op concours geweest, dan zou de vereniging in 2020 weer moeten deelnemen 

aan een concertconcours om zich te handhaven in de divisie waar men in uitkomt. De jaren 2020 en 2021 vervallen dus 

en de vereniging dient dan in 2022 weer deel te nemen aan een concertconcours. 

In bijzondere omstandigheden kan een vereniging, op aanvraag bij de aangesloten Muziekbond, 1 jaar uitstel krijgen 

van de concoursverplichting. 

Ook is het mogelijk om tijdens een concertconcours deel te nemen als festivaldeelnemer volgens het KNMO-Reglement 

festivaldeelname tijdens concoursen en geautoriseerde festivals, ingaande 1 januari 2017 (dit reglement is te vinden op 

de site van de KNMO, onder Blaasmuziek). Deelname aan dit festival geeft eenmalig twee jaar uitstel van 

concoursverplichting. 

 

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met: 

Wiebo Nanninga, voorzitter MGD-doelgroep Blaasmuziek 

nanninga@mgdonline.nl of 06 28 10 36 67 

 

Pieter Peters, lid MGD-doelgroep Blaasmuziek 

peters@mgdonline.nl of 06 38 67 65 14 

 

Voorjaarsconcertconcours 2023 

 

Op 11 maart 2023 organiseren de bonden MGD en OMF een voorjaarsconcours in De 

Lawei te Drachten. 

Inschrijving daarvoor is vanaf nu mogelijk. Voor het inschrijfformulier en voorwaarden 

verwijzen wij u graag naar de website van de OMF: 

https://omfryslan.nl/aanmeldingsformulier-voorjaarsconcertconcours/ 

 

  

mailto:nanninga@mgdonline.nl
mailto:peters@mgdonline.nl
https://omfryslan.nl/aanmeldingsformulier-voorjaarsconcertconcours/
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Blaaskapellen 

 

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie 

(KNMO) is opgericht in 2014. 

De KNMO is ingericht met 10 landelijke 

muziekbonden, waaronder de Muziekbond 

Groningen en  Drenthe (MGD). 

De KNMO kent doelgroepen, waaronder de 

doelgroep Blaasmuziek. Onder deze landelijke 

doelgroep valt ook de Commissie Blaaskapellen en 

deze behartigt de landelijke belangen van de 

Blaaskapellen. 

Naast de landelijke Commissie Blaaskapellen is in 

het Noordelijke en Oostelijke deel van Nederland 

een subcommissie werkzaam, die onder andere 

jaarlijks het Fest der Blasmusik in Steenwijk 

organiseert. Dit evenement wordt dit jaar op     

29 oktober a.s. gehouden. 

 

‘Jury aan huis’ concertconcours 

 

Het is vanaf 2014 mogelijk om ‘thuis’ de jury te 

ontvangen en daarmee te voldoen aan de 

promotie en degradatie regeling van de KNMO. 

Dat kan tijdens een concert, waar verplichte werken 

en eventueel vrije werken worden beoordeeld door 

een drie koppige jury. 

De aanvraag dient bij een Muziekbond, in ons 

geval de MGD, te geschieden. 

De Muziekbond zorgt voor juryleden en een 

concourssecretaris. De aanvraag en uitvoering kan 

met meerdere orkesten. De kosten voor het 

project ‘Jury aan Huis’ zijn voor rekening van de 

organiserende vereniging(en). 

 

Podiumconcours / Festival SMP 
 

Op 5 november a.s. organiseren de muziekbonden van Noordoost Nederland, de OBM, MBGF, OMF en MGD, een 

podiumconcours voor slagwerkorkesten in de Tamboer te Hoogeveen. 

De optredende verenigingen zullen door een professioneel juryteam worden beoordeeld en deze beoordeling zal 

met de korpsleiding worden besproken. 

 

De opzet van het festival zoals we die vorig jaar vanwege de coronaperikelen hebben gehouden is door 

deelnemende verenigingen als zeer positief ervaren. Vooral voor die verenigingen die niet precies weten waar ze 

staan is het uitkomen onder een festival reglement een veilige keuze om toch een professionele beoordeling te 

ontvangen.  

Maar voor de deelnemers die zich graag willen meten met andere korpsen en eventueel willen doorstromen naar 

landelijke wedstrijden staat het deelnemen als concoursdeelnemer open. 

Er is door de gezamenlijke bonden besloten het concours/festival sowieso door te laten gaan! Slagwerkorkesten 

kunnen zich nog steeds opgeven via de website: https://mgdonline.nl/smp/podiumconcours-inschrijven/ 

 

Voor het podiumconcours mag een programma naar eigen keuze worden uitgevoerd passend in de divisie waarin 

het ensemble uitkomt. De totale (zuivere) speelduur van de werken mag niet meer dan 30 minuten bedragen. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via: smp@mgdonline.nl. 

 

https://mgdonline.nl/smp/podiumconcours-inschrijven/
mailto:smp@mgdonline.nl
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Kansen voor verenigingen in programma “School en Omgeving” 
 

(Uit Klankwijzer van 6 september jl.) 

 

Op 45 locaties in Nederland hebben cultuurverenigingen een unieke kans om nauwer samen te werken met 

scholen/scholengemeenschappen te krijgen. Op dit moment loopt er namelijk een aanmeldfase voor het 

Voorloper traject Rijke Schooldag. Met dit programma wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

een schooldag breder aankleden met sport, cultuur, huiswerkbegeleiding en soms ook gezonde voeding. Het 

uiteindelijke doel is om zo de kansengelijkheid in Nederland te vergroten. Gezinnen met kinderen die krap bij 

kas zitten kunnen immers minder geld besteden aan een sportvereniging, muziekles of gezonde voeding. 

 

Kansen muziekvereniging 

Op dit moment worden zogenoemde ‘coalities’ vormgegeven, dat zijn samenwerkingsverbanden van partijen die samen 

dit aanbod op de school gaan realiseren. Hierin neemt de school, samen met de gemeente, het voortouw en kunnen 

andere (maatschappelijke) partijen aansluiten om het naschoolse aanbod op de school vorm te geven. Denk 

bijvoorbeeld aan een sportclub die sportlessen aanbiedt, maar bijvoorbeeld ook aan een muziekvereniging die 

muziekles realiseert, of helpt bij het opzetten van een schoolkoor of -orkest. Voor je muziekvereniging is dat om twee 

redenen interessant: je komt binnen op een school en brengt daar kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking 

met muziek, én het kan (mogelijk) vergoed worden omdat er een subsidieregeling bij betrokken is. 

 

Hoe werkt het? 

Uiteindelijk tekent een coalitie een zogenoemd convenant waarin alle betrokken partijen zich committeren aan het 

programma, daarnaast kunnen ze een subsidieaanvraag doen om aanspraak te maken op het budget. Voor dit 

schooljaar gaat het om een bedrag van 34 miljoen voor 130 locaties, waarvan er een flink deel nog bekend gemaakt 

moet worden. Op dit moment staat de subsidieregeling al open voor 45 zogenoemde voorlopers, waar dus nu al de 

coalities vormgegeven worden. Ben jij een muziekvereniging in een van die 45 locaties, dan is het van belang om een 

betrokken partij te worden om hier aan deel te nemen! Daarvoor zul je in beeld moeten komen bij de betrokken school 

en/of de gemeente. Echter, 30 september is al de deadline voor het aanvragen van de subsidie in dit voorloper traject, 

wacht dus niet te lang met contact opnemen. 

 

Lijkt je dit als vereniging wat en heb je ruimte om dit snel op te zetten? Bekijk dan snel of je gemeente deelneemt aan 

dit project op: https://www.gelijke-kansen.nl/voorlopers. Zo ja, neem dan deze week nog contact op met je 

gemeente en de betrokken onderwijsinstelling(en). Is het niet duidelijk welke school in je gemeente deelneemt, neem 

dan contact op met de gemeente om dit te vragen. Neem hiernaast zeker ook contact op met de beleidsmedewerker 

cultuur of de betreffende wethouder om te zien of er kansen zijn voor de lokale muziekverenigingen om deel te nemen 

aan dit programma. 

 

Heb je hier vragen over, wil je er meer over weten of heb je hulp nodig met het contact zoeken met je gemeente?  

Neem dan contact op met Luuk Mevis op lmevis@knmo.nl of Jan van den Eijnden op janvandeneijnden@lkca.nl. 

 

  

 

https://www.gelijke-kansen.nl/voorlopers
mailto:lmevis@knmo.nl
mailto:janvandeneijnden@lkca.nl
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BESTUUR MGD  

Bestuursleden & Commissieleden gezocht!! 

 

 

COMMISSIE BLAASMUZIEK 

Bestuursleden & Commissieleden gezocht!! 
 
 

Ook de gemiddelde leeftijd van de 4 landelijke bestuursleden van de KNMO-Commissie Blaaskapellen is ver boven 

de 70 jaar. Op korte termijn stoppen ze met hun bestuurlijke taken voor de Blaaskapellen. De Landelijke Commissie 

Blaaskapellen heeft dus dringend behoefte aan aanvulling en nieuwe commissie leden. Zijn die niet te vinden dan 

zal de commissie noodgedwongen moeten worden opgeheven. 

 

Ook de subcommissie Noordoost Nederland, momenteel bemenst met 3 bestuursleden heeft dringend behoefte 

aan aanvulling en nieuwe bestuursleden . 

 

Meld u aan of vraag inlichtingen bij: 

Ben Raterink, secretaris Commissie Blaaskapellen. 

benraterink@gmail.com of op tel. 06 54 90 11 71 

 

Pieter Peters, voorzitter Commissie Blaaskapellen. 

pieterpeters46@gmail.com of op tel. 06 38 67 65 14 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Ons bestuur bestaat voor een deel uit bestuursleden die de 

pensioengerechtigde leeftijd allang voorbij zijn. Dit resulteert erin 

dat volgend jaar onze voorzitter ermee stopt. En er zijn meerdere 

bestuursleden die vanwege dezelfde reden hun taken in de 

komende jaren zullen neerleggen en dat is heel begrijpelijk. We 

zijn dus dringend op zoek naar nieuwe bestuurders.  

Ook onze commissies (m.n. Hafabra / Blaaskappellen / Jeugd & 

Educatie) kunnen versterking gebruiken.  

 

Lijkt het je leuk om mee te praten over allerlei zaken die verband 

houden met onze gezamenlijke hobby, meld je dan aan bij onze 

secretaris. We snappen dat je nog niet gelijk weet wat een rol als 

bestuurder of commissielid inhoudt, daarom is het uiteraard 

mogelijk om eens een poosje mee te draaien binnen ons bestuur 

om zo een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden.  

 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij onze secretaris via: 

secretaris@mgdonline.nl 

Bellen mag ook: 0592-343 087 / 06 - 5397 3570 

mailto:benraterink@gmail.com
mailto:pieterpeters46@gmail.com
mailto:secretaris@mgdonline.nl
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MGD Algemene Ledenvergadering 
 

Door te weinig belangstelling moesten we helaas het congres en 

de workshops die gekoppeld waren aan de ALV annuleren.  

Voor 2023 staat de eerste volgende Algemene Ledenvergadering 

van de MGD gepland op 23 maart 2023.  

De locatie en het programma zijn op dit moment nog niet 

bekend. 

Geannuleerde MGD activiteiten 
 

In verband met te weinig aanmeldingen zijn de 

volgende activiteiten geannuleerd: 

 

- MGD zoekt Talent (17 september te Assen) 

- Bloazen Bliksem (1 oktober te Emmen)  

- Workshop Klein Koper (8 oktober te Assen) 

Muziekexamens 
 

Het eerstvolgende theorie-examen staat gepland op 17 december a.s. te Assen. 

De planning voor 2023 komt spoedig op onze website te staan.  

Meer informatie over examens is daar eveneens te vinden.  

https://mgdonline.nl/jeugd-educatie/examens/examens-bij-de-mgd/ 

 

 

 

 

Wereld Muziek Concours 2022 
 

Het Wereld Muziek Concours (WMC) zit er weer op. En dat betekent dat alle resultaten bekend zijn. Mercurius Marching-

Showband uit Assen is in Kerkrade wereldkampioen geworden in de eerste divisie op het onderdeel mars. Bij 

showwedstrijden werd een tweede plaats behaald. Mercurius deed voor het eerst mee aan het WMC.  

 

De Christelijke Muziekvereniging Oranje uit Grootegast is tweede geworden in de eerste divisie van de fanfareorkesten. 

De saxofoon-sectie van het orkest kreeg bovendien nog een award voor hun prestatie. 

 

In dezelfde divisie legde de Fanfare CWO uit de stad Groningen beslag op de zevende plaats. Ook voor de Stadjers was 

er een speciale award: die voor muzikale belofte of opmerkelijke muzikale prestatie. 

 

Slagwerkensemble Appingedam heeft onder leiding van Martijn Oostra in de eerste divisie een tweede prijs met 

onderscheiding behaald. Met een score van maar liefst 94,22 punten mag het Slagwerkensemble zich 

vicewereldkampioen noemen! 

 

Het Slagwerkensemble van Concordia Middelstum werd vierde in de eerste divisie. 

De Gereformeerde Brassband Groningen werd vierde in de tweede divisie. 

Martini Brassband uit Groningen werd vijfde in de tweede divisie bij de Brassband optredens. 

Bicycle Showband Crescendo uit Opende werd derde in de Championship Division bij de Marching Parade. 

 

Het bestuur van de MGD feliciteert alle deelnemende verenigingen van harte met hun resultaat. 

 

https://mgdonline.nl/jeugd-educatie/examens/examens-bij-de-mgd/
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Bijzondere Muziek Manifestatie 

 

In samenwerking met de Vereniging van Vrienden “KMKJWF/RFGGJ” kwamen op 27 juni jl. ongeveer 45 

amateurmuzikanten naar De Nieuwe Kolk in Assen om medewerking te verlenen aan een protestconcert voor behoud 

van Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ door het spelen van de muziek uit de musical “Soldaat van Oranje”. 

Onze leden en de ‘vrienden’ zijn bang dat met de mogelijke sluiting van de kazerne in Assen de toekomstige 

standplaats van de Militaire Kapel ook onzeker wordt. De kapel vervult een onmisbare functie in het culturele leven van 

Noord-Nederland. Verschillende leden van de kapel zijn als dirigent verbonden aan amateurverenigingen in de regio. 

Daarnaast geven leden van de kapel muziekles. Het zou zonde zijn als de kapel uit de  regio verdwijnt. Ook is de kapel 

belangrijk voor het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Veel studenten van de opleiding lopen er stage. 

 

Play-In KMKJWF 

 

Maar liefst 105 enthousiaste amateurmuzikanten hebben zich opgegeven voor de Play-In met de KMKJWF die in 

samenwerking met de Vereniging van Vrienden “KMKJWF/RFGGJ” wordt georganiseerd in Kerkelijk Centrum De Bron 

te Assen. We zijn daarmee bijzonder trots. We hebben niemand teleur hoeven te stellen, want iedereen is geplaatst.  

 

Op 3 december a.s. zal er een repetitie zijn o.l.v. Tijmen Botma, waarna op 10 december a.s. workshops per sectie o.l.v. 

musici van de KMKJWF worden gehouden. In de middag volgt een plenaire repetitie met de volledige KMK JWF. Na de 

repetitie volgt dan nog een eindpresentatie waar iedereen welkom is. 
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Doe mee aan de Compositiewedstrijd van het Nederlands Blazers Ensemble  

 

In deze wereld waar zoveel grote kwesties spelen zou je bijna vergeten dat er in je directe omgeving ook allerlei dingen 

gebeuren die jou raken. Waar loopt jouw hart van over? Waar word je blij van of boos over, hoe klein ook?  

Maak er een lied over, een rap, breng een ode. In welke stijl dan ook. Jazz, dancehall, klassiek, pop, schlager, R&B... niets 

is te gek. Zet jouw geluk of tranen om in muziek en laat je horen.  

Op weg naar het Nieuwjaarsconcert is dé compositiewedstrijd van het NBE en BNNVARA voor iedereen t/m 18 jaar.    Dus 

of je nou rapt, viool speelt of singer-songwriter bent, doe mee en maak kans om met het NBE op 1 januari op het podium 

te staan van Het Concertgebouw in Amsterdam, door BNNVARA uitgezonden op tv! 

Maak een geluidsopname of een video en schrijf je in vóór 10 oktober 2022 via nbe.nl/doe-mee 

De Muziekwedstrijd van het Prinses Christina Concours 
 

Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen zich inschrijven voor De Muziekwedstrijd van het Prinses Christina Concours. Het maakt 

niet uit hoe goed je bent, welk instrument je bespeelt, of je zingt en of je les hebt of niet. Inschrijven voor De 

Muziekwedstrijd gaat heel simpel. Je kiest een muziekstuk uit, oefent het en neemt het op met je telefoon of met een 

camera. Ben je tevreden? Dan kun je je video uploaden via de web app van De Muziekwedstrijd. Je video mag maximaal 4 

minuten duren en je mag maximaal drie verschillende inzendingen insturen! 

FINANCIËN 

 
Contributie en Buma-premie 2022 

 

Oorspronkelijk zou de Buma-premie dit jaar € 6,24 gaan bedragen. Buma past echter ook voor dit jaar een korting toe. In 

verband met de coronamaatregelen is over 27 dagen geen premie verschuldigd en de premie komt daarmee uit op € 5,78.  

 

In het Algemeen bestuur van de KNMO is afgesproken dat de KNMO-contributie niet mag stijgen.  

De bedragen blijven dus ongewijzigd: 

- KNMO-contributie leden € 3,30 per lid 

- KNMO-contributie per vereniging: 

- T/m 24 leden € 34,50 

- 25 t/m 50 leden € 46,00 

- 51 leden of meer € 57,50 

- Bondscontributie MGD € 2,80 per persoon 

 

  
Momenteel kunnen jonge muzikanten meedoen aan verschillende muziekwedstrijden.  

Leuk en leerzaam. We tippen je deze graag! 

https://nbe.crmplatform.nl/engine?service=urlresolver&mail=7A3E9EC970801CF6&hurl=EC9AB0B864B4A56181BD86B168F6A3D325AB6D64312B4072EB43BA0A17EC20FC9FBBBDA8A00183EF6097D3CCAB1B6DE01C95D211324AA7EFBFC6ACF2D7507E4C236C2C29C9C0902AEA2CB19982EE397D222779A7B7A78DC7054C0AB7FE6EADA2070A7BA66C803420F6CBD5A676AE2A5BF883D131DD45A46AADC10BFE0AC632E6054C0AB7FE6EADA2070A7BA66C803420F6CBD5A676AE2A5BE10B4BCA582C8E0C
https://app.demuziekwedstrijd.nl/
https://demuziekwedstrijd.nl/?utm_source=referral&utm_medium=website-christina&utm_campaign=referral
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Hieronder vindt u ons activiteitenplan. 

Uiteraard alles onder voorbehoud van genoeg deelname  

 

MT-wedstrijd 24 september Staphorst 
 

MT-workshop 8 oktober Coevorden 
 

MT-wedstrijd  29 oktober Musselkanaal 
 

SMP concertconcours/festival  5 november Hoogeveen 
 

MT-MGD kampioenschap 19 november n.n.b. 
 

HaFaBra Lef festival/concours 26 november Hoogeveen 

(organisatie door MGD en OMF) 
 

Repetitie Play-in KMKJWF 3 december Assen 
 

Play-Inn KMK JWF  10 december Assen 
 

 

Overige activiteiten 2022 

 

NK Blazers / SMP 15 oktober Ede 
 

NBK  28 + 29 oktober Utrecht 
 

Fest der Blasmusik 29 oktober Steenwijk 
 

 

MGD activiteiten 2023 

 

Workshop klein koper 18 februari Assen 

(Trompetten en bugels) 
 

OMF/MGD concours/festival 5 maart Drachten 
 

Algemene Ledenvergadering 23 maart n.n.b. 
 

Hafabra Festival ‘Oranje Assen’ 10 juni Assen 
 

Borkumfestival 17 juni Stadt Borkum 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: 

Zwartwatersweg 162 

 

9402 SX  Assen 

 

Emailadres: 

secretaris@mgdonline.nl 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.mgdonline.nl 

MGD ACTIVITEITENPLAN 2022/2023 

Wilt u de nieuwsbrief voortaan gelijk in uw mailbox ontvangen? 

Schrijf u dan in via onze website! 

Ga naar: 

https://mgdonline.nl/nieuwsbrief-in-je-eigen-mailbox/ 

mailto:secretaris@mgdonline.nl
http://www.mgdonline.nl/
https://mgdonline.nl/nieuwsbrief-in-je-eigen-mailbox/

