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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD
Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel.
https://ipcamlive.com/veldzorg

EVEN VOORSTELLEN

BJÖRN MOLENAAR

Mijn naam is Björn Molenaar, ik ben 31 jaar en sinds mei 2021 als vrijwilliger bij Veldzorg aan
de slag. Oorspronkelijk kom ik uit Warmenhuizen en ik woon nu alweer 6 jaar samen met
Linda in Zuid-Scharwoude. Sinds januari 2021 zijn wij trotse ouders van onze zoon Luuk. Van
huis uit ben ik opgegroeid in de landbouw, techniek en natuur. Mijn opa en vader waren
vroeger zelf nog tuinder en bracht hun kool en pootaardappelen via de schuit en later de
trekker vanuit de Kroonstraat naar de Broekerveiling. Ook Luuk krijgt uiteraard alles met de
paplepel mee, hij is nu al dol op groenten en gek van trekkers.

Zelf ben ik begonnen op de HTS in Alkmaar, daarna een aantal jaar bij een grote fabrikant
van landbouwmachines gewerkt en nu alweer bijna 5 jaar actief bij Bejo Zaden in
Warmenhuizen als bedrijfsleider van de afdeling proeftuinen. Samen met mijn team van
ongeveer 40 mensen telen wij +/- 100 hectare proefvelden rondom Warmenhuizen voor
zowel Bejo als de Groot & Slot. Hierbij doen wij alles zelf: van het grondbewerken, zaaien,
planten, poten, schoffelen, beregenen, gewasbescherming tot aan het rooien en oogsten. Met
ons uitgebreide machinepark voeren wij alle werkzaamheden uit in meer dan 20
vollegrondsgroentegewassen, zoals de kool, wortel en ui, maar ook selderij, rode bieten,
venkel, radicchio en prei.
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Doordat ik bij Bejo werk kan ik regelmatig zaken voor Veldzorg organiseren, denk aan de
sponsoring van het bloemenzaad voor de bijen, wat wij samen met onze eigen imkers hebben
afgestemd. Op die manier kunnen we elk jaar bijna 4 hectare inzaaien met voedsel voor de
bijen en insecten. Bejo is er dan ook trots op om sponsor van Veldzorg te zijn, het is namelijk
het gebied waar het 40 á 50 jaar terug allemaal voor Bejo mee gestart is. De tuinders op de
vele akkers in Langedijk en Warmenhuizen waren tenslotte de eerste klanten.
Uiteindelijk ben ik via Stijn in contact gekomen met Veldzorg en inmiddels zijn we samen met
Mattias al meer dan een jaar vrijwilliger. Wij richten ons met name op de technische kant.
Vorig jaar hebben wij de maaiboot weer helemaal van nul af aan in elkaar gezet en waren we
hier elke week mee bezig. Dit was best een groot project van bijna 7 maanden. Afgelopen
winter hebben wij ook de trekkers en andere machines onder handen genomen. Onze
werkzaamheden stemmen wij wekelijks af met Jaap (de beheerder van Veldzorg). Mochten
jullie ons een keer aan het werk willen zien of een praatje maken, dat kan op de
dinsdagavond.

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG?
Arbo.
Stichting Veldzorg is conform het jaarplan bezig met het opstellen van een arbobeleid. Strikt
genomen hoeft een vrijwilligersorganisatie dit niet te hebben, omdat we geen werkgever zijn.
Toch willen we ook de arbeidsomstandigheden voor onze vrijwilligers zo goed mogelijk in
orde hebben. Langzaamaan krijgt dit beleid vorm. Naast beleid zijn er ook al enkele concrete
acties geweest. Opleidingen voor omgaan met de trekker en bijbehorende machines,
aanschaf van zwemvesten en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn enkele
voorbeelden. Onze Vrijwilligerscoördinator speelt daarin een belangrijke rol.
Financiën
Onze penningmeester trekt aan de bel. (Gelukkig nog niet aan de noodrem). De bodem van
onze geldkist begint langzaamaan in zicht te komen. Om niet al te somber over te komen, we
schrijven, dankzij een strikt begrotingsbeleid, nog steeds zwarte cijfers, maar er moeten
steeds scherpere keuzes worden gemaakt. Het feit dat er steeds meer vrijwilligers actief zijn
betekent dat er regelmatig een tekort is aan goed handgereedschap. Ook de maaimachines
en andere hulpmiddelen laten het af en toe afweten. Uitdagingen voor de komende tijd
derhalve. Als er lezers zijn die ons hierbij willen helpen. Laat het ons weten.
Beursvloer.
Samen met de Vrijwilligerscoördinator bezocht het bestuur op 30 juni de beursvloer van
Stichting Does Goed in het Afas stadion. Deze stichting brengt bedrijfsleven en verenigingen
en stichtingen bij elkaar. Deze middag maakten we een vijftal matches. Zo mogen we van
Lief Langedijk voor €1500,- aan professioneel handgereedschap aanschaffen. GP Groot levert
een container om troep van onze akkers in af te voeren en drie andere matches zaten aan de
advies en consultant kant. Heel veel dank aan de sponsors. Het was een fijne, gezellige en
nuttige middag voor onze Stichting, waarbij duidelijk te merken was dat het werk van
Veldzorg wordt gewaardeerd.
Bebouwing op de akkers.
Nog steeds zijn er akkers waarop bebouwing staat die niet in overeenstemming met het
huurcontract is. De huurders van deze akkers worden binnenkort uitgenodigd, door de
secretaris, om in een gesprek duidelijk te maken wat we van ze verwachten.
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VOGELGRIEP
In Nederland heerst al maanden de vogelgriep. Ook in Noord-Holland. Vogelgriep wordt door
wilde (water)vogels overgebracht. Als u in het landschapsreservaat Oosterdel dode vogels
aantreft, meld dit dan bij eilandbeheer@oosterdel.nl Wij zullen er dan voor zorgen dat ze
worden afgevoerd. Raak de dode vogels niet aan en geef bij uw melding duidelijk aan op
welke akker u de dode vogel(s) heeft aangetroffen.

TEAMBUILDING RABOBANK

VIA DOESGOED

Op 29 juni mochten we een groep van 14 medewerkers van de Rabobank ontvangen die een
teambuildingsuitje hadden geregeld via DoesGoed. Deze mensen werken op dezelfde
afdeling, maar zien elkaar bijna niet meer door de coronaregels. Bij de Rabobank is het nu
regel geworden dat iedereen zoveel mogelijk thuiswerkt. Ze komen alleen nog naar kantoor
voor overleg, maar dan is er verder weinig ruimte om even lekker bij te kletsen over
vakantie, sport, gezin en andere zaken die collega’s voorheen op het werk met elkaar
bespraken tijdens de (koffie)pauze. Vandaar een teambuildingsuitje waarbij ze dan ook nog
iets goeds voor de maatschappij wilden doen en daar hadden ze in overleg met DoesGoed
onze stichting uitgekozen.
Wij hadden ze ingeschakeld bij het wieden van de rabarber. Het was die dag behoorlijk warm.
De temperatuur zou tot zo’n 26 graden oplopen in de middag, maar dat mocht de pret niet
drukken. Niet alleen de temperatuur liep op, maar ook de stemming. Het werd steeds
gezelliger en dat allemaal tijdens het wieden, want dat ging ook steeds beter. Prachtig om te
zien en aan mee te doen. En een fantastisch resultaat, want bijna de hele akker was schoon.

Op weg naar de akker. Wat staat ons te wachten vandaag?
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Hard aan het werk en ondertussen lekker bij kletsen.

Ondanks de warmte was er voldoende om te lachen. In plaats van op de knieën kun je er ook bij gaan zitten of
liggen.

Zo’n ploeg wil je als vrijwilligerscoördinator wel elke week over de vloer hebben. In drie uurtjes tijd was de
akker bijna klaar.
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Keurig schoon. De rabarber kan weer
ongehinderd groeien.

Tja, staat hier echt een rabarberplant tussen? Een kwartier werken later is de rabarber tevoorschijn gekomen.
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Lunchen op de akker.

Helaas moest iemand eerder weg en zat de schuit vast, dus kloeten!

Tijd voor de groepsfoto.

Na het werk kregen de harde werkers nog een presentatie over het ontstaan van het gebied.
En daarna was hun een rondvaart beloofd. Helaas was er net riet gemaaid wat nog in het
water dreef. Het riet draaide om de schroef en de schuit wilde niet meer voor- of achteruit.
Dan maar met de kloet proberen om verder te komen. Op het Oosterdel bleken een paar
boten met recreanten te liggen en een daarvan werd door de schipper ‘gesommeerd’ om ons
een sleep te geven. Dat deden ze braaf en zo eindigde de rondvaart wat sneller dan de
bedoeling was.
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De rondvaart eindigde abrupt in een partijtje kloeten en een sleep over het Oosterdel. Hartelijk dank mensen voor
de redding.

BEHEER AKKERS DOOR DE HUURDERS
In de vorige twee Nieuwsbrieven hebben we gevraagd om de bramen, distels en
berenklauwen van de akkers te verwijderen. Helaas heeft niet iedereen dat gedaan. Daarom
zijn de vrijwilligers het gebied ingegaan om overal waar ze berenklauw zagen die om te
halen. Het kan dus zijn dat op uw akker er opeens berenklauwen op de grond liggen. In dat
geval weet u dus dat hoe dat komt.
Dan zijn er ook nog huurders die kennelijk te weinig tijd hebben om hun akker te
onderhouden. Dat is ook best een opgave. Een dringend verzoek aan die huurders om
Richard Bruin dan het grote werk te laten doen. Op die manier blijft het onkruid enigsinds
binnen de perken. Bedenk dat de zaden van het onkruid op uw akker ook naar de akker van
uw buren waait, die mogelijk hun akker wel netjes onderhouden. En heeft u echt geen tijd of
geen zin om het werk te doen of uit te besteden, zeg uw huur dan op.

Maar er zijn gelukkig ook nog heel veel huurders die wel tijd in hun akker stoppen en daar
enorm van genieten. Die akkers zien er prima uit. We kregen onderstaande mail van een
huurder.
Gisteren de Frieslander aardappelen gerooid. Beste opbrengst, hele goede grond en goed
aardappeljaar (weinig regen). Staat nog een rij Victoria late en een rij als laatste geplante
frieslanders. Die gaan er eind deze week uit. Wel was het opletten met de ganzen, uiteindelijk
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een net erover heen gemaakt en goed vergrendeld. (mail + foto van een enthousiaste
huurder).

Van zo’n mail worden we dan weer heel vrolijk. Er valt in het gebied nog steeds veel te
genieten. Dat is ook goed te zien aan de mensen die met de rondvaartboot van Museum
BroekerVeiling door het gebied varen. Ook de suppers en kanovaarders genieten van al het
moois.
Zoals u weet is het nieuwe huurcontract per 1-1-2022 ingegaan. Daarin worden een aantal
zaken genoemd die voor een deel eerst in de gedragscode stonden. Nu staan ze genoemd in
het huurcontract dat is duidelijker. Door het accepteren van het nieuwe huurcontract, bent u
akkoord gegaan met de voorwaarden die daarin staan, dus moet u zich daar ook aan houden.
Overigens zijn de regels niet nieuw, ze zijn alleen op een andere manier opgeschreven.
Bebouwing (met uitzondering van een schutstalletje) is nooit toegestaan geweest, maar is
lang gedoogd. Dat zelfde geldt voor bomen en struiken die geen fruitboom of struik zijn. De
vernieuwing zit dus niet zozeer in het huurcontract, maar meer in het handhaven wat we
vanaf dit jaar gaan doen.
Omdat het bestuur heel goed begrijpt dat alle aanpassingen op de akker tijd kosten hebben
we een jaar uitgetrokken om de veranderingen uit te voeren. De eerste datum was 1 mei.
Toen moesten de steigers zijn aangepast, de kuubkisten en containers verwijderd en de
bomen en struiken die geen fruit dragen zijn weggehaald. Helaas heeft nog niet iedereen dat
gedaan, dus graag zo snel mogelijk doen.
Gelukkig zijn er ook huurders die wel aanpassingen hebben uitgevoerd, zoals hierna op de
foto te zien is.
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Mooie stalletjes en een keurige voerplaats.

1 september is de volgende datum waarop een onderdeel van het huurcontract aangepast
moet zijn. Het gaat daarbij om de hoeveelheid bebouwing op de akker. Per 1 september is de
bebouwing op een akker nog maximaal:
Een schutstalletje voor dieren (als die op de akker zijn) met een maximum van 3
stuks per akker en een afmeting van bij voorkeur (h x b x l = 110 x 80 x 120 cm)
andere afmetingen kunnen ook mits de hoogte en het totale oppervlak niet wordt
overschreden.
Een gereedschapskist van maximaal (b x l x h) = 100 x 200 x 50 cm.
Een platglasbak eveneens van maximaal 100 x 200 x 50 cm.
We verzoeken u dringend om de aanpassingen op tijd uit te voeren, want het bestuur gaat
echt op het eind van het jaar handhaven op bovenstaande zaken. En dat kan in het uiterste
geval betekenen dat de huur van de akker wordt opgezegd. Dat kan toch niet uw bedoeling
zijn.

SPONSORING
Zoals in het stukje van het bestuur eerder in deze Nieuwsbrief al is verteld, hebben we een
prima resultaat geboekt tijdens de beursvloer die georganiseerd werd door DoesGoed
(voorheen stichting de Waaier) in het Afas stadion. We zijn heel blij dat deze organisatie het
mogelijk maakt om bedrijven te ontmoeten die geld, goederen of menskracht in onze
stichting willen steken.
Zo heeft een ploeg mensen op 20 mei onze gevel geschilderd en de rabarberakker gewied
(zie Nieuwsbrief 31), en hadden we 29 juni een groep mensen van de Rabobank voor hun
teambuildingsuitje (Zie eerder in deze Nieuwsbrief). Op de beursvloer hebben we deze keer
maar liefst vijf deals kunnen sluiten, waarvan één in puur geld (€ 1500,00) dat we krijgen
van de Stichting Lief Langedijk om handgereedschap te kunnen kopen en vier in de vorm van
materialen (een afvalcontainer van GP Groot) en ondersteuning door een aantal bedrijven. Zo
gaat New Business Lab met ons brainstormen over de impact die de Stichting Veldzorg
Oosterdel heeft op de omgeving; krijgen we juridische informatie van Tanger Boddaert
Advocaten; en komt ‘ICT vanaf Morgen’ ons computersysteem op orde brengen. In geld
uitgedrukt komen deze deals in totaal op ongeveer € 2700,00 neer. Heel veel dank hiervoor.
Dan mochten we deze maand ook enkele duizenden plantjes ontvangen van Bejo zaden uit
Warmenhuizen. Het gaat hier om zonnekronen die zij voor ons hebben opgekweekt. Zie voor
een uitgebreider verhaal over de zonnekronen hierna bij ‘vrijwilligers aan het werk’. Bejo
zaden is een van onze vaste sponsoren waar we heel erg blij mee zijn. Behalve materialen
leveren zij ook kennis en technische ondersteuning. Zie ook het verhaal van Björn Molenaar
in ’even voorstellen’ eerder in deze Nieuwsbrief.

WONEN PLUS WELZIJN

Vind u het fijn om even een praatje te maken, een kopje koffie te drinken of heeft u zin in
een gezellig spel of een leuke activiteit? Kom dan naar de ontmoetingsgroep Doet en
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Ontmoet van Wonen Plus Welzijn in het gebouw van de Stichting Veldzorg Oosterdel,
Dorpsstraat 86 in Broek op Langedijk.
In de IJsvogelzaal komen elke maandag van 13:30 tot 15:00 een groepje mensen bij elkaar
die op een laagdrempelige manier een gezellig moment hebben.
De ontmoetingsgroep heeft een vrije inloop en iedereen is welkom. Ontvang je graag meer
informatie? Neem contact op met Wonen Plus welzijn via: f.blokker@wonenpluswelzijn.nl of
via het telefoonnummer: 0226-318050.
Tot maandagmiddag bij Veldzorg!

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK
Het Oosterdelgebied wordt helemaal onderhouden door huurders en vrijwilligers.
Kent u iemand die nog een paar uurtjes tijd over heeft, stuur die persoon dan deze
Nieuwsbrief door of kom lekker zelf bij ons werken. We gaan op dinsdag, vrijdag en
zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 naar de akkers om te werken. De koffie is klaar
vanaf 8.30 uur en ook na afloop is er koffie voor wie dat wil. Voor meer informatie
kun je een e-mail sturen naar: vrijwilliger@oosterdel.nl of bellen naar 06-23641780.
Hierna weer een overzicht van de werkzaamheden die de vrijwilligers de afgelopen maand
hebben uitgevoerd. Dat verslag is niet compleet, omdat er niet van alle werkzaamheden
foto’s beschikbaar zijn, want die moeten door de vrijwilligers zelf gemaakt worden en niet
iedereen denkt aan het maken van foto’s of ze hebben hun telefoon niet bij zich of hebben
een telefoon waar ze geen foto’s mee kunnen maken. U kunt er vanuit gaan dat we alle
dinsdagen, vrijdagen en zaterdagen naar de akkers gaan, soms met twee of zelfs drie
ploegjes ook al ziet u dat niet terug in de Nieuwsbrief.
Op vrijdag 1 juli zijn de berenklauwen aangepakt. De opdracht aan de vrijwilligers luidde: alle
berenklauwen weg halen ongeacht of het een huurakker is of een akker van Veldzorg. Dat
hebben ze gedaan. Het zijn prachtige planten, vooral als ze bloeien, maar ze horen niet in
Nederland thuis en woekeren enorm. In het deel van het Rijk der Duizend Eilanden waar de
woningen staan is er jaren niets aan de berenklauw gedaan. Alle akkers staan er nu dus vol
mee en de gemeente zag nog maar één oplossing: spuiten met gif. Wij zijn daar uiteraard
niet blij mee, want dat gif komt ook in het water en op die manier ook in ons gebied. Wij
willen voorkomen dat alles vol komt te staan met berenklauw en daarom vragen we de
huurders om ze weg te halen voor ze bloeien. Als dat niet gebeurt doen we het dus zelf, maar
dat is uiteraard niet de bedoeling, want we hebben werk genoeg aan onze eigen akkers.
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Niet alleen prachtige bloemen, maar ook een
prachtige lucht.

Samen op zoek naar berenklauw tussen het riet.

Voor het maaien

en erna. Het wordt er niet mooier op, maar het
is wel nodig.
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Met de bosmaaier of met de schoffel. Gesnoeid zullen ze worden. De vrijwilligers zijn goed bedekt,
want berenklauw kan hele nare brandwonden geven.

Op 2 juli moest er gemaaid worden. Zowel met de trekker met cyclomaaier als met de
bosmaaiers. Het gras, met daarin kruiden stond bijna manshoog. Dan is het fijn als je op de
trekker zit, heb je tenminste nog een beetje overzicht. Maar het heeft ook nadelen, want de
kanten van de akkers zijn nogal onregelmatig van vorm, dus goed afstand houden van de
kanten, want voor je het weet lig je met trekker en al in het water.

Het was nog een hele toer om een goede aanlandplek te vinden om de trekker op de akker
te zetten. Het is bijna niet te zien waar het land ophoud en het water begint.
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Zo en nu maar maaien. Is wel nodig zo te zien.

Voor het maaien en

na afloop.

Niet alleen op de akkers zijn de vrijwilligers actief, maar ook rond het gebouw en met het
onderhoud van de machines zijn ze aan de gang. Zo waren er op 5 juli mensen bezig met het
repareren van de brug tussen de woongebouwen van Oosterheem en ons terrein; het
onkruidvrij maken van het straatwerk; het lappen van de ramen en het schoonmaken van de
goten. Daarnaast moest een aardappelrooimachine klaar gemaakt worden voor het rooien
van de piepers. De machine kreeg een grondige schoonmaakbeurt en is voorzien van nieuwe
onderdelen, zodat we er weer jaren mee kunnen werken. Onze buren van Oosterheem
hebben hem als eerste gebruikt en waren zeer tevreden. Als alles goed gaat kunnen wij 26
juli aan de bak.
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Even een plank passen

en dan op maat zagen.

Voor het ramenlappen eerst even de
ragebol er langs halen, anders helpt het
niet.

Kades onkruid vrij maken, onze vrijwilligers
doen echt alles om het terrein netjes te
houden.

En dan nog even de dakgoten leeghalen.
Gelukkig hebben we een vrijwilliger zonder
hoogtevrees.

Schoonmaken en de zaak uit elkaar halen, waarbij grof geschut niet wordt geschuwd. En dan de nieuwe
onderdelen erin gezet.
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Op 8 juli was het weer berenklauw maaien.

Prachtige plant,

omhakken

eindresultaat.

15 juli werd er weer gemaaid. De recreatieakker moest weer gedaan. Jammer genoeg deed
de zitmaaier het niet en knapte er in de loop van het werk ook nog een bout van de Ferrari
balkmaaier, waardoor het werk alleen nog voortgezet kon worden met de bosmaaiers. Ach ja,
soms zit het mee en soms zit het tegen.

Mannen aan het werk…..
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…. en het eindresultaat

En dan komt er opeens een telefoontje van Bejo zaden: ‘de zonnekronen zijn klaar en kunnen
worden geplant’. Dat is even schrikken voor de vrijwilligerscoördinator, want je hebt
voldoende mensen nodig om plantjes te zetten en de grond moet natuurlijk niet te droog zijn.
Nu dat laatste was dus een probleem, want het was gortdroog. Maar buienradar liet regen
zien op donderdag 21 juli, dus wat extra mensen gevraagd om te helpen en zo konden we op
vrijdag 22 juli zonnekronen planten. De zonnekroon is een vaste plant die zeer gewaardeerd
wordt door de bijen. We hadden al een deel van een akker een paar jaar geleden ingezaaid
met deze plant en dat bevalt prima. Ze bloeien prachtig en doordat ze dicht op elkaar staan
heb je geen last van onkruid. Diezelfde akker is nu vol gezet en er zijn nog voldoende
plantjes over om een tweede akker (deels) te beplanten.

Met een schuit vol plantjes onderweg naar de akker. Met vereende krachten aan de gang om ze in de grond te

zetten. Hoewel iedereen zijn uiterste best doet, zijn er twee die al snel uitlopen op de rest.
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Een mooi overzicht van de harde werkers met op de achtergrond de zonnekronen die al een paar jaar staan.

Een welverdiende pauze. Iedereen kan gelukkig nog lachen.

Moe maar voldaan terug naar d’ Oostkant.

Helaas niet alles afgekregen, dus op zaterdag de 23ste weer verder met planten, met een
nieuwe ploeg vrijwilligers aangevuld met een paar van de vrijdag.

Met een nieuwe ploeg vrijwilligers is op zaterdag de rest van de akker ingeplant.
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En dit is het eindresultaat. Nu maar hopen dat het niet te droog wordt in de komende weken, want dan krijgen de
plantjes het wel heel moeilijk.

Maar er waren nog best veel plantjes over en bij Bejo staan er ook nog zo’n 30 bakken voor
ons klaar, dus op naar de volgende akker om die ook (voor een deel) vol te planten.

Het is even zoeken naar de juiste akker, maar
met een kaartje lukt het prima. Op het dek
de plantjes die op de nieuwe akker worden
gezet.

Alle plantjes zijn op, dus terug naar de basis. Er is ongeveer
een vierde deel van de nieuwe akker ingeplant. De rest komt
later. Eerst moeten nu de aardappels gerooid worden.

WIST U DAT:
► Met ingang van 1-1-2022 hebben wij een nieuw huurcontract dat voor alle huurders geldt.
► Er na zonsondergang niet in ons gebied gevaren mag worden, ook niet met de kano,
supboard e.d.!
► Er zonder ontheffing niet met motor, ook niet elektrisch, gevaren mag worden!
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► Er niet overnacht mag worden in ons gebied! Ook niet om te vissen.
► De webcam een mooi beeld geeft van het gebied.
► U adoptant van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden vanaf € 150.00 per jaar en
daarmee het onderhoud van de eilanden adopteert.
► U vriend van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden voor minimaal € 20,00 per jaar. U
ontvangt dan onze Nieuwsbrief (geef wel uw e-mailadres door). Geef dit door aan uw buren,
vrienden en kennissen.
► Wij zalen verhuren voor vergaderingen en feestjes.
► Wij op dinsdag, vrijdag en zaterdag met een groepje vrijwilligers naar de akkers gaan om
ze te onderhouden en dat u daarbij ook heel welkom bent
► De foto’s door onze vrijwilligers gemaakt zijn, tenzij anders vermeld.
.. .. .. .. Disclaimer .. .. . .
Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Als u deze nieuwsbrieven niet (meer) wilt ontvangen,
meld u dan hier af.
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