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BESTUUR
Voorzitter. ..... : vacant ..... ........ ........ ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .........……..
Secretaris ..... : Mw. G. Buiten... ........ ........ Asserstraat 5 C . ........ Beilen ....... tel. 0593-525192
Penningm. .... : Dhr. A. Bruins .. ........ ........ Hoofdstraat 51 B ........ Hooghalen tel. 0593-592661
Leden .. ........ : Dhr. F. Bergwerf ........ waarnemend voorzitter ........ Beilen ....... tel. 06-55344191
……………….: Mw. W.C. Sol ... ........ ........ ........ ........ ........ ........ Westerbork tel. 0593-523585
………………..: Dhr. J. Hadderingh .... ........ ........ ........ ........ ........ Beilen ....... tel. 0593-523909
... ........ ........ : Dhr. G. Reinink. ........ ........ ........ ........ ........ ........ Zwiggelte .. tel. 06-15907771

COMMISSIELEDEN
Mw. A. Wiebing

0593-592734

Dhr. J. Hadderingh

0593-523909

Mw. H. Veldman-Huisjes

0593-524069

Smilde vacant

Mw. L. Doedens

0593-522032

Dhr. J. Doedens

0593-522032

Mw. M. Kleine-Rozenveld

0593-523025

Dhr. J. Doudeijns (W’bork)

0593-331972

Mw. G. Beugel-Raatjes

0593-524683

Dhr. F. Bergwerf

06-55344191

REDACTIE:
Dhr. A. Bruins

0593-592661

Mw. G. Buiten

0593-525192

Secretariaats- en
redactieadres:
Bankrekening:

Asserstraat 5 C
NL64RBRB
0928929566

RIJBEWIJSKEURING:
Mw. B. Schultze (Beilen)
Dhr. G. ten Cate (Smilde)

9411 LH BEILEN

BELASTING INVULHULP:
06-10329560
0592-413479

Dhr. K. Groen
Dhr. W. Snel
Dhr. B. Muntinga
Dhr. J. Kant
Dhr. J. Pit
Dhr. G. Reinink

0593-527011
0592-414335
0592-413688
0592-412943
0593-332467
06-15907771

06-11010317
0592-412424

Dhr. B. Wiebing
Dhr. J. Doudeijns (W’bork)

0593-592734
0593-331972

Verspreiding
Nieuwsbrief:
Dhr. J. Eising
Dhr. W. Harders (Smilde)
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Geachte leden,
Zoals u weet/ kunt weten, is onze penningmeester, Albert Bruins, al geruime tijd ziek.
Daardoor is het niet mogelijk, om de contributie voor 2019 automatisch te innen.

Wij doen daarom een dringend beroep op u, wanneer u een machtiging afgegeven
heeft, het verschuldigde bedrag,
€ 25,00 voor 1 lid
€ 45,00 voor 2 leden op hetzelfde adres
dit jaar zelf bij te schrijven op rekeningnummer:
NL64 RBRB 0928 929 566 t.n.v. Senioren van Nu Midden-Drenthe
met vermelding van contributie 2019 en de na(a)m(en) voor wie de contributie
betaald wordt.
Wanneer u geen machtiging afgegeven hebt, hoeft u niets te doen.

Oproep voor de leden in Smilde
Onze contactpersoon in Smilde, dhr. Harders, gaat verhuizen.
Daarom vragen wij of één van onze leden in Smilde zijn taak m.i.v. 2020 wil/kan overnemen.

Contactpersonen:
Helaas kunnen mw. De Vries en dhr. Klaucke om gezondheidsredenen de nieuwsbrief niet meer
bij onze leden bezorgen.
Wij danken beiden voor de lange periode dat zij zich voor onze vereniging ingezet hebben.
Dhr. Krol neemt deze taak over en zal in het vervolg de nieuwsbrief in wijk 55 bezorgen.
Wij worden steeds vaker geconfronteerd met het feit, dat contactpersonen moeten afhaken.
Wij doen dan ook een dringend beroep op onze leden:
Bent u nog goed ter been, meldt u dan aan als contactpersoon.

CURSUS KLIK & TIK, BEGINNEN MET DE COMPUTER
Deze cursus wordt aangeboden door de Bibliotheek en is bedoeld voor mensen die nog niet met
de computer kunnen omgaan maar dat wel graag willen. Ze merken dat er steeds meer via de
computer gaat (belasting, zorg, toeslagen etc.) en als je daar niet in meegaat je steeds
afhankelijker wordt. Velen willen de stap nog wel maken, maar weten niet hoe het werkt. In de
cursus Klik en Tik leer je stap voor stap typen, e-mailen en gebruik te maken van het internet.
Tijdens de cursus werk je in je eigen tempo onder begeleiding van een docent. De cursus bestaat
uit vijf lessen van twee uur en wordt in kleine groepjes gegeven. Deelname is gratis en je hoeft
geen lid van de bibliotheek te zijn. Onze bestuursleden Job Hadderingh en Geert Reinink behoren
tot de docenten. Wanneer er minimaal 6 kandidaten zijn, wordt een kennismakingsbijeenkomst
gehouden, zodat duidelijk wordt, hoe het werkt.
Kent u leden die opzien tegen de oprukkende digitalisering dan kunt u ze attenderen op een
cursus in eigen omgeving. Een groepje van 4 is voldoende om Geert Reinink en/of Job Hadderingh
als hulp te ontvangen. Een computer of tablet kopen is direct nog niet nodig. Eerst maar eens
vertrouwd raken met de digitale wereld. Belangstellende leden van Senioren van Nu MiddenDrenthe kunnen zich melden bij Job Hadderingh (0593-523909)
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KIJK OOK EENS OOK EENS OP ONZE WEBSITE
De nieuwsbrief verschijnt 1x per twee maanden. Wij ontvangen regelmatig informatie, die niet in de
nieuwsbrief gepubliceerd kan worden, omdat het op het moment van verschijnen van de volgende
nieuwsbrief “mosterd na de maaltijd is”.
In die gevallen plaatsen wij een berichtje op onze website of versturen een e-mail. Dus: heeft u
een internet aansluiting, kijk dan regelmatig op www.seniorenvannumiddendrenthe.nl en in uw
mailbox dan hoeft u niets te missen.

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Mw. B. Kuipers-Niemeijer
Dhr. J. Fidom
Dhr. R. Steenbergen
Mw. B. Steenbergen-Boontjes

Beilen, wijk 83
Beilen, wijk 49
Beilen, wijk 08
Beilen, wijk 08

Verhuizingen:
Mw. G. Braam-Hoving
Mw. K. Bakker-Alberts
Mw. F. Nijsing-Jager
Dhr. W. Dolfing

Beilen, van wijk 31 naar wijk 01
Beilen, van wijk 84 naar wijk 50
Beilen, van wijk 52 naar wijk 01
Beilen, van wijk 81 naar wijk 01

Overleden:
Mw. C. Duker-IJpma
Mw. Z. Rozeboom-Seubring

Beilen, wijk 52
Beilen, wijk 50

Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies.

Bedankje ontvangen van:
Harminus en Hennie Schuring:
Hartelijk bedankt voor de prachtige bloem, die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen.
Mw. A. Meijering-Lonsain:
Hartelijk dank voor de bloemen, die ik bij thuiskomst uit Aholt, na een valpartij in huis, ontvangen
heb. Het was een leuke verrassing.
Gerrit en Janny Struik:
Hierbij willen wij jullie hartelijk bedanken voor de prachtig plant, die wij gekregen hebben voor ons
60-jarig huwelijk.
Albert en Hennie Koning:
Bedankt voor de mooie rozen voor ons 50-jarig huwelijk.
Jacob Beugel:
Heel hartelijk dank voor de mooie plant, ontvangen ter gelegenheid van mijn 90ste verjaardag.
Job Hadderingh:
Hartelijk dank voor de mooie plant, die ik ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag ontvangen heb.
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VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
Fietstocht op donderdag 12 september
Doordat ze voor woensdag regen verwachtten, zijn we donderdag gaan fietsen. De start was om
10:00 uur bij de Drenthehal. Vervolgens fietsten wij via Brunsting over het Brunstingerveld naar
Hijken waar koffie/thee met appeltaart werd genuttigd in cafe “De Dorpskern”.
Wij vervolgden onze weg langs het Oranjekanaal over het Hijkerveld richting Hooghalen. Hier
hebben wij wat gegeten in cafetaria Boszicht.
We stapten weer op de fiets en reden over het Grote Zand naar Klatering waar onze laatste stop
was bij het “Mummelhuus”.
Het was mooi weer die dag en we hebben genoten van de fietstocht die Job Hadderingh en
Jannes Doedens voor ons hebben uitgezet. Heren bedankt namens ons allen.

Uitslagen van klaverjassen en jokeren op woensdag 2 oktober.
Er waren 20 klaverjassers en 10 jokeraars.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klaverjassen
Egbert Veenstra
Alie Wiebing
Gezienus van Es
Ben Eising
Baukje Klaassens
Bart Wiebing
Mina van Es
Joop Briggeman
Hendrik Vierhoven
Sent Waninge
Poedel
Jan Eising

Punten
3.949
3.821
3.720
3.701
3.574
3.534
3.498
3.492
3.477
3.380

1.
2.
3.

Jokeren
Dinie Kamman
Gré Peereboom
Roelie Beuving

Poedel
Lammie Veenstra

2.959

Punten
238
326
383

726

Verslag van de herfstreis op 9 oktober 2019.
Het vertrek was om 08:30 uur vanaf de bibliotheek aan de Kampsstraat. Vervolgens pikten we
deelnemers op bij Stroomdal en in Westerbork. We waren met 49 personen.
Onze reis ging vervolgens door mooie Drentse dorpjes naar Nieuw Buinen waar we een bezoek
brachten aan Royal Goedewagen. Hier maken ze tegeltjes o.a. voor het cruiseschip van de
Holland Amerikalijn. Deze tegeltjes geven ze aan gasten cadeau die voor de 2de keer mee varen.
Verder maken zij allerlei vazen, beschilderde borden koeien, geiten enz. Alles op bestelling.
Ze waren nu aan het beschilderen van een bonbondoosje van keramiek voor de H.A.L.
Na een kopje koffie/thee met koek gingen we de fabriek in met een medewerker die ons vertelde
over het hele proces aldaar.
Er mochten geen foto's gemaakt worden.
Daarna ging onze reis over de grens via mooie kleine Duitse dorpjes als Hasselbroek, Kluse en
Wippingen naar Werpeloh. Hier stond een geweldig buffet voor ons klaar.
Iedereen stapte voldaan na het buffet weer de bus in richting Papenburg.
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Door omleidingen waren we aan de late kant en toen moest Willem, de chauffeur, nog zoeken naar
onze gids. Uiteindelijk kwamen we met haar voor de 3de keer aan bij het bezoekerscentrum van
de Meyer Werft.

Onze gids was Annie en komt oorspronkelijk uit Friesland.
Ze wist heel veel te vertellen over de cruiseschepen die gemaakt worden op de werf.
Via een route achter glas werden we langs de in aanbouw zijnde schepen geleid.
Je moet het met eigen ogen zien want je kunt het bijna niet navertellen wat daar gebeurt.
Indrukwekkend wat een grote schepen, en wat er allemaal op en in zit.
Complete appartementen, sportaccommodaties, wasserij, slagerij enz. Alles wordt er in blokken
opgezet door enorme kranen. Er wordt continu gewerkt in ploegen.
Ongeveer 2600 werknemers, voor het grootste deel uit Papenburg zelf.
Om 17:00 uur stonden we weer buiten, onder de indruk en de meesten moe van de rondleiding.
Maar ze hadden het niet willen missen!!! Ongelooflijk wat daar gebeurt zo dicht bij toch.
Om 19:00 uur waren we weer in Beilen.

13 oktober, zondagmiddagconcert
Voor ons trad op het blaasorkest Larenka uit Laren.
Er waren 102 toehoorders aanwezig.
Het was een spetterend optreden en iedereen heeft volop genoten. De middag vloog dan ook om.
Met de vraag aan de kapelmeester hoe zij de middag vonden was zijn antwoord:
Wij hebben genoten van de volle zaal en van de mensen die zo stil luisterden naar de muziek die
zij brachten. Ze willen graag weer terug komen.
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GEPLANDE ACTIVITEITEN

Wanneer er niets vermeld staat, zijn de kosten van de consumpties voor eigen rekening
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in De Karspelhof, Hofstraat 19, 9411 LA
Beilen.
(wijzigingen voorbehouden)
Datum

Aanvangstijd Omschrijving

06-11-2019:

14:00 uur

13-11-2019:

17:30 uur

04-12-2019:

13:30 uur

15-01-2020:

14:00 uur

05-02-2020:

13:30 uur

19-02-2020:

14:00 uur

10-03-2020:

14:00 uur

13-03-2020:

20:00 uur

18-03-2020:

14:00 uur

01-04-2020:

14:00 uur

15-04-2020:

13:30 uur

Voorlichting door Rabobank over o.a. internetoplichting
Samen eten bij Eetpark Beilen, kosten zijn voor eigen rekening
Klaverjassen en jokeren
Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v. muziekgroep Fourever
Klaverjassen en jokeren
André Dekker komt vertellen over de ambulancedienst
Bijeenkomst met PCOB in het Beurtschip in Smilde
Feestavond in zalencentrum Muller
Ledenvergadering
Bingo
Klaverjassen en jokeren

Woensdag 6 november om 14.00 uur.
De Rabobank komt voorlichting geven over zelfredzaamheid en veiligheid bij het bankieren,
fraude, valse e-mails, financieel misbruik en hulpmiddelen.
Kom en laat u voorlichten!!!
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Woensdag 13 november uit eten.
Na het succes van vorig jaar gaan we weer gezamenlijk uit eten.
Waar:
Eetpark Domoweg 2 Beilen.
Tijd:
17.30 uur
Kosten: 23,50 euro voor 2 1/2 uur door iedere deelnemer zelf te betalen.
Wilt u wel graag mee eten maar hebt u geen vervoer geef het dan even door, wanneer u zich bij
een van de onderstaande commissieleden opgeeft.
Opgeven is noodzakelijk want ze reserveren voor ons plaatsen.
Job Hadderingh: tel: 0593-523909
Alie Wiebing:
tel: 0593-592734

WIE ZICH GOED VOORBEREIDT, WORDT BETER OUD
Ouderen willen graag zo lang mogelijk eigen boontjes doppen. Of het gaat om wonen,
gezondheidszorg of dagelijkse zaken nu en in de toekomst.
Je kunt beter meepraten als je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden.
Senioren van Nu Midden-Drenthe organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over deze onderwerpen.
Heeft u zelf ideeën? Meldt het ons!
De bijeenkomsten worden gespreid over de Gemeente Midden-Drenthe gehouden.

LIEF EN LEED
Wanneer kunt u een attentie verwachten:
Verjaardagen:
Bij 80, 85, 90, 95 en 100 jaar een plant, boeketje of bloemenbon.
Tussenliggende jaren een verjaardagskaart.
Bij onderstaande situaties moet de contactpersoon wel op de hoogte zijn en daar hebben
wij uw hulp bij nodig. Wanneer u op de hoogte bent van één van deze situaties, verzoeken
wij u dit door te geven aan de contactpersoon:
Ziekte:
Ziekenhuisopname langer dan 7 dagen bij thuiskomst een bloemetje.
Bij langdurige ziekte:
Eerste bezoekje een bloemetje, indien mogelijk vaker een bezoekje brengen.
Jubilea:
50-, 60- en 70-jarige huwelijksjubilea een bloemetje.

BELANGENBEHARTIGING EN VOORLICHTING
Heeft u onderwerpen waarover u graag meer wilt weten? Als u het aan ons doorgeeft, zullen wij
proberen hierover een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.
Heeft u ervaringen, zowel positief als negatief, met betrekking tot de WMO, wilt u deze dan aan
Mieke Sol melden? Mieke maakt deel uit van de WMO-raad en deze raad is gesprekspartner van
de gemeente.
Zorgkostenregeling Gemeente Midden-Drenthe
In de nieuwsbrief van maart jl. hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de zorgkostenregeling.
Wilt u hierover informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente (0593-539222) of op de
website www.middendrenthe.nl zoeken op “Zorgkostenregeling”.
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WAAR moet ik zijn als……..
Uit onderzoek is gebleken dat weinig mensen op de hoogte zijn van het feit dat er Cliëntadviseurs
(vroeger ouderenadviseurs) zijn, die u kunnen helpen bij vragen over wonen zorg, welzijn en
huisvesting.
Zo iemand denkt met je mee als er keuzes gemaakt moeten worden of als je de weg niet kent.
De mogelijkheden en regels zijn erg ingewikkeld en je kunt niet alles zelf weten.
In het artikel hieronder kunt u lezen hoe u deze mensen bij Welzijnswerk Midden-Drenthe kunt
bereiken.
Zo nodig kunt u bezoek thuis vragen.

WELZJNSWERK MIDDEN-DRENTHE
Cliëntadviseurs Welzijnswerk Midden-Drenthe komen graag naar u toe!
U kunt ons natuurlijk bellen of bezoeken op één van onze locaties, maar u kunt ook een persoonlijk
gesprek aanvragen wanneer u vragen heeft over uw eigen leef-/zorgsituatie. Eén van de
cliëntadviseurs van Welzijnswerk komt dan graag bij u op bezoek.
Sinds 2016 is Welzijnswerk Midden-Drenthe op verzoek van de gemeente Midden-Drenthe het
centrale punt voor onafhankelijk cliëntadvies- en cliëntondersteuning. Dit betekent dat de
cliëntadviseurs van Welzijnswerk Midden-Drenthe klaar staan om u te helpen. U kunt de
Cliëntadviseur ondersteuning vragen bij het doen van een aanvraag voor WMO hulp van de
gemeente (zoals huishoudelijke hulp of woningaanpassing of dergelijke).
Of bij een aanvraag voor verzorging thuis of in een verpleeghuis.
Heeft u een vraag? Schroom niet om contact met ons te zoeken. Wij zijn er voor u.
Wilt u weten wat Welzijnswerk nog meer voor u kan betekenen? Bel ons (088-1651200), stuur een
e-mail (info@welzijnswerkmd.nl) of bezoek onze website: www.welzijnswerkmd.nl

GOED OM TE WETEN
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen.
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen en bent u daardoor niet in staat om de
gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit
geldt ook voor startende ondernemers en/of kleine zelfstandigen met een inkomen op
bijstandsniveau.
Handig
Weet u dat de gemeente Midden-Drenthe een app heeft voor afvalwijzer en
omgevingsvergunningen?
Ook kunt u meldingen doen via deze app.
De iOS versie is te downloaden in de App store en de Android versie via Google Play.
U kunt hem downloaden door te zoeken op: gemeente Midden-Drenthe.
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Repaircafé Beilen:
Van september t/m juni iedere 2e zaterdag van de maand
Tijd
: van 10:00-13:00 uur
Locatie : Kampstraat 2 (bibliotheek), Beilen.
Repaircafé Bovensmilde:
Laatste zaterdag van de maand van januari tot november
Tijd
: van 13:00 tot 17:00 uur.
De kleding ruil/inbrengwinkel Noppes (alles voor niets) is open van 14:00 tot 16:00 uur.
Tevens is er een ruil/meeneemtafel.
Locatie : De Walhof, de Walstraat, Bovensmilde
Repaircafé Westerbork:
Iedere derde zaterdag van de maand
Tijd
: 10:00 – 13:00 uur
Locatie : Annie Londohuis, Westerbork
Op deze locaties kunt u ook voor een kopje koffie of een praatje terecht.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Hoe bereik je de politie:
Politie:
0900-8844
Spoed:
112

voor doven en slechthorenden: 0900-1844
voor doven en slechthorenden: 0900-8112

www.politie.nl
www.politie.nl/onderwerpen
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

0800-7000
0900-0101 2,8 cent p/m, starttarief 9,51 cent.

Huisartsenpost

0900-1120112

Icare uitleenpunt Medipoint
0593-540220 (op werkdagen van 16:00 -18:00 uur)
Het uitleenpunt is gevestigd Nassaukade 4, Beilen en elke werkdag geopend van 16:00-18:00 uur
Gemeente Midden-Drenthe

0593-539222

Voor vragen of maken van een afspraak dient u bovenstaand nummer te bellen.
De producten waarvoor u een afspraak kunt maken zijn producten zoals: een rijbewijs, paspoort,
identiteitskaart.
Maar ook vragen over de WMO, vragen over gemeentelijke belastingen en zaken rondom bouwen
en wonen. Producten waarvoor men nu ook al met of zonder afspraak terecht kan in de
Gemeentewinkel tijdens de openstelling van het gemeentehuis.
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SLUITINGSDATUM KOPIJ
Verschijningsdatum van de volgende Nieuwsbrief januari 2020
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 december 2019 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl

Wanneer er voor het verschijnen van de volgende nieuwsbrief belangrijke informatie is, wordt dit
op de website geplaatst. Ook is het mogelijk, dat u een e-mail ontvangt.
Wanneer u op de hoogte wilt blijven is het belangrijk dat wij uw e-mailadres kennen. Heeft u dit al
aan ons doorgegeven, maar verandert u dit, geeft u dat dan ook aan ons door.
Het adres van onze website is:

www.seniorenvannumiddendrenthe.nl

Wanneer u iemand kent, die lid wil worden van onze vereniging, kunt u het formulier, geplaatst op
de laatste pagina van deze nieuwsbrief, gebruiken en dit sturen naar:
SvN MD
Asserstraat 5 C
9411 LH Beilen.
U kunt het formulier ook via e-mail sturen naar: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl

Het hele formulier moet ingeleverd worden.
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INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN VAN NU MIDDEN-DRENTHE
Ingangsdatum lidmaatschap: _______________
M/V

Naam:

Voorletter(s):

Geb. dat.:

Partner:
M/V

Naam:

Voorletter(s):

Geb. dat.:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

e-mail:

Huw. dat.:

Mobiel:
Bankrekening (ibannummer):

Wat wij doen met uw persoonsgegevens
Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor:
-

Ledenadministratie (secretaris);
Financiële administratie, incasso, registreren deelname aan reizen (penningmeester);
Voor het bezorgen van de nieuwsbrief: de contactpersoon krijgt alleen de adressen van de
leden, die in zijn/haar wijk wonen.
Om aandacht te kunnen besteden aan: verjaardagen, ziekte enz.

Wij verstrekken of verkopen deze gegevens niet aan derden. Wanneer er een e-mail verzonden
wordt naar alle leden waarvan wij een e-mailadres hebben, gebeurt dit als bcc, dat wil zeggen dat
uw e-mailadres voor anderen onzichtbaar is.
Tijdens bijeenkomsten kunnen foto’s gemaakt worden, die gebruikt (kunnen) worden voor
plaatsing op de website, persberichten en andere promotiedoeleinden om Senioren van Nu
Midden-Drenthe bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit bij het bestuur kenbaar maken.
□ Ik/wij machtig(en) Senioren van Nu Midden-Drenthe om de verschuldigde contributie door middel
van automatische incasso van mijn/onze rekening af te schrijven.

□ Ik maak/wij maken zelf het verschuldigde bedrag over door bijschrijving op de rekening van
Senioren van Nu Midden-Drenthe

Ingangsdatum machtiging: _____________________________

handtekening:

handtekening partner:

Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Dit is voor u gemakkelijk en het bespaart
kosten.

Dit gehele formulier inleveren.
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