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spakenburg

Water in nieuwe
Zuiderzeehaven
De Bunschoter wethouder Rita
van de Groep pompt vandaag
samen met gemeentesecretaris
Hans van Velden het eerste
water in de nieuwe Zuiderzee-
haven in Spakenburg. Voor de
aanleg van de Zuiderzeehaven
zijn damwanden aangebracht,
die de kadewanden vormen.
Daarna is de haven uitgegraven.
Het totale project Zuyderzee
bestaat uit het verleggen en
versterken van de dijk, het
aanleggen van een nieuwe
jachthaven met negentig lig-
plaatsen en bijbehorende voor-
zieningen, natuurontwikkeling
en het creëren van een woonge-
bied met ruim honderdvijftig
woningen. Het project ligt ten
oosten van Spakenburg. De in
het plan opgenomen ’waterwo-
ningen’ gaan eerdaags in de
verkoop.

soest

Soest verwelkomt
nieuwe inwoners
De gemeente Soest houdt van-
daag een welkomstavond voor
nieuwe inwoners. De nieuwe
Soesters krijgen in de raadzaal
een welkomstmarkt voor de
kiezen, waarop zij te horen en
te zien krijgen wat ze allemaal
in Soest kunnen verwachten. In
principe zijn alle nieuwe Soes-
ters persoonlijk uitgenodigd.
Nieuwe inwoners die geen
uitnodiging hebben ontvangen
kunnen zich melden via 035-
6093498.

baarn

Dia-lezing over
Franse timpanen
Paul Bröker geeft vanavond een
lezing over romaanse en goti-
sche timpanen, portalen en
kapitelen in Franse kerkgebou-
wen. Hij doet zijn met dia’s
opgeluisterde verhaal vanaf half
acht in gebouw Het Brandpunt
aan de Oude Utrechtseweg.
Bröker bespreekt onder meer de
gotische portalen van Chartres,
Amiens en Reims en de romaan-
se timpanen van Conques, Véze-
lay en Autun. De lezing wordt
georganiseerd door het Huma-
nistisch Verbond.

soest

Bingo-middag bij
King Arthur Groep
De King Arthur Groep houdt
donderdag een bingo-middag
in De Open Hof aan de Veenbes-
straat in Soest. Bezoekers kun-
nen vanaf twee uur terecht. De
King Arthur Groep verzorgt
dagbesteding voor dementeren-
den, maar de bingo-middag is
voor iedereen toegankelijk.

weesp

Uitgebroken stier
op A1 bij Muiden
Het was flink schrikken voor
een aantal automobilisten,
gisteren kort na middernacht:
op de A1 zagen ze in het duister
ineens een stier die over het
asfalt liep en sloegen alarm. De
politie verscheen snel ter plek-
ke. Inmiddels poogde de eige-
naar om de stier naar de paral-
lelbaan van de A1 te leiden. Even
leek het alsof het beest via de
afrit Weesp weer terug de A1 op
wilde lopen, maar met een
politieauto kon dat voorkomen
worden en werd de stier van de
snelweg af geleid. Het beest
kwam uiteindelijk in een wei-
land terecht, dat de boer kon
afsluiten.

hilversum

Over de betekenis
van Goede Week
Aartsbisschop van Utrecht van
de Oud-Katholieke kerk, dr.
Joris Vercammen geeft donder-
dagavond in de Oud-Katholieke
kerk St. Vitus aan het Melkpad
12 in Hilversum een lezing over
de Goede Week. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis.

blaricum, hilversum

Zilver gestolen
uit Blaricums huis
Bij een inbraak op de Driftlaan
in Blaricum zijn afgelopen
weekend een laptop, zilver
bestek, geld en sieraden gesto-
len. De criminelen sloegen in de
nacht van zaterdag op zondag
toe. In Hilversum verdwenen
zaterdagavond uit een woning
aan de Admiraal de Ruyterlaan
mobiele telefoons en een televi-
sie. Door het forceren van een
raam aan de achterzijde van de
woning werd ingebroken.

De waterwoningen. FOTO PR
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C O L O F O N

S O E S T - Een groep van 25 lopers
en begeleiders uit Soest doet van
26 tot en met 28 mei mee aan de
Roparun van Parijs naar Rotter-
dam. Een estafetteloop van 530
kilometer om geld in te zamelen
voor mensen met kanker. Een
prestatie die vele maanden voor-
bereiding vergt.

Wie zijn die Soesters die zich
met hart en ziel inzetten voor het
goede doel? In een wekelijkse ’es-
tafette-serie’ in deze krant stel-
len de vrijwilligers van het team
Roparun Soest Smurfit Kappa
zich voor.

Vandaag Titia Beumer en Ilo-
na Sluis. Zij geven het estafettes-
tokje volgende week door aan
teamcaptain Rob Stalenhoef.

Deelnemers Soester Team Roparun stellen zich voor in estafette-serie

’Ik wist het meteen: hier wil ik bij zijn’
R O P A R U N

• 49 jaar
• getrouwd
• moeder van drie fantastische
tieners

,,Mijn hele leven lang is sport
mijn passie. De afgelopen jaren
is duursport op mijn pad geko-
men. Dit heeft geresulteerd in
het lopen van marathons. In
mijn werk heb ik gezocht naar
een baan waarbij ik mensen kan
helpen beter te worden en ben
werkzaam als fysiotherapeut in
Bilthoven.’’

,,De Roparun is voor mij de
ultieme combinatie van sport
en het inzetten van mijn gezon-
de lichaam voor anderen die
daar helaas niet over kunnen

beschikken. Samen met ons
zeer gemotiveerde en gezellige
team heb ik de ambitie opgevat
om, naast de gezamenlijke
trainingen, zoveel mogelijk
financiële middelen in te zame-
len voor wetenschappelijk on-
derzoek.’’

Popelen
,,De sponsorloten die we verko-
pen schieten de tent uit, mooi
om te zien hoe ook in deze tijd
vrienden en bekenden bereid
zijn om een bijdrage te leveren
om kanker te bestrijden. We
staan te popelen om in april een
nachtelijke estafettetraining te
doen. We gaan er helemaal voor.
Proud to be (re)member!’’

Titia Beumer
• 31 jaar
• marketingmedewerker bij
Rabobank Soest Baarn Eemnes.
• loper

,,In oktober is Rabobank Soest
Baarn Eemnes benaderd voor
sponsoring van RopaRun Soest.
We vonden het gelijk een prach-
tig initiatief. De Rabobank wil
graag aanwezig en lokaal be-
trokken zijn, dan is het mooi als
je persoonlijk actief deelneemt.
Het team was nog op zoek naar
lopers. Ik wist het meteen, hier
wil ik bij zijn! Een sportieve
uitdaging en je inzetten voor
een goed doel!’’

,,We zijn inmiddels een paar
maanden verder en zijn volop

in training. Twee weken gele-
den hebben we onze eerste
estafettetraining gehad en we
kijken terug op een geweldige
dag. We bikkelen met elkaar en
de sfeer is super! We hebben
vele malen tegen elkaar gezegd,
wat is het mooi om deel uit te
maken van dit team! Deze
teamspirit is het pinksterweek-
end hard nodig.’’

Ilona Sluis

BA ARN - Een boom op een heuvel of een boom in een plas. Zegt u het maar. Wat is boven, wat
is onder, wat klopt en wat klopt niet? De Eemnesser Louis Dirks weet het, maar dat is logisch
want hij heeft de foto gemaakt. Hij schoot de plaat afgelopen weekeinde in het Baarnsche
Bos, en misschien verklaart dat de ’Escheriaanse’ inslag van het geheel. Grafisch ontwerper

M.C. Escher woonde en werkte immers een groot deel van zijn leven in Baarn, en die hield er
wel van om in zijn tekeningen een loopje te nemen met de werkelijkheid: bomen die vissen
worden, eeuwige trappen die niet naar boven en niet naar beneden gaan, en onderkanten
die bovenkanten zijn. Zoals ook op de ’Boom’ van Louis Dirks. FOTO LOUIS DIRKS

Spiegelbeeld Beetje Escher in het Baarnsche Bos

Het gaat om drie camera’s waar-
mee dag en nacht alles wat in de
fiets- en voetgangerstunnel on-
der het station gebeurt wordt
vastgelegd.

Hilversum heeft er lang voor
nodig om de camerabeveiliging
te verwezenlijken. Na een steek-
partij en de mishandeling van
een groep tieners in de tunnel
(bouwjaar 2007) besloten burge-
meester en wethouders in 2009
al dat er camera’s moesten ko-
men. Daarvoor kreeg het college
datzelfde jaar steun van de Hil-
versumse politiek.

Vervolgens bleef het jaren stil,
tot september vorig jaar burg-

meester Broertjes in actie kwam
naar aanleiding van voorvallen
met alcoholverslaafde zwervers.
Hij beloofde toen ’zeer binnen-
kort’ te komen met de stand van
zaken rond de aanbesteding van
de camera’s door spoorbeheerder
Prorail. Vandaag buigen b en w
zich over de details van de came-
rabeveiliging in de stationstun-
nel. Volgens een gemeentelijk
woordvoerder is achter de scher-
men alles geregeld. Het gaat on-
der meer om afspraken over pri-
vacy, wie er allemaal gebruik mo-
gen maken van het beeldmateri-
aal en onder welke voorwaarden.

Als het college akkoord gaat,
buigt de Hilversumse politiek
zich binnenkort over het plan.
Zit er vervolgens niets meer te-
gen, dan kunnen de camera’s er
nog voor de zomer hangen. Op
het station zelf hangen al lang
camera’s. Maar dat is NS-do-
mein.

Stationstunnel ’snel’ veiliger

Camera’s
in tunnel
Hilversum
door henk runhaar

H I LV E R S U M - Hilversum lijkt er eindelijk klaar voor: de eer-
ste beveiligingscamera’s in openbaar gebied. Als vandaag
burgemeester en wethouders en in een later stadium de
politiek de plannen goedkeuren, wordt de stationstunnel
nog voor de zomer van camera’s voorzien.

stamkamker. Twee leerlingen
van de Baarnse school, Joep
Hermsen en Jip Papen, overle-
den de afgelopen twee jaar aan
de gevolgen van een ponsgli-
oom, een zeldzame vorm van
kanker. De levensverwachting
van kinderen met hersenstam-
kanker is gemiddeld twee tot
twaalf maanden. Joep werd acht
jaar en Jip vijf. Van der Vlies:

Volgens Van der Vlies was de
fancy fair in alle opzichten een
groot succes. Daarin speelde de
zon een grote rol, waardoor
heel veel mensen even kwamen
snuffelen tussen vooral veel
tweedehandskleding, speelgoed
en boeken op het zonovergoten
schoolplein.

,,Gezien alle voorbereidingen
had ik wel een groot bedrag ik
mijn hoofd, maar deze op-
brengst gaat alle verwachting te
boven. Dat hebben we ook voor
een groot deel te danken aan de
vele ondernemers in Baarn die
belangeloos hebben meege-
werkt en hun producten aanbo-
den. We hebben echt heel veel
spullen gekregen. Dat is na-
tuurlijk al pure winst’’, aldus
een dankbare Van der Vlies.

Ook de veiling en de loterij
met mooie prijzen als fotos-
hoots en weekendjes weg, waar-
aan ook de burgemeester nog
een steentje bijdroeg, brachten
geld in het laatje. ,,En natuur-
lijk niet te vergeten de dertig
kinderen die hun spulletjes te
koop aanboden’’, laat de direc-
teur weten.

Zeldzame vorm
Het geld gaat allemaal naar
Stichting Semmy, een stichting
die onderzoek doet naar hersen-

,,Er blijft geen cent aan de stok
hangen, elke euro gaat naar
deze belangrijke stichting.’’

Voorproefje
Vorige week dinsdag gaven de
zesdegroepers al een voorproef-
je op de hoek van de Laanstraat
en Spoorstraat. Daar werden
onder meer etenswaren en
eigengemaakte kunstwerken

verkocht, auto’s gewassen en
dansjes opgevoerd. De activitei-
ten leverden het mooie bedrag
van 383,65 euro op. Ook ver-
kochten de leerlingen 279,50
euro aan loten. Ondertussen
werden passanten enthousiast
gemaakt om toch vooral naar de
fancy fair te komen. Daar werd
zaterdag massaal gehoor aan
gegeven.

Directeur Van der Vlies: ’Elke euro gaat naar de stichting’

Fancy fair Amalia-Astro levert
€ 17.000 op voor Semmy

door sandra van den bovenkamp

B AA R N - De fancy fair die de
Amalia-Astroschool in Baarn
zaterdag hield voor Stichting
Semmy heeft het prachtige
bedrag van 17.000 euro opge-
leverd. ,,Zoveel hadden we
niet verwacht, ik had ge-
hoopt op rond de 10.000 euro,
dit is geweldig’’, vertelt direc-
teur Jacques van der Vlies van
de school aan de Parklaan.

Een groot aantal leerlingen verkocht spulletjes op het schoolplein. FOTO STUDIO KASTERMANS

De verwachting is dat met het
’nachtslot’ een eind komt aan
de lange reeks inbraken, waar
diverse winkels in de passage de
dupe van zijn geworden.

De afsluiting van de Gooische
Brink, die eigendom is van
Aegon en waarvan Grontmij. als
beheerder optreedt, gebeurt
door de week rond half twaalf.
In elk geval zullen de klanten
van fitnesscentrum Health City,
dat op de eerste vier dagen van
de week om 23.00 uur sluit, er
geen last van ondervinden.

Harmonica
Het donkerblauw gekleurde
hek aan de Kerkstraat-kant is
drie meter twaalf hoog. Het is
weggewerkt in een smalle nis in
de zijgevel, vanwaar het rond
een uur of half twaalf tevoor-

schijn kan worden getrokken en
als een harmonica uitklapt en
op slot gaat. Het werkt mecha-
nisch. Het rolluikenbedrijf
Brinkman had er vorige week
vrijdag een ploeg aan het werk.
Het andere (rol)hek was toen al
geplaatst. Het is zo’n negen
meter breed.

Camerabeelden
Wie er nou precies verantwoor-
delijk is geweest voor al die
inbraken is nooit duidelijk
geworden, zegt politiewoord-
voerder Leonie Bosselaar. Dat
bleek ook niet uit camerabeel-
den, waar de daders op te zien
zijn. Volgens Bosselaar was de
kwaliteit ervan onvoldoende
om in het onderzoek iets mee te
kunnen doen. De inbrekers
werkten midden in de nacht en
altijd razendsnel. Het heeft alles
met elkaar een kapitaal gekost
om steeds de hoge glazen pane-
len te vervangen. De gedupeer-
de winkeliers moesten het vaak
twee maanden doen met houten
noodvoorzieningen. Aantrekke-
lijk is anders.

Gooische Brink
’s nachts op slot

Het rolhek aan het plafond. FOTO HDC MEDIA

H I LV E R S U M - Binnenkort is de
Gooische Brink in de nachtelij-
ke uren met hekken afgesloten.
Het rolhek aan de Kerkbrink is
aan het plafond bevestigd. Het
schaarhek bij de Kerkstraat zit
nu ook op zijn plek.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


