
Wintersportreizen	2022	
De	inschrijving	voor	alle	reizen	start	op	1	juli	2020	en
sluit	op	1	oktober	2021.	Hieronder	vind	je	de	data	van
de	reizen.	Bezoek	de	website	om	meer	informatie	te
lezen	over	jouw	reis.

Volwasenreis	Zitten:	15-01-2022	t/m	22-01-2022
Staande	reis:	14-01-2022	t/m	23-01-2022
Jongerenreis:	05-02-2022	t/m	12-02-2022
Kinderreis:	05-03-2022	t/m	12-03-2022
Gevorderdenreis:	29-01-2022	t/m	05-02-2022
	
Attentie:	wij	sluiten	niet	uit	dat	de	ontwikkelingen	rond
het	coronavirus	nog	steeds	consequenties	kunnen
hebben	voor	de	najaars-	en	volgend
voorjaarsactiviteiten	van	de	VGW,	zoals	de	geplande
reizen	en	de	voorbereidingen	daarvoor.	Uiterlijk	begin
november	2021	neemt	het	bestuur	van	de	VGW	een
beslissing	over	het	al	dan	niet	doorgaan	van	de	reizen	
in	2022.	Laat	je	hierdoor	niet	weerhouden,	dus	schrijf
je	zeker	in!

Hoe	blijf	jij	fit	deze	zomer?	
Hiernaast	zie	je	Erik	Winkoop	en	Bernadette	Linssen.	Zij
zijn	zeer	regelmatig	op	het	water	te	vinden	in	hun
wedstrijdboot	de	S/V14.	Ze	trainen	momenteel	zo	veel
mogelijk	voor	de	Top	Of	The	Gulf	Regatta	in	Thailand.	Dit	is
een	internationale	zeilwedstrijd	voor	mensen	met	een
beperking	in	deze	bijzondere	nieuwe	bootklasse.	Omdat	de
wedstrijd	vorig	jaar	niet	doorging	vanwege	corona,	trainen	ze
deze	zomer	fanatiek	door!	

Ook	heeft	Hein	veel	reacties	ontvangen	van	andere
sportievelingen	binnen	de	VGW.	Zie	hieronder	de	fotocollage.
Iedereen	is	lekker	sportief	bezig!	

Fit	blijven	in	de
zomermaanden
Voor	wie?	
Iedereen,	of	je	nu	een	actieve
skiër,	een	mee-skiër	of	geen
skiër	bent,	jong	of	oud	bent,	fit	of
wat	roestig,	met	zijn	tweeën	of
solo	wilt	zeilen,	spierballen	hebt
of	een	(kin)joystick	bedient,
snelheidsduivels	of	rustiger	aan,
er	is	een	zeilboot	en	wedstrijden
voor	iedereen!	De	Hansa	klasse
is	inclusief:	wees	welkom	met
handicap,	geen	handicap	geen
bezwaar.	

Waarom?	
Om	buiten	het	wintersportseizoen	ook	sportief-actief	te	zijn,	om	de	wind	in	je	haren	te	voelen,
door	windkracht	voortgedreven,	je	zeilmogelijkheden	verkennen	of	uit	breiden,	met	gezellige
dagen	op	het	water	en	op	de	wal!	

Hoe?	
Met	Hansa	boten,	een	reeks	boten	ontworpen	volgens	het	principe	van	Universal	Design	met
voor	elk	wat	wils:	een	eenpersoons-	of	tweepersoonsboot,	wat	kleiner	of	wat	groter,	rustig	aan
of	lekker	opschieten	en	daarnaast	indien	nodig	goed	aanpasbaar.	

Waar/Wanneer?	
Bezoek	een	van	de	zeillocaties	waar	getraind	wordt	of	nodig	jezelf	(individueel	of	als	groep)	uit
voor	een	zeildag	inclusief	wedstrijdjes.	

Heb	je	al	zeilervaring?	
Huur	een	boot	en	doe	mee	aan	de	diverse	Hansa	wedstrijden	die	verspreid	door	het	land
georganiseerd	worden.	

Vragen?	
Kijk	op	hansaklasse.nl/nieuwe-zeilers/	of	mail	ons	via	nieuwezeilers@hansaklasse.nl

Skilessen
In	het	najaar	geeft	de	VGW	skilessen	op	het
complex	van	Wolfskamer	Wintersport	in	Huizen,
en	wel	in	twee	cycli	van	achtereenvolgende
zaterdagen.	De	eerste	cyclus	loopt	van	9	oktober
tot	en	met	6	november	2021(data:	9,	16,	23	en	30
oktober	en	6	november	2021),	de	tweede	van	13
november	tot	en	met	11	december	2021	(data:
13,	20	en	27	november	en	4	en	11	december
2021).	De	lestijden	zijn	van	14.00	tot	17.00
uur.	Inschrijven	kan	vanaf	1	juli	2021.

De	VGW	is	lid	van	de	Nederlandse
Skivereniging	(NSkiV)
De	VGW	is	sinds	2012	lid	van	de	NSkiV).	De	reden	hiervoor	is
dat	de	VGW	graag	haar	kennis	wil	delen	met	alle	andere
“zuster”	clubs.	De	VGW	is	door	haar	kennis	en	kunde

toonaangevend	in	Nederland.	Twee	keer	per	jaar	is	er	een	bijeenkomst	van	alle
verenigingen/stichtingen	die	iets	aan	aangepaste	wintersport	doen.	Op	deze	bijeenkomsten
wordt	duidelijk	naar	samenwerking	gezocht.	Ook	komt	hier	het	zogenaamde	talent	scouting	aan
de	orde.	Een	aantal	van	onze	oud-leden	zit	nu	in	het	Olympisch	team!	Verder	kunnen	wij
gebruik	maken	van	het	Sportstimuleringsfonds	om	onze	projecten	te	financieren.	De	nieuwe
Tetra	ski	en	introductie	hiervan	is	een	voorbeeld	van	zo’n	project.		Hierbij	hoort	ook	dat	al	onze
leden	automatisch	clublid	zijn.	Dit	kan	in	sommige	gevallen	leuk	zijn	als	er	een	aanbieding	is
van	de	NSkiV.	Meld	je	maar	eens	aan	voor	de	Nieuwsbrief	van	de	NSkiV.	Er	staan	soms	hele
leuke	artikelen	in	voor	de	aangepaste	wintersport.

Nieuwe	reisleiders	gevorderdenreis	
Zoals	we	in	de	eerste	VGW-Nieuwsbrief	in	2021	reeds
aankondigden,	hebben	we	twee	nieuwe,	voor	velen	bekende,
reisleiders	van	de	gevorderdenreis.	Zij	stellen	zich	voor.	

Fleur
“Ik	ben	Fleur	en	ben	42	jaar	oud	en	woon	alleen	in	Utrecht.	
Ik	kom	uit	een	sportief	gezin.	Van	jongs	af	aan	sta	ik	al	op	de
ski's.	Heb	veel	getennist	maar	ook	op	en	in	het	water	was	ik
veel	te	vinden.	In	2001	ben	ik	door	een	operatiefout	in	een
rolstoel	terecht	gekomen.	Maar	eens	sportief,	altijd	sportief.	Ik
ben	toen	in	aanraking	gekomen	met	rolstoelbasketbal.	Dit	kon
ik	best	aardig	en	ben	zelfs	15	jaar	voor	het	Nederlands	team
uitgekomen.	Ik	heb	verschillende	paralympische	spelen
meegemaakt	als	ook	WK's	en	EK's.	In	2018	ben	ik	hiermee
gestopt.	Nu	speel	ik	rolstoeltennis	en	ook	daar	zet	ik	me	in	om
mensen	aan	het	sporten	te	krijgen.	

Daarnaast	ben	ik	als	gedragsdeskundige	aan	het	werk	in	de
gehandicaptenzorg.	Ik	ben	inhoudelijk
behandelverantwoordelijk	voor	cliënten	die	wonen	en
dagbesteding	hebben	op	een	instellingsterrein.	Alle	cliënten
hebben	een	verstandelijke	beperking.	Een	super	leuke	en
verantwoordelijke	baan.	Ik	haal	hier	heel	veel	plezier	uit.	

Sinds	2018	ga	ik	met	de	gevorderdenreis	van	de	VGW	mee.	Daarnaast	ben	ik	gestart	met	de
lerarenopleiding.	In	2020	heb	ik	voor	het	eerst	lesgegeven	tijdens	de	Maria	Alm	volwassenen
reis.”

Bas
“Ik	ben	Bas	Peek,	44	jaar.	Ik	ben
trotse	vader	van	Teije	en	partner
van	Fenne.	Wij	wonen	in
Amsterdam	en	hebben	daar	een
heerlijk	plekje.	Mijn
werkzaamheden	zijn	heel	divers.
Zo	investeer	ik	in	vastgoed,
verhuur	mezelf	als	spreker,	coach
ik	mensen	op	uiteenlopende
gebieden	en	start	ik	binnenkort
met	het	helpen	van	een
organisatie	met	hun	commercie.
Ook	doe	ik	sinds	kort
vrijwilligerswerk	bij	de

Regenbooggroep	en	probeer	ik	iets	te	doen	aan	de	eenzaamheid	die	sommigen	onder	ons
ervaren.	

Skiën	en	snowboarden	doe	ik	al	vanaf	mijn	7e	jaar.	In	mijn	jeugd	gingen	wij	elk	jaar	wel	een
week	wintersporten.	Echt	fantastisch!	Sinds	2010	ski	ik	in	een	mono	ski,	aangezien	ik	met
kitesurfen	mijn	rug	heb	gebroken	en	een	dwarslaesie	heb	vanaf	mijn	middel.	Een	week	zit	skiën
is	voor	mij	een	week	uit	de	rolstoel	en	vrijheid	voelen.	Ik	leef	op	als	ik	een	week	buiten	mag	zijn
en	de	elementen	kan	ervaren.	In	2016	ben	ik	voor	het	eerst	meegegaan	met	de
volwassenenreis	van	de	VGW	in	Maria	Alm.	De	jaren	erna	met	de	gevorderdenreis.	Wat	een
pret	en	heerlijk	skiën.”	

Hun	gezamenlijke	doel	is	heel	mooi:	“Graag	zetten	wij	ons	in	om	de	gevorderdenreis	een
succes	te	maken.	We	zijn	beiden	heel	fanatiek	en	vinden	het	een	uitdaging	om	de
gevorderdenreis	nog	passender	te	maken	voor	de	gevorderde	skiër.	We	hopen	een	gezellig	en
sportieve	skivakantie	te	gaan	organiseren	waarbij	de	nadruk	ligt	op	een	groot	skigebied	met	de
mogelijkheid	om	veel	meters	te	maken,	je	skills	te	verbeteren	en	gezelligheid	op	en	naast	de
piste!”	

Kortom	twee	toppers	die	de	gevorderdenreizen	gaan	begeleiden.	Wees	welkom	Bas	en	Fleur.

Interview	Job	Bakker
Job	Bakker	(30)	gaat	al	5	jaar	mee	met	de
VGW	jongerenreis.	Hij	is	bij	de	VGW
terecht	gekomen	door	Michiel	Butter	en
Sven	Thijssen,	twee	goede	vrienden	van
hem.	Hij	ging	mee	op	vakantie	met	de
familie	Butter	en	familie	Thijssen	en	zag
Sarah	(Thijssen)	in	haar	bi-unqique	de
piste	afgaan.	Hierna	is	hij	zich	meer	gaan
verdiepen	in	de	VGW	en	schreef	zich
datzelfde	jaar	nog	in	om	de
begeleiderscursus	te	volgen.	Zijn
enthousiasme	is	dus	ongekend	;).

Job	skieet	nog	niet	zo	lang,	maar	komt
soepeltjes	de	berg	af.	De	eerste	twee	jaar
was	het	wel	even	wennen	met	een	bi-
unique,	mono	of	dynamic	naar	beneden	te
komen,	maar	tegenwoordig	skiet	Job	vol
zelfvertrouwen	die	berg	af.	"Een	beetje

ervaring	dat	helpt."	

Job	gaat	dus	al	een	aantal	jaar	mee	met	de	jongerenreis,	maar	wat	doet	hij	hier?	"Ik	ben
begeleider	en	onderdeel	van	De	Nachtwacht"	vertelt	hij.	Ook	is	Job	actief	in	de	materiaalploeg,
waarvoor	hij	een	dag	eerder	naar	Figo	gaat	en	al	het	materiaal	uitlaadt	en	in	elkaar	zet.	Zo
kunnen	de	deelnemers	de	volgende	dag	direct	van	start	om	de	piste	af	te	gaan.	Maar	terug	naar
De	Nachtwacht,	wat	houdt	dit	in?	"De	Nachtwacht	is	een	bescheiden	clubje	dat	verantwoordelijk
is	voor	het	organiseren	van	activiteiten	en	stapavonden,	ook	houden	we	ervan	om	grappen	uit
te	halen.	De	Nachtwacht	gaat	's	avonds	dus	altijd	op	stap	en	zorgt	ervoor	dat	iedereen	weer
veilig	in	het	hotel	terugkomt."	

Na	een	groot	succes	van	de	jongerenreis	Pubquiz	besloten	de	heren	van	De	Nachtwacht	ook
een	Pubquiz	te	organiseren	voor	de	hele	VGW.	"De	meeste	voorbereiding	zat	hem	in	de	eerste
editie.	We	moesten	natuurlijk	checken	of	alles	goed	werkte,	het	geluid,	het	beeld,	et	cetera.	Voor
de	editie	voor	de	hele	VGW	hebben	we	weer	een	middagje	samen	gezeten	voor	de
voorbereiding	en	op	de	avond	zelf	hebben	we	een	goede	teamverdeling.	Michiel	(Butter)	en
Juliën	(Visser)	kijken	alle	antwoorden	op	de	avond	zelf	na,	Sven	(Thijssen)	helpt	bij	het
technische	gedeelte	en	ik	ben	zelf	de	host.	Hierop	moest	ik	mij	natuurlijk	vooraf	wel	even
mentaal	voorbereiden".	;)	

Hoe	is	het	idee	van	de	Pubquiz	ontstaan?	
"We	hadden	elkaar	al	bijna	een	jaar	niet	gezien,	de	reunie	ging	niet	door	en	daarbovenop
gingen	de	reizen	niet	door,	dus	toen	kwam	Sven	met	het	idee	om	een	Pubquiz	te	organiseren.
Dit	hoorde	je	toen	al	veel	om	je	heen.	Op	basis	van	de	aanmeldingen	kunnen	we	wel	stellen	dat
het	een	leuk	initiatief	was".	

Of	er	weer	een	nieuwe	editie	komt	kan	Job	nog	niet	volmondige	ja	op	zeggen,	maar	wellicht	een
Pubquiz	als	we	weer	offline	bij	elkaar	mogen	komen!	
	

Word	nu	sponsor	van	de	VGW!	
De	reizen	van	de	VGW	worden	voor	een	groot	deel	door	sponsoren	mogelijk	gemaakt.	We	zijn
hier	heel	erg	dankbaar	voor	en	kunnen	onze	sponsoren	dan	ook	heel	goed	gebruiken.	
Wist	je	dat	bijvoorbeeld	de	skimaterialen	waarvan	de	deelnemers	gebruik	maken,	zo'n	5.000
euro	per	stuk	kosten?	

Ken	je	iemand	die	de	VGW	zou	willen	sponsoren?	Laat	het	weten!	Elke	donatie,	elk
sponsorbedrag	is	welkom!

Wist	je	dat	je	nu	ook	zelf	kunt	sponsoren?	Bij	elke	aankoop	die	je	doet	bij	aangesloten	winkels,
krijgt	de	VGW	een	bijdrage.	Dus	heb	je	nog	iets	online	nodig?	Bestel	het	dan	via	de	banner	link
op	de	home	pagina	van	de	website	of	klik	hier	om	direct	naar	de	sponsorlink	te	gaan!

Facebook Website Instagram

Juni	2021 Bekijk	de	webversie

Hallo	VGW-ers,
Na	een	dramatisch	vorig	seizoen	ziet	het	er
nu	gelukkig	weer	gunstig	uit.	Als	het	een
beetje	‘normaal’	verloopt	gaat	de	VGW	weer
lekker	wintersporten	aankomend
jaar.	Hopelijk	weinig	corona-problemen
tijdens	onze	reizen.	Voor	mezelf	vind	ik	het
een	prettig	idee	mijn	vaccinaties	gehad	te
hebben:	zo	maak	ik	de	kans	minimaal	dat	ik
iemand	besmet	met	corona	(of	om	zelf
besmet	te	raken).	

Tijd	om	je	wintersportspullen	weer	uit	de
mottenballen	te	halen	en	jezelf	in	conditie	te
brengen.	Ik	ga	mezelf	voorbereiden	door
lekker	buiten	te	gaan	handfietsen	en
zwemmen.	Liefst	elke	dag	als	het	even	lukt.
Er	zijn	veel	manieren	om	jezelf	in	goede
(wintersport)conditie	te	krijgen:	maar	met
name	uithoudingsvermogen	en	coördinatie
trainen	zijn	belangrijk.	Ook	niet	vergeten	goed
te	drinken.	;)	Als	je	lichamelijk	goed	in	vorm
bent,	kun	je	meer	genieten	van	het
wintersporten.	Jaja:	stichtelijk	woordje	van	de
leraar	in	mij.

Ik	vind	het	een	hele	eer	dat	de	PR-commissie
me	gevraagd	heeft	het	voorwoord	voor	deze
nieuwsbrief	te	schrijven.	Maar	ik	hou	het
lekker	kort.	Veel	te	mooi	weer.

Ik	wens	jullie	allemaal	een	hele	mooie	zomer!

Liefs,	
Luc
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Openstaande	Vacatures
Binnen	de	VGW	hebben	we	nog	steeds
een	aantal	openstaande	vacatures:
	
Secretaris	van	de	vereniging.
Anneke	legt,	na	heel	wat	jaren	actief
te	zijn	geweest	op	diverse	posten
binnen	de	vereniging,	haar
werkzaamheden	neer.	Zoals	ze	het
zelf	zegt:	“Het	is	tijd	voor	een
opvolger.”	Voordat	Anneke	vertrekt
wil	ze	haar	opvolger	graag
inwerken.	
	
Versterking	PR
Ook	de	PR-Commissie	is	op	zoek
naar	uitbreiding.	Lijkt	het	je	leuk	om
twee	a	drie	keer	per	jaar	een
interview	af	te	nemen?	Of	mee	te
helpen	of	events?	Dan	zien	we	je
mail	graag	tegemoet!	

Lees	hier	de	vacatureteksten	of	mail
voor	meer	informatie	naar	info@vgw-
online.nl

Open	Dag	-	11	september	2021
De	zomerzon	staat	nog	hoog	aan	de	hemel.	Dé	tijd	voor	kampeervakanties,	gezellig	eten	in	de
tuin,	een	koel	glas	wijn	of	een	pilsje	erbij.	Geen	mens	die	nu	aan	wintersporten	denkt.	Toch
staat	het	skiseizoen	van	de	VGW	alweer	voor	de	deur.	Iedere	jaar	organiseren	we	aan	het	einde
van	de	zomer	de	Open	Dag;	dan	begint	het	VGW-skiseizoen.	De	Open	Dag	wordt	op	zaterdag
11	september	2021	gehouden	op	de	borstelbaan	van	de	Wolfskamer	Wintersport	te	Huizen.
Meer	informatie	kun	je	hier	vinden.	De	inschrijving	gaat	1	juli	open!	

Wil	jij	als	begeleider	of	docent	helpen	op	de	Open	Dag?	Geef	je	dan	nu	alvast	op	via	de	mail.	

Let	op!	proefles	alleen	voor	mogelijke	nieuwe	en	niet	voor	bestaande	leden.	Dus	ga	jijzelf	al
mee,	wellicht	dat	je	iemand	kent	die	het	leuk	vindt	om	de	Open	Dag	te	bezoeken!	

"VGW-	feestje:	Geen	sneeuw?!?	Dan	maar	strand!!"
Seizoen	2021/2022	trappen	we	af	met	een	feest.	Onbeperkt	drank	tot	19.00	uur	(daarna	voor
eigen	kosten)	BBQ	en	livemuziek	en	dat	alles	voor	€10,-.	

Daar	wil	jij	toch	ook	bij	zijn?	Wees	er	snel	bij	want	vol	is	vol	(max	150).

Ja,	ik	kom!	Meld	je	hier	aan.
Let	op!	je	aanmelding	is	pas	volledig	als	je	betaald	hebt.	

Fijne	vakantie	en	tot	19	september	om	16:00	uur	bij	De	Koele	Costa	in	Noordwijk!	

Guus	van	Leeuwen	gaat	nieuwe	uitdaging	aan!	
Mijn	naam	is	Guus	van	Leeuwen.	Al	vanaf	mijn	8e	jaar	ga	ik	mee	met	de	skireizen	van	de	VGW.
Eerst	jaarlijks	met	de	kinderreis	en	vorig	jaar	voor	het	eerst	met	de	jongerenreis.
Sporten	is	mijn	lust	en	mijn	leven	en	bij	de	VGW	heb	ik	grote	sprongen	gemaakt	in	het	skiën,
maar	stiekem	vind	ik	het	sociale	aspect	bij	de	VGW-reizen	misschien	nog	wel	leuker.

Vorig	jaar	ben	ik	in	een	ander	warm	bad	gerold.	Ik	ben	gevraagd	om	de	hoofdrol	te	spelen	in
een	korte	film	genaamd	‘Dive	Deep’.	Het	verhaal	gaat	over	een	jongen	die	wil	laten	zien	dat	hij
meer	is	dan	zijn	beperking.	Dat	spreekt	mij	natuurlijk	enorm	aan!

Mensen	met	een	handicap	komen	nauwelijks	voor	in	films.	Als	het	gebeurt,	zijn	ze	zielig	of	ze
hebben	een	bijrol,	gespeeld	door	iemand	die	geen	beperking	heeft.	Het	is	hoog	tijd	om	dat	te
veranderen.

We	hebben	een	crowfunding	actie	gestart	en	deze	gehaald!	Voor	meer	informatie	klik	hier.	

Zou	je	graag	willen	doneren	aan	een	ander	project?	Dan	kan	dat	via	deze	website.	

Alvast	hartelijk	dank	voor	je	bijdrage.
	

Naamswijziging	Skileraarcommissie
De	skileraarcommissie	is	door	de	commissie	omgedoopt	in	leraarcommissie.	Deze	term	dekt	de
landing	beter:	immers	de	commissie	is	er	ook	voor	de	snowboard-leraren.	Het	bestuur	stemt	in
met	deze	wijziging.	Tijdens	de	eerstvolgende	ALV	zal	voorgesteld	worden	de	naam	ook	in	het
Huishoudelijk	Reglement	te	veranderen.

Help!	Ik	krijg	de	nieuwsbrief	niet!
De	redactie	ontvangt	regelmatig	berichtjes	van	lezers	dat	de	VGW-nieuwsbrief	in	de	spam	box
terecht	komt	of	zelfs	helemaal	niet	aankomt.	Dus	komt	de	nieuwsbrief	bij	jou	in	je	spambox	of
hoor	je	wel	eens	van	anderen	dat	de	nieuwsbrief	niet	goed	aankomt.	Check	dan	onderstaande
en	vertel	het	door.	

Wij	doen	er	alles	aan	om	ervoor	te	zorgen	dat	mail	van	de	VGW	correct	afgeleverd	wordt	en	niet
onterecht	als	spam	wordt	gezien.	Helemaal	oplossen	kunnen	we	dit	niet.	We	hebben	samen
met	Pieter	Hanegraaf	gekeken	naar	de	oorzaken	hiervan	en	de	mogelijkheden	die	er	zijn	om	dit
te	voorkomen.	Hieronder	geven	wij	een	aantal	voorbeelden	met	eventuele	oplossingen.
	
Oorzaak:	Het	adres	van	de	VGW	staat	niet	in	het	eigen	adressenbestand.	Dan	komt	een	mail
van	de	VGW	als	onbekend	aan	en	wordt	in	de	spam	box	geplaatst.

Oplossing:	markeer	het	adres	van	de	VGW	als	betrouwbaar	in	het	eigen	mailadressenbestand.
Dan	komt	de	VGW-mail	in	het	vervolg	aan	in	de	mailbox.

Oorzaak:	de	server	waarop	je	jouw	mail	ontvangt	markeert	de	mails	als	spam.	De	betreffende
server	hanteert	mogelijk	(zeer)	strenge	regels	voor	inkomende	mails,	herkent	mailadressen	niet
en	ziet	deze	direct	als	spam.	Op	die	instelling	van	de	server	hebben	wij	helaas	geen	invloed.	

Oplossing:	bezit	je	een	privémail	adres?	Geef	dit	aan	als	adres	waarheen	de	Nieuwsbrief
verzonden	kan	worden.	
	

Heb	je	vragen	over	deze	editie	of	heb	je	zelf	een	leuk	onderwerp	voor	in	de	volgende	editie?
Neem	dan	contact	op	met	pr@vgw-online.nl.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	Pr@vgw-online.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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