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Soest ✱ Buitenplaatsen spreken
veel mensen tot de verbeelding.
Zeker in de avond krijgen ze vaak
een haast feeërieke uitstraling. Tij-
dens de Nacht van de Buitenplaats
(13 september) is dat zeker zo. Dan
staan de schijnwerpers letterlijk en
figuurlijk op zo’n dertig buiten-
plaatsen gericht. Iedereen kan dan
komen genieten van verrassende
activiteiten, zoals muziek, theater,
verhalenvertellers, avondwande-

lingen en diners. Om deze avond in
goede banen te leiden is Landschap
Erfgoed Utrecht op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers, die in de
aanloop naar dit evenement op en-
kele locaties flyers en posters wil-
len verspreiden. Op de avond zelf
hebben vrijwilligers de taak de
gastheer/vrouw te ondersteunen
op een buitenplaats (o.a. ontvan-
gen en wegwijs maken van de be-
zoekers, kleine hand- en spandien-

sten). De vrijwilliger helpt in de na-
middag de eigenaar mee met het
klaarmaken van de locatie. Per bui-
tenplaats worden twee vrijwilli-
gers gezocht. De werktijd varieert
tussen circa 17 uur en 23 uur afhan-
kelijk van de programmering op
betreffende locatie.
Meer informatie en aanmelden
voor eind juli via Mariëlle Veenhof:
vrijwilligerswerk@landschaperf-
goedutrecht.nl

Hulp gezocht achter heggen en hagen
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Hoor ze eens kwetteren, geniet ik als we ’s
avonds op de bank zitten. Een fluitcon-

cert van jewelste in de achtertuin. Ik heb geen
idee welke vogel er om twaalf uur ’s nachts zo
uit zijn bol gaat, maar ik kan hem duidelijk
door de dichte deuren en het geluid van de
televisie heen horen. Het doet mij enorm
goed. Drie maanden geleden begon ik name-
lijk aan een project van formaat: het opknap-
pen van de tuin. Zestig vierkante meter

braamstruik verwijderd, veertig grasmatjes
gelegd, vijf literblikken beits gesmeerd, 170
kilo tuinafval naar de reinigingsdienst ge-
bracht, heel veel groene aanslag weg gekrabd,
bakkenvol planten in de aarde gezet. Zal ik
nog even doorgaan? Niet alles ging deze be-
ginnend tuinierster even goed af. Zo zijn de
eerste dertig planten door een troep woeste
slakken verorberd. Tot ik besloot dat bestrij-
dingsmiddel zielig is voor de slak, maar de

slakkenplaag nog veel zieliger voor mij. Ook is
per ongeluk de bovenste tien centimeter
vruchtbare aarde de groene bak in geharkt. Ik
moest een hoop uitvogelen, maar het is ge-
lukt. Het nachtelijk getjilp in de tuin voelt als
een beloning. Ik heb er duidelijk een vogelpa-
radijsje van gemaakt. Dat zeg ik dan ook tegen
vriendlief. Die schiet in de lach en wijst naar
de laptop op tafel.
,,Elf uur vogelgeluiden op Youtube. Leuk he?’’

In 60 seconden Gwendelyn Luijk ✱ g.luijk@hdcmedia.nl

Uitvogelen
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Baarn ✱ Een soort second-hand-
winkel lijkt het, maar dan wel met
de smaak van de upperclass. De
nieuwe Baarnse Boedelwinkel
naast woonwarenhuis Nijhof is een
trekker voor de Gooise ’neuzen’ die
graag markten en veilingen met

antiek, kunst en oude meubels
afstruinen. In de Looodz verkoopt
eigenaar-taxateur Eric Branger van
Boedelmakelaar huisraad dat hij
van overal in Nederland en België
vandaan haalt. Van een tot kast
omgebouwde halve kano met punt
uit Indonesië tot een eeuwenoude
boekje uit 1683 en een werkje van J.
Cats uit de achttiende eeuw voor
een zacht prijsje. ,,Ik heb vaste
klanten die twee keer per week
binnenwippen.’’
Laarder Branger (52) is specialist in
het afwikkelen van inboedels. De
opbrengst van de spullen in het
depot gaat naar de erfgenamen. De
winkelformule, waarmee hij dit
voorjaar startte, is zo succesvol dat
Branger meer vestigingen wil ope-
nen. De echt waardevolle stukken
van zijn cliënten brengt hij nog
steeds in bij de veiling, maar er
zijn ook twijfelgevallen. ,,Door de
spanning van de veilinghamer
leveren ze soms meer op, maar ook
komt het voor dat iets helemaal
niet verkoopt." Nadeel van de
veiling is dat er slechts eens in de
twee maanden kijkdagen zijn. In
De Looodz worden constant nieu-
we spullen aangevoerd, komen ze
onder het oog van een groter pu-
bliek en scheelt het kopers veiling-
kosten (25 procent).
Niet alleen de vintagemeubels uit

de jaren zestig, maar ook oud
kristal en zilver zijn erg in trek.
,,De zilveren bestekcassettes zijn
niet aan te slepen. Daar heb ik al
een wachtlijst voor", aldus Branger.
Hij laat een vakkundig strak ver-
doekt Hongaars schilderij zien van
een mysterieus damesgelaat voor
225 euro. Of dat schilderijtje van

Lenin van een Russische schilder
en werkjes van schilders Aris Knik-
ker (1887-1962) en H. van Ingen. ,,Je
hoeft niet je hele huis vol antiek te
zetten, maar in een modern inte-
rieur kan één zo’n antiek stuk een
eyecatcher zijn."
Wijzend naar hangoortafels en
biedermeier eetsets roept hij uit
dat een schuurmachine wonderen
doet. ,,Schilder het lekker wit en
het krijgt een heel unieke uitstra-
ling. Neem deze oude kaptafel,
haal de spiegel eraf en je hebt een
leuke commode. Ikea kan daar niet
tegenop voor die prijs. Kijk hier
gerust op Marktplaats of de prijs
niet te hoog is. Ik heb daar totaal
geen probleem mee. "

Nieuw Baarns verkoopdepot 

Snuffelen
tussen
upperclass
huisraad

Vroeger schonken ze de thee vanuit het kopje in de schotel. Vandaar de hoge randen, vertelt Eric Branger. FOTO’S STUDIO KASTERMANS ’

Duitse kinderstoel uit 19e eeuw.

Unieke ’kanokast’.

Jetty Claus
j.claus@hollandmediacombinatie.nl

Als oud-veilingmeester bij Van
Spengen in Hilversum heeft Eric
Branger de taxatie-expertise opge-
bouwd. Ook was hij jarenlang
werkzaam bij makelaar Heyen in
Naarden. Om in 2009 terug te gaan
naar zijn oude liefde, kunst en an-
tiek. Als huizenmakelaar was hij
ook al regelmatig betrokken bij de
verkoop van huizen van overlede-
nen. Die ervaring komt nu goed
van pas in zijn vak van Boedelma-
kelaar, die alles regelt van huisver-

koop tot het terugbrengen van rol-
stoel naar de thuiszorg.
Het huis leeg opleveren maakt veel
verschil, weet hij. Aspirant-kopers
kunnen anders afgeleid raken door
dat bed in de slaapkamer. ,,Is die
persoon daar overleden, vragen ze
zich dan af. Haal ook de vloerbe-
dekking en het zeil eruit, omdat er
anders luchtjes in huis hangen." 
Boedelmakelaar doet gemiddeld
drie tot vijf ontruimingen per
week, van appartementen tot com-
plete landhuizen. Zijn bedrijf
wordt vaak aangedragen door de

notaris of uitvaartverzorger, als fa-
milieleden te emotioneel zijn of
geen tijd hebben om zaken zelf af
te handelen. Binnen een week kan
hij de woning leeg opleveren. Meer
tijd nemen kost geld aan verhuur
of het duurt langer tot het huis in
de verkoop kan. De eerste dagen
nadat hij de opdracht krijgt, gaat
er vaak een alarmering op het huis
of wordt een nieuw deurslot aan-
gebracht om te voorkomen dat er
nog spullen worden meegenomen.
,,Bij veel ouderen mensen kun je
met een paperclip binnenkomen",

lacht hij. Alles wordt met foto’s en
lijsten in kaart gebracht voordat de
huisraad opgeslagen wordt in af-
wachting van de verdeling. Bran-
ger kan met zijn objectieve trans-
parante aanpak ook de vrede in de
familie bewaren. ,,Je ziet vaak dat
relaties verslechteren als mensen
zelf de nalatenschap regelen, of dat
de verdeling niet altijd eerlijk gaat.
Kinderen laten geld liggen, als zij
bij de verdeling alles best vinden.
In sommige gevallen zijn er meer
gegadigden. Dan stel ik voor te lo-
ten.’’

’Een leeg huis levert een betere prijs op’
Jetty Claus

Baarn ✱ Dorpsmanager Roel Esse-
boom lijkt zijn langste tijd te heb-
ben gehad in Baarn.
Het gemeentebestuur heeft beslo-
ten in het najaar een beleidsmede-
werker economische zaken aan te
stellen die de taken van de dorpsma-
nager grotendeels overneemt. De

sinds 2013 actieve dorpsmanager
was bedoeld als schakel tussen on-
dernemers en gemeente, maar de
mening is nu dat die schakel er tus-
senuit moet omdat direct contact
beter is.
De dorpsmanager gaat de komende
maanden 16 uur per week verder
met project Vorstelijk Baarn. In het
najaar wordt dat geëvalueerd.

Dorpsmanager
aan zijden draadje
Eric Lorier

Baarn ✱ Dat je als wethouder een
conceptrapport alvast in vertrou-
wen aan belanghebbenden stuurt,
ach, moet kunnen. Als er niks
geheims aan is, waarom ook niet.
Maar dat je hetzelfde stuk vervol-
gens niet in vertrouwen ook aan de
gemeenteraad wil geven…dat is
toch een beetje vreemd. Alsof je je
eigen raad niet vertrouwt.
Gebeurde de afgelopen weken in
Baarn. Er is geluidsonderzoek
verricht rond de Wintertuin, in een
poging helder te krijgen hoeveel
overlast omwonenden kunnen
verwachten als daar feesten en
partijen worden gehouden. De
resultaten werden ruim twee we-
ken geleden afgeleverd op het
gemeentehuis. Wethouder Kees
Koudstaal stuurde het conceptrap-
port, waar verder in het gemeente-
huis nog niemand zich over had
gebogen, naar de Wintertuin-huur-
der en naar het buurtcomité dat
’nogal kritisch’ tegenover de plan-
nen voor grand-café, trouw- en
feestlocatie en vlindertuin staat. In
vertrouwen, en met de aantekenin-
gen dat het een concept was. Het

verzoek van de huurder om over de
resultaten te praten werd afgewe-
zen, omdat de gemeente zich er
nog niet over had gebogen en er
dus ook nog geen conclusies aan
kan verbinden. Dat gaat pas na de
zomer gebeuren.
Tot zover is het te volgen. Zeker
omdat het nieuwe Baarnse bewind
nogal voor openheid, transparantie
en meepratende burgers is. Maar
dan…. CDA-raadsleden ontdekken
dat het conceptrapport aan huur-
der en buurt is verstrekt, maar
weten zelf van niets. Kennen het
conceptrapport niet, weten mis-
schien niet eens dat de resultaten
van het geluidsonderzoek al bin-
nen zijn. Dat is raar, want als er
negentien mensen in Baarn zijn
die alles horen te weten dan zijn
het de geachte volksvertegenwoor-
digers wel. En de Wintertuin is
niet bepaald het kleinste onder-
werp op de politieke agenda. Maar
goed, ook een wethouder kan wel
eens wat vergeten zo vlak voor de

vakantie. Dan zou je dus denken:
als een politieke partij - het CDA in
dit geval - vragen gaat stellen, dan
stuur je de boel als de wiedeweerga
alsnog naar de raad. Maar nee.
Deze week kwam het aan de orde.
Zonder de vakantie vierende wet-
houder Kees Koudstaal, collega
Margreet Breukelaar mocht de
kastanjes uit het vuur halen. ’Of
we nu dan toch eindelijk eens die
stukken mogen hebben’, was de
boodschap van Rik van Hardeveld
(CDA). Nou nee dus, antwoordde
het college. Want nog niet bespro-
ken, geen conclusies, de raad kan
er nu nog niks mee. Waarom het
college buurt en huurder dan wel
in vertrouwen neemt en de raad
niet, niemand die het begreep. En
het college zelf eigenlijk ook niet,
want na ampel beraad werd alsnog
besloten dat de stukken aan de
raadsleden worden opgestuurd.
Soort van eind goed al goed, maar
vreemd blijft het. Alle lof voor de
openheid en transparantie, maar
dan wel naar alle kanten.

Eric Lorier

Baarn schuttert met
Wintertuin-rapport

Opinie

’Wachtlijst voor
zilveren
bestekcassettes’ Baarn ✱ De gemeente Baarn stelt

het benoemen van een lijst met za-
ken van ’algemeen belang’ uit tot na
de zomer na kritiek van LTS-politi-
cus Tino Schouten.
Per afgelopen 1 juli is de Wet markt
en overheid van kracht, die gemeen-
ten verplicht marktconforme tarie-
ven in rekening te brengen voor pro-
ducten en diensten. Dit om oneerlij-
ke concurrentie met het bedrijfsle-
ven tegen te gaan.
Gemeenten kunnen alleen onder
deze verplichting uit bij zaken van
algemeen belang. De gemeente wil
bijvoorbeeld het hele Trits-complex
en de Wintertuin op deze lijst zet-
ten, maar volgens Schouten is het
maar de vraag of deze zaken van al-
gemeen belang zijn. Bovendien is
volgens Schouten de prodedure qua
inspraak niet goed doorlopen.
LTS’er Schouten kreeg ruime steun
van de rest van de gemeenteraad. De
gemeente gaat zich er nu nog eens
over buigen. Dat Baarn de deadline
van 1 juli ruim overschrijdt lijkt niet
problematisch. Ook veel andere ge-
meenten hebben de boel nog niet op
orde. Zo denkt ook Soest pas eind dit
jaar aan een besluit toe te komen. 
Het gedegen onderzoek leverde
steunfractielid Tino Schouten -
nieuw in de politiek - van diverse
kanten complimenten op. Hij was
één van de weinigen die zich had
vastgebeten in het onderwerp.

Baarn stelt 
voorstel uit na
LTS-kritiek



<<
  /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


