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Giro 1572861 t.n.v. NDND, Stasjonsleane 5, 8614 AN Ou
ga (W), tel. 05154-9464 en 05148-677 . Uw vrijwillige 
bijdragen zijn echt van harte welkom. De Nucleaire 
Dissonant verschijnt om de ongeveer 6 weken met een 
oplage van 975 stuks. N(t\ 

Tégen kernenergie en v66r een milieu-vriendelijk energiebeleid 

UJ< EN SEINE ! 
Een beetje laat, deze nieuwjaar wens, 
maar daarom niet minder gemeend . 

SCHOL I EREN-K>LEN-PROJECT 
De Vereniging Milieudefensie voert de 
Aktie Schoonstroom en een onderdeel 
daarvan is de Scholierenmolen. Mili eu
defensie en ODE (• de landelijke Orga
nisatie Duurzame ~nergie , postbus 750, 
3500 AT Utrecht) werken daartoe samen. 
Op dit moment wordt gewerkt aan een 
lespakket over duurzame energie. Scho
lieren kunnen een klein bedrag (b.v. 
één gulden) doneren . Met dit geld wordt 
dan op een aantrekkelijke plaats in Ne
derland de nscholierenmolen" neergezet. 
Met aantrekkelijk wordt dan niet alleen 
een windrijke locatie bedoeld, maar ook 
een plek die scholieren aanspreekt. 
ODE schrijft: De Scholierenmolen is in 
zekere zin vergelijkbaar met de VCBW
activiteiten. Het zou daarom leuk zijn 
wanneer jullie te zijner tijd de actie 
bij leraren en/of schoolbesturen onder 
de aandacht willen brengen. Er zijn 
vast nog wel coÖperatieleden die niet 

bij locatiekeuze of vergunningaanvraag 
betrokken zijn, maar wel op een andere 
manier de stimulering van windenergie 
willen bevorderen. Verder kunnen via de 
scholierenactie ook plaatselijke en re
gionale coÖperatie-activitei ten wat ex
tra aandacht krijgen : wanneer de kinde
ren investeren in een windmolen, dan 
kunnen de ouders toch niet achterblij
ven! 

AKTIE SCHOONSTRO<Jet 
De belangrijkste campagne van Vereni
ging Milieudefensie voor de eerste 
helft van 1988 is AITIE SCBOONSTROOM. 
In het kader daarvan heeft Milieudefen
sie het "Overbruggingsplan: Elektrici
teit zonder kernenergie" gemaakt. 
Het doel is de publieke opinie te over
tuigen dat we niet veroordeeld zijn tot 
een keuze tussen kernenergie en kolen 
voor onze elektriciteitsvoorziening. 
Milieudefensie, maar ook wij van de Nu
cleaire Dissonant, vragen aan iedereen 
die dit leest om mee te doen. Te vaak 
is het wel duidelijk waar we tégen zijn 
maar blijft het te mistig waar we v66r 
zijn. 

Wilt u windenergie stimuleren? 
En wilt u daadwerkelijk iets doen? 

Wordt dan lid van de 

VERENIGING TOT CoLLECTIEF BEZIT VAN WINDMOLENS fRYSLÄN 
Bepaal zelf uw contributie 

Leen ons een bedrag 
Minimaal f 25 , - ; Maximaal f 1. 000,-

Wij betalen u 5 % rente en lossen uw lening af 

Wij bouwen de windturbines 
De eerste: Kop Afsluitdijk 

De tweede: Ternaarderwei te Holwerd 
De derde: 't War te Franeker 

De vierde: hoek Miedwei I Hilligewei te H~~ 

Stasjov:::e~ni:~o,: 8v6cl~w AF:~ldae '--;-- ~~--~1~-~~ -~.~.]··· 
Tel. 05120-15460; 05147-953; 05154-9 . I77-61J3 - J 

W IIW. i r 

Gea gllolisHrd 2C1 

~~==~==-~-=--~--· , 



Aktie Schoonstroom wil met haar over
bruggingsplan duidelijk maken dat er op 
korte termijn een milieuvriendelijk al
ternatief voor kernenergie is: vier 
grote gascentrales van ieder 600 Mega
watt en vijf kleinere van elk 200 Mega
watt zijn voldoende om Nederland tot in 
de 21-ste eeuw van elektriciteit te 
voorzien. Het daarvoor benodigde aard
gas kan uit 5% (!) besparing op het 
Nederlandse aardgasverbruik worden ver
kregen. Het Overbruggingsplan kost 
daarmee geen extra aardgas. In de loop 
van de volgende eeuw kunnen duurzame 
energiebronnen als wind- en zonne-ener
gie het werk van de gascentrales over
nemen. De gascentrales moeten elektrici
teit leveren in afwachting van de steeds 
verdere introductie van zon en wind. 

Milieudefensie benadert de provincies 
voor de bouw van gascentrales en voor 
maatregelen ten aanzien van gasbespa
ring. Daarnaast worden de gemeenten 
eind januari per brief gevraagd zich 
uit te spreken voor minimaal 5 % gasbe
sparing op het gemeentelijk verbruik. 
Daarmee kan de gemeente aantonen dat de 
politieke wil aanwezig is om de in het 
Overbruggingsplan voorgestelde bespa
ringen te realiseren. 

Voor het slagen van dit plan spelen 
plaatselijke initiatieven een belangrij
ke rol. Plaatselijke initiatieven kennen 
als de beste de gemeentelijke besluit
vorming. 

PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING 
1. Er voor zorgen dat de brief niet on

gemerkt van de raadsagenda verdwijnt. 
Of er voor zorgen dat bij de behande
ling van de brief in de gemeenteraad 
het Overbruggingsplan in de locale 
publiciteit komt. 

2. In de loop van februari-maart gaat 
ter ondersteuning van het Overbrug
gingsplan een grote scholierencampag-
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ne van start waar plaatselijke on
dersteuning aan kan worden gegeven, 
door leraren of schoolbesturen. 

3. Plaatselijk moet de discussie over 
het plan aangezwengeld worden met 
informatieavonden of verzoeken aan 
lokale politieke partijen en maat
schappelijke organisaties om het 
Overbruggingsplan te bespreken. De 
bedoeling van Milieudefensie is in 
het najaar de aandacht op de lande
lijke politiek te richten. 

4. Met grote advertenties in de dagbla
den gaat Aktie Schoonstroom dit na
jaar bekendheid geven aan de brede 
maatschappelijke steun die het Over
bruggingsp1an op locaal en provinci
aal niveau geniet. Iedereen kan mee
helpen geld en ondertekenaars voor 
de advertenties te zoeken. Op deze 
wijze wordt het voor de regering erg 
moeilijk opnieuw met plannen te ko
men voor kernenergie "omdat het niet 
anders zou kunnen". Daarmee verdwijnt 
de laatste strohalm waaraan de voor
standers van kernenergie zich nog 
plegen vast te klampen 

De Nucleaire Diasonant zal deelnemen 
aan de Aktie Schoonstroom en zal u re
gelmatig van de actie op de hoogte hou
den. Niet alleen maar als een nieuwtje. 
Neen, meer om u als lezer ook tot deel
name te bewegen. 
Als deelnemer in de actie kunt u zich 
ook direct met Milieudefensie verstaan. 
Daarom het adres: 

Aktie Schoonstroom 
Vereniging Milieudefensie 

Damrak 26-1 
Postbus 19199 

1000 GD Amsterdam 

een al wat ouder grapje: 
Het was ex-Minister Van Aardenne 
die over Tsjernobyl zei dat je niet 
moet vergeten een greppel te graven, 
wil je een bosbrand voorkomen. 

HET OVERBRUGGINGSPLAN 
"ELEKTRICITEIT ZONDER KERNENERGIE" 
Gascentrales kunnen kolen- en kerncen
trales overbodig maken. Dat kan zonder 
dat er extra aardgas de bodem uit moet. 
Het benodigde aardgas voor de opwekking 
van elektriciteit kan worden verkregen 
door vijf procent besparing op het hui
dige verbruik van.aardgas in de indus
trie, de dienstensector en de huishou
dens. In het kort vormt dit de uitda-
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ging van het Overbruggingsplan van Ak
tie Schoonstroom. 

De regering houdt ons tot nu toe voor 
dat we voor onze stroomvoorziening moe
ten kiezen tussen kernenergie en kolen. 
Immers, gas en olie raken op en de bij
drage van wind- en zonne-energie is nog 
te gering en onzeker, zo wordt ons ver
teld. 

Aktie Schoonstroom wil met haar Over
bruggingsplan duidelijk maken dat er 
een milieuvriendelijk alternatief is: 
vier grote gascentrales van ieder 600 
Megawatt en vijf kleinere van elk 200 
Megawatt zijn voldoende om Nederland 
tot in de 21-ste eeuw van elektriciteit 
te voorzien. In de loop van de volgende 
eeuw kunnen duurzame energiebronnen zo
als wind- en zonne-energie het werk van 
de gascentrales overnemen. 
De combinatie van grote én kleinere cen
trales maakt het mogelijk ook nu al 
duurzame energie optimaal te benutten. 
De kleinere centrales komen pas in be
drijf in de uren dat de vraag naar 
stroom het grootst is en er onvoldoende 
aanbod is van windenergie en stroom op
gewekt met warmte-kracht koppeling. 

Het Overbruggingsplan kost geen extra 
aardgas. De gascentrales zullen, volgens 
berekeningen in het plan, tot het jaar 
2000 ongeveer 14 miljard kubieke meter 
gas voor de opwekking van elektriciteit 
verbruiken. Dit komt overeen met vijf 
procent van het totale aardgasverbruik 
in de betreffende periode in de indus
trie, de dienstensector en de huishou
dens. Door bestaande technieken beter 
te benutten kan in ons land eenvoudig 
twintig procent of meer gas worden be
spaard. 

Het Schoonstroom-plan is milieuvriende
lijk omdat erin wordt afgezien van kern
energie en kolengestookte centrales. De 
problemen van het radioactieve afval, 
het gebruik van plutonium en het risico 
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van een ramp bij het gebruik van kerne
nergie zijn bekend. Ook de conventio
neel gestookte kolencentrales leveren 
milieuproblemen op: verzuring en enorme 
bergen vliegas waar men ook al geen 
raad mee weet. Het vergassen van kolen 
voordat ze verstookt worden, levert min
der milieuproblemen op dan de ouderwets 
kolengestookte centrales. 

BESPARING VAN ELEKTRICITEIT 
De regering verwacht dat het verbruik 
van elektriciteit tot het jaar 2000 met 
ruim vijftien procent zal stijgen. Deze 
verwachting onderschat volgens vele des
kundigen de mogelijkheden van besparing 
op elektriciteit. Alleen al door gebruik 
t.e maken van de 'vooruitgang' van de 
techniek kan de groei van het elektrici
teitsverbruik beperkt blijven tot· vijf 
procent tot het jaar 2000. Daarvoor be
hoeven we echt niet terug naar zogenaam
de Middeleeuwse toestanden, zoals sommi
gen ons willen doen geloven. Als de 
technische "snufjes", zoals elektrische 
tandenborstels en elektrische citrus
persen (en in de industrie vergelijkbare 
apparaten) niet geproduceerd en gebruikt 
zouden worden, dan blijft er ook van die 
vijf procent toename tot het jaar 2000 
niets over. Dan mag de 'normale' keuken
apparatuur gewoon blijven staan. 
De vier grote en vijf kleine gascentra
les van het Overbruggingsplan, zijn dan 
ook een maximum. Door besparing van elek
triciteit is dit aantal terug te brengen. 
Een voorbeeld: de huishoudelijke appara
ten. Wanneer de regering wettelijk stren
gere eisen zou stellen aan het verbruik 
van elektriciteit van wasmachines, koel
kasten en lampen zou het huishoudelijk 
stroomverbruik op termijn met zestig 
procent kunnen dalen, aldus het Centrum 
voor Energiebesparing en Schone Techno
logie in een recente studie. 

Berekeningen tonen verder aan dat een 
elektriciteitsvoorziening gebaseerd op 
terugdringing van de vraag naar elektri
citeit enerzijds en inzet van aardgas 
en kolengas anderzijds, financieel zeer 
aantrekkelijk is. Aantrekkelijker dan 
het bouwen van kerncentrales en conven
tionele kolencentrales. 

GAS BENUTTEN EN NIET VERSPILLEN 
De mogelijkheden om, zonder verlies van 
comfort, gas te be~paren zijn groot. 
Door het gebruik van zuiniger machines 
in de industrie, de (betere) isolatie 



van woningen en andere gebouwen en ver
betering van regelapparatuur kan meer 
dan twintig procent op het huidige gas
verbruik worden bespaard. 
Neem de woningbouw. Een nieuwbouwwoning 
uit 1975 gebruikte ruim 3000 kuub gas 
per jaar. In 1985 was dit teruggelopen 
tot 2000 kuub en de verwachting is dat 
een standaard nieuwbouwwoning in 1995 
maximaal 850 kuub gas zal verbruiken. 
Voor de industrie geldt een soortgelijk 
verhaal. TNO berekende bijvoorbeeld dat 
tot het jaar 2000 dertig procent aan 
energie in de industrie kan worden be
spaard. 
Er zijn dus voldoende besparingsmoge
lijkheden om aardgas voor gasgestookte 
elektriciteitscentrales vrij te maken. 
Je vraagt je af waarom dit nu al niet 
gebeurd. Opleiding, scholing en branche
vreemdheid spelen hierin een heel be
langrijke rol. Voor het goed in bedrijf 
houden van bijvoorbeeld een installatie 
voor warmte-kracht koppeling is een an
dere samenstelling van het personeel no
dig dan een woningbouwvereniging nu ge
woonlijk in dienst heeft. Dat is een 
grote barriëre, ook al kunnen er in 
heelveel grote flatgebouwen prima in
stallaties worden opgesteld die zowel 
de verwarming gaande houden als stroom 
opwekken. 

KOLENGAS 
De bouw van gascentrales, zoals voorge
steld in het Overbruggingsplan, léidt 
er volgens sommigen toe dat onze stroom
voorziening te eenzijdig afhankelijk 
wordt van aardgas. Installaties voor het 
vergassen van kolen kunnen dit bezwaar 
opheffen. In het Overbruggingsplan wordt 
voorgesteld om twee grote installaties 
voor kolenvergassing te bouwen. Het ko
lengas uit een dergelijke installatie 
kan ook worden verstookt in een gascen
trale. Deze draait dan dus in feite op 
kolen, maar dan wel milieuvriendelijker 
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dan de conventionele kolencentrales die 
de regering wil bouwen. 
Uit de ervaring die opgedaan wordt met 
de twee installaties voor kolenvergas
sing moet blijken of kolengas ook in de 
toekomst voor het milieu acceptabel 
is. Wellicht zal ondergrondse kolenver
gassing, inplaats van mijnbouw, een 
goed alternatief blijken te zijn. 

DUURZAME ENERGIE IN DE VOLGENDE 
EEUW 
Duurzame energiebronnen, zoals zon en 
wind, kunnen in de toekomst een grote 
rol gaan spelen bij de opwekking van 
elektriciteit. In een recente studie van 
het Ingenieursbureau Krekel, Van de 
Woerd en Wouterse (KWW), gemaakt in op
dracht van de regering, wordt geconclu
deerd dat in het jaar 2050 Nederland 
voor haar elektriciteit volledig op 
duurzame energie kan draaien. Om het zo
ver te laten komen zijn weliswaar in
grijpende maatregelen nodig, ••• maar 
het kan. 

De optie van elektriciteit uit duurzame 
energiebronnen wordt steeds urgenter 
naarmate oilieupr.oblemen als het broei
kaseffect - het opwarmen van de aarde 
door het verstoken van fossiele brand
stoffen - zich opdringen. De inzet van 
aardgas en kolengas - dat zijn ook fos
siele brandstoffen - voor de stroomvoor
ziening vormen slechts een overbrugging. 
We moeten ons blijven realiseren dat al
leen duurzame energiebronnen voor een 
schone stroomvoorziening kunnen zorgen. 

AKTIE SCHOONSTROOM 
Het voorgaande is een samenvatting van 
het Overbruggingsplan 'Elektriciteit 
zonder kernenergie', dat het Centrum 
voor Energiebesparing en Schone Techno
logie in opdracht van Aktie Schoonstroom 
schreef. In het kader van Aktie Schoon
stroom worden Provinciale Staten, ge
meenteraden, politieke partijen, belan
groepen en de wetenschappelijke wereld 
benaderd, met de vraag voor steun bij 
de realisering van het plan. Zij kunnen 
immers, ieder op hun eigen manier, bij
dragen aan een milieuvriendelijke elek
triciteitsvoorziening in de toekomst. 

nog zo'n wrang grapje 
Het was het CDA-kamerlid Ad Lansink 
die over de ontbrekende veiligheida
koepel van de kerncentrale Dodewaard 
opmerkte dat bij een auto een extra 
reserveband niet nodig is om veilig 
te rijden. 



MOLENBOUWERS. OPGELET ! 
Op 28 december verscheen in de Staats
courant de nieuwe "Steunregeling ener
giebesparing en stromingsenergie. Daar
in is ook de nieuwe IPW-regeling opge
nomen. Aangezien we onder onze lezers 
meer molenbouwers in spé hebben dan we 
eerder dachten, nemen we hier een stuk
je uit de regeling op. 

Artikel 31 
1. Aan degene die voor 1 januari 1991 

een investering verricht in een wind
turbine •••• wordt subsidie verleend, 
indien: 
a. ten aanzien van •••• op de datum 

van de investering in de windtur
bine een subsidietoezegging dan 
wel een goedkeuring van een onder
nemingsplan geldt •••• 

b. ten aanzien van de windturbine 
door de Stichting Energieonderzoek 
Centrum Nederland een "beperkt 
kwaliteitscertificaat" is afgege
ven. 

2. De subsidie bedraagt, afhankelijk van 
de datum van ontvangst van de aan
vraag en van het werkelijk geinstal
leerde vermogen van de windturbine: 
a. in 1988: 40% van de projectkosten, 

met een maximum van f 1200 per kW; 
b. in 1989: 37% van de projectkosten, 

met een maximum van f 1100 per kW; 
c. in 1990: 33% van de projectkosten, 

met een maximum van f 1000 per kW. 
3. Indien in een windturbine wordt gein

vesteerd door een ondernemer in de 
zin •••• van de Wet investeringsreke
ning, bedraagt de subsidie in afwij
king van het tweede lid, onder a, 50 
% van de projectkosten met een maxi
mum van f 1500 per kW. 

4 . .... enz. 

Diepe zucht 
Toch nog weer te snel geweest, zullen 
sommigen zeggen. Waarom? Neem de VCBW 
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Fryslan. Die vroeg begin 1987 subsidie 
aan ingevolge het Integraal Programma 
Windenergie (IPW) en kreeg per 75 kW mo
len toegezegd 75 x f 650,- = f 48.750,
Met die toezegging waren ze heel blij! 
Hadden ze gewacht tot 1988 dan hadden 
ze een toezegging gekregen van maximaal 
75 x f 1200 = 90.000,-. Op grond van 40 
% van de begrotingen die de VCBW Fryslan 
indiende zouden ze gekomen zijn op on
geveer f 55.000,- per molen. Dat is on
geveer f 6.250,- meer dan ze nu krijgen. 

Een slimmerik zegt misschien: opnieuw 
subsidie aanvragen! Maar dan loop je na
tuurlijk wel het risico dat de pot net 
leeg is en dat je niets krijgt. 

In ieder geval opent deze nieuwe rege
ling wel perspectieven voor het bouwen 
van méér molens dan de vier waar deVCBW 
Fryslan nu nog mee bezig is. 

IJS EN WEDER DIENENDE 
Van de VCBW Fryslan ontvingen we het 
volgende persbericht. Jammer dat u het 
waarschijnlijk pas na 30 januari kunt 
lezen, als u deze nieuwsbrief in de 
brievenbus krijgt. Nou ja, we vernamen 
dat het VCBW-bestuur onder grote span
ning staat, door de vraag: komt alles 
wel op tijd klaar? Een datum voor een 
ingebruikneming van een windturbine 
prik je na goed overleg met de molenle
verancier, een flinke tijd van tevoren. 
Of zo'n datum dan toch niet te krap is 
geprikt merk je pas op het laatst. 

PERSBERICHT 
De Vereniging tot Collectief Bezit van 
Windmolens Fryslan (VCBW Fryslan) neemt 
op zaterdag 30 januari 1988, om 3 uur 
in de middag, op de Kop Afsluitdijk, na
bij het wegrestaurant te Zurich, feeste
lijk haar eerste windturbine in gebruik. 
Gedeputeerde C. van der Horst zal, onder 
het toeziend oog van vele genodigden, 
de start van de windturbine verzorgen. 
De windturbine is van het fabrikaat La
gerwey Windturbine, met een vermogen van 
75 kW. De geschatte jaaropbrengst, zo'n 
150.000 kWh, is voldoende voor ruim 60 
gezinnen. 
Met het oog op de weersomstandigheden 
zullen de feestelijkheden zich voltrek
ken in het wegrestaurant. De manager, 
de heer T. van der Meer, geeft daaraan 
graag zijn medewerking. Tevens is in het 
restaurant plaats ingeruimd voor de ten
toonstelling "Windenergie vroeger en nu". 



ALLES GEBEURT 
HiER 10 jAAR 
LATER 

welke verzorgd wordt door de heer J. 
Klaver uit Oosterwolde, De komische 
maar tevens critische noot wordt ver
zorgd door het poppentheater "Punch" 
van het duo J. en H. Middel Hosemans 
uit Drachten. 

Aldus het persbericht. We hopen voor 
de VCBW Fryslan dat bij de feestelijke 
ingebruikneming alles zo verloopt als 
ze zich voorstellen. 
Uit het achtergrond verhaal bij het 
persbericht nemen we nog het volgende 
over: 

De eerste windturbine staat nu op de 
Kop Afsluitdijk, nabij het restaurant, 
bij Zurich. Daar staan nu twee windtur
bines, één van het restaurant en één 
van de VCBW Fryslan. 
Voor de tweede windturbine stelt de Co
operatieve Melkproductenbedrijven Noord 
Nederland grond ter beschikking bij hun 
melkstation aan de Ternaarderwei te 
Holwerd. De bouwvergunning is verleend. 
De notaris is nu doende met de akten 
die nodig zijn voor de grond. Als u dit 
leest is waarschijnlijk de bouwopdracht 
voor deze tweede molen al gegeven. 
Ook voor de derde windturbine van de 
VCBW Fryslan zijn de zaken vergaand 
rond. Deze komt op de locatie 't War te 
Franeker, waarvoor met de grondeigenaar 
de heer Hettinga tot overeenstemming 
kon worden gekomen. Ook voor deze molen 
is de bouwvergunning verleend en brengt 
de notaris de benodigde akten in orde. 
De financiering, hoewel nog niet volle
dig rond, kan geen grote problemen meer 
geven. 
Voor de vierde windturbine is de bouw
vergunning al aangevraagd, voor een lo
catie op de hoek van de Miedwei en de 
Hilligewei te Holwerd. De financiering 
van deze molen is wat betreft het beno
digde "eigen geld", wat door de leden 
van de vereniging bij elkaar gebracht 
moet worden, nog niet rond. 
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2 JIR TSJERNOBYL, GASSELTE 
Hebt u het al in uw nieuwe agenda ge
zet? Zaterdag 23 april vrijhouden voor 
de tweede jaarlijkse herdenking van 
Tsjernobyl te Gasselte, om daar wande
lende of fietsende of hoe dan ook, in 
de vrije natuur uiting te geven aan 
hoe u denkt over Vuile Technologie? 
Zoals bij eerdere gelegenheden: we heb
ben in maart en april mensen nodig voor 
het verspreiden van affiches en folders. 
Als u mee wilt werken: stuur even een 
kaartje naar Stasjonsleane 5, 8614 AN 
Oudega (W), of bel: 05148-677. 

ACCEPTGIRO: VRIJWILLIGE BIJDRAGE 
Met de vorige nieuwsbrief stuurden we 
acceptgiro's mee voor uw vrijwillige 
bijdrage in de kosten van de Nucleaire 
Dissonant. We mogen niet klagen, verre 
van dat. Van de rond 975 stuks die er 
de deur uitgingen hebben we er nu op 
het moment dat we dit schrijven 190 re
tour met bedragen van f 1,- tot f 100,-
0ok een enkele.met de opmerking: de 
nieuwsbrief niet meer sturen vanwege 
de kosten. Er waren ook leukere opmer
kingen. 
Hoewel de Nucleaire Dissonant van bij
dragen van f 1,- of f 5,- niet "draai
en~' kan, als dat het bedrag is dat u 
in deze barre en boze tijden kan over
maken is dat prima. Als het wat meer 
kan zijn is dat ook prima. We gaan door 
zo lang er geld is en het ziet er nu al 
naar uit dat we de 8-ste jaargang ook 
wel halen. 
Denkt u nog even aan IDt acceptgiro, als 
u dat al niet eerder hebt gedaan? 
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