
OM reactie 17 juni (10-043746-22)

Geen duiding welk strafbaar feit er toe zou zijn opgeruiid
Nadere duiding van het aanzetten tot welk soort strafbare feiten. Het strafbare feit hoeft niet bij 
naam te zijn genoemd. Voldoende is dat uit feiten en omstandigheden blijkt dat datgene waartoe 
wordt aangespoord een strafbaar feit zou opleveren als het wordt uitgevoerd. 
(Geen straf zonder wet, art 7 EVRM)

Communicatie Dikkeboom, delen gegevens
Mbt alle communicatie met de heer Dikkenboom. Communicatie tussen het OM en aangever 
Dikkenboom kan naar het oordeel van het OM niet als processtuk worden beschouwd, nu deze 
communicatie, gelet op hetgeen aan verdachte ten laste is gelegd, niet van betekenis is voor 
enige door de rechter te nemen beslissing. 
(Er is dus communicatie geweest, met een dader over het slachtoffer van stalking; besluit rechten 
slachtoffer strafbaar feit, art 17)

OM; een en ondeelbaar
Waarom de eerdere behandelend officier van justitie van de zaak is gehaald. Het OM is een en 
ondeelbaar. Het OM is op geen enkele wijze gehouden om ter zitting verantwoording af te leggen 
over personele aangelegenheden. De beantwoording van deze vraag heeft op geen enkele wijze 
relevantie voor de door de zittingsrechter te nemen beslissingen. 
(een en ondeelbaar, dan nemen we alle stellingen mee van het OM, daarnaast is natuurlijk zeer 
relevant want Vreugdenhil heeft al eerder op dubieuze wijze aangiftes geseponeerd, ik heb daar 
het OM van op de hoogte gesteld met een brief 11 december 2021, voordat dit alles liep)



opportuniteitsbeginsel

⚫ Hugo de Jonge niet vervolgen? (70.000 ondertekenaars)
⚫ Aanvaller 4 oktober niet? (schikkingsvoorstel)
⚫ Commisaris van Musscher niet? (meerdere valse aangiften)

⚫ 23 maart 2022 NPO, steeds meer zedenzaken op de plank
⚫ 16 juni 2022 nu.nl, OM oost nederland schrapt 1500 zaken.
.
⚫ De uitingen die ten laste worden gelegd zijn zelf duidelijk niet strafbaar, 

er is geen bewijs geleverd dat er iets anders mee bedoeld is dan wat er 
geschreven is, kortom 

– Onbeduidend
– Gebrek aan bewijs
– Bovenmatig schadelijk voor verdachte



Personen getuigen

Betrokkenen
⚫ Dilan Yesilgoz (minister JenV – uitspraken over Engel)
⚫ Eric ten Burg (secretaris JenV – uitspraak demonstratie huis ambtenaar)
⚫ Franc Weerwind (minister rechtsbescherming – geheimhouding)
⚫ Dick Schoof (ambtelijke directie JenV – WOB stukken, uitlatingen over VW)
⚫ Pieterjaap Aalbersberg (coordinator NCTV – DTN56)
⚫ Marieke Vreugdenhil (Recherche officier van justitie)

⚫ Communicatie Dikkeboom (dec 2021 tot heden)  
⚫ Sepo Hilversum (aangifte BNN – 23 sept 2020) 
⚫ Sepo Amsterdam(Kukenheim – noodbevel 28 maart 2020), 
⚫ Sepo Den Haag (verk fraude – 13 maart 2021)

Aangevers
⚫ Norbert Dikkeboom (massa aangifte, opruiing sept 2020-heden)
⚫ Jan Vlug (helper Dikkeboom, opruiing op 23 sept 2020)
⚫ Eric van Daal (Goirle – zorgcentrum, aangifte )
⚫ Pieter Haasbeek (GGD – prikbus)
⚫ Hubert Bruls (Voorzitter veiligheidsraad – brandstichting)
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Naam M.G. (Marieke) Vreugdenhil
Leeftijd 50 jaar, Opleiding Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden
Huidige functie Officier van justitie in Rotterdam
Nevenactiviteiten in de sport gevoetbald bij Blauw Zwart en zaalvoetbal gespeeld in België.

Het Landelijk Parket bestrijdt (inter)nationaal georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. 
Denk aan mensenhandel, terrorisme, drugshandel, witwassen van misdaadgeld, 
internationale (oorlogs)misdrijven, kinderporno en kindersekstoerisme en cybercrime.

Parketnummer: 10/960372-16

Datum uitspraak: 18 december 2017

Inhoudsindicatie
Authentiek aanmeldformulier van 
ISIL (Islamistische Staat in Irak en 
de Levant) aangetroffen in Syrië. De 
verdachte wordt veroordeeld voor 
deelname aan een terroristische 
organisatie (art. 140a Sr) tot een 
gevangenisstraf van 48 maanden.



Vreugdenhil seponeert aangiftes nog steeds!
13 maart 2021 Kiesraad (Den Haag) verkiezingsfraude
7 okt 2022 KRO (Hilversum) smaad campagne
7 okt 2022 BNN (Hilversum) 23 sept 2020 , verzorgingstehuis
7 okt 2022 Halsema & Kukenheim (Amsterdam) 28 maart 2021 noodbevel

Aangifte tegen Vreugdenhil dubbel sepo? 
7 mei & 13 mei





OM 14 feb 2022 (PL1500-2022034710 )





OM misbruik bevoegheden

⚫ Waarom werd er geen actie ondernomen op mijn brief over Vreugdenhil?
⚫ Waarom kreeg ik 14 feb 2022 een brief met mededeling dat er geen 

aangiftes in behandeling worden genomen?
⚫ Waarom advies voor politie om niet te identificeren tijdens aanhouding?
⚫ Waarom beoordeelde het OM het eigen advies hiervoor?
⚫ Waarom 14 dagen en 90 dagen gevraagd op 18 maart?
⚫ Waarom aanhouden terwijl de voorwaarden niet waren overtreden?
⚫ Waarom lekte het OM info naar de pers?
⚫ Waarom pleegde het OM smaad en laster?

onderzoeksvragen



23 maart 2022 samenzwering

⚫ Waarom werd mijn VOG afgewezen op 23 maart?
⚫ Waarom werd een concept dagvaarding gedeeld met justis?
⚫ Waarom vroeg de minister om geheimnouding?
⚫ Waarom is er een reden verzonnen van het lopend onderzoek, dagvaarding was 

al uitgebracht.
⚫ Waarom werd het vonnis in de bodemprocedure naar voren gehaald van 20 april 

naar 23 maart? Was er contact met de rechter?
⚫ Waarom werd op 23 maart een schikking aan geboden aan mijn aanvaller?
⚫ Waarom werd op 23 maart een sepo geschreven aangaande mijn aangifte tegen 

het OM

onderzoeksvragen



onderzoeksvragen

BOB vragen
⚫ Waarom arrestatie moest buiten zicht media?
⚫ Waarom arrestatie voor 17 maart 2022?
⚫ Waarom geen arrestatie op 12 maart? Of 13 maart?
⚫ Waarom de BOB gebruiken voor arrestatie?
⚫ Waarom een observatie instellen van 30 maart tot 5 april?
⚫ Waarom is die niet toegevoegd?

Ontbreken materiaal dossier
⚫ Waarom ontbreken er nog veel PL (volg)nummers?
⚫ Waarom is er een filmpje over 28 juni 2020 toegevoegd? (staat nergens in de 

aangiften)
⚫ Waarom is er op 28 juni 2020 een noodbevel uitgevaardigd? (ivm art 184)
⚫ Waarom is het bewijs materiaal bewerkt/veranderd?
⚫ Waarom werden stukken aangemaakt na de zitting 7 juli en 19 aug 2022



Persoon of stichting

⚫ Civiel onderzoek naar stichting door functioneel parket naar stichting
⚫ Vragen gericht op achterhalen medewerkers/partners/vrijwilligers

⚫ Verandering eis naar 'tezamen en in vereniging'
⚫ Tappen algemeen nummer VirusWaarheid, 126n&126m voor 06.....383  
⚫ Overtreden voorwaarden door VirusWaarheid niet door Willem Engel

⚫ De voorwaardeovertreding 1 april is over een plaatsing door VW account



23 maart 2022; coordinatie

⚫ 23 maart 2022 – VOG afwijzing

⚫ 23 maart 2022 – Demo-zaak over 21&28 juni '20; vonnis op 23 maart ipv 20 april

⚫ 23 maart 2022 – Artikel 12 afwijzing aangaande OM aangifte

⚫ 23 maart 2022 – Schikkingsvoorstel aanvaller 4 okt 2020

⚫ 25 maart 2022 – DPG media retro actief verandering meerdere artikelen

⚫ Wie coordineerde dit? Verschillende nieuws artikelen zijn gewijzigd

⚫ Wie coordineert het na dato herschrijven van nieuwsberichten en afschermen van het 
origineel? met name nu.nl 16 maart artikel gewijzigd op 25 maart, origineel is 
afgeschermd



Justis (VOG) - 23 maart 2022









Zitting 27 oktober 2020



Vonnis 10 nov 2020



zittingen

⚫ 27 okt 2020 gebiedsverbod

⚫ 30 maart 2021 inhoudelijke regie zitting

⚫ 6 juli 2021 getuigenverhoor

⚫ 23 dec 2021 ging niet door advocaat ziek

⚫ 30 maart 2022 verwijzing naar meervoudige kamer. 
⚫ Wijziging eis, aanvulling lid c art 7 WOM

⚫ 13 juni 2022 geannuleerd, zat te dicht op Rdam zaak (20 juni)

⚫ Vrijspraak voor van Driel & Forrester



Rechtbank 23 maart '22

Zitting 9 maart 2020 
Remkes, Musscher, Alkema, Zwinkels opgeroepen
Vonnis stond voor 20 april



Gerechtshof (Art 12, afwijzing 23 maart '22)



OM (Niet vervolgen aanvaller) 23 maart 2022



DPG (nu.nl 16 mrt 2022)

Twitter haalde in januari twee accounts van Willem Engel offline. Het netwerk heeft hem 
laten weten dat hij de regels heeft overtreden, zei de voorman van actiegroep Viruswaarheid 
toen tegen NU.nl. 

In januari besloot het OM tot het onderzoek nadat een collectieve aangifte tegen Engel was 

ingediend. De aangifte wegens opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, 

uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging was door ruim 22.000 mensen 

ondertekend. 

Een rechter besluit vrijdag of Engel langer blijft vastzitten. 

16 maart

25 maart



Politieke motivatie
Parket nummer 09/263638-20



Aantijging geweld 21 juni 2020 
Parket nummer 09/263638-20



PV raadkamer 29 maart 2022



Voorwaarden



OM uitingen



Rechtbank Rdam publicatie



4. Antioverheidsextremisme

Pagina 31: 

“Medio maart 2022 werd de 
voorman van Viruswaarheid 
gearresteerd op verdenking van 
opruiing op zijn online kanalen, die 
onder meer gericht waren tegen 
GGD-medewerkers, en later weer 
vrijgelaten. Hij blijft verdachte in de 
zaak.”

https://www.nctv.nl/documenten/pu
blicaties/2022/04/21/dreigingsbeeld
-terrorisme-nederland-56



26/12/2021 00:00:00 - https://www.cronica.com.mx/amp/mundo/movimiento-antivacuna-villanoano-2021.html

13/03/2022 00:00:00 - https://www.telegraaf.nl/watuzegt/554222764/poetin-is-gebaat-bij-westerswoke-gedrag

18/03/2022 00:00:00 - https://www.expatica.com/nl/general/dutch-anti-covid-activist-remains-incustody-185882/

19/03/2022 00:00:00 - https://www.dw.com/en/covid-digest-german-parliament-votes-to-lift-restrictions/a-61183996

24/03/2022 00:00:00 - https://www.extremnews.com/meinungen-kommentare/f2c5188edd00d9e

03/04/2022 00:00:00 - https://lacapitale.sudinfo.be/931874/article/2022-04-03/le-militantneerlandais-anti-covid-
willem-engel-nouveau-interpelle

05/04/2022 00:00:00 - https://nltimes.nl/2022/04/05/covid-skeptic-willem-engel-released-jail-canreturn-social-media

05/04/2022 00:00:00 - https://www.dutchnews.nl/news/2022/04/willem-engel-released-from-jailsocial-media-ban-is-
torn-up/

06/20/2022 00:00:00 – https://nltimes.nl/2022/06/20/covid-skeptic-getting-fair-trial-lawyer-says

06/20/2022 00:00:00 – https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220620_93406735

Wwft vermelding

https://www.cronica.com.mx/amp/mundo/movimiento-antivacuna-villanoano-2021.html
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/554222764/poetin-is-gebaat-bij-westerswoke-gedrag
https://www.expatica.com/nl/general/dutch-anti-covid-activist-remains-incustody-185882/
https://www.dw.com/en/covid-digest-german-parliament-votes-to-lift-restrictions/a-61183996
https://www.extremnews.com/meinungen-kommentare/f2c5188edd00d9e
https://lacapitale.sudinfo.be/931874/article/2022-04-03/le-militantneerlandais-anti-covid-willem-engel-nouveau-interpelle
https://nltimes.nl/2022/04/05/covid-skeptic-willem-engel-released-jail-canreturn-social-media
https://www.dutchnews.nl/news/2022/04/willem-engel-released-from-jailsocial-media-ban-is-torn-up/
https://nltimes.nl/2022/06/20/covid-skeptic-getting-fair-trial-lawyer-says
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220620_93406735








Toegang hersteld op 10 nov 2022



BOB dossier

⚫ Eerst alleen 126g, terwijl de anderen wel al waren afgerond op 16 maart !
⚫ Geleverd na de zitting
⚫ Er blijkt ook nog een keer 3x 126n aanwezig te zijn
⚫ Waar is 126gg (verkennend onderzoek gestart op 10 januari) 
⚫ en mogelijk 126jj (nummerbord) 
⚫ PL1700-2022095963 – 30 maart t/m 5 april  observatie  – 7 april gemeld
⚫ PL1700-2022075765 – melding 12 maart 2022 gesprek met agent in Rotterdam, 

vriendelijk gesprek, geen aanhouding? Waarom niet?



PL1700-2022005823-10-12-15



PL1700-2022005823-10-12-15



PL1700-2022005823-5







PL1700-2022005823-5



Onbrekende stukken
⚫ PL1700-2022005823 volgnummers 4,7,8,11,14,16,17,23,24,25 

⚫ de huidige zaak

⚫ PL1700-2022095963 
⚫ observatie van 30 maart – 5 april, melding 7 april

⚫ PL1700-2022075765 
⚫ melding 12 maart 2022 gesprek met agent in Rotterdam

⚫ PL1700-2022099339 
⚫ arrestatie op weg naar demonstratie Nijmegen 3 april 2022

⚫ PL1500-2021227070 volgnummer  -4 en wellicht >8
⚫ aangifte prikbus

⚫ PL1700-2020324366 van mijn aanvaller, 10/248119-20

⚫ Video materiaal Bruls



PL1500-2020179665-1 opmaak: donderdag 7 juli 2022 om 09:09 uur

Toelichting bij zelfstandige actie 07/07 Onderstaand journaal is als bron gebruikt in het 
onderzoek Kodiak, zaak contra W. Engel (eenheid Rtdm districtsrecherche 
Rijnmond-Noord), gezien mutatie niet was gegenereerd in een formulier dit alsnog 
gedaan. 

PL0100-2020265763-1 opmaak: donderdag 7 juli 2022 om 09:35 uur

07/07 Deze registratie is mede als bron gebruikt in het onderzoek Kodiak, zaak contra 
W. Engel (eenheid Rotterdam, DR Rijnmond-Noord). Gezien de mutatie niet was 
gegenereerd dit alsnog gedaan teneinde deze aan het OM te doen toekomen. 

PL1700-2021361626-1 opmaak: donderdag 7 juli 2022 om 10:18 uur
-- Koopgoot schietincident --

Later aangemaakte stukken



Norbert Dikkeboom

























1.Opruien moet worden gezien als het aanzetten tot iets ongeoorloofds. Dit 
ongeoorloofde moet een naar Nederlands recht strafbaar feit zijn. Het is niet 
nodig dat het feit waartoe wordt aangezet ook daadwerkelijk wordt gepleegd.

2. Er moet sprake zijn van opzet. Dat kan voorwaardelijk opzet zijn: het bewust de 
aanmerkelijke kans aanvaarden dat wordt opgeruid tot het plegen van een 
strafbaar feit.

3. Vereist is verder dat de uitlating in het openbaar is gedaan. Dat wil zeggen 
onder zodanige omstandigheden en op een manier dat deze door het publiek 
gehoord (rechtbank: of gelezen, of gezien) kon worden (HR 22 mei 1939, NJ 
1939, 861).

4. De uitlating moet bovendien mondeling of bij geschrift of afbeelding zijn gedaan. 
Daaronder zijn begrepen tekstberichten op internet en social media.

⚫ de inhoud van de uiting
⚫ de context waarin de uiting heeft plaatsgevonden
⚫ de plaats waar de uiting wordt gedaan
⚫ de doelgroep waarop de uiting kennelijk was gericht
⚫ de kennelijke bedoeling van de uiting

Juridisch – inhoudelijk



Prikbussen

Wat is het strafbare feit?

Burgerwetboek 5:450 geeft aan dat zonder toestemming minderjarigen niet 
mogen worden behandeld. De uitzonderingen daarop geven nog steeds aan dat 
de ouders gehoord moeten worden. Zonder medeweten van de ouders is dus 
onrechtmatig.

Strafrecht artikel 307 en 308 zijn in het geding als een minderjarige letsel oploopt 
of zelfs overlijd, als dit is gedaan zonder de ouders te horen dat is er sprake van 
een strafbaar feit begaan door de GGD medewerker, los van de overheid en de 
producent.





Pagina 7 Pv voorgeleiding Engel

25576615, 26334574, 26246342, 26336201 geen van allen voelden zich 
bedreigd





Boosterinfectie

Wat is het strafbare feit? 
Schending informed consent art 307 en 308 SR door dwang en 

bedrog toe te passen in de injectiecampagne.

Infecteren is geen actie die een persoon kan doen. 

In de tweet staat niet dat je iemand anders moet infecteren

De tweet is aangepast door het OM

Er werd al eerder over boosterinfectie gesproken, zie film en tekst



- '‘Weet iemand nog een adresje waar ik mijn boosterinfectie kan halen. 
Het
is je plicht, nu vast staat dat de prikjes compleet mislukt zijn te zorgen voor
zoveel mogelijk infecties. Bij het jongere segment (onder de 70) zonder
gezondheidsklachten. Dat is naastenliefde.”





















Inhoudelijk 21 & 28 juni 2020

Uiting 1, niet gedaan door mij, zie pagina 88 PV voorgeleiding. Het roept niet op 
naar het Malieveld te gaan, daarnaast is het duidelijk dat dit een automatische 
bericht is

Uiting 2, zie uiting 1, daarnaast is dit evident geen oproep om naar het malieveld te 
komen

Uiting 3&4, het oorspronkelijke bericht is van 26 juni. Het is zonder toestemming 
van mijn social media gepakt en daarna geknipt. Aangezien de NCTV facebook 
opdracht heeft gegeven veel materiaal te verwijderen, kunnen we niet naar het 
origineel kijken, vandaar dat we facebook al meerdere malen hebben gesommeerd 
het bewijs materiaal terug te zetten. (dit geldt ook voor het filmpje van 13 sept 2020 
aangaande het zorgcentrum)

De zaak van 10 oktober 2020 is er al onderzoek is gedaan naar 21 en 28 juni 2020 
in het kader van opruiing, daarmee is het niet mogelijk dit hier ook in te brengen.

In werkelijkheid gaat het om meerdere ernstige ambtsdelicten door politie maar 
vooral door de leiding, zie rapport Melzer. Door dit te laten gebeuren werd de deur 
open gezet voor systematisch excessief politie geweld





28 juni 2020 verhoor arrestant – PL1500-2020187641-4 

V: De burgemeester van Den Haag heeft op zondag 28 juni 2020 een bevel 
uitgevaardigd op basis van artikel 175 van de Gemeente wet jo. artikel 39 van de 
Wet Veilighheidsregio (Waar is deze?) 

A “Omdat Willem Engel vanochtend weer via een Facebook bericht weer had 
opgeroepen dat mensen weer niet naar Den Haag moesten komen”

V: U hoort dus niet bij Willem Engel? 
A: NEE, wij waren hier verleden week wel, maar wij horen er echt niet bij. Wij zagen 

allemaal van die flower-power figuren  

21 & 28 juni 2020 vd Hurk maakt op 11 aug 2022 – PL1700-2022005823-26  

⚫ Openlijke geweldpleging, artikel 141 lid 1, lid 2/1 SR
⚫ Belediging ambtenaar in functie, artikel 266/ 267 lid 2 SR
⚫ Overtreding politievoorschriften in buitengewone omstandigheden, artikel 443 

SR.
⚫ Overtreding artikel 11/1/A Wet Openbare Manifestaties.
⚫ Specifiek voor 28 juni: vordering artikel 184 SR

PL's over 21 & 28 juni



21 juni 2020 deel 2
“Zoals je hebt gehoord heeft de burgemeester Remkes van Den Haag 
onze
demonstratie van Liefde verboden. Vanzelfsprekend kunnen wij je niet
tegenhouden om, zoals je dat van plan was, gewoon naar het Malieveld in
Den Haag te komen! Als je komt, kom dan in liefde...”















28 juni 2020
- “De rechter heeft Viruswaanzin verboden om de demonstratie te organiseren. Wij, op 
persoonlijke titel, zijn zondag op het Malieveld. Ik nodig iedereen uit te komen. Het is ons 
recht om te demonstreren. Dit mogen wij doen. Daar kan niemand ons bij tegenhouden en 
we hebben heel veel organisaties achter ons."

- “Dit is ons land en het is afgelopen. Het is afgelopen met deze onzin. Wij gaan 
demonstreren zondag op het Malieveld. Niet namens Viruswaanzin, wel in de geest van 
Viruswaanzin, dus ik hoop dat jullie allemaal mee komen. In liefde en geduld. Natuurlijk non 
violent en non cooperation.”





27 juni vonnis



















verzorgingstehuis

Wat is het strafbare feit? Gijzeling art 282 en 282a SR

Een zorgcentrum bellen, zeker zoals ik in de livestream verder 
specificeer is op geen enkele manier strafbaar

Het telefoon nummer staat gewoon op de website van het 
verzorgingstehuis.

De oproep ging voornamelijk over andere acties.

Er is geen aangifte gedaan door het verzorgingstehuis, welk 
strafbaar feit is er dan gepleegd?

9 sept 2020 sluiting guldenakker zorgcentrum, de reden waarom 
mensen boos waren.















Pagina 60 uit PV gebruikte 
bronnen



Pagina 65 uit PV gebruikte bronnen



Sepo vreugdenhil



Koffie bij Bruls
Wat is het strafbare feit? 

⚫ Art 284 SR (algemene dwang) 
⚫ Art 137c&d SR (discriminatie en haatzaaien) QR en campagne tegen 

ongevaccineerden 

Staatssecretaris Eric van der Burg, 14 juni 2022, bevestigd het nog maar 
eens, protesteren bij een ambtsdrager is niet strafbaar.

Koffiedrinken is duidelijk een vreedzaam protest, ondanks de 
politiegeweldsdelicten, die overigens nu internationaal veroordeeld zijn en 
het OM oproepen om actie te ondernemen (Melzer)

Een ambtswoning is natuurlijk niet geheel prive 

Het 'protest' was uiterst beschaafd, zie Marieke Scheuder's facebook post.

Is er nu een poging tot brandstichting geweest? WOB verzoeken aan 
politie en gemeente heeft niks aangetoond.

Bruls is erg impopulair en scheldt mensen uit, ik denk niet dat mijn tweet bij 
heeft gedragen aan zijn impopulariteit.



“Verder zagen wij, verbalisanten, dat er gepoogd was de camera van de intercom te 
verbranden. Daar zagen wij duidelijke sporen van brandstichting. Het betrof een 
gesmolten glasplaatje van de camera. Hij functioneert nog wel, echter is het beeld 
vertroebeld. De schade viel opzich wel mee, alleen wat brandvlekken op het metaal 
van de intercom, en het glaasje van de intercom is voor ongeveer driekwart 
gesmolten. Het is vooral het veiligheid gevoel van Burgemeester Bruls wat aangetast 
is.” 

Bruls: “Vanuit mijn functie, hierboven genoemd, heb ik wel eens onmin met 
individuen, groepen of instanties. “

Camerabeelden worden veilig gesteld. TO DO: Via agora een officiële aanvraag 
doen voor de beelden. Tijdstip pakken van 1.15 uur tot 1.50 uur. 

Bruls – PL0600-2021452868-1 










