
De	vijfde	Nieuwsbrief	van	Onkruit	vergaat	niet.
Je	moet	ons	toevoegen	als	veilige	afzender	om	de
afbeeldingen	te	zien!

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief
van	Onkruit	Vergaat	Niet

'Onkruit	vergaat	niet'	gaat	door
Bovenstaande	afbeelding	is	een	knipoog	naar	de	'We	quit'
verklaring	van	XR-UK.	We	gaan	een	vervolg	geven	aan
onze	activiteiten	van	september	2022	(zie	de	archief-
pagina	op	de	website):

Op	20	januari	2023	organiseren	we	samen	met
Extinction	Rebellion	en	Amelisweerd	Niet
Geasfalteerd	een	debatavond	in	de	Kargadoor.
Extinction	Rebellion	organiseert	op	28	januari	2023
(opnieuw)	een	blokkade	van	de	A12.
Van	24	–	26	februari	2023	vindt	het	2.Dh5	Festival
plaats	in	Ru	Paré	in	Amsterdam.	Dit	is	zo’n	beetje	het
belangrijkste	evenement	voor	de	buitenparlementair
links	in	Nederland,	met	tussen	800	-	1000	bezoekers.
Daar	zal	een	representatief	deel	van	onze
tentoonstelling	getoond	worden.	Ook	zijn	we	betrokken
bij	de	organisatie	van	één	of	twee	workshops.
Van	14	oktober	2023	tot	11	feb	2024	wordt	in	het
Domela	museum	in	Heerenveen	een	tentoonstelling
georganiseerd	met	als	thema:	“Hoe	ver	ga	je”.	De
invulling	daarvan	is	nog	onderwerp	van	brainstorm:	een
deel	van	de	Onkruit	vergaat	niet	en	XR	panelen	van
onze	tentoonstelling	kan	gebruikt	worden,	aangepast
aan	de	eigen	huisstijl	van	het	museum	met	een	wat
modernere	aanpak.	Eventueel	wordt	er	een	hoekje
ingericht	om	de	Onkruit	vergaat	niet	documentaire	te
kijken.
Van	4	–	10	augustus	2023	komt	er	een	vredeskamp	in
Volkel,	o.a.	tegen	de	modernisering	van	kernwapens
aldaar.	Wij	gaan	in	op	het	verzoek	om	sponsoring	en
actieve	deelname.
Er	zijn	plannen	voor	het	(opnieuw)	organiseren	van	een
avond	over	Oekraïne	en	het	samenstellen	van	een
lespakket	voor	het	onderwijs	(mede	gebaseerd	op	de
documentaire).
Er	is	interesse	voor	de	tentoonstelling	vanuit	een	aantal
plaatsen,	wij	gaan	dit	waar	nodig	faciliteren	met	de
frames	voor	de	panelen,	verlichting	en	inhoudelijke
panelen.	Neem	contact	op	via
info@onkruitvergaatniet.nl.

We	hebben	een	aparte	Agenda-pagina	op	de	website
ingericht.	

Aanmelden	voor	de	debatavond
Via	deze	link	kun	je	je	aanmelden	voor	de	debatavond	op
20	januari	2023	in	de	Kargadoor	in	Utrecht.

Soep	en	puree
Het	gooien	met	soep	en	puree	naar	kunstwerken	bracht
veel	commotie	te	weeg.	Ook	Andreas	Malm	deed	een	duit
in	het	zakje,	van	hem	verscheen	het	boek	"Eco-sabotage	of
hoe	je	een	pijplijn	opblaast".	Ter	voorbereiding	van	de
debatavond	deze	leestips:

beschouwing	"Soep	en	puree"	op	onze	website
"De	klimaatactivist	als	desperado"	door	Ewald	Engelen
in	de	Groene	Amsterdammer

Antimilitarisme	en	het	klimaat
Het	leek	ons	wel	goed	om	eens	enige	gedachten	te	wijden
aan	Waarom	je	als	antimilitarist	ook	klimaatactivist	moet
zijn.
We	hebben	het	geordend	langs	vier	punten;
1.	 Emissies	van	het	leger
2.	 Investeringen:	groen,	tegen	fossiel	en	wapenhandel
3.	 Directe	actie,	intersectionaliteit
4.	 Klimaatrechtvaardigheid.

Lees	verder	op	de	website.

Klimaatprotest	tegen	privé-jets
op	Schiphol
Op	5	november	2022	werd	er	door	klimaatactivisten	van
Greenpeace	en	Extinction	Rebellion	een	prachtige
klimaatactie	gehouden	tegen	privé-jets	op	Schiphol.	Lees
er	hier	alles	over.	Er	deden	ook	25	wetenschappers	mee
van	Scientific	Rebellion.

Oorlog	is	een
klimaatmoordenaar

Achtergronden	over	uitstoot
van	militaire	sector
Dit	artikel	op	onze	website	(vertaling	van	War	is	a	climate
killer)	geeft	de	urgentie	aan	om	ook	de	militaire	sector,
inclusief	de	oorlogsvoering,	te	betrekken	in	het
klimaatdebat.	

Israël
De	laatste	ontwikkelingen	in	Israël,	rondom	het	aantreden
van	een	nieuwe	regering	van	Netanyahu,	zijn	aanleiding
om	hier	eens	dieper	in	te	duiken.	Netanyahu	wil	zijn	eigen
hachje	redden,	omdat	hij	vervolgt	gaat	worden	voor
corruptie	en	omkoping.	Hij	denkt	dit	te	kunnen	ontlopen
door	zelf	weer	te	gaan	regeren	en	dan	wetten	te	maken	die
hem	immuun	maken	voor	vervolging.	Dit	heeft	geleid	tot
een	ultrarechtse	en	orthodoxe	regering,	Je	kunt	hier	verder
lezen	over	dit	stelletje	criminelen.

Israëlische	dienstweigeraars
Israël	is	een	militaristisch	georiënteerd	land,	er	wordt	grote
druk	uitgeoefend	op	jonge	mannen	en	vrouwen	om	het
land	mee	te	verdedigen	via	het	verplicht	dienen	in	het
leger.	Maar	desondanks	zijn	er	jongeren	die
dienstweigeren.	De	religieus-zionistische	partijen	willen
dienstweigering	op	basis	van	religieuze	motieven	toestaan,
maar	we	houden	ons	hart	vast	over	hoe	deze	religieuze
fanaten	gaan	optreden	tegen	dienstweigeraars	die	op	basis
van	politiek	protest	tegen	het	optreden	van	de
militaristische	staat	Israël.	Lees	hun	verklaring	en
ondersteun	ze!

Israëlische	privésatelliet	met
ultramoderne	camera
Israël	speelt	een	aanzienlijke	rol	in	de	wapenindustrie.	Het
land	heeft	diverse	wapenbedrijven.	Op	30	december	2022
is	er	een	Israëlische	commerciële	observatiesatelliet
gelanceerd,	die	met	een	resolutie	van	60	tot	30	cm
objecten	kan	zien	vanuit	de	ruimte.	Dit	betekent	dat	deze
satelliet	een	A4t-je	vanuit	de	ruimte	kan	onderscheiden.
Ook	kentekens	kunnen	gelezen	worden.	Deze	satelliet,
onderdeel	van	een	reeks	satellieten,	zal	gebruikt	worden
voor	"overheids-	en	zakelijke	toepassingen".

Het	is	aannemelijk	dat	de	Israëlische	staat	volledig	toegang
krijgt	tot	de	data	van	deze	spionagesatelliet,	dat	is	geen
prettig	idee	gezien	het	huidige	extreemrechtse	regime.	

--	Nr	5	--
Jan	2023

Vooraf
Het	heeft	even	geduurd
voordat	we	deze
nieuwsbrief	konden
uitsturen.	We	waren	druk
met	de	activiteiten	in
september	en	het
mogelijke	vervolg	erop.
Want	we	gaan	door	als
Onkruit	vergaat	niet!	Zoals
één	van	de	pleitbezorgers
hiervoor	het	verwoordde:
dan	hadden	we	maar	een
andere	naam	moeten
kiezen.	Dus	in	deze
nieuwsbrief	aandacht	voor
wat	er	in	dat	vat	zit.
Aandacht	voor	onze
activiteiten	zal	een
belangrijk	uitgangspunt
blijven	voor	onze
nieuwsbrief.

We	hebben	in	de
afgelopen	tijd	met
(hernieuwde)
belangstelling	gekeken
wat	er	allemaal	verschijnt
aan	bladen	en	artikelen	op
websites:	Vredesmagazine
(Vredesmedia),
Vredesspiraal	(Kerk	en
vrede),	VredesSite.nl,
PaxvoorVrede,nl,
Stopwapenhandel.org,
Korrelzout	(Jeannette
Noëlhuis	|	Catholic	Worker
Amsterdam	(noelhuis.nl)
van	Frits	ter	Kuile),
enzovoorts.	Zeer	de
moeite	waard	om	eens
een	kijkje	te	nemen.	Er
zijn	veel
‘kruisbestuivingen’	qua
auteurs,	betrokkenen	en
ook	de	onderwerpen.	Dat
is	mooi.	Want	elkaar	en
mogelijk	geïnteresseerd
publiek	informeren	en
inspireren	vinden	wij	een
belangrijk	uitgangspunt.
Herhalingen	en
dubbelheden	zijn	niet	te
vermijden,	maar	in	dit
‘eco-systeem’	willen	wij
een	stug	plantje	blijven	“in
het	beton	van	het
grootkapitaal”	zoals	Stan
Meuwese	het	verwoord	in
zijn	commentaar	in
Vredesmagazine	1-2023.		
En	toen	rolden	we	de
‘soep	en	puree’	discussie
in.	Klimaatactivisten	die
met	soep,	aardappelpuree
en	secondelijm
kunstwerken	te	lijf	gaan.
Het	woord	van	het	jaar
(Van	Dale)	werd
klimaatklever.	Klinkt
misschien	leuk,	maar	er	is
een	dunne	grens	tussen
klever	en	klef.	Het	heeft
een	negatieve	connotatie,
die	wat	ons	betreft	niet
past	bij	mensen	die	zich
inzetten	als	klimaatactivist.
Wij	gaan	voor
FossielFucker,	als	variatie
op	m*therf*cker.
KlimaatKlootzak	is	een
goede	tweede.	We	kijken
uit	naar	het	debat	op	20
januari	a.s.	in	de
Kargadoor.	We	berichten
over	het	klimaatprotest,
actievormen	en	wat	wij	als
antimilitaristen	hiermee
moeten.	Verder	aandacht
voor	Israël,	de	verklaring
van	vier	jonge
dienstweigeraars	die
opnieuw	de	bak	in	moeten
en	over	de	nieuwe
criminele	regering	van
Netanyahu.	Tot	slot	een
stukje	over	onze	eigen
geschiedenis	en	een
hommage	aan	Jan	van
Eerd	die	vorig	jaar
overleed.	We	sluiten	af
met	Oekraïne,	een	oorlog
waar	we	nog	steeds
overstuur	van	zijn.

Wim	van	der	Grinten
Eindredactie

2.Dh5	Festival
24	-	26	februari	2023,	in
de	Ru	Paré	in	Amsterdam

Vredeskamp
in	Volkel
4	-	10	augustus	2023	bij
Vliegbasis	Volkel

Oproep	om
drone-
klokkenluider
Daniel	Hale
gratie	te
verlenen.
Tijdens	zijn	werk	als
drone-analist	bij	de
Amerikaanse	luchtmacht
in	Afghanistan	was	Daniel
Hale	getuige	van
aanvallen	op	onschuldige
burgers.	Hij	kwam	in
gewetensnood	en	voelde
zich	moreel	verplicht	om
de	waarheid	te	vertellen
over	het	drone-programma
van	de	Verenigde
Staten.	Lees	het	hele
verhaal	hier.

Onkruit	vergaat	niet
Op	27	juni	1979	besliste	de	Raad	van	State	dat	een	collectief	beroep	voor	erkenning	van
gewetensbezwaren	niet	in	behandeling	kon	worden	genomen.	Het	elftal	van	het	Politiek
Dienstweiger	Kollectief	(PDK)	uit	Nijmegen	had	eigenlijk	niet	anders	verwacht.	Opmerkelijk	was
dat	later	een	gerenommeerd	staatsrechtjurist	stelde,	dat	de	collectieve	aanvraag	wel	degelijk	in
behandeling	genomen	had	kunnen	worden,	zo	lang	dit	zou	leiden	tot	individuele	toetsing	van	de
gewetensbezwaren.	Intussen	kwam	er	een	‘twaalfde	apostel’	bij	deze	groep.	Onder	hen	was
geen	judas:	niemand	vertelde	aan	de	inlichtingendiensten	wat	er	besproken	werd,	zoals	helaas
bij	andere	groepen	uit	de	sfeer	van	Onkruit	wel	is	gebeurd.
De	twaalf	gaven	na	de	afwijzing	ieder	een	eigen	invulling	van	hun	protest	tegen	het	militarisme.
Een	aantal	ging	door	op	de	weg	van	erkenning	als	gewetensbezwaarde,	in	een	ander	geval	was
er	sprake	van	afkeuring	en	een	aantal	weigerde	vervolgens	iedere	dient	en	werden	als
totaalweigeraars	ruim	een	jaar	opgesloten	in	de	gevangenis.
Onkruit	was	de	radicale	voorhoede	van	een	maatschappijbrede	antimilitaristische	en
pacifistische	beweging	waarvan	het	hoogtepunt	de	massale	demonstraties	tegen	de	plaatsing
van	kruisraketten	in	1981	en	1983	was.	Alle	acties	van	Onkruit	waren	geweldloos	tegen
personen,	maar	niet	tegen	hekken,	poorten	en	deuren.	Dat	alles	is	inmiddels	geschiedenis.
De	mensen	van	de	PDK-groep	hebben	hun	leven	voortgezet:	in	de	kritische	wetenschap,	in	de
linkse	politiek,	in	ontwikkelingssamenwerking,	in	de	homo-emancipatie,	in	de	milieubeweging,	in
de	jeugdzorg	en	tegen	het	vreemdelingenbeleid.	Antimilitaristen	zijn	meer	dan	pacifisten,	zij	zijn
uiteraard	tegen	geweld,	maar	zien	in	het	militarisme	een	obstakel	voor	een	solidaire	en	eerlijke
wereld.
Mede	als	eerbetoon	aan	de	in	2021	overleden	informele	leider	Hennie	Kenkhuis	(VM,	2021,	4)
was	er	een	terugblik	in	september	jl.	op	deze	roerige	jaren	in	Nijmegen	waar	naast
dienstweigeren	ook	kraken,	derde-wereld-beweging	en	andere	vormen	van	protest	een	rol
speelden,	met	een	tentoonstelling,	een	film	en	een	debatavond.	Het	ging	niet	om	een
nostalgische	benadering,	maar	om	verbinding	te	zoeken	met	huidige	protestbewegingen	als
Extinction	Rebellion.	Was	vroeger	de	militaire	dienst	die	iedere	jongen	dwong	om	een	standpunt
in	te	nemen	over	geweld	en	oorlog,	nu	is	de	klimaatdiscussie	onontkoombaar.
Essentieel	verschil	is	natuurlijk,	dat	door	de	wettelijke	verplichting	niemand	ontkwam	aan	het
kiezen	van	een	politieke	en	maatschappelijke	keuze.	Ook	de	jongens	–	de	overgrote
meerderheid	–	die	gewoon	maar	accepteerden	wat	hen	werd	opgelegd,	maakten,	zij	het
impliciet,	ook	een	keuze.
De	oorlog	van	Rusland	tegen	Oekraïne	maakte	het	antimilitaristendebat	weer	actueel.	Wat	is	de
eigen	verantwoordelijkheid,	wat	is	het	alternatief?	Totaalweigeraar	Willem	de	Haan	wijst
consequent	iedere	vorm	van	militarisme,	ook	van	Oekraïense	zijde	resoluut	af.	Totaalweigeraar
Ger	Pouw	start	een	actie	om	in	Nederland	ook	de	formeel	opgeschorte	dienstplicht	helemaal	af
te	schaffen,	al	was	het	maar	dat	Defensie	geen	gelegenheid	krijgt	om	alle	200.000	17-jarigen
via	de	officiële	dienstplichtregistratiebrief	te	interesseren	voor	‘werken	bij	Defensie’.

Zijn	de	idealen	van	PDK	verwezenlijkt?	Nee,	het	leger	is	niet	afgeschaft.	Nee,	het	geloof	dat
geweld	problemen	oplost	is	springlevend.	Nee,	de	wapenproductie	draait	op	volle	toeren.	Nee,
pleidooien	voor	herinvoering	van	de	dienstplicht	(of	met	maatschappelijke	dienstplicht)	worden
nog	steeds	gehouden.	Nee,	de	wereld	is	niet	veiliger.	En	niet	eerlijker.
Maar	tussen	het	beton	van	het	grootkapitaal	groeien	kleine	plantjes	van	verzet	van	de	nieuwe
generatie:	‘onkruit	vergaat	niet’.

Stan	Meuwese
Commentaar	in	Vredesmagazine	1-2023

Jan	van	Eerd	(1952	-	2022)
Wie	Jan	kende	wist:	hij	was	een	zachte	rebel.	Hij	omarmde	het	leven,	maar	was	tot	het
allerlaatst	totaalweigeraar.
Jan	groeide	in	een	harmonieus	en	katholiek	middenstandgezin	in	Veghel.	Zijn	vader	had	een
succesvolle	fotozaak.	Jan	wilde	geen	oppassende	burger	worden:	“Trouwen,	kinderen,	karrière,
soldaat	worden,	da’s	niks	voor	mij,”	schreef	hij	in	een	brief	aan	zijn	familie.	Hij	ging	psychologie
studeren	in	Nijmegen.	Maar	zijn	passie	was	muziek.	Hij	speelde	gitaar	in	vele	bandjes
waaronder	de	Nijmeegse	Stadsguerrilla.	Na	zijn	afstuderen	werd	Jan	geluidtechnicus;	hij	was
‘zijn	eigen	baas’.
In	1980	kreeg	hij	zijn	oproep	voor	zijn	militaire	dienst.	Jan	wist	al	vroeg	dat	hij	niet	in	het	leger
wilde.	Hij	was	een	van	de	elf	leden	van	het	Politiek	Dienstweiger	Kollektief	(PDK).	Zij	deden
collectief	een	beroep	op	de	gewetensbezwaren.	Het	ging	immers	niet	om	een	individuele
gewetenskwestie,	maar	om	een	daad	van	politiek	verzet.	Het	PDK	voerde	talloze
antimilitaristische	acties.
Jan	liep	niet	voorop	in	actievoeren,	maar	hij	had	een	grote	inhoudelijke	en	creatieve	inbreng.	Zo
ontwikkelde	hij	een	diaserie	over	dienstweigeren	voor	middelbare	scholen.	Hij	schreef	over	de
betrokkenheid	van	TNO-RVO	bij	militair	onderzoek	de	brochure	Hersenen	des	Doods.
Jan	deed	mee	aan	de	collectieve	PDK-oppakactie	op	11	september	1980,	ondanks	zijn	angst
voor	eenzame	opsluiting.	Bij	de	bezetting	van	TNO-RVO	in	Den	Haag	kwamen	geheime
documenten	letterlijk	op	straat	te	liggen.	Jan	werd	opgesloten	in	Nieuwersluis	en	later	in	Breda.
Het	viel	hem	zwaar,	zeker	toen	zijn	vader	vlak	daarna	overleed	aan	een	hartaanval.	Pas	vlak
voor	de	begrafenis	kreeg	hij	toestemming	om	-	begeleid	door	twee	marechaussees	-	afscheid	te
nemen	van	zijn	vader.
Terug	in	de	bajes	besloot	Jan	dat	het	genoeg	was	met	de	militaire	dienst.	Hij	vraagt	en	krijgt
uitstel	om	de	fotozaak	van	zijn	ouders	draaiend	te	houden.	Een	jaar	later	laat	hij	zich	afkeuren.
Jan	leefde	volgens	zijn	eigen	regels;	betrokken,	liefdevol,	eigenwijs.	Jan	besefte	dat	hij
onderdeel	was	geweest	van	een	bijzondere	beweging.	Daarom	sloot	hij	zich	in	2021	aan	bij	het
initiatief	om	een	tentoonstelling	en	een	film	te	maken	over	Onkruit.	Tot	de	dag	voor	zijn	dood
heeft	hij	een	belangrijke	bijdrage	aan	de	film	geleverd.
Zelf	heeft	hij	de	vertoning	van	de	film	niet	meer	mee	kunnen	maken.	In	juni	2022	kreeg	hij	te
horen	dat	hij	ver	uitgezaaide	longkanker	had.	En	opnieuw	werd	Jan	totaalweigeraar:	hij	zag	af
van	elke	medische	behandeling	en	hield	tot	het	laatst	de	regie	over	zijn	eigen	leven.	“Pas	goed
op	elkaar	en	op	de	aarde”,	waren	zijn	laatste	woorden.	Op	28	juli	2022	stierf	Jan;	hij	had	er
vrede	mee.

Mari	Beks
Rubriek	Bekende	Dienstweigeraars	-	Vredemagazine	1-2023,	pag.	14

Amnesty	houdt	op	de	eigen	website	alle	mensenrechtenschendingen	in	de	oorlog	in	Oekraïne
bij.	De	meeste	kranten	houden	een	dossier	bij	over	Oekraïne,	hier	een	korte	(niet	volledige)
opsomming:
	

Oorlog	in	Oekraïne	-	NRC
Oorlog	in	Oekraïne	(volkskrant.nl)
Oorlog	in	Oekraïne	(trouw.nl)
De	oorlog	in	Oekraïne	(parool.nl)

Oekraïne	heeft	nog	steeds	zwaar	te	lijden	onder	de	Russische	inval.	Elke	dag	wordt
burgerdoelen	in	Oekraïne	bestookt	met	raketten.	Op	veel	plaatsen	in	het	land	vinden	gevechten
plaats.	In	de	Volkskrant	van	5	januari	2023	staat	een	actueel	overzicht	hoe	de	strijd	in	Oekraïne
verloopt.	Rusland	krijgt	hulp	van	Iran,	dat	kamikaze-drones	levert.	Vanuit	het	Westen,	met	name
door	de	VS	en	de	NAVO-landen,	wordt	inmiddels	veel	wapentuig	geleverd	aan	Oekraïne.	Er
wordt	op	geen	enkele	manier	aangestuurd	op	vredesonderhandelingen	of	het	beëindigen	van
deze	oorlog	via	diplomatieke	middelen.	Inmiddels	is	het	Oekraïnese	volk	het	grootste
slachtoffer.	De	Russen	zijn	militair	te	zwak	om	de	oorlog	te	beslissen	en	hopen	Oekraïne	op	de
knieën	te	krijgen	door	de	burgerbevolking	te	terroriseren.	
We	gaan	eerdaags	weer	een	debatavond	over	Oekraïne	organiseren.	

STEUN	ONS!

Mocht	je	onze	activiteiten	willen	ondersteunen,	dan	zijn	we	daar	erg	blij	mee.	Het	maakt	het
voor	ons	mogelijk	om	verdere	activiteiten	(debatten,	film,	tentoonstelling)	te	organiseren	en	o.a.
deze	website	in	de	lucht	te	houden.
Je	kunt	je	bijdrage	overmaken	op:	
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We	hebben	als	Stichting	Onkruit	vergaat	niet	de	ANBI-status.	Wil	je	een	bewijs	van	je	donatie,
stuur	ons	dan	een	verzoek	daartoe	via	info@onkruitvergaatniet.nl.

Oproep
Bovenaan	deze	nieuwsbrief	kun	je	lezen	dat	Onkruit	vergaat	niet	doorgaat	en	welke	activiteiten
er	op	stapel	staan.	We	blijven	ook	werken	aan	de	website	en	hebben	plannen	om	een	digitale
versie	van	de	tentoonstelling	te	maken.	We	willen	daarmee	ook	veel	meer	fotomateriaal
ontsluiten,	we	gaan	nog	uitzoeken	of	dit	een	fysiek	fotoboek	moet	worden	of	dat	we	ook	dit	in
een	digitale	versie	uitbouwen.	Wie	ons	daarbij	kan	helpen	meld	je	aan.	Iedere	hulp	is	welkom.
We	blijven	dus	op	zoek	naar	foto’s,	krantenartikelen	of	ander	bruikbaar	materiaal	voor	de
digitale	versie	van	de	tentoonstelling.	Bij	deze	de	oproep	om	op	zolder	nog	eens	in	oude	dozen
te	kijken	of	je	bruikbaar	materiaal	hebt.	Wij	zijn	er	blij	mee.

Namens	Stichting	Onkruit	vergaat	niet

Mari	Beks
info@onkruitvergaatniet.nl																																																																										Onkruit	vergaat	niet

Nieuwsbrief	ontvangen?
Deze	Nieuwsbrief	wordt	verstuurd	naar	iedereen	die	zich	via	de	website	heeft	ingeschreven.
Indien	je	geen	prijs	stelt	op	toezending	kun	je	je	via	de	link	onderaan	afmelden.	Ken	je	mensen
die	mogelijk	geïnteresseerd	zijn	in	dit	project?	Zij	kunnen	zich	via	deze	link	inschrijven	op	deze
Nieuwsbrief.

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	info@onkruitvergaatniet.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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