
Zwemmen voor 
Kika geslaagd
Nederweert
Roy Bloemers, Kelly Goertz 
en Mario van Horik van 
Zwem- en Poloclub Neder-
weert hebben onlangs een 
geslaagde aactie voor KiKa 
georganiseerd. De 24 uurs-
zwemmarathon lokte maar 
liefst 17 deelnemers. Samen 
zwommen zij 108 gespon-
sorde kilometers. Met enkele 
bijkomende acties bracht het 
initiatief 1391 euro op voor 
de kankerbestrijding. Mar-
lon Creemers, het zusje van 
Michelle Creemers die vo-
rig jaar op 11-jarige leeftijd 
is overleden, nam de cheque 
in ontvangst.

Drankshop 
checkt leeftijd
Roermond
Danny’s Drankshop in 
Roermond is gestart met 
een bijzondere manier van 
het controleren van leeftij-
den. Via zogenaamde ‘age-
viewers’ worden transacties 
op afstand beoordeeld. Bij 
de kassa hangt een camera 
die opnames maakt. Vanuit 
een controlecentrum wordt 
beoordeeld of de koper van 
alcohol al minimaal 16 jaar 
oud is. In twijfelgevallen 
komt er een verzoek om het 
legitimatiebewijs te tonen. 
De privacy blijft gewaar-
borgd. 

Actie voor 
Hermans Huis 
Weert 
Onlangs stond ‘Toon: de 
Musical’ in het Munttheater. 
Een deel van de opbrengst 
gaat naar het Toon Hermans 
Huis, dat in juni wordt ge-
opend. De initiatiefnemers 
Hub aan den Boom en Frans 
Brüll kregen 4.500 euro. 

‘Roermondje’
Roermond
In de Neerstraat in Roer-
mond  is een nieuw beeldje 
onthuld ‘Het Roermond-
je’.  Wethouder Moussaoui 
was namens de gemeente 
aanwezig om het beeldje 
te onthullen. Om met de 
woorden van burgemeester 
Van Beers te spreken:”Wat 
de ‘Bossche Bol’ voor Den 
Bosch is, wordt ‘het Roer-
mondje’ voor Roermond.” 
Het beeldje is van brons ge-
maakt en zou hufterproef 
moeten zijn.

Vandalen 
vernielen 
auto’s
Echt
Vandalen hebben een spoor 
van vernielingen achterge-
laten aan auto’s. Volgens 
de politie zijn van zeker 

vijftien auto’s buiten-
spiegels vernield en rui-
tenwissers afgebroken. 
De onbekenden trokken 

vernielend van de Kape-
laan Goossensstraat via de 
Tuinstraat en de St. Joris-
straat naar de Olmstraat. 
De politie is dringend op 
zoek naar getuigen.
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Kijk ook op intratuin.nl

Intratuin Geleen Intratuin Roermond
Intratuin Heerlen Intratuin Venlo
Intratuin Kerkrade Intratuin Venray
Intratuin Maastricht Intratuin Weert

Wonen en Autoinfo
vindt u terug in

déWeekkrant Limburg
Autoinfo

Geheel volgens verwachting 
maakt de MultiAir techniek 
van Fiat ook zijn opwachting 
in de Lancia Delta.
Het merk vervangt met de 
140 pk versie van deze motor 
de 150 pk leverende T-jet in 
de Lancia Delta. Door zijn 
gunstige CO2-uitstoot van 132 
g/km valt de Delta MultiAir in 
de categorie voor 20 procent 
bijtelling als de auto zakelijk 

wordt ingezet. Een deel 
van deze gunstige waarde 
komt op het conto van 
het start/stop systeem dat 
Lancia standaard in deze 
versie monteert. De prijslijst 
start bij 25.995 euro voor 
de Argento uitvoering. 
Voor 30.495 euro kan de 
klant kiezen uit de Platino 
of de matzwarte Hardblack 
gedaante.

Zuinig en snel: Lancia 
Delta MultiAir Nog dit jaar keert SsangYong 

op Nederlandse bodem terug 
met de nieuwe Korando. De 
import van het merk, dat 
terug in het zadel is geholpen 
door de Koreaanse overheid 
en de Koreaanse banken, is 
in handen van het Belgische 
familiebedrijf Alcopa.
Het design van de Korando 
komt uit de Italiaanse studio 
van Giugiaro. De eerste uit-
voering die naar Europa komt 
is voorzien van een in Europa 
ontwikkelde 2.0 liter dieselmo-
tor (175 pk), enkele maanden 
later gevolgd door een versie 
met minder vermogen. Ook 
staat een 2.0 liter benzinemo-
tor op het programma. Ssan-
gyong verwacht voor het einde 
van dit jaar een overeenkomst 
met Mahindra & Mahindra te 
ondertekenen, waardoor het 
meerderheidsbelang in handen 
komt van die Indiase autopro-
ducent.

Nieuwe SsangYong Korando op komst

Dieselnieuws 
van Jeep
Het is behoorlijk lange 
tijd rustig geweest voor 
wat betreft nieuws van het 
typisch Amerikaanse Jeep. 
Als roerganger van het 
Chrysler concern had het 
historische merk natuurlijk 
volop nadeel van de we-
reldwijde crisis en die in de 

Aan de stekker

Volvo let op de kleintjes. 
Kwamen de DRIVe-modellen 
van de S40 en de V50 al erg 
gunstig uit op 104 gram CO2 

genoemde DRIVe Volvo’s 
voorzien zijn van een 1.6 
liter dieselmotor levert deze 
milieuwinst de Nederlandse 

Volvo S40/V50 DRIVe 
nu nog zuiniger

Hoe goed
scoort 
mijn auto?
www.deweekkrant.nl/auto

Betrouwbaarheid

Van degelijke 
familieauto tot 
luxe sportauto
www.deweekkrant.nl

Laatste autonieuws

In één oogopslag 
keuze voor de 
juiste auto
www.deweekkrant.nl/auto

Diesel of benzine

Altijd actueel: de weekkrant.nl

Alles over 
files en 
vrije wegen
www.deweekkrant.nl

Actueel verkeer

Wonen

Onderhandel bij het afsluiten 
van de hypotheek over een 
renteoptie. Want, tussen het 
moment van het ondertekenen 
van de hypotheekofferte en het 
passeren van de hypotheekakte 
kan de hoogte van de rente 
veranderen. Als de consument 
een offerte op basis van pas-
seerrente = offerterente tekent, 
dan is de offerterente ook de 

datum. De beste optie is 
passeerrente = dalrente. 
Dan is de rente die hij moet 
betalen gelijk aan de laagste 
rente in zich in de periode 
tussen offerte en passeren. 
Hij kan ook onderhande-
len over passeerrente = 
dagrente. Als de rente op de 
aktedatum lager mocht zijn, 
dan geldt deze lagere rente 

Dalrente is beste optie 
bij afsluiten hypotheek Vereniging Eigen Huis (VEH) 

vindt dat het kabinet volgend 
jaar veel meer moet doen 
om de doorstroming op de 
woningmarkt te helpen. VEH 
vindt het een gemiste kans dat 
geen extra geld wordt vrijge-
maakt voor de starterslenin-
gen, ondanks dat de Tweede 
Kamer daartoe met een motie 
heeft opgeroepen. Met een 
relatief bescheiden budget kan 
daarmee een groot effect in de 
doorstroming worden bereikt. 
VEH vindt ook dat een nieuw 
kabinet snel duidelijkheid moet 
geven over bijvoorbeeld het be-
houd van de hypotheekrenteaf-
trek. De structurele problemen 
op de woningmarkt stellen 
een nieuw kabinet voor een 
grote uitdaging. Eigen Huis 
wil graag een bijdrage leveren 
in de door haar voorgestelde 
Stichting van het Wonen, 
waarin belangrijke partijen 
betrokken moeten zijn. 

Eigen Huis vindt plannen te mager

Dé leuke baan
waarnaar je
op zoek bent
www.deweekkrant.nl/banen

Aan het werk

Word paparazzi
en win een
mooie prijs
www.deweekkrant.nl

BN’ers gespot

Altijd actueel: de weekkrant.nl

Afval 
scheiden 
in de keuken
www.deweekkrant.nl/webwinkel

Drie-in-een afvalbak

Actuele
verkeers-
informatie
www.deweekkrant.nl

Vermijd files

Tassen geroofd

Een 43-jarige vrouw is afge-
lopen weekend beroofd van 
haar tasje in de fietstunnel 
aan de Akerstraat in Maas-
tricht. De Maastrichtse werd 
ingehaald door een bromfiets 
waar twee personen zonder 
helm op zaten. De bijrijder 
stak zijn arm door het heng-
sel van de tas en trok deze 
mee. Een 26-jarige vrouw 
raakte haar tas kwijt op de 
Weth Van Caldenborghlaan

Kinderopvang krijgt de 
rekening gepresenteerd
Den Haag wil de komende 
twee jaar 800 miljoen euro 
bezuinigen op kinderopvang

Nibud denkt dat ouders per kind en per maand 100 euro extra kwijt zijn

blog

Remco blogt over 
zijn verblijf op 
school in Canada
www.deweekkrantlimburg.nl

klik & win 

Win een VIPkaart 
voor de World 
Cup snowboard
www.deweekkrantlimburg.nl

Klik en win

Word de beste
paparazzi van
Nederland
www.deweekkrant.nl

Limburg Maastricht-Heuvelland
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Dievegges

Twee Maastrichtse vrouwen 
zitten vast op verdenking 
van winkeldiefstal in een 
supermarkt aan de Markt in 
Beek. 
De vrouwen werden alle vier 
achter de kassa aangesproken 
door de bedrijfsleider om-
dat hij hen ervan verdacht 
winkeldiefstal te hebben 
gepleegd. De vrouwen be-
gonnen een hoop stampij te 
maken en belden een aantal

Voor uniek
woonaanbod
www.huislijn.nl

Tip!

A-Z Barbecue menu p.p.: 

GRATIS THUIS BEZORGD! •  BEZORGING DAGELIJKS •  ZELFS DE AFWASWW NEMEN WE MEE!

Vlees

• kipfilet
• filetkarbonade
• 2 stokjes kipsaté
• mexicaanse

barbecueworst
• hamburger

Salades

• komkommersalade
 in roomsaus
• witte koolsalade
• huzarensalade
• kartoffelsalade
• perzikschijfjes

• gemengde
rauwkost

• kruidenboter
Sauzen

• zigeunersaus
• cocktailsaus
• knoflooksaus

• satésaus
• stokbrood
Benodigdheden 

• porseleinen borden
• RVS bestek
• gasbarbecue &
 gasfles

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

Lekker makkelijk, alles inclusief, min. 5 personen
€ 11,30
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Kijk verderop voor

onbeperkt internet

op je mobiel.

CV-KETELS
RADIATOREN 

SANITAIR EN DAKBEDEKKING

VASTE LAGE PRIJZEN!
�0900-23 56 897

(0900-belnuWS) €0,01 p.m.

49 vestigingen in Nederland
of bestel op warmteservice.nl

dé Weekkrant Limburg
Midden-Limburg

Lezersonderzoek bewijst het: Dé Weekkrant wordt goed gelezen - kijk op www.hahonderzoek.nl

Klik & Win
Groove Garden; meer dan zestig 
dj’s staan achter de draaitafels 
in Sittard. Er bij zijn? dé Week-
krant Limburg geeft kaarten 
weg. Ga snel naar de website!

www.deweekkrantlimburg.nl

Fotowedstrijd
Uw mooiste koninginnedagmoment is mooie 
prijzen waard. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van een fi ets ter waarde van 699 euro of 
een luxe buffet voor 20 personen? Up-
load nu uw leukste koninginnedagfoto!

www.deweekkrantlimburg.nl

Lang gekoesterde wens 
Dion Graus is nu een feit
Het is erdoor. De politie voor 
dierenleed. Voor het einde 
van het jaar moeten 125 
dierenagenten aan het werk 
zijn. Een lang gekoesterde 
wens van dierenliefhebber 
en PVV-kamerlid Dion Graus 
is daarmee werkelijkheid.

Ronald Piters
Limburg

De dierenpolitie gaat in oktober 
voor het eerst de straat op. Al 
dan niet na een melding van 
het speciale alarmnummer 1-
4-4. Dion Graus is bijzonder 
trots dat zijn paradepaard nu 
eindelijk is gerealiseerd. “Ik 
ben vooral blij dat er nu sneller 
preventie, opsporing en hand-
having komt voor mishandelde 
dieren.” 
De dierenagenten houden zich 
in de eerste plaats met dieren-
mishandeling bezig. Zij worden 
hiertoe opgeleid aan de Politie-
academie. 
Het idee van Graus achter 
de dierenpolitie is nobel en 
noodzakelijk. “Honden die in 
een kelder aan hun lot worden 
overgelaten, vel over knook, 
het is te erg voor woorden. We 
zijn tegen deze hufterigheid 
en voor een keiharde aanpak. 
Met zwaardere straffen en een 
levenslang verbod op het hou-
den van dieren. Het is de eerste 
staatspolitie van de wereld met 
alle bevoegdheden van dien en 
dat is uniek.” 
De dierenpolitie spoort de on-
verlaten dus in een vroeg stadi-
um op en voorkomt dat het later 
fi naal uit de hand loopt. Graus 

u
U

benadrukt dat er in Nederland 
veel dierenleed is, ook in Lim-
burg en ook door bijvoorbeeld 
het ritueel slachten. “Dat het in 
de joodse gemeenschap al eeu-
wenlang vanuit geloofsovertui-

ging gebeurt, doet daar niets 
aan af. Het gaat om het hoe, 
onverdoofd ritueel en religieus 
martelen van dieren is niet meer 
van deze tijd en kan en mag niet 
gebeuren in Nederland!” 
Benoit Wesly, zakenman en ver-

tegenwoordiger van de joodse 
gemeenschap, vindt dat Graus 
oude wonden openrijt. Een 
verbod op ritueel slachten was 
namelijk een van de eerste anti-
joodse maatregelen die de na-
zi’s doorvoerden. Wesly noemt 
Graus erger dan een Duitser - 
lees Nazi, tijdens een discussie 
over dit onderwerp aan de ta-
fel van televisieprogramma L1 
Laat. “Beledigend is het wel, 
maar ik heb niets tegen joden 
of andere moslims”, ondergaat 
Graus de ferme aanval van 
Wesly opvallend kalm. “Het 
gaat ons om de strijd tegen die-
renleed.” Graus respecteert de 
vriendschap met de joodse ge-
meenschap en de vrijheid van 
geloof juist. Maar hij vindt ook 

d a t 
die- zelf-
d e vrij-
h e i d niet mag 
leiden tot bijvoorbeeld 
onderdrukking van de vrouw of 
tot dierenleed. “Daarom pleit 
de PVV voor een totaalverbod 
op ritueel en religieus slachten 
en een verbod op de import van 
ritueel geslachte producten. In 
tegenstelling tot de Partij voor 
de Dieren die enkel voor ver-
bod op bedwelming is, kiest de 
PVV voor een hardere aanpak. 
De omvang van dierenleed is 
namelijk groot. Daarom geeft 
de dierenpolitie daar prioriteit 
aan. Maar bij een melding van 
een overval staan ze uiteraard 
ook paraat.”

Speerpunt harde aanpak van dierenleed ook in Limburg van start gegaan

Alarmnummer 
1-4-4 voor 
melding over 
dierenleed

Dion Graus met zijn lievelingshondje Gizzy.  FOTO: JOYCE SCHMEITZ



<<
  /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 /Error
  /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 true
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /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 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /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 (GWG_GenericCMYK)
  /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 - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
    /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 [72 72]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


