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De inval

De inval van 20 april en daarop volgende sluiting van 27 mei 2005 leidden tot grote
veranderingen.

Onze inloopactiviteiten–in feite de beste bezochte en meest unieke gebruikersruimte van
Amsterdam–moesten worden stopgezet. We konden niet verder met onze vrouweninloop, het
drugspastoraat, de Basemail-schrijfclub en Legalize!. Onze dienstverlening aan
leden/bezoekers stagneerde. En uiteindelijk besloten we te verhuizen.

Doodzonde, dat we moesten stoppen met onze inloopactiviteiten.
Want daardoor werd het heel veel gebruikers onmogelijk gemaakt op een veilige en rustige
plek hun drugs te gebruiken en werden ze weer gedwongen hun heil op straat te zoeken. En
daar heeft iedereen last van: onze bezoekers zelf, omwonenden die weer meer gebruikers op
straat rond zien hangen, de politie die weer veel meer ‘opjaagwerk’ moet doen.
Doodzonde omdat onze gebruikersruimte de enige was die door gebruikers zelf gerund werd.
Waarmee gebruikers aantoonden dat zij in staat waren een prettige sfeer voor hun mede-
gebruikers/bezoekers te creëren en een beheersbare situatie tot stand te brengen zonder dure
security, kogelvrij glas en wat voor andere repressieve maatregelen dan ook.
Doodzonde ook omdat we in onze gebruikersruimte op eenvoudige wijze contact konden
houden met veel gebruikers uit de binnenstad en daardoor veel informatie kregen over
ontwikkelingen in de scène, knelpunten in de hulpverlening en meningen en behoeften van
gebruikers.

Doodzonde, dat we moesten stoppen met de vrouweninloop.
Want in Amsterdam zijn er nog maar heel weinig specifiek op verslaafde vrouwen gerichte
laagdrempelige activiteiten. En al helemaal geen activiteiten voor/met vrouwen in
zelfbeheer.

Het moment zelf
Met zo’n 30 man kwam de politie binnenvallen. De straat werd afgezet. Niemand mocht zich
nog bewegen. Iedereen werd gefouilleerd. Enkele vermeende dealers–kleine jongens, want
de grote komen echt niet bij de belangenvereniging voor druggebruikers op bezoek–werden
opgepakt. Tot hoeveel veroordelingen het uiteindelijk is gekomen, weten we niet precies.
Deze inval moet heel veel geld hebben gekost. Niet alleen die dag zelf maar ook in de
maanden eraan vooraf. Want de politie heeft maandenlang gepost en geobserveerd. Heeft
lokauto’sneergezet in onze straat in de hoop zodoende bezoekers van onze gebruikersruimte
te kunnen betrappen op verwervingscriminaliteit. Heeft ‘geïnfiltreerd’ om met eigen ogen te 
kunnen vaststellen wat wij altijd in alle openheid hebben verteld: dat er harddrugs gebruikt
werden in onze inloopruimte.

Toen de gemeente c.q. de driehoek in al haar wijsheid tot de conclusie was gekomen dat onze
gebruikersruimte wettelijk niet was toegestaan of om andere redenen ongewenst was, had
sluiting wel op een andere–heel veel goedkopere manier–gerealiseerd kunnen worden. We
zijn per slot van rekening een gesubsidieerde instelling. We maken elk jaar
prestatieafspraken met de gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. We
zaten regelmatig met de politie om de tafel.
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We zouden het ongetwijfeld niet eens zijn geweest met een beslissing tot sluiting, maar we
zijn ook realistisch. Onze bezoekersgroep balanceert op en over de grenzen van wat wettelijk
is toegestaan. Dat zij en wij het risico lopen tegen deze grenzen aan te lopen, weten we als
geen ander. Dat wij dus soms - gedwongen door wet- en regelgeving–moeten inbinden,
weten we ook.

Na de inval volgde er een sluiting ons pand, althans van het openbare gedeelte.
En kregen we een bizarre discussie met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de
gemeente en haar juridische adviseurs. We zouden nog wel toegang krijgen tot onze
kantoorruimtes. Maar we mochten daar geen gebruikers, die tot criminelen werden
bestempeld, in toelaten. Op zich al een vreemde eis, als je in aanmerking neemt dat we een
belangenorganisatie voor harddruggebruikers zijn. Alsof de ABVA-KABO de
gemeenteambtenaren, die lid zijn, niet in haar kantoorruimte mag ontvangen. Er was echter
nog een extra ‘probleem’: enkele van onze medewerkers gebruiken drugs.Het leek erop dat
zij niet meer op hun werkplek mochten verschijnen. Er werden allerlei controlemaatregelen
bedacht. Al met al was het effect dat we onze informatie- en adviesfunctie voor onze
leden/bezoekers niet meer op een fatsoenlijke manier konden uitoefenen en dat kon wat ons
betreft toch niet de bedoeling zijn.

Uiteindelijk hebben we daarom besloten te verhuizen. Toevallig deed zich een ‘gouden’ 
gelegenheid voor omdat het voormalige pand van Voila/BADT (belangenorganisaties van
dak- en thuislozen) aan het Jonas Daniël Meijerplein vrijkwam en we daar zo in konden.
Dan konden we onze kerntaken weer op een normale manier gaan uitvoeren, zonder het
constant wakend oog van welke gemeentelijke instantie dan ook.

Maar het blijft bizar. Een gemeente die zegt de overlast van druggebruikers op straat te
willen indammen, sluit de best lopende gebruikersruimte van de stad, waardoor deze mensen
noodgedwongen weer op straat vertoeven en uitwaaieren over de (binnen)stad. Een
gemeente die zegt cliëntenparticipatie te willen bevorderen, maakt een uniek initiatief van
zelfbeheer onmogelijk. Een gemeente die met beperkte financiële middelen grote ambities
moet realiseren–o.a. op de beleidsterreinen van zorg, welzijn en leefbaarheid–verspilt heel
veel geld aan de inzet van politiemensen om iets te bereiken wat ook door middel van
aangepaste subsidieafspraken bereikt had kunnen worden.

Terugkijkend op de inval kunnen we stellen: er is heel veel gebeurd en één ding is eens te
meer duidelijk geworden: onze kernfunctie, de behartiging van de belangen van gebruikers
van harddrugs in Amsterdam, is nog steeds broodnodig.
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I. Intro

Dit is het jaarverslag 2005 van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG.
Wij begonnen dit verslag met een beschrijving van de inval, de meest ingrijpende gebeurtenis
van 2005. Wij gaan in op het profiel van onze organisatie: missie, leden/gebruikers,
maatschappelijke context.
Door de vergelijking van onze voornemens voor 2005 (vastgelegd in ons activiteitenplan) en
wat we hebben gerealiseerd, leggen we verantwoording aan onze subsidiegever. 2005 was een
bewogen jaar waaruit één ding bleek: belangenbehartiging met en voor druggebruikers is en
blijft belangrijk.

Onze portier
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II. Profiel

Waarvoor we staan
De Belangenvereniging Druggebruiker MDHG staat voor verbetering van de positie van
druggebruikers.

Wat we doen
Dat doen wij op verschillende manieren:

 informatie, advies en praktische hulp aan leden/gebruikers en individuele
klachtenbemiddeling;

 signalering van trends en ontwikkelingen in de gebruikerswereld;
 beleidsadvisering: gevraagd en ongevraagd;
 voorlichting;

Wij voeren onze werkzaamheden altijd vanuit het perspectief van onze leden/gebruikers, waar
wij een zeer intensief contact mee onderhouden.

Leden/gebruikers
Van oudsher werken we als Belangenvereniging Druggebruikers MDHG met en voor de
druggebruiker, die eind-jaren-70 en in de jaren-80 begon met het gebruik van harddrugs. Dit
is nog steeds een coherente groep, die we goed wisten en weten te bereiken.

Een nieuwe generatie druggebruikers is intussen opgekomen en ontwikkelt zich. Deze nieuwe
generatie heeft nauwelijks tot geen binding met de ‘oude’ scène. 
Enerzijds gaat het om wat gekenschetst kan worden als ‘luxegebruikers’: jonge mensen–
vaak uit goede milieus - die bezig zijn met drugs als XTC en cocaïne, maar dit over het
algemeen in de hand weten te houden.
Anderzijds betreft het jongeren uit achterstandswijken, die al snel alle mogelijke illegale en
legale middelen in hevige mate gebruiken, de grip erop kwijtraken, dealen, en dergelijke.

Maatschappelijke context
Als Belangenvereniging Druggebruiker MDHG worden we keer op keer geconfronteerd met
het veranderde klimaat ten opzichte van druggebruik, druggebruikers en andere mensen met
een afwijkende leefstijl.
Het huidige drugsbeleid is een expliciet anti-gedoogbeleid. Hoewel we begrijpen en
onderschrijven dat een verandering in de richting van een beleid, waarin niet alles meer kan
en mag, onontkoombaar is, schiet het repressieve karakter ons inziens op een grove en
onaanvaardbare wijze door. De rechten en belangen van druggebruikers zijn in het geding, zij
worden op onvoldoende wijze gerespecteerd.
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III. Wat we ons voornamen en wat we deden in 2005

In het activiteitenplan 2005 noemden we een aantal ‘pijlers’, ofwel aandachtsvelden, waaraan 
we in 2005 wilden werken. Per aandachtsveld gaan we in op de genoemde voornemens. Op de
meest opvallende onderdelen gaan we uitgebreider in.

Aandachtsveld: positieverbetering voor druggebruikers door structurele oplossingen

Voornemen
Ons inziens is legaliseren van alle drugs een eerste vereiste. Door legalisering ontstaat er een
situatie waarin druggebruikers net als gebruikers van andere middelen zoals alcohol,
slaapmiddelen, tranquillizers, en dergelijke, onder normale omstandigheden hun leven kunnen
opbouwen en–als zij problemen krijgen door overmatig gebruik–op een normale wijze
kunnen proberen hiervoor oplossingen te vinden. Ons voornemen was bij dit realiseren van
structurele oplossingen samen werken we samen met de Stichting Drugsbeleid (SDB), met het
Landelijk Overleg Gebruikersgroepen (LOG), met Legalize!, en via netwerkcontacten met tal
van Amsterdamse hulpverleningsinstellingen, waarmee onze leden/gebruikers contacten
onderhouden.

Gerealiseerd

Stichting Drugsbeleid Als grootste belangenvereniging van
druggebruikers in Nederland dienen we de Stichting Drugsbeleid (SDB) van advies. De SDB
speelt een invloedrijke rol in het lokale en nationale krachtenveld. De talrijke bestuursleden
en adviseurs komen uit alle hoeken van de samenleving en beschikken over uitgebreide
netwerken, maar ontberen het directe contact met druggebruikers. Dat brengen wij in. De
SBD wordt door beleidsmakers veelvuldig geconsulteerd.

Legalize! Als gevolg van onze visie op de noodzaak
van legalisering van drugs, werken we nauw samen met Stichting Legalize! Ook in 2005
organiseerde Legalize!–net als andere jaren–op de eerste zaterdag van juni een streetrave
tegen de War-on-drugs. Verder brengt Legalize! maandelijks een War-on-drugs-journaal uit.
De Legalize!-denktank vergadert tweemaandelijks in ons pand. Met onze expertise over drugs
voorzien we hen van goede ideeën.

Netwerkcontacten Elke week voerden we wel overleg met individuele
vertegenwoordigers van instellingen in Amsterdam, zoals politie, GG&GD, Jellinek, Leger
des Heils, Regenboog, Streetcornerwork, AMOC, HVO-Querido, enzovoorts, enzovoorts.
Zowel de behartiging van de belangen van individuele gebruikers krijgt daarbij aandacht als
meer algemene knelpunten.

Landelijke Overleg Druggebruikers (LOG) Het LOG, waarin
gebruikersgroepen uit verschillende steden in Nederland elkaar ontmoetten en ervaringen
uitwisselden, is gestopt als gevolg van de opheffing van het Landelijk Steunpunt
Druggebruikers (LSD). Wel onderhielden we contact met de belangenorganisaties uit de
andere grote steden.
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Aandachtveld: verbetering van de positie van druggebruikers in het hier en nu.

Dit betekent het kritisch volgen van zowel de hulpverlening als politiek, justitie en politie.
Daarbij staan zaken als kwaliteit van de zorg, bejegening, communicatie en (het inperken van)
rechten van druggebruikers centraal.

Voornemen
Dit aandachtsveld wordt onder andere concreet uitgewerkt door het actief houden van
contacten met de Amsterdamse hulpverlening (verenigd in Support), politieke partijen,
organisaties met een signaleringsfunctie (in het monitoringoverleg), begeleidingscommissies
(gebruikersruimten, heroïneproject), de cliëntenraad van de GGD (MGGZ), het
gebruikersruimtenoverleg Amsterdam en collega-belangenbehartigers (Belangen
Amsterdamse Dak- en Thuislozen).

En zeker zo belangrijk waren de inloopactiviteiten (= onze eigen gebruikersruimte), de
vrouweninloop, het drugspastoraat, de Basemail-schrijfclub (nieuw in 2005 !!), de informatie-
en adviesfunctie voor leden/gebruikers en de individuele klachtbemiddeling.

Via Meeting Point tegengaan van het hoge aantal boetes voor zogenaamd doelloos
rondhangen en samenscholen door een beroep te doen op het recht op vergaderen, ook in de
openbare ruimte.

Gerealiseeerd

Support Aan de Support-overlegsituaties namen we regelmatig deel. In
ons jaarverslag 2004 lieten we ons hierover reeds kritisch uit. En nog steeds geldt dat er over
van alles gesproken wordt, vooral op het terrein van instellingsbelangen, maar dat
kernthema’s vanuit gebruikersperspectief, zoals kwaliteit van de zorg, bejegening en
cliëntvriendelijkheid, nauwelijks tot niet aan de orde komen.

Tevredenheidsonderzoek over Support We voerden een klanttevredenheids-
onderzoek uit over Support. Kijkend naar de resultaten, is het belangrijk dat u zich realiseert
dat Support–het woord zegt het al–tot doel heeft druggebruikkers op adequate wijze te
ondersteunen bij de aanpak van hun problemen en wensen.
Support bereikt slechts een kleine groep. De supportcliënten hadden niet het idee dat door de
supportaanpak hun situatie ten goede was veranderd. Ons inziens een kwestie van grote
hulpverleningsverhalen en kleine hulpverleningsdaden. Op de belangrijke domeinen
huisvesting en dagopvang haalt Support een absolute onvoldoende.
Uitgebreider informatie kunt u lezen in Spuit 11 (zomer 2006) en in het onderzoeksrapport
(op aanvraag beschikbaar).

Het gebruikersperspectief ‘All-over-Amsterdam’ Verder hebben we in 2005
weer hard gewerkt om op allerlei plaatsen en bij allerlei organisaties (zie de paragraaf
‘voornemens’) in Amsterdam het gebruikersperspectief duidelijk naar voren te brengen. We 
werken er hard aan gebruikers daarbij zelf een actieve rol te geven. Dat lukt helaas niet altijd,
zoals bijvoorbeeld in enkele begeleidingscommissies met veel hotshots (heroïneverstrekking,
gebruiksruimtes). Dan brengen onze medewerkers de ideeën van onze leden/gebruikers zo
helder mogelijk over.
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Inloopactiviteiten (=gebruikersruimte) Onze inloopactiviteiten zijn
van groot belang om intensief contact te kunnen onderhouden met onze achterban. Dagelijks
veel mensen over de vloer werkt effectief en efficiënt. Je hoort veel, je ziet veel. Dit werk
werd ernstig bemoeilijkt door de inval van 20 april 2005 en de nasleep ervan. Sinds de
verhuizing hebben we andere manieren centraal gesteld om het contact met onze achterban te
versterken: directe dienstverlening (servicepunt), klachtenbemiddeling en regelmatig de straat
op om met mensen te praten.

Inloopactiviteiten in cijfers Vóór de inval–van 3 januari tot 27 mei (21
weken)–was onze inloop vier dagen per week open (In 21 weken 84 dagen). Dagelijks
bezochtenzo’n 80 personen de inloop. Dat betekent dus 6720 bezoeken/deelnames.
Na de inval hebben we onze activiteiten verlegd naar de straat. Gedurende 18 weken zochten
we 5 dagen per week mensen op op straatlocaties. Gemiddeld hadden we met 10 mensen per
dag uitgebreid contact. Dat betekent 900 contacten/straatbezoeken.
Na verhuizing naar het Jonas Daniël Meijerplein hebben we onze inloop–nu als
‘servicepunt’ –weer 5 dagen per week geopend (gedurende 11 weken 55 openingsdagen).
Dagelijks bezoeken 20 personen dit servicepunt. Totaal aantal bezoeken/deelnames: 1100.

Productie en prestaties 2005
Activiteit Voor de inval&sluiting Na de inval&sluiting

Inloop/gebruikersruimte 6720 bezoeken/deelnames
Straatcontacten 900 contacten
Servicepunt 1100 bezoeken/deelnames

Vrouwenmiddag 210 bezoeken/deelnames

Vrouwenmiddag Ook de vrouwenmiddag werd getroffen door de inval.
Vóór de inval–van 3 januari tot 27 mei (21 weken)–werd één maal per week een
vrouwenmiddag georganiseerd (21 middagen). Gemiddeld bezochten 10 vrouwen deze
middag. Dat betekent dus 210 bezoeken/deelnames.
Na de inval zijn we er niet in geslaagd de vrouwenmiddag weer op te starten. Dit zal naar
verwachting in 2006 wel weer gebeuren.

Drugspastoraat Onze samenwerking met het Drugspastoraat heeft
ondanks de inval zoveel mogelijk doorgang gevonden.

Basemail-schrijfclub Nieuw in 2005 was de Basemail-schrijfclub,
waarbij bezoekers wekelijks onder aansturing van een van de vaste medewerkers de
gelegenheid kregen aan gedetineerde vrienden en bekenden uit de scène een brief of kaart te
sturen. Doel van deze schrijfclub is het isolement van gedetineerde druggebruikers te
doorbreken en de solidariteit onder druggebruikers te vergroten. Bijkomend voordeel is dat nu
zichtbaar wordt hoeveel druggebruikers er continu opgesloten zijn. Uiteraard had dit project te
leiden van de inval.

Individuele klachtenbemiddeling 63 keer moesten we voor onze
leden/gebruikers in de bres springen en hen ondersteunen bij het indienen en–op correcte en
slagvaardige wijze–behandeld krijgen van een vraag of klacht. Deze service aan onze
leden/gebruikers is van belang om in een aantal gevallen te garanderen dat de behandeling
van hun vragen/klachten naar behoren verloopt en niet op de lange baan wordt geschoven.
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Overzicht klachten
Vraag/klacht-instelling aantal Vraag/klacht/instelling aantal

Opvragen gegevens CJIB 6 x Opvragen ontslagbewijs 1 x
Aanvraag langdurigheidstoeslag 1 x Opvragen dossier/behandelplan 4 x
Aanvragen verblijfsvergunning 1 x Indienen gratieverzoek 1 x
Intrekken volmacht 1 x

Klacht over GGD 10 x Bemiddeling bij GGD 3 x
Aanvraag mentor Support 3 x Bemiddeling inzake Support 2 x
Klacht over Regenboog 10 x Klacht over AMOC 1 x
Bemiddeling woningbouworganisatie 4 x Klacht over Sociale Dienst 4 x
Problemen met Leger des Heils 3 x Klacht over Rosaburg 2 x
Bemiddeling POA 1 x Hulp bij overdracht Jellinek/GGD 1 x

Klacht over mishandeling door politie 3 x Bijstand na mishandeling door politie 1 x

Meeting Point Het principe van Meeting Point is eigenlijk briljant, maar
werkt alleen als gebruikers bereid zijn om–als zij naar hun mening ten onrechte beboet
worden–in beroep te gaan en de procedure tot het eind toe uit te vechten. Helaas bleek geen
van onze leden/gebruikers bereid op die wijze als proefpersoon te dienen.

Dakloos aan de Binnenkant, Amsterdam 2005
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Aandachtsveld: communicatie en voorlichting

Voornemen
Het is en blijft heel erg belangrijk om allerlei mensen en organisaties in onze samenleving te
voeden met informatie vanuit het gebruikerperspectief. Maar al te vaak wordt er over-maar-
zonder gebruikers gepraat, geschreven en beslist. Het naar voren brengen van het
gebruikersperspectief wilden we doen via onze website (www.mdhg.nl), via het Media
Awareness Project (MAP-NL) en Spuit 11, via contacten met media, via voorlichtingen aan
Nederlandse en buitenlandse belangstellenden waaronder de politie, in het bijzonder nieuwe
agenten Amsterdam.

Gerealiseerd

Website en MAP-NL Onze website floreert, al is het een bijna ondoenlijke klus
hem van week tot week actueel te houden. Het Media-Awareness-Project voorziet veel
mensen–hulpverleners, politici, belangenbehartigers - van belangwekkende informatie uit de
media. We voorzagen op deze wijze 130 mensen van actuele informatie. Het betrof 1300
artikelen.

Spuit 11 Spuit 11 kwam in 2005 niet uit. Budgettaire factoren
waren daarbij bepalend. We hebben de ideeën en ingezonden stukken bewaard om in de
eerstvolgende Spuit 11 van 2006 te publiceren.

Media We stonden weer allerlei media–binnenlands en
buitenlands - te woord over allerlei actuele zaken en achtergrondinformatie op met terrein van
druggebruik, drugsbeleid, drugshulpverlening en optreden van politie&justitie ten opzichte
van gebruikers.
Het aantal mediacontacten bedroeg liep weer in de vele tientallen. We noemen enkele
smaakmakende. Russische en Oostenrijkse Tv-stations wilden onze mening weten over het
drugsbeleid. AT5 kwam ons vier maal bevragen over de inval en over onze ideeën over
cocaïneverstrekking. RTV Noord Holland wist ons twee maal te vinden, over
cocaïneverstrekking en heroïneverstrekking. Ook de NCRV diende zich twee maal aan, over
de Basemail-schrijfclub en over daklozen. Verder waren er radioprogramma’s, IKON, RTVN,
Amsterdam FM, die ons uitnodigden onze visie te geven over cocaïne- en heroïneverstrekking
en over gedwongen opname (ISD). En zeker in 20 krantenartikelen konden we onze mening
naar voren brengen over zo ongeveer alles wat met druggebruik en drugsbeleid te maken
heeft.
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Uit: Psy, no 11, 2005

Discussie over de verstrekking van cocaïne onder medisch toezicht.
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Aandachtsveld: interne organisatie

Voornemen
Met ingang van 2005 was onze interne organisatie aangepast (vereenvoudigd), o.a. door het
onderbrengen van de organisatorische en inhoudelijke directiefunctie bij een persoon. Onze
nieuwe directeur, betaalde medewerkers en vrijwilligers togen–gesteund door het bestuur–
gemotiveerd aan het werk. In ons achterhoofd speelde de gedachte ooit te verhuizen naar een
andere–centraal gelegen–locatie in de binnenstad. Wie had durven voorspellen dat de inval
van 27 mei 2005 de aanleiding zou zijn deze verhuizing door te zetten. Daarnaast was het
streven enige groei van ons ledenaantal te bewerkstellingen. En de vraag was of ons 28-jarig
bestaan reden zou geven voor een feestje, al dan niet met een openbare bezinning op het
Amsterdamse drugsbeleid (in een conferentie bijvoorbeeld).

Gerealiseerd
In 2005 was Willemijn Los onze directeur. Fedde Visser, Peter van de Gragt en Rosita
Muntslag waren onze betaalde medewerkers. Zij werkten samen met een tiental vrijwilligers
gestaag door aan al de taken die we onszelf hadden opgelegd. Ondanks de inval en de
onaangename nasleep daarvan hielden zij stand.

We verhuisden naar het Jonas Daniël Meijerplein. Terwijl ons pand na de inval op last van de
gemeente was gesloten en we bizarre discussies hielden wie er wel en niet binnengelaten
mochten worden en onder welke voorwaarden, kwamen we er achter dat het voormalige pand
van Voila/BADT, belangenbehartigers voor dak- en thuislozen, leeg zou komen. Na snelle
actie van ons bestuur en met medewerking van woningbouworganisatie Ymere bleek het
mogelijk dit pand te huren, ondanks bezwaren van Stadsdeel Centrum. Dit stadsdeel is
voorzieningen als de onze–hoe legaal we ook zijn, hoe gewaardeerd we ook worden–liever
kwijt dan rijk, want we passen niet in het beeld van een cosmetisch cleane (nadeel:
bloedeloze) binnenstad.

Ons ledenaantal groeide van 773 naar 816 !!!

28 jaar belangenbehartiging met en voor druggebruikers. Hoewel dit ons inziens zeker een
compliment waard is, lijkt het ons beter een openbare ‘viering’ en een feestje voor onze 
leden/gebruikers te koppelen aan ons 6e lustrum (30 jaar !!!).


