Uw vertrek:
Laat de bungalow in die staat achter, zoals u haar bij uw
binnenkomst zelf graag had aangetroffen. Daarom:
bungalow en inventaris reinigen
beddengoed luchten
geen aan bederf onderhevige etenswaren achterlaten
afvalemmer legen en schoonmaken
vuilnis naar vuilnisdepot afvoeren
doek over deur van koelkast/vriezer leggen om dichtslaan te
voorkomen
inventaris aan de hand van inventarislijst (indien aanwezig)
controleren
breuk en/of vermissing melden aan de
verhuurder
brandblusser binnen hangen
terrasstoelen/tafels e.d. binnen zetten,
tenzij anders afgesproken is
waterkranen goed dichtdraaien
lampen, kookplaten en eventuele andere
verwarmingselementen uitschakelen
Zie voor vergrendelen van ramen, deuren,
hoofdkranen waterleiding en elektra elders
in dit boekje.
Tot slot:
In sommige bungalows ligt een gastenboek, daarin kunt u uw
bevindingen en boodschappen aan de verhuurder kwijt. Is dit niet
aanwezig en wilt u toch iets doorgeven, dan kan dit rechtstreeks
aan uw verhuurder of via uw verhuurbureau.
We hopen dat u een fijne vakantie op Le Mattas zult hebben,
waaraan u met plezier kunt terug denken.
Le Syndicat des Copropriétaires du Mattas
Secr. mw. M. Overes
Suykers acker 171
1965 RG Heemskerk
tel. 0251-244129
e-mail: secretariaat@lemattas.org
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Voorwoord
Dit boekje is bedoeld om enige informatie te geven over het
bungalowpark LE MATTAS,
de reis erheen en het
verblijf ter plaatse.
Allereerst wijzen wij u op
het speciale karakter van
het park. In Le Mattas
bevinden zich 121 privébungalows, die deels aan derden worden verhuurd of ter
beschikking gesteld. Hoewel alle bungalows voldoen aan zekere
eisen, verschillen ze van elkaar qua grootte, ligging, comfort en
inrichting. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze min of
meer over privacy beschikken en royaal in het groen zijn
gesitueerd. Er wordt veel aandacht besteed aan de goede sfeer,
de rust en de veiligheid in het park. Om elke bewoner - eigenaar
of gast - daaraan daadwerkelijk te laten meewerken zijn er met
elkaar afspraken gemaakt, die in een huishoudelijk reglement zijn
vastgelegd.
Ook de voorzieningen op het park zijn op het speciale, niet
commerciële, karakter afgestemd. Er is wèl een conciërge, die
zorg draagt voor collectieve zaken, zoals het zwembad met
kinderbad en de tennisbanen, het begeleiden van het recrea-team
en het toezicht op het sportterrein en die, in geval van nood, kan
optreden. Maar er zijn géén winkels, restaurant, bar, disco of
ander soort vermaak. Daarvoor kan men in de omgeving terecht.
Le Mattas is een park voor de liefhebber van natuur, zon en stilte
(rust). Iedereen wordt dan ook uitdrukkelijk gevraagd eraan mee
te werken dat bewoners elkaar geen overlast bezorgen, zeker
niet na 23.00 uur. Als u denkt dat Le Mattas kan voldoen aan de
eisen die u stelt aan een goede vakantie, dan bent u van harte
welkom.
Le Syndicat des Copropriétaires du Mattas.
Februari 2018
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De reis naar Le Mattas
De afstand Utrecht – ‘’Le
Mattas’’ - Méjannes le Clap is
ca. 1120 km
Route :
Utrecht - Breda - Antwerpen Brussel - Luxemburg - (of
Utrecht - Eindhoven Maastricht - Luik - Luxemburg)
- Metz - Nancy - Toul (péage) Langres - Dijon - Beaune Châlon - Lyon - Vienne (péage) Valence - Montélimar – Bollène
(afslag 19)
Bij Bollène ( afslag 19) verlaat
u de Autoroute du Soleil en
rijdt u naar Pont St. Esprit en
vervolgens naar Bagnols sur Cèze. In Bagnols slaat u, na de brug
over de Cèze, rechtsaf richting Alès.
Na ca. 23 km slaat u rechtsaf richting Lussan, via Malataverne,
langs Lussan, La Lèque naar Méjannes le Clap.
In Méjannes le Clap houdt u rechts aan en laat het centrum van
het plaatsje links liggen. Voorbij het Gemeentehuis (Mairie)
neemt u de eerste weg linksaf naar “Le Hameau du Mattas”.
Na ca. 3 km bent u er en vindt u de ingang van het park aan de
linkerkant van de weg.
Volgt u bovenstaande route, dan moet u tol (péage) betalen.
Betalen met een creditcard is mogelijk en handig.
Wilt u de tol vermijden, dan kunt u de “route national” kiezen.
U heeft dan wel twee reisdagen nodig.

Winkels:
Tussen de middag zijn de meeste winkels gesloten. De Carrefour,
Cora en de Intermarché sluiten niet tussen de middag. Op
zondagmorgen zijn de Carrefour en de Intermarché in St.
Ambroix geopend. De bakker in Méjannes le Clap is op woensdag
gesloten. Brood is dan bij de supermarkt te koop.
Postkantoor:
Tijdens het hoogseizoen is het hulpkantoor in Méjannes enkele
uren geopend. De openingstijden variëren. Het postkantoor is
open van 10.00 – 11.45 uur. Tevens vindt u een postkantoor
(dichtstbijzijnde) in St. Jean de Maruéjols en Lussan.
Banken:
In alle grote plaatsen zijn banken gevestigd. Gewoonlijk zijn die
geopend van 09.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. In de
meeste plaatsen en bij supermarkten kunt u pinnen of “geld uit
de muur” halen.
Bibliotheek:
In de receptie van het park bevindt zich een kleine bibliotheek en
er is een bibliotheek in Méjannes le Clap op het pleintje bij de
kerk, met ook Nederlandse en Engelse boeken.
Kapper:
Er is van donderdag t/m zaterdag een kapster in het dorp.
Op dond. en vrijd. van 09.00 -12.30 en van 14.00 tot 18.00u.
Zaterdags van 09.30 tot 16.00 uur.
Wel reserveren : tel. 0466833160 en contant betalen.
Markten:
Maandag
- Méjannes le Clap
(vanaf juni t/m augustus)
Dinsdag
- St. Ambroix
Woensdag
- Bagnols sur Cèze,Goudargues en
Uzès
Donderdag
- Alès
Vrijdag
- Barjac
Zaterdag
- Uzès en Pont St. Esprit
Zondag (juli en aug.)
- St. Jean de Maruéjols
Dagelijks
- Nîmes.
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Parkinformatie
Klachten en/of storingen

Medische hulp

Voor de goede orde: eventuele klachten over de bungalow en/of
inventaris dient u te richten aan de verhuurder en niet aan de
conciërge van het park.
Bij ernstige storingen, die snel verholpen dienen te worden, kan
de conciërge eventueel bemiddelend optreden.
De bungalow

E.H.B.O. post aanwezig bij de receptie van het park.

Artsen:
Dr. Alquier
Centre village de Lussan
(in Lussan borden volgen met “cabinet medical”)
tel. (0)466815652
Dr. Bastide en Dr. Maille Barjac, rue Vallon Pont d’Arc
tel. (0)466245054
Dr. Gallot
45 rte Nationale, 30430 St Jean de Maruejols
tel. (0) 466245054 of (0)466602598
Of in geval van medisch noodgeval nummer 18 bellen
(GGD/brandweerdienst)
Masseur:
Op afspraak in Méjannes le Clap tel. (0)466821227

Bij uw aankomst en ook uw vertrek zult u enkele handelingen
moeten verrichten. Voor uw gemak treft u een overzicht aan,
hetgeen normaliter op de bungalows van toepassing is. Soms kan
het zo zijn dat dit enigszins afwijkt, vanwege het feit dat de
bungalow verbouwd is.
Toegangsdeur
Deze treft u aan naast de schoorsteen/buitenbarbecue.
*Wanneer de bungalow witte luiken heeft:
Bij aankomst luik(en) ontsluiten.
Bij vertrek luik(en)en afsluiten.
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Kinderartsen:
Dr. Broche
tel. (0)466896297
Dr. Cret
tel. (0)466897092
Tandartsen:
Dr. R. Pelatant
tel. (0)466245171
Dr. S. Martin-Gros
tel. (0)466244571

Bagnols sur Cèze
Bagnols sur Cèze

Barjac
St. Jean de Maruéjols
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Dierenartsen: (maatschap)
Dr. C. Leriverend
Dr. 0. Molko
Dr. S. Golder
te Barjac en St. Ambroix
tel. (0)466245743 en tel. (0)466241091
Urgent: (0)603295963
Afspraak: 09.00 -12.00 uur
Spreekuur: 15.00 – 19.00 uur
Zaterdags tot 12.00 uur
Ambulance:
Denis
St. Ambroix
tel. (0) 466241085 of (0) 466241849
Apotheken:
M. Daublon
St. Jean de Maruéjols
M. Gomez-Chastellan
Goudargues
M. Bérigaud Bertrond
Barjac
Pompiers en Gendarmerie:
Pompiers:
Alarmnummer 18
Gendarmerie Barjac:
tel. (0)466245027 of
Alarmnummer 17 of 112
ANWB steunpunt Lyon:
Dardilly (10 km ten noorden van
Lyon)
tel. 08-05169689
Bij geen bezetting wordt u automatisch doorgeschakeld naar
Den Haag.
Winkels:
In de maanden juli en augustus wordt op de receptie ‘s morgens
van 08.30 - 09.30 uur brood verkocht (maandag-zaterdag). Voor
uw eerste boodschappen kunt u in Méjannes le Clap bij een kleine
supermarkt terecht.
Grote supermarkten zijn te vinden in de omgeving, zoals de Lidl,
Intermarché en de Carrefour in St. Ambroix , de Carrefour in
Uzès en de Cora en Aldi in Alès.
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De aankomst:
Het park
De conciërge en receptioniste van het park zijn telefonisch
bereikbaar onder nummer (0033)(0)466244274.
U dient als huurder door de eigenaar in het bezit van de sleutels
van de bungalow te zijn gesteld. U dient zich wel bij aankomst of
uiterlijk één dag na aankomst bij de receptie te melden.
De openingstijden van de receptie zijn als volgt:
Hoogseizoen (juli en augustus)
Dagelijks (muv zondag): 08.30 – 10.30 en 15.30 – 19.00 uur.
Buiten hoogseizoen (van september t/m juni)
Maandag t/m vrijdag van 18.00 – 19.00 uur.
De conciërge en receptioniste zijn in het weekend vrij. De
receptie wordt dan door een eigenaar (buiten het seizoen) of een
andere vervanger (tijdens de maanden juli en aug.) waargenomen.
Uw bungalow
U bent door de verhuurder of het verhuurbureau voorzien van
een sleutel van de bungalow en met behulp van de plattegrond van
het park op pagina 10/11 kunt u eenvoudig de door u gehuurde
bungalow vinden.
Melden bij de receptie
De verhuurder of het
verhuurbureau heeft u via
Internet gemeld en u heeft
een formulier ontvangen dat
vaak gedeeltelijk is ingevuld. U
dient op dit formulier de nog
ontbrekende gegevens in te
vullen en het aan het begin van
uw verblijf op Mattas bij de receptie in te leveren.
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Restaurants in de omgeving:
Méjannes le Clap
Méjannes le Clap
Méjannes le Clap
Méjannes le Clap
Méjannes le Clap
Lussan
St. Just
Rochegude
Vallérargues
Goudargues
Goudargues
Goudarques
Uzès
St. Paul le Jeune
Potelières
Cornillon
Vlakbij Cornillon
Barjac
Seynes
St.Privat
de Champclos

Rest. La Bonne Humeur tel. 0466245705
Pizzeria, in hoogseizoen tel.0609344661
Cafetaria La Pelle du Clap tel.0651866588
Cafetaria Au Petit Caprice ( wo. gesloten )
Rest. Le Menhir tel.0466857160
Petite Auberge tel. 0466729553
Rest. Le St. Just tel. 0466837202
Pizzeria tel. 0629955159
Rest. Auberge Gardoise tel.04 66727272
Rest. Le Grain du Soleil tel. 0466820643
Rest. La Galantine tel. 0466822239
Rest. Chez Marianne tel.0466393272
Rest. La Taverne tel. 0466224708 e.a.
Rest. Le Moderne (12.00 -15.00 uur) tel.
0475398275
Rest. La Fontaine du Mas tel. 0466540749
Rest. La Vieille Fontaine tel. 0466822056
Rest. Mas Rodières tel. 0466823232
Rest.Delices d’Esplanadetel.0466248959
Rest. La Farigoulette tel. 0466837056
Rest. Le Vieux Clocher tel. 0466544736
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*Wanneer de bungalow bruine luiken heeft:
Bij aankomst luik ontsluiten, daarna deur d.m.v. deurkruk omlaag .
Bij vertrek deur sluiten d.m.v. deurkruk omhoog bewegen, daarna
weer horizontaal en de sleutel omdraaien. Luiken afsluiten.
Water
De hoofdkraan (met rode handle) bevindt zich in een waterput
aan de boegzijde of de achterkant van de bungalow.
Bij aankomst putdeksel verwijderen of openklappen en
hoofdkraan openen. Let op, dat het aftapkraantje is gesloten.
Ook, indien nodig, de tuin (brand)slang aansluiten. Daarna deksel
terugleggen of sluiten.
Bij vertrek hoofdkraan dichtdoen en deksel terugplaatsen of
sluiten.
Pas op! Het kan voorkomen dat slangetjes van de waterput hun
verblijf hebben gemaakt. Gebruik daarom in het donker of bij
onvoldoende licht een zaklantaarn en doe zekerheidshalve
handschoenen aan.
Het is van belang dat u, om doorbranden te voorkomen, eerst
het water aansluit en daarna de elektriciteit.
Elektriciteit
De meterkast
bevindt zich meestal
aan de (binnen)weg,
Met uw auto- of uw
huissleutel kunt u die
openen.
Bij aankomst zwarte
knop indrukken en
indien gewenst door
verhuurder
meterstand noteren.
Bij vertrek rode knop indrukken en indien gewenst meterstand
noteren.
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In de bungalow:
Het zekeringkastje bevindt zich meestal in de muurkast in het
keukengedeelte van de bungalow.
Bij aankomst alle schakelaars of de hoofdschakelaar om- of
aanzetten.
Bij vertrek alle schakelaars uit- of afzetten.
Koelkast/Vriezer:
Bij aankomst stekker in contactdoos (meestal in rechter
keukenkastje).
Bij vertrek stekker uit contactdoos,
ontdooien - schoonmaken en deur open laten staan.
Bij onweer:
Kan de elektriciteit uitvallen. Soms herstelt zich dit vanzelf,
soms dient u in de meterkast aan de (zij- of binnen) weg de
zwarte knop opnieuw in te drukken. Er zijn ook bungalows waarin u
op het zekeringpaneel alleen maar de aardlekschakelaar weer om
moet zetten. Stelt u zich daar ter plaatse tijdig van op de
hoogte. Advies: stekkers van telefoon, tv en satellietontvanger en
laptops uit stopcontact te halen. Handig is een zaklantaarn of
kaarsen bij de hand te hebben.
Ventilatieramen:
Deze, soms voorzien van luiken aan de binnenkant, zijn meestal
aanwezig in het keukengedeelte en in de badkamer van de
bungalow.
Bij aankomst luiken ontgrendelen en de glazen jaloezieën
voorzichtig openen.
Bij vertrek jaloezieën sluiten en luiken vergrendelen.
Uw adres op Le Mattas
Post dient als volgt te worden geadresseerd:
Uw naam :
..........................................................
Le Hameau du Mattas, Route de la Genèse,
Bungalownummer ..................
30430 Méjannes le Clap (Gard), Frankrijk.
6

Enkele bezienswaardigheden:
*L'Aven d'Orgnac
Barjac

mooie druipsteengrot

*Les Gorges de l'Ardèche
Vallon Pont d'Arc

prachtige rivierkloof

*la Roque sur Cèze

schilderachtig dorpje

*La Cascade du Sautadet
Roque sur Cèze

waterval met vele geulen

*Les Concluses
Verfeuil

prachtige rivierkloof

*Le Pont du Gard
Romeins aquaduct
Remoulins

*Uzès

fraai stadje, oudste hertogdom

*Le Guidon du Bouquet hoogste punt (629 m)
Vallérarques
*Bambouseraie
Anduze

exotische bamboetuinen

*Nîmes

levendige “Romeinse"stad
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Gasten:
Voor bewoners van Le Mattas is er een beperkte mogelijkheid om
gasten enkele dagen (buiten het hoogseizoen) onder te brengen in
een gastenverblijf (Studio).
Voor inlichtingen hierover kunt u terecht bij de conciërge en
receptioniste.
Caravans, campers e.d. mogen alleen geplaatst worden op een
daartoe aangewezen parkeerterrein.
Aldaar overnachten is niet toegestaan.
Leidingen:
Gebruik om verstoppingen te voorkomen alleen vloeibaar
wasmiddel. Gebruik geen toiletpapier waarin plastic is verwerkt
en deponeer s.v.p. geen zgn. natte toiletdoekjes in het toilet.
Huisvuil:
Bij de uitgang van het park bevindt zich een vuilnisdepot, waar u
uw vuilnis – gesorteerd - dient te
deponeren. Laat u – vooral ’s nachts – geen
vuilniszakken op het terras staan. Hiermee
voorkomt u dat wilde zwijnen op
strooptocht zich aan de nog eetbare
inhoud te goed doen met achterlating van
een kleine vuilnisbelt!

Brandpreventie:
Het voorkomen van bosbrand geniet de hoogste prioriteit. Het
gebied is het grootste deel van het jaar gortdroog en zeer
brandgevoelig. Bosbrand levert direct gevaar op voor mens, dier
en bebouwing en maakt het gebied voor vele jaren
onaantrekkelijk.
Gooi geen flessen of ander glas in de struiken of het bos, dit kan
werken als brandglas!
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Recreatie:
Op het sportterrein zijn mogelijkheden voor volleybal, basketbal,
voetbal, tafeltennis en jeu-de-boules.

Voor de kleine kinderen is er een (zand) speelterrein met
schommels, klimrek, glijbaan e.d.
Wij wijzen u er op, dat gebruik
van deze faciliteiten voor eigen
risico is.
Voor wat betreft het
autogebruik binnen het park
wordt het zeer op prijs gesteld
wanneer u dit beperkt.
B.v. niet per auto, maar
wandelend naar het sportterrein,
receptie of zwembad.
Recreatie in de omgeving:
De omgeving is uitstekend geschikt voor wandelingen. In de
vrijwel ongerepte natuur zijn, langs veelal dichtbegroeide paden,
wandelroutes uitgezet. Het licht bergachtige “garrique"landschap biedt fraaie vergezichten. Sommige routes voeren
langs kleine grotten, meertjes, hunebedden en plateaus, begroeid
met lavendel, tijm en rozemarijn, en door stille dalen met - in het
voorjaar- een schat aan wilde bloemen. Op de website van Mattas
( www.lemattas.org) staan veel leuke routes, die per auto in de
omgeving kunnen worden afgelegd.
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In het dorp Méjannes le Clap zijn bij de plaatselijke VVV (“Office
du Tourisme", tel. 0466244241) gedetailleerde wandelkaarten
verkrijgbaar, alsmede informatie over paardrijden en culturele
activiteiten in het dorp. Zo ook
over kanovaren op de Cèze, Gardon
en de Ardèche. Binnen een straal
van 30 km zijn enkele golfbanen. De
dichtstbijzijnde is even buiten
Uzès.
Recreatie in de regio:
Het departement Gard grenst aan
de “Provence” en maakt deel uit van
de Lanquedoc-Roussillon. Er
worden veel druiven (voor de wijn)
verbouwd. Je treft er behalve vele
kleine dorpjes ook enkele grote
plaatsen aan, zoals Uzès, Pont St.
Esprit, Bagnols sur Cèze, Alès,
Avignon, Remoulins (Pont du Gard), Nîmes en Orange, waar de
Romeinse invloed nog zichtbaar is. Hoewel vakantie houden een
zaak is van persoonlijke smaak en eigen initiatief, kunnen de
volgende suggesties u wellicht helpen:
Voor tochten in dit gebied is de gele Michelinkaart nr. 80
onmisbaar.
Kaart no. 83 is een goede aanvulling voor tochten in de richting
van de Middellandse Zee.
Veel informatie bevatten ook de groene Michelingidsen 'Vallée du
Rhône', 'Provence’ en 'Causses’.

Post:
De inkomende post wordt in de receptie op naam gesorteerd. U
kunt de post tijdens de openingsuren afhalen.
Voor uitgaande post zijn in het dorp brievenbussen aanwezig.
Voor drinqende boodschappen is de receptie tijdens de
openingsuren telefonisch bereikbaar ( tel. (0033)-(0)466244274.
Daarbuiten kunt u een mededeling inspreken op een
antwoordapparaat.
Slangen:
Attentie:
Laat uw kinderen i.v.m. slangengevaar niet buiten de wegen spelen.
WiFi:
Het is mogelijk om met uw laptop gratis draadloos te internetten
in de omgeving van de receptie. U kunt ook in uw bungalow
internetten door uw pc of laptop te voorzien van een dongel
(heet: clé in het Frans) is b.v. te koop in de SFR/Orange winkel in
Uzès. ( aan de achterzijde van de Carrefour)
Huisregels:
In de bungalow bevindt zich een Huishoudelijk Reglement van Le
Mattas. Hierin staan regels betreffende de veiligheid, de hygiëne
en de rust op het park. Elke bewoner dient van deze regels kennis
te nemen, zich daaraan te houden en zijn eventuele gasten daarop
te wijzen. Onbekendheid met deze regels kan nooit als excuus
gelden. Voor alle zekerheid kunt u bij aanmelding op de receptie
ook nog een exemplaar van het
Huishoudelijk Reglement krijgen.

Evenals in Nederland geldt dat bij bezoeken aan
bezienswaardigheden geen kostbare zaken zichtbaar in de auto
moeten worden achtergelaten.
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Onmisbaar in het
Zuid-Franse klimaat
is een zwembad. In
het park treft u
een zwembad en
een kinderbad aan.
Het zwembad heeft
de maten 20 x 10
meter en is 1.70 m.
diep.
Het ondiepe kinderbad meet 8 x 4 meter.
Bij gebruik van het zwembad zijn allerlei attributen, zoals
banden, opblaasbare beesten, stoelen, parasols e.d. niet
toegestaan. I.v.m. de hygiëne is het verboden met schoenen of
slippers het zwembadperron te betreden. Ligbedden reserveren
d.m.v. “handdoekje leggen” is niet toegestaan.
Royale zonneterrassen met overkappingen completeren de zwemen zonaccommodatie.

Naast het zwembad
liggen twee
tennisbanen. In het
hoogseizoen moet er
voor gebruik van de
tennisbanen bij de
conciërge,
receptioniste of het
recrea-team
gereserveerd worden.

Wees dus uiterst voorzichtig met vuur, niet alleen in en om de
bungalow, maar ook in het park en bos.
Lees de instructies “ Wat te doen bij brand”, die in elke bungalow
aanwezig zijn.
Op meerdere plaatsen in het park vindt u een 'hydrant"
(aansluiting voor brandslangen) en een brandkist met slangen en
blusmateriaal. Bij iedere bungalow hoort een rode brandblusser.
Rode brandblusser:
Bij aankomst buiten ophangen.
Bij vertrek binnen ophangen.
Bij elke bungalow dient de tuinslang het gehele seizoen
aangesloten en bedrijfsklaar te zijn.
Rook niet in het bos en op de paden van het park!
Barbecue:
In de maanden juni t/m september geldt een absoluut verbod
voor het gebruik van open haard en barbecue (een elektrische
barbecue is wel toegestaan).
Om tegemoet te komen aan de wens toch met open vuur te
barbecueën, organiseert de conciërge (alleen in het hoogseizoen)
wekelijks een barbecue op een open plek bij het zwembad, waar
iedereen welkom is.
Nadere bijzonderheden hierover treft u aan op de
informatieborden.
Recreatie op Le Mattas:
In het hoogseizoen is op Le Mattas een aantal weken een recreateam aanwezig, dat de jeugd met allerlei activiteiten bezighoudt.
Het park beschikt over een sportterrein, het zgn. “Terrain de
sport" dat op eigen risico vrij toegankelijk is.
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Le Syndicat des Copropriétaires du Mattas
Februari 2018

30430 MÉJANNES LE CLAP - FRANKRIJK

routebeschrijving - ook op blz. 2
Colofon
E-mail:
Secr.:
Tel. /fax :
Tekst :

secretariaat@lemattas.org
mw. M. Overes
0251-244129
Le Syndicat du Mattas

Lay-out:
Website:

Jolânde Meijer-van Vondel
www.lemattas.org

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.

