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Marechaussee Contact is een uitgave van  

Stichting Marechaussee Contact en  

verschijnt tweemaandelijks. 

Aan de inhoud wordt veel zorg besteed,  

echter noch de stichting noch de redactie 

aanvaardt enige aansprakelijkheid voor  

eventuele fouten en/of onvolkomenheden. 

Door derden aangeleverde inhoud geeft niet 

noodzakelijk de mening van de stichting of 

de redactie weer. De redactie behoudt zich 

het recht voor door derden ingezonden  

kopij aan te passen, in te korten, of niet te 

plaatsen.

Voor het overnemen van artikelen,  

gedeelten daarvan en/of foto’s is  

toestemming van de redactie vereist.  

Na verkregen toestemming dienen de bron, 

de artikelkop en de naam van de auteur te 

worden vermeld.

Redactie

Martin Aalbers

Mieke Bloemheuvel (eindredactie)

Rob van Cutsem

Willem Geense

Henk Rijke

Henk Westland (coördinatie & eindredactie)

Aan dit nummer werkten mee

Frans Beerman

Kees Poelma

Contact met de redactie

Postbus 125, 7590 AC Denekamp

t.a.v. Redactie Marechaussee Contact

redactie@marechausseecontact.nl

Wijzigen van adresgegevens / opzeggen

ledensecretaris@marechausseecontact.nl

(zie verder pagina SMC-informatie  

bij administratie en werving)

Vormgeving

Pleun van der Linde,

Content Innovators BV, Den Haag

Druk

Wilco BV, Amersfoort

Aanleveren kopij voor een volgende uitgave

Voor het aanleveren van kopij graag eerst 

contact opnemen met de redactie. 
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Foto omslag: 

2021, Lelystad Airport,  

oefening Quick Identification Team (QIT)

Foto: Mediacentrum Defensie | Christian Schrik

De inhoud van dit nummer van Marechaussee Contact
komt zes maanden na het verschijnen van de papieren
versie beschikbaar op deze webpagina.


