Bergen, mei 2017
Beste Lezer,
Voor u ligt een De Fontein zoals u niet van ons gewend
bent.
Op 10 mei jl. hebben wij ontdekt dat het mailadres
defonteinbergen@live.nl is gehackt door internetcriminelen.
Wij hebben kunnen achterhalen dat dit omstreeks 27/28 april is gebeurt. De mails
die vanaf deze datums naar ons zijn verzonden zijn dan ook nooit aangekomen.
Achteraf verklaard dit ook het aantal kopij wat er per mail is ontvangen voor uitgave
nr. 9 van 10 mei jl. zoals u heeft kunnen zien was dit een erg dunnen uitgave. Voor
de uitgave nr. 10 van vandaag hebben wij de mail die ontvangen is niet kunnen
verwerken omdat er andere prioriteiten waren, daarom dit schrijven.
Om verdere problemen te voorkomen zijn wij genoodzaakt geweest om het mailadres defonteinbergen@live.nl per direct te blokkeren en niet meer te gebruiken.
Vanaf heden hebben wij daarom een nieuw mailadres

redactie@defonteinbergen.nl,
hier kunt u uw berichten naar toesturen.
Onze excuses voor al het ongemak. Wij hopen dat alles vanaf nr. 11 weer normaal
zal verlopen. Heeft u nog vragen dan zijn wij telefonisch natuurlijk ook altijd te bereiken tel. 0485-342925.
Vriendelijke groet,
Bestuur De Fontein Bergen
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KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN
Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 27 april a.s. op het redactieadres. Van
Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen.
Bij voorkeur via de e-mail redactie@defonteinbergen.nl
In een envelop kan natuurlijk ook nog steeds. Nu ook op internet
www.defonteinbergen.nl
Fonteintjes uitsluitend contant: 1/3 pagina 5,5 hoog x 13 cm breed € 2,50
1/2 pagina 8,5 hoog x 13 cm breed € 3,50. Indien mogelijk graag per mail. Het bedrag van het gemailde Fonteintje graag in een envelop o.v.v. in de brievenbus doen
op het redactie adres.
Bedrijfs- en onroerend goed advertenties aanleveren in kleur of grijstinten per email
uiterlijk zaterdag 12.00 u. (N.B. Bedrijfsadvertenties worden geplaatst als hier ruimte voor is)
Nieten en vouwen in Den Asseldonk, Jeroen Boschstraat 32, Nieuw Bergen.
1 juni avondploeg 19.00 uur bij verhindering tel. 511580
Heeft u klachten over de bezorging neem dan donderdagmorgen meteen contact
op met Axender verspreidingen in Cuijk. Tel. 0485-319050
Redactie/secretariaat De Fontein: van Baerlestraat 8 5854 BC Nieuw-Bergen
Tel. 0485-342925

De volgende De Fontein verschijnt 7 juni a.s.
Publicaties onder voorbehoud van druk– en typefouten Oplage 2450 ex.

