
Hier

‘We durven het roer om 
te gooien voor een veilig, 
mooi en leefbaar 
Kapelle-op-den-Bos.’

KAPELLE IN BEWEGING MET 
GROEN MEE AAN HET STUUR
We horen het al eens in de straten 

of lezen het op sociale media: "Je 

ziet dat Groen aan de macht is!" Je 

zou kunnen denken dat het gaat 

over geitenwollen sokken, 

boterhammen met humus en 

stilstaande auto’s. Gelukkig 

kloppen clichés niet altijd! We zijn 

heel trots dat jullie aan allerlei 

vernieuwingen in onze gemeente 

merken dat Groen mee aan het 

roer staat.

De afgelopen drie  jaar heeft onze 

ploeg, samen met coalitiepartner 

N-VA, al getoond dat ze de moed 

heeft om een nieuwe wind door onze 

gemeente te laten waaien, om 

iedereen gelijke kansen te geven en 

om duurzaam te investeren in een 

leefbare gemeente. Om die doelen te 

realiseren, nemen we niet altijd de 

gemakkelijkste weg, maar wel de 

juiste! De voorbije drie jaar hebben we 

hard gewerkt en tegelijkertijd ook 

gemerkt dat het lokaal beleid een 

tanker is die je niet zomaar kan keren. 

Maar laat dat nu net de sterkte zijn 

van Groen en onze coalitie: we denken 

na over de lange termijn en willen 

veranderingen doorvoeren die de tand 

des tijds doorstaan. Samen met de 

administratie en het management 

maken we plannen voor de toekomst. 

We laten JULLIE thema’s aan bod 

komen en durven het roer om te 

gooien voor een veilig, mooi en 

leefbaar Kapelle- op-den-Bos.

Zo lees je in deze Hier meer over de 

werken die gepland zijn aan de 

Molenstraat en Oudemanstraat, de 

projecten die schepen Ilse Rymenants 

lanceert voor het mentaal welzijn van 

jongeren, de buurtwegen die officieel 

verlegd werden en de vernieuwde 

groendienst. Weer een stapje dichter 

bij onze droomgemeente!

in Kapelle-op-den-Bos

Werken aan de gang!

Jongeren en mentaal welzijn

Vernieuwde groendienst

 © David Van HeckeDe Groene ploeg gaat voluit voor jullie thema's en een mooie 
toekomst voor onze gemeente!
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Lore Mariën
OPENT BINNENKORT EEN VERPAKKINGSVRIJE WINKEL IN ONZE GEMEENTE

Lore Mariën komt uit Brugge, maar woont ondertussen al bijna 20 jaar in onze 

gemeente. Ze werkte de voorbije 20 jaar bij OVAM in Mechelen, maar wil nu zelf 

de handen uit de mouwen steken om aan een beter milieu te werken. 

Daarom wil ze nu een verpakkingsvrije winkel openen in Kapelle-op-den-Bos. 

Een bussel wortelen in een plastic verpakking, champignons in een doosje van 

kunststof, yoghurt in een plastic potje: daar wil Lore komaf mee maken. We zijn 

het al gewoon om een bak bier terug te brengen. Waarom zou dat dan niet 

kunnen voor glazen bokaaltjes voor yoghurt of platte kaas? 

Naast etenswaren in glazen flessen of bokalen focust Lore op de aankoop van 

producten in bulk. Zo koopt ze bv. rijst aan per 50 kilo, zodat de klanten dan in 

de winkel hun eigen zakje/potje/bokaal kunnen vullen via gebruiksvriendelijke 

dispensers. Ook lokale producten zullen aan bod komen: de Kapelse bieren, 

lokale kaasjes, glutenvrije/vegan zoetigheden,… Kapelle heeft zoveel makers, 

waar we trots op mogen zijn! 

Waarom koos Lore voor een verpakkingsvrije winkel in Kapelle-op-den-Bos? 

Ze is trots op ons dorp en wil van onze gemeente een voorloper maken. In veel 

steden zijn er al verpakkingsvrije winkels, maar waarom nog niet in een dorp? 

Lokaal winkelen spaart ons ook nog eens een autorit uit!

De verpakkingsvrije winkel zou het eerste weekend van december openen, in de 

Mechelseweg op de plek waar vroeger het Ganzenbord was. 

Wij gaan zeker een kijkje nemen!

Lore Mariën opent in december een verpakkingsvrije winkel in onze 
gemeente, waar vroeger het Ganzenbord was.

© Wim Vancraeynest
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OPGELET! 
WERKEN AAN DE GANG

Op deze  plek komt langs de Oudemanstraat een nieuw fietspad. © Bruno Keuleers

'Alles weten over de werken 
in onze gemeente? Schrijf je 

dan in voor de nieuwsflash!'

BRUNO KEULEERS
Gemeenteraadsvoorzitter
bruno.keuleers@skynet.be

De komende maanden staat er 

weer heel wat te gebeuren op 

vlak van mobiliteit en openbare 

werken. De werken aan de 

Molenstraat gaan van start, de 

tijdslijn voor de werken in het 

centrum kreeg een update en we 

maken werk van een afgescheiden 

fietspad in de Oudemanstraat.

In oktober 2021 zijn de wegen- en 

rioleringswerken aan de Molenstraat

echt van start gegaan. Met deze 

werken zetten we maximaal in op 

infiltratie en buffering van het 

regenwater. Na afloop van de werken 

zal de Molenstraat uitgerust zijn met 

veilige fietspaden en een nieuwe 

rijweg in asfalt. Meer info over de 

werken, de omleidingen en een 

overzicht van de opeenvolgende 

werffasen vind je op 

www.kapellespreekt.be/

infowerkenmolenstraat.

Ook het Marktplein en de 

Mechelseweg in het centrum 

worden in de toekomst heraangelegd. 

De tijdlijn van deze werken kreeg een 

update: in het najaar van 2021 werken 

we het definitieve ontwerp verder af. 

Nadien worden inwoners opnieuw 

geïnformeerd over de plannen. Als 

richtdatum voor de start van de 

werken mikken we op augustus 2022. 

Het einde van de werken is voorzien 

voor de zomer van 2023. 

Ook de Oudemanstraat krijgt in de 

toekomst een opwaardering. Het deel 

van de Oudemanstraat, vanaf de 

Londerzeelseweg tot aan het paadje 

richting het kasteeldomein, zal 

verbreed worden. Zo kan een apart 

fietspad aangelegd worden en wordt 

fietsen in de Oudemanstraat opnieuw 

wat veiliger en aangenamer. De 

aanleg van het fietspad in de 

Oudemanstraat zal aansluiten op de 

werken voor de verbreding van de 

spoorwegtunnel ter hoogte van de 

Londerzeelseweg en Stuiverstraat.

Om de inwoners van Kapelle-op-den-

Bos beter te informeren over werken 

in onze gemeente, lanceert het lokaal 

bestuur de nieuwsflash: een 

nieuwsbrief met updates over 

(wegen)werken. Met deze 

nieuwsflash kunnen we de inwoners 

snel informeren, ook bij last-minute 

werken of wijzigingen in de 

planningen. Wil je op de hoogte 

blijven? Schrijf je dan binnenkort in 

voor deze nieuwsflash over werken 

op de website van de gemeente!



Met verschillende projecten en 

activiteiten wil schepen Ilse 

Rymenants ervoor zorgen dat 

jongeren en kinderen zich goed in 

hun vel voelen en sterker in hun 

schoenen staan. Warme William 

gaat langs in de lagere scholen, 

Radio Cava houdt halt in onze 

gemeente en met Lokale Helden 

krijgen jongeren een podiumkans. 

Ook zijn er allerlei vormingen 

rond mentaal welzijn. We willen 

jongeren de kans geven om hun 

eigen stempel te drukken op 

activiteiten waarvan zij gelukkig 

worden.

In september ging Warme William, 

die grote blauwe beer, langs bij alle 

lagere scholen in de gemeente. Met 

de hulp van lespakketten werd 

uitgelegd wat Warme William kan 

betekenen voor de kinderen. Een 

Warme William is iemand die écht 

luistert, wat veel kan betekenen voor 

jongeren die zich niet goed in hun vel 

voelen. Je kon het interview met Wim 

Dufraing, peter van Warme William, 

al lezen in het infokanaal. Binnenkort 

kan je dit interview ook als podcast 

beluisteren.

MUZIEK, SPORT EN CREATIVITEIT ALS 
BINDMIDDEL
Daarnaast willen we met een hele 

reeks  bestaande en nieuwe 

activiteiten de jongeren in onze 

HIER

IJVERT VOOR HET MENTAAL 
WELZIJN VAN ONZE JONGEREN

Ilse Rymenants wil dat de jongeren en kinderen in 
onze gemeente zich goed in hun vel voelen.

© David Van Hecke

gemeente bereiken. Daarvoor zetten 

we in op muziek, sport en 

ontmoeting. Zo geven we met 

Lokale Helden een podiumkans aan 

lokaal talent. We reiken een 

publieks- en juryprijs uit en de 

winnaars krijgen opnieuw 

speelkansen in onze gemeente. Voor 

kinderen en jongeren tot 21 jaar komt 

er een wedstrijd om een affiche te 

ontwerpen voor Lokale Helden. Ook 

sport is een belangrijk thema voor 

jongeren. Net zoals de voorbije jaren  

bieden we verschillende 

voordeeltarieven aan voor 

naschoolse sport. Dit jaar zullen we 

ook voor het eerst een skate 

initiatie geven! Met deze activiteiten 

hopen we jongeren te verbinden en te 

versterken. Jongeren krijgen de 

ruimte om een eigen programma uit 

te werken. Zo willen we de jongeren 

meer verbinden met de gemeentelijke 

diensten én met elkaar. Daarnaast 

organiseren we  vormingen voor 

ouders en verenigingen. Zo komen er 

vormingen rond zelfvertrouwen, 

assertiviteit of het verdriet van 

kinderen bij een scheiding. Met deze 

vormingen willen we ouders 

informeren hoe ze bepaalde thema's 

best aanpakken. 

RADIO CAVA
Radio Cava, een initiatief vanuit de 

eerstelijnszone, strijkt binnenkort 

neer in onze gemeente. Radio Cava 

brengt radio voor en door jongeren in 

samenwerking met partners uit 

welzijn, media, cultuur,… 

Jongeren, laat jullie horen!

Schepen Ilse Rymenants

Ilse Rymenants

Schepen van sociaal beleid, 

armoedebestrijding, senioren, 

gezondheidspreventie en gelijke 

kansen. Al 22 jaar actief bij Groen 

KODB, waarvan 21 jaar 

gemeenteraadslid. Onze leading lady 

Bio
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‘Dankjewel aan alle 
vrijwilligers van het 
vaccinatiecentrum!’

CENTRAAL AANMELDSYSTEEM 
VOOR GEMEENTESCHOLEN

Kamperende ouders aan de schoolpoort, scholen waarvan de capaciteit 

op de proef wordt gesteld en scholen die worstelen met alle 

administratieve verplichtingen rond de inschrijving. Dat zijn meer dan 

genoeg redenen om over te schakelen op één centraal en digitaal 

aanmeldsysteem voor alle Kapelse kleuter- en basisscholen. 

De voordelen van een digitaal aanmeldsysteem zijn talrijk. Dit zorgt ervoor dat 

de beschikbare plaatsen op scholen op een objectieve en slimme manier 

worden toegewezen aan de leerlingen. Bovendien vangt dit systeem ook een 

groot deel van de administratieve last op waarmee scholen kampen. 

Één centraal aanmeldsysteem (in de plaats van vijf verschillende) zorgt voor 

meer duidelijkheid voor de ouders. Hoe zal dit systeem de leerlingen dan 

toewijzen? 

KODB IS VACCIN-KOPLOPER

Sinds de komst van de PMD+-zak 

(januari 2021), gooien de 

Kapellenaren maar liefst 4.5 KG 

MINDER RESTAFVAL per inwoner 

in de zwarte restafvalzak. Onze 

inwoners zorgen daarmee voor de 

sterkste daling van de gemeenten 

verbonden aan Intradura. Goed 

bezig, maar toch moeten we nog 

een extra tandje bijsteken om de 

doelstelling te behalen. Je 

afvalberg verkleinen en nog beter 

sorteren is de boodschap! 

Ken je de 'zwangere' buis vol 

affiches aan De Kiem nog? Deze 

buis met asbest werd enkele 

weken geleden professioneel 

verwijderd. Daarmee zetten we 

alweer een stap richting een 

ASBESTVRIJEGEMEENTE! 

Binnenkort (2022) zal het in onze 

gemeente ook mogelijk zijn om 

asbest aan huis te laten ophalen.

Onze gemeente ondertekende het 

LOKAAL KLIMAAT- EN 

ENERGIEPACT! Dit pact zet onze 

gemeente aan om enkele concrete 

klimaat- en energiedoelstellingen 

te behalen, waarbij de focus ligt 

op: vergroening, energie, mobiliteit 

en regenwater.

Op Open Monumentendag (12 

september) werd de nieuwe 

ERFGOEDVERENIGING IN 

RAMSDONK officieel gelanceerd. 

Ramsdonk heeft heel wat 

historisch erfgoed te bieden, en 

dat wil de nieuwe vereniging HeRa 

1132 extra in de kijker zetten. HeRa 

staat voor Historisch Erfgoed 

beleven in Ramsdonk en 1132 is het 

jaar waarin onze gemeente 

officieel gesticht werd. 

YVES ROUSSEAUX
Gemeenteraadslid
rousseaux.yves@gmail.com

HANNE LAMBERTS
Voorzitter Groen KODB
hannelamberts@hotmail.be

De schoolvoorkeur van de ouders 

komt op de eerste plaats. Pas 

wanneer er geen plaats meer is op de 

school, zal het systeem via enkele 

objectieve criteria de plaatsen 

toewijzen. Deze criteria zullen in het 

schooljaar 2021-2022 bepaald worden.

Vroeger gebeurde dit zo: wie zich als 

eerste inschreef, kreeg als eerste een 

plek. Nu zal de aanmelding niet langer 

chronologisch gebeuren, maar zal 

onder meer de afstand van de 

woonplaats tot de school als 

criterium gelden, om te bepalen wie 

de plaats krijgt als de school volzet 

is. Kinderen die dicht bij de school 

wonen, zullen op deze manier meer 

kans maken.  Zo zorgen we ook voor 

echte buurtscholen en versterken we 

de sociale binding in de buurt.

In onze gemeente is maar liefst 

93.3% van de meerderjarige 

bevolking volledig gevaccineerd. 

Daarmee horen we bij de 

koplopers in Vlaanderen wat 

betreft de vaccinatiegraad. Merci 

Kapellenaren!

Van de 65-plussers is zelfs 97% 

volledig gevaccineerd. Ook onze 

jongeren doen het goed in de 

vaccinatie-cijfers: 90% van de 16-17 

jarigen en 84% van de 12-15 jarigen 

kregen al minstens één prik. 

Die hoge vaccinatiegraad danken we 

ook aan de vlotte en professionele 

organisatie van het 

vaccinatiecentrum in Londerzeel. 

Bedankt aan alle vrijwilligers die zich 

belangeloos hebben ingezet om  de 

vaccinatiecampagne vlot te laten 

verlopen. Dankzij jullie kregen we met 

z'n allen zorgeloos onze twee prikjes 

in de arm! 

(Cijfers dateren van september 2021.)
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Ben je een boekenwurm en heb je 

zin in nieuwe lectuur? Een boekje 

lenen of uitlenen aan iemand 

anders? 

Heb je een boek in je boekenkast 

staan dat je beu bent? Zet het dan in 

deze uitleenkast voor boeken. Je 

vindt deze kast langs de Bormstraat. 

Een fijn initiatief van onze inwoners!

1
Kapelle Kermis mocht eindelijk 

weer doorgaan, na een lange 

pauze door corona. De fanfare De 

Vrije Vlaamse Zonen opende de 

kermis feestelijk. En de 

rommelmarkt was een groot 

succes. 

Het mooie weer lokte op zondag heel 

wat mensen naar de kermis. En ook 

wij waren van de partij. Het was fijn 

om jullie terug te zien!

2 De afgelopen maanden 

vergaderden we met Groen 

Kapelle-op-den-Bos talloze keren  

vanachter onze laptop. Deze 

zomer konden we eindelijk weer 

samenkomen om te vergaderen. 

En  dat harde werk mag ook eens 

op de foto. 

Vergaderen in het avondzonnetje, met 

de Jan Bogaertsbrug op de 

achtergrond en een drankje  bij de 

hand: dat hadden wegemist.

3

Sinds deze zomer kan je fietsen 

langs het water op de Oostdijk, 

vanaf de Haaksdonkweg tot aan 

de sluis. Een prachtig fietspad 

waar je veilig kan fietsen en 

gemakkelijk elkaar kan kruisen. 

Verkende jij dit nieuwe fietspad 

ook al?  

4
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 TRAGE WEGEN ZIJN 
BESCHERMD

Ronan Christiaens bij buurtweg 12 langs de buitenzijde van het 
kasteeldomein.

© Hanne Lamberts

'Dankzij het officieel 
verleggen zijn deze 

buurtwegen nu beschermd’

RONAN CHRISTIAENS
Trage wegen-expert
ronan.christiaens@gmail.com

Tijdens de coronapandemie 

trokken we allemaal onze 

wandelschoenen weer aan om het 

hoofd leeg te maken. Vele 

Kapellenaren verkenden onze 

mooie trage wegen en 

(her)ontdekten zo de eigen 

gemeente. De coronacrisis zette 

het belang van de trage wegen 

nog maar eens in de verf. 

Buurtwegen nr. 12, 22, 33 en 77 zijn 

nu officieel verlegd, waardoor ze 

vanaf nu beschermd zijn.

Een aantal van deze buurtwegen 

werden tijdens vorige bestuurs-

perioden al verlegd, maar die 

verleggingen werden nooit officieel 

gemaakt. Zo konden er problemen 

ontstaan als de gronden waarover de 

buurtweg loopt van eigenaar zouden 

veranderen. Groen heeft er altijd voor 

geijverd om de buurtwegen te 

beschermen. Onze coalitie heeft er nu 

voor gezorgd dat  de verlegde   

buurtwegen eindelijk officieel zijn.

Over welke buurtwegen gaat het?

Buurtweg 10 werd gedeeltelijk 

afgeschaft, buurtwegen 12, 22, 33 en 

77 werden verlegd. 

Buurtweg 12 liep vroeger dwars over 

het kasteeldomein in Ramsdonk en 

bewandel je vanaf nu officieel aan de 

buitenzijde van dit domein. Ter hoogte 

van ’t Leireken vind je de verlegde 

buurtweg 22. Een stuk van buurtweg 

33, vanaf de voetbalkantine naar de 

Londerzeelseweg, liep dwars door 

huizen. Dit stuk wordt nu verlegd, 

zodat je vanaf nu wel van het 

voetbalveld van FC Ramsdonk naar 

de Londerzeelseweg kan wandelen 

op een trage weg. Buurtweg 10 is de 

Espenbosweg, die liep vanaf de 

Viandoo richting de spoorweg en 

onder de spoortunnel. Daar is de weg 

nu gedeeltelijk afgeschaft. Ten zuiden 

van de spoorweg loopt buurtweg 10 

wel nog verder tot de Hogerheistraat. 

Buurtweg 77 ligt in Nieuwenrode en 

loopt langs De Smedt Beton.

Hierdoor kregen deze buurtwegen een 

volwaardig karakter en zijn ze vanaf 

nu beschermd. Meer weten? Neem 

dan een kijkje op onze website of die 

van de gemeente.
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'Meld je aan als vrijwilliger op 
het platform Give a Day of via 
het Sociaal Huis'

VERNIEUWDE 
GROENDIENST

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

ILSE RYMENANTS
Schepen van sociaal beleid
ilse.rymenants@kapelle-op-den-
bos.be

Sinds het verbod op het gebruik van onkruidverdelgers is het beheer van 

bermen, begraafplaatsen, grasperkjes en trage wegen een zeer zware klus. 

De gemeentelijke diensten en haar partners doen wat ze kunnen om alles 

netjes te houden. Maar deze kletsnatte zomer heeft ons geleerd dat het 

onkruid zeer snel groeit. Handen schoten tekort om het openbaar domein in 

onze gemeente overal netjes te houden. 

Natuurlijk is ook jullie dat niet ontgaan. Ook Groen Kapelle-op-den-Bos kreeg 

heel wat bezorgde mailtjes en telefoontjes over het groenonderhoud. 

Sommigen dachten zelfs dat Groen eigenhandig had beslist om het gras en 

onkruid weelderig te laten groeien in de gemeente. Niets is minder waar! 

EIGEN GROENDIENST
De volgende jaren zal onze coalitie verschillende projecten realiseren  om de 

veiligheid en het comfort van de zachte weggebruiker te verhogen. Telkens 

zetten we bij deze projecten in op ontharding en vergroening. Een duurzame 

keuze, waarbij groenbeheer nóg belangrijker wordt. Daarom heeft het lokaal 

bestuur ondertussen beslist om het groenonderhoud vanaf 2022 opnieuw 

meer in eigen handen te nemen, met een eigen uitgebreide groendienst. De 

uitbesteding aan externe partners zullen we  zoveel mogelijk stopzetten. Zo 

kunnen we  sneller reageren en het hele jaar door inzetten op groenonderhoud.

We merken dat sommige inwoners zelf de handen uit de mouwen willen 

steken. Wil je vrijwilliger worden bij de gemeente en de groendienst een handje 

helpen? Lees meer over vrijwilliger worden in het artikel hieronder.

Heb je wat vrije tijd over en ben je 

op zoek naar een zinvolle 

bezigheid? Of heb je gewoon zin 

om de handen uit de mouwen te 

steken? Je kan je dan misschien 

aanmelden als vrijwilliger bij de 

gemeente.

Ronan Christiaens is al jaren 

Mooimaker in onze gemeente en trekt 

er regelmatig op uit om de straten 

weer zwerfvuil-vrij te maken. Sinds 

september is Ronan ook vrijwilliger bij 

de technische dienst en helpt hij mee 

om de begraafplaats proper te 

houden. 

Zin om vrijwilligers als Ronan te 

helpen? Meld je dan ook aan als 

vrijwilliger in Kapelle-op-den-Bos! Op 

het vrijwilligersplatform 'Give a day' 

kan je ontdekken voor welke 

activiteiten we vrijwilligers zoeken in 

Kapelle-op-den-Bos. Je kan je 

inzetten voor de technische dienst, 

maar je kan je bijvoorbeeld ook 

aanmelden als huiswerk-

begeleid(st)er. Soms zoeken we 

vrijwiilligers voor evenmenten die 

onze gemeente organiseert. Er kan 

ook samen met de vrijwilliger 

gezocht worden naar vrijwilligers-

werk dat aansluit bij zijn of haar 

interesse. 

Is je nieuwsgierigheid gewekt? Meld 

je dan aan via het vrijwilligers-

platform ‘Give a day’ of neem contact 

op met het Sociaal Huis (015 71 92 10). 

Hier kan je terecht met al je vragen 

over vrijwilligerswerk bij Bryan 

Verschueren (coördinator 

vrijwilligerswerk).

De vergroening in onze gemeente vraagt ook meer 
onderhoud. Daarom komt er een eigen groendienst!

© Hanne Lamberts



 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Kapelle-op-den-Bos lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE 

LAATSTE NIEUWJTES UIT ONZE 
GEMEENTE? 

Volg ons dan zeker op Facebook en Instagram! Via onze sociale media 
kunnen we snel communiceren over al het (politieke) nieuws in Kapelle-

op-den-Bos. 

Niet thuis op sociale media? Check dan af en toe onze website
www.groenkapelleopdenbos.be!

Zin om je meer actief in te zetten voor Groen, maar geen 
idee hoe? Contacteer ons via groenkodb@gmail.com 

of sociale media!

Groen Kapelle-op-den-Bos

Hanne Lamberts

René Swaelusstraat 12

1880 Kapelle-op-den-Bos

04 72 62 23 23

groenkodb@gmail.com

www.groenkapelleopdenbos.be 

     www.facebook.com/groenKODB

Verantwoordelijke uitgever: Hanne Lamberts,
René Swaelusstraat 12, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.


