
Hier

Ben je benieuwd naar 
ons? Nu waait er een 
frisse wind door 
Affligem...

GROEN AFFLIGEM GAAT VOOR 
POSITIEVE, ANDERE POLITIEK
Groen Affligem komt bij de 
komende 
gemeenteraadsverkiezingen op 14 
oktober voor het eerst op met een 
eigen lijst. In dit krantje kan je 
alvast kennismaken met de 
thema’s die wij voor onze 
gemeente belangrijk vinden en 
graag willen verwezenlijken.

Ten eerste wil Groen Affligem een 
positieve en andere politiek 
uitdragen, waarin  alle burgers meer 
dan welkom zijn. Open vergaderingen 
zorgen voor inspraak en 

samenwerking tussen de inwoners; 
het welzijn van mens en natuur staan 
voorop. Groen Affligem ijvert voor een 
langetermijnvisie wat mobiliteit 
betreft. Het wil hiervoor op een 
transparante manier zowel 
specialisten raadplegen als inspraak 
verlenen aan alle inwoners! Maar ook 
wonen is nauw verbonden met onze 
mobiliteit. Door de nabijheid en 
‘snelle’ bereikbaarheid van Brussel 
swingen de grond- en woningprijzen 
in Affligem de pan uit. Daarom 
verhuizen heel wat jonge gezinnen 
naar goedkopere gebieden. Er is dus 

handenvol werk aan een Affligem 
voor iederéén!

Ook het klimaat blijft een heet 
hangijzer. Terwijl onze naburige 
gemeenten een  klimaatplan 
ontwikkelden door in te tekenen op 
het Burgemeestersconvenant, staat 
Affligem op dit vlak nog nergens. Dat 
is een belangrijk werkpunt in het 
programma van Groen Affligem. 
Intussen neemt het aantal inwoners 
in onze gemeente toe. Met Groen 
Affligem willen we aandacht voor 
jong en oud versterken, wat ook de 

afkomst is. Daarom moet het 
gemeentelijk beleid niet alleen zorgen 
voor sociale, maar ook integrerende 
maatregelen voor élke 
maatschappelijke groep.

Wens je meer informatie over het 
programma van Groen Affligem of heb 
je suggesties? Laat het ons zeker 
weten! Wil je op één of andere manier 
graag meewerken? Je bent van harte 
welkom!

Dimitri Timbremont

in Affligem

Ontwar de mobiliteitsknoop

Welvaart én welzijn

Hoe vuil is jouw lucht? Wij meten!
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HIER

SAMEN VOOR EEN VLOT EN 
VEILIG VERKEER

De verkeersknoop bij een van de scholen in het centrum van 
Affligem

© Hil D'Haese

Affligem wordt geteisterd door 

verkeersstromen van buitenaf,  

zowel via een drukke steenweg 

als een oprit naar de E40. Het 

blijft niet gespaard van fileleed en 

onveilige verkeerssituaties. Onze 

dorpskernen zijn intussen zo 

overbelast dat ingrijpen absoluut 

noodzakelijk is! 

Voor Groen Affligem moet de aanpak 

van mobiliteitsuitdagingen ten eerste 

professioneler. Een mobiliteits-

ambtenaar, gesteund door een 

evenwichtige mobiliteitsraad, kan 

concrete voorstellen uitwerken en 

expertise bijeenbrengen. Ook moet de 

gemeente een beroep durven te doen 

op middelen van een hoger niveau. 

Daar liggen geschikte oplossingen 

vaak al klaar, mét wetenschappelijk 

onderbouwde data. Zo lopen we niet 

alleen minder subsidies mis, maar 

kunnen we in samenspraak met onze 

inwoners ingrijpende veranderingen 

verantwoord doorvoeren. Groen 

Affligem vindt ook in dit domein 

inspraak cruciaal.

Verder ziet onze partij een oplossing 

in het sturen van verkeersstromen 

met daarin voor elke weggebruiker 

een aangepaste plaats op de weg. 

Zeker kwetsbare weggebruikers 

moeten zichtbaarheid krijgen. Daarom 

zijn veilige voet- en fietspaden een 

must, zeker  in de dorpscentra en op 

verbindings-wegen naar scholen, 

stations en dienstencentra. Naast 

goed onderhouden trage wegen kun 

je ook fietsstraten aanleggen. Veilige 

fietspaden zorgen trouwens voor 

meer fietsers en dus minder files en 

parkeerdruk. Zo kan Affligem met zijn 

drie dorpskernen een heuse fiets- en 

wandelgemeente worden. Maar 

Groen Affligem ziet ook de nood aan 

extra openbaar vervoer mét 

voldoende fietsstallingen! 

Omdat auto’s nog altijd het meest 

gebruikte vervoersmiddel zijn, kunnen 

(gedeeltelijke) eenrichtingsstraten 

bijv. de Ternatsestraat, de Fossel- en 

Kerkstraat of de Potaardestraat het 

verkeer al vlotter laten verlopen. Ook 

een slim aangelegde zone 30 kan 

leiden tot minder files! Ten slotte wil 

Groen Affligem nauw samenwerken 

met de buurgemeenten voor o.a. 

fietspaden en parkeerbeleid. Voor ons 

zijn de belangen van weggebruikers 

niet aan elkaar tegengesteld, maar 

gemeenschappelijk…

‘Zo kan Affligem een heuse
fiets- en wandelgemeente

worden.’

JEROEN TRAPPERS
secretaris Groen Affligem
jeroen.trappers@gmail.com
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WELVAART ÉN WELZIJN…

Groen Affligem wil een Sociaal Huis waarin iedereen telefonisch of 
digitaal met elk probleem terecht kan. Daarnaast komt het op voor 
gezinnen en wil het verdoken armoede verhelpen. Elk kind heeft 
immers recht op de best mogelijke thuis. 

Onze aandacht gaat ook naar moeilijk bereikbare groepen, alleenstaanden en 
éénoudergezinnen. Inzetten op bijscholingskansen speelt hierbij een 
belangrijke rol en komt de tewerkstelling ten goede. Als opstapje kan de 
gemeente werkzoekenden een gratis fiets aanbieden, waarvoor ze enkel een 
kleine waarborg betalen.

Maar Groen Affligem wil meer. Omdat kinderen en jongeren onze toekomst 
vormen, is kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang een ‘must’. Bovendien 
wil het hen ruimte bieden om te leven, op te groeien en zich te ontwikkelen, 
zowel fysiek, mentaal als cultureel. Dat betekent niet enkel voldoende 
openbare groene ruimte en speeltuintjes, maar ook een ruime samenwerking 
met de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Kwetsbare jongeren willen we 

HOEZO, KLIMAATVERANDERING

DIE VIEZE LUCHT TOCH!
‘Hoe vuil is de lucht in je straat?’ 
Belangrijke voor iedereen, want 
30% van het fijn stof komt van 
het verwarmen met hout en 21% 
van het verkeer. We zijn dus niet 
alleen mee verantwoordelijk, maar 
dragen er ook de gevolgen van 
zoals longkwalen en hart- en 
vaatziekten. Hoog tijd voor actie! 
Meten is weten. Daarom neemt 
ook Groen Affligem deel aan een 
meetactie rond fijn stof in 
Affligem met metingen over heel 
Vlaams-Brabant en de Brusselse 
Rand. Die zijn gestart in maart en 
nog volop bezig. We houden je 
zeker op de hoogte! 

PLUKKABOUTERS
Groen Affligem wil met het project 
Plukkabouters kinderen warm 
maken voor tuinieren en gezonde 
voeding. Door een kleine moes-, 
pluk- of snoeptuin in de buurt van 
de school leert elk kind waar eten 
vandaan komt. Groen Affligem 
reikt kinderen zo drie elementen 
aan waar ze dol op zijn: aarde, 
buitenlucht  en een gezonde 
snack. Ze tuinieren niet alleen, 
maar zien hun planten groeien en 
oogsten zelf. Welk kind lust nu 
geen zelfgekweekte groeten en 
fruit?

FAIR TRADE
Groen Affligem juicht eerlijke 
wereldhandel toe. Ook Affligem 
behaalde met de flinke 
inspanningen van de GROS 
(Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamen-werking), in 
2012 de titel Fair Trade-gemeente. 
Groen Affligem hoopt dat onze 
gemeente ook echt inzet op 
eerlijke handel en zelf het goede 
voorbeeld geeft aan haar burgers. 
Het consequent gebruik van Fair 
Trade-producten op gemeentelijke 
activiteiten en binnen de eigen 
administratie is een eerste stap. 
Maar de subsidies voor GROS-
projecten mogen hoger!

HIL D'HAESE
Onafhankelijke kandidaat
hil.dhaese@gmail.com

DIMITRI TIMBREMONT
Voorzitter Groen Affligem
dimitri.timbremont@gmail.com

preventief helpen, zodat ook zij zich 
tot zelfverzekerde volwassenen 
kunnen ontwikkelen. 

Ten slotte koestert Groen Affligem 
haar senioren. Zij blijven liefst zo lang 
mogelijk thuis wonen. Dat kan door 
duidelijke informatie rond het 
(gemeentelijk) aanbod en met de hulp 
van diverse instanties, vrijwilligers en 
mantelzorgers. Ook straten en 
pleinen moeten voor hen makkelijk 
toegankelijk zijn. Zo kunnen ze zich in 
onze gemeenschap verder actief 
inzetten. Door buurtgericht werken 
en spontane solidariteit kan 
vereenzaming van onze senioren voor 
een groot deel worden voorkomen. 
Toch is ook betaalbare en 
kwaliteitsvolle opvang in het WZC 
Van Lierde noodzakelijk als het thuis 
niet langer lukt.  

Zo wordt Affligem een gemeente 
waarin het fijn leven wordt voor alle 
kinderen en jongeren, voor alle 
gezinnen, voor iedereen!

Ook Affligem kan niet ontsnappen 
aan de CO2-productie. Een groot deel 
hiervan komt immers van onze 
huishoudelijke activiteiten zoals 
verwarming én ons te drukke verkeer. 
Toch kunnen we hier samen heel wat 
aan doen. Daarom is het belangrijk 
dat de gemeente Affligem haar 
bewoners informeert, motiveert én 
helpt om milieuvriendelijker te gaan 
leven. Zelf vervult ze hierin een 
voorbeeldfunctie.  

Naburige gemeenten zoals Aalst, 
Liedekerke, Ternat, Asse, Opwijk en 
Merchtem ontwikkelden al een 
klimaatactieplan met de hulp van het 
Burgemeestersconvenant. Dit 
actieplan bestaat al sinds 2011. 
Hoewel steeds meer gemeenten in en 
buiten Vlaanderen hier volop gebruik 
van maken, aarzelt Affligem. Recent 
werd hierover eindelijk een 
informatieavond georganiseerd, toch 

eerder op de valreep van de 
legislatuur...
Voor Groen Affligem mag onze 
gemeente niet langer achterop hinken 
en moet ze haar rol in het beheersen 
van de klimaatverandering dringend 
opnemen. Daarom eisen wij dat ook 
Affligem onmiddellijk intekent op het 
Burgemeestersconvenant.

Traag, trager…
In 2016 startte de gemeente Affligem 
vol enthousiasme met haar inwoners 
aan het in kaart brengen van haar 
trage wegen. De slotvergadering 
werd  uitgesteld. Intussen lijkt dit 
initiatief te stranden. Groen Affligem 
wil extra aandacht voor deze gezel-
lige wegjes en steegjes. Via een 
uitgekiend netwerk en het brood-
nodige onderhoud bieden trage 
wegen een veilig alternatief voor 
voetgangers en fietsers, waaronder 
heel wat schoolkinderen…



GROEN

Ben jij het slechte nieuws soms ook beu? Klimaatverandering, 
globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur ... ‘Op elk van die 
uitdagingen geven miljoenen doeners over de hele wereld elke dag een 
antwoord’, zegt voorzitster Meyrem Almaci overtuigd. ‘Overal staan 
mensen op om hun stem te laten horen. Hun roep voor een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere toekomst klinkt steeds luider. Het is tijd voor 
échte verandering.’

Wij werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en niemand 
uit de boot valt’, gaat ze verder. ‘Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt 
of hoe je eruitziet. Discriminatie pakt toekomstkansen af. Het kan menselijker: 
praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt hebben hun nut al bewezen.’

Eerlijke kansen voor iedereen, dat begint natuurlijk al op de schoolbanken. 
‘De regering heeft geprobeerd stappen te zetten in de goede richting’, weet 
Meyrem. ‘Maar als puntje bij paaltje komt, krijgen leerkrachten er alleen 
maar taken bij. Het water staat hen al aan de lippen! Wij investeren in onze 

MENSELIJKER. EERLIJKER. GEZONDER.

leerkrachten en leerlingen, zodat kinderen met gelijke kansen aan de startlijn 
van het leven verschijnen.’

Maar waar onze kinderen zo mogelijk nog meer nood aan hebben, is schone 
lucht. ‘Vlaanderen is de stoflong van Europa. Kinderen en ouderen zijn 
de eerste slachtoffers. Gezonde lucht is een recht van iedereen. Daarom 
vervangen we de wirwar aan lage-emissiezones door één duidelijk plan voor 
schone lucht. We weren vervuilende voertuigen en stimuleren deelwagens, 
openbaar vervoer en fietsen.’

Bouw samen met de 10.000 doeners van Groen aan een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere samenleving.  
Doe mee op www.groen.be/doemee

© ID/Bas BogaertsVoorzitster Meyrem Almaci



GROEN

Terwijl de regering-Michel de mond vol heeft van jobs, jobs jobs, blijft 
ze onzekerheid zaaien over de kernuitstap. ‘Nochtans kan een switch 
van kernenergie naar duurzame energie meer dan 65.000 nieuwe jobs 
opleveren’, vertelt federaal fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar door al 
het gekibbel blijven investeringen uit. Wij maken wél keuzes: tegen 
2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie.’

De Belgische kerncentrales behoren 
tot de oudste ter wereld. ‘Het is echt 
niet verantwoord ze nog langer open 
te houden’, vindt Kristof. ‘Onze buur-
landen beginnen zich terecht zorgen 
te maken. De kerncentrales moeten 
dicht tegen 2025. Zo draaien we tegen 
2050 van de Hoge Venen tot de kust 
op wind en zon.’

Maar kunnen we zo wel voldoende 
stroom produceren? ‘Absoluut’, 
verzekert Kristof. ‘De kernlobby is 
supermachtig, maar hun bangmakerij 

is ongegrond. Verschillende onafhan-
kelijke studies hebben al aangetoond 
dat de overstap naar hernieuwbare 
energie perfect haalbaar is als we de 
juiste keuzes maken. Bovendien is het 
de enige manier om onze elektrici-
teitsfactuur ook op termijn betaalbaar 
te houden.’

Ontdek ons energieplan 
en teken de petitie op  
www.groen.be/energie

SCHONE ENERGIE= 
JOBS, JOBS, JOBS

Veilig oversteken is topprioriteit:  
kruispunten maken we conflictvrij.

2

We investeren fors in infrastructuur voor voetgangers 
 en fietsers. Een inhaalbeweging is broodnodig.

3

Vrachtverkeer in de buurt van scholen is waanzin. 
Het Vlaams vrachtroutenetwerk leidt zwaar verkeer 

weg van dorpskernen en scholen.

4

Het verklikken van controles, via apps of de radio,  
wordt verboden.

5

De rijopleiding focust te veel op de auto: we gaan 
naar een brede mobiliteitsopleiding.

© ID/Bas BogaertsVlaams fractieleider Björn Rzoska

DE WEG NAAR VEILIGER VERKEER
Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen: 
het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met 700 dodelijke 
verkeersslachtoffers per jaar ligt onze kans om te sterven 
in het verkeer echter dubbel zo hoog als in Nederland. 
Met deze voorstellen gaan we naar nul tegen 2050.

‘Met ons verkeersveiligheids-
plan kan jong en oud 
binnenkort weer met een 
gerust hart de straat op’
 BJÖRN RZOSKA, Vlaams fractieleider

Bekijk en deel onze video op www.groen.be/vlotenveilig

© ID/Bas BogaertsFederaal fractieleider Kristof Calvo
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ACE PACKAGING IS 
KLIMAATAMBASSADEUR

Elk jaar roepen de provincie Vlaams-

Brabant en VOKA een bedrijf uit tot 

klimaatambassadeur. Met deze 

wedstrijd worden ondernemers 

gestimuleerd om de CO2-uitstoot van 

hun bedrijf te beperken. Na een online 

stemcampagne riep provinciaal 

gedeputeerde Tie Roefs (Groen) ACE 

Packaging uit Diest uit tot nieuwe 

klimaatambassadeur. 

Het bedrijf produceert broodzakken 

en kommetjes voor salades. Alle 

zakken worden gemaakt met een 

coating op basis van natuurlijke 

grondstoffen - in plaats van aardolie - 

en watergebonden lijmen. Hierdoor 

zijn de papieren zakken helemaal 

recycleerbaar; het merendeel is zelfs 

composteerbaar. 

 

ACE Packaging werd gesticht in 1946 

en wordt nu geleid door de derde 

generatie. De firma telt een 400-tal 

klanten, waaronder alle vestigingen 

van Lidl in Frankrijk. Het produceert 

ongeveer 75% van alle broodzakken 

in België. In Diest telt het bedrijf 135 

werknemers. 

ZIEKE KINDEREN 
BEZOEKEN MUSEUM 
MET VIRTUELE BRIL
Negen kinderen van 11 en 12 jaar 

maakten zelf 360° video-opnames 

in Museum M in Leuven. Daardoor 

kunnen leeftijdsgenoten in het 

Kinderziekenhuis voortaan met 

een virtual reality bril de 

museumcollectie bewonderen, 

zonder het ziekenhuis te verlaten. 

Volgens bezielster Iwona Pom van 

de vzw Leitmotif, gaan jongeren 

niet zo vaak naar musea omdat ze 

nieuwe communicatiekanalen 

gewoon zijn: “Ze verwachten 

interactie met de collectie en  

willen het verhaal mee schrijven." 

Voor gedeputeerde Tie Roefs 

illustreert dit initiatief hoe 

technologie sociaal relevant kan 

zijn. Ze draagt het project een 

warm hart toe en maakte er 2.800 

euro voor vrij. 

GRENZEN AAN DE GROEI VAN DE LUCHTHAVEN

De luchthavenuitbater wil baan 25L en de bijhorende taxiweg verlengen om de 
capaciteit van vluchten in het piekuur op te drijven. Heel wat Vlaams-
Brabanders liggen – letterlijk en figuurlijk – wakker van die plannen. In het 
maximale scenario worden 22 huizen onteigend en 95 hectare grond ingepalmd. 
De buren krijgen een 18 meter hoge muur in de tuin en toch verdubbelt bij hen de 
geluidsoverlast. 
 
De provincie Vlaams-Brabant wil tegen 2040 klimaatneutraal worden. Dat komt 
neer op een daling van alle klimaatgassen met 80 tot 90%. Maar hoe verzoenen 
we die ambitie met een groeiscenario voor de luchthaven? Volgens de meest 
conservatieve inschatting doet de uitbreiding van de luchtvaartactiviteiten de 
CO2-uitstoot met de helft stijgen ten opzichte van 2015. De inspanningen die 
Brussels Airport Company vandaag doet om de uitstoot te beperken, worden 
helemaal teniet gedaan. In het buitenland gaat men daar anders mee om. Zo 
mag Stockholm-Arlanda alleen bijkomende vluchten aantrekken mits de totale 
CO2--uitstoot daalt. Dat dwingt de luchthaven zuinigere toestellen aan te 
trekken en de uitstoot van grondmobiliteit in te perken. Waarom geen CO2-
plafond voor alle Belgische luchthavens?
 
Maar het draagvlak voor de luchthaven valt of staat natuurlijk vooral met de 
geluidshinder. Minstens de nachtrust van de omwonenden moet verzekerd zijn. 
Als de Vlaamse regering het draagvlak voor onze nationale luchthaven wil 
behouden, moet ze samen met het Brussels gewest een daadkrachtig 
geluidsactieplan opstellen met significant strengere normen. Tegelijk moet ze 
werk maken van een degelijke ruimtelijke planning en isolatieprogramma’s met 
premies voor de benadeelden. Tot slot is er nood aan een volwaardig 
overlegorgaan waarin de luchthavenuitbater de dialoog aangaat met de burgers 
en lokale besturen over lawaai, luchtverontreiniging, mobiliteit... Daar heeft 
iedereen baat bij, ook de luchthaven zelf.
 
Lees de volledige blog op tieroefs.wordpress.com

REGIONAAL

Tie Roefs, provinciaal gedeputeerde 

© vzw Leitmotif & SWOON
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Facebook enquête

Groen Affligem wil inspraak 

verankeren in zijn beleid. Daarom is al 

een tijdje een enquête voorzien op 

appmi.re/groen om ook jouw mening 

te kennen. Je vindt er enkele 

stellingen over thema’s die ook voor 

jou belangrijk zijn. Die kan je 

beoordelen en je eigen opmerkingen 

of ideeën toevoegen. De feedback die 

tot hiertoe was niet alleen boeiend en 

interessant, maar zit intussen in ons 

programma verwerkt. 

1
De eenzaamste paal in Affligem

Er was eens een laadpaal voor 

elektrische wagens. Blakend van 

schone elektrische energie werd hij in 

2017 met fierheid aangekondigd en 

geplant in Affligemse grond, maar … 

vaak eenzaam achtergelaten.

Groen Affligem hoopt dat veel 

openbare en private gebruikers in de 

nabije toekomst toch de elektrische 

stap zullen zetten. Zo zal deze 

eenzaamste paal snel gezelschap 

krijgen...

2 Superdiversiteit als realiteit

Het aantal mensen van buitenlandse 

herkomst stijgt... Superdiversiteit is 

duidelijk een realiteit geworden. 

Daarmee moeten we als samenleving 

leren omgaan. Diversiteitsbeleid is 

dus een bewuste en 

toekomstgerichte keuze. Het 

betekent zowel een uitdaging als een 

kans. Groen Affligem wil dat het 

gemeentelijk beleid hieraan meer 

aandacht én geld besteedt. Daarom 

pleit het voor het inschakelen van 

een diversiteitsambtenaar.

3

 In oktober 2018 kunnen ook niet-

Belgische inwoners die al drie jaar in 

Affligem wonen opnieuw hun stem 

uitbrengen. In 2012 deden maar 39 

(van de 410) dat. Als we werk maken 

van meer gerichte informatie, kunnen 

we ook deze inwoners dichter 

betrekken bij het beleid.

4



Doeners uit Affligem 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.

WONEN
De gemeente kan flink wegen op een aantal belangrijke 

onderdelen van de ruimtelijke ordening. De gemeentelijke 
commissie ruimtelijke ordening of Gecoro kan dit 

beleidsdomein mee vorm geven. Groen Affligem wil zo de 
maximale bouwhoogte en bebouwingsdichtheid in onze gemeente 

mee onder controle te houden.  Er zijn ook duidelijke regels nodig voor 
o.a. open ruimte, groen, kernverdichting, parkeergelegenheid voor 

deelauto’s…
Wonen in Affligem is intussen een moeilijke kwestie geworden: het is 

zo duur dat heel wat jonge gezinnen uitwijken naar goedkopere 
streken. Jammergenoeg is Affligem de enige gemeente in onze 

streek die recent het door de Vlaamse overheid opgelegde 
groeiritme voor sociale huisvesting niet haalt. Een gemiste 

kans! Daarom wil Groen Affligem zeker werk maken van 
een leefbaar Affligem voor iedereen, ook voor onze 

eigen jonge mensen…

Groen Affligem 

Dimitri Timbremont

Esdoornlaan 17

1790 Affligem

groen.affligem@gmail.com

http://groenaffligem.be

     www.facebook.com/GroenAffligem

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

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.




