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Naar aanleiding van de Werelddag 
tegen extreme armoede zette ons 
begeleidingswerk een poll op rond 
wonen en huren in Ranst. Het te-
kort aan huurwoningen was hier-
toe de aanleiding. De poll werd 
vooral via Facebook gevoerd, 
waar een aantal van onze gezin-

nen actief is. Naar schatting reageerde een 
kleine helft daarvan op deze oproep, wat 
een prachtig resultaat mag genoemd wor-
den. Wat vertellen deze gezinnen ons? 

Ze wonen graag in Ranst, niemand zegt dat 
wonen betaalbaar is, maar ook maar enke-
len zeggen dat wonen er duur is. Slechts 
voor één op 5 is een woning waarvoor ze 
meer dan 700 euro per maand moeten be-
talen haalbaar. 40% kan een lager bedrag 
boven 500 euro per maand aan, evenveel 
gezinnen kunnen ook dat niet. 

Een groep van 40% meldt geen problemen 
aan hun woonst, de anderen noteren 
(20%) problemen met buren (opvallend!), 
evenveel heeft allerlei kleine problemen, en 
nog een even grote groep zegt problemen 
te hebben met verwarmen en isolatie. 

Toch zijn er heel wat verzuchtingen. Zo 

hoopt twee derde op een (voldoende grote) 
tuin, meer dan de helft wenst goedkoper te 
wonen, bijna de helft heeft meer slaapka-
mers nodig en meer speelruimte voor kin-
deren. Hier herhalen zich evenveel verzuch-
tingen als hierboven rond verwarming en 
isolatie. En… een paar gezinnen wensen een 
kleinere woning. 

Als zich problemen voordoen rond de wo-
ning, dan blijken de meeste huurders een 
goede huisbaas te hebben, ofwel lossen de 
huurders die zaken zelf op. Enkelen spreken 
het OCMW aan of weten niet wie ze kunnen 
aanspreken. 

In de bijkomende bemerkingen lezen we 
over veel te lange wachtlijsten voor een so-
ciale woning en wordt ook het co-wonen 
voorgesteld om te zorgen dat personen 
eventueel onderling oplossingen kunnen vin-
den en niet hoeven te verhuizen wanneer ze 
te veel beperkingen ondervinden in hun hui-
dige woning. 

Via Op De Drempel vernamen alle deelne-
mers dat ze met hun verzuchtingen rond 
wonen en huren bij Wereld-
Delen terecht kunnen. 

Laten we eerlijk zijn: niet de mi-
nisters of virologen, maar corona is de oorzaak dat allerlei zaken 
niet verlopen zoals we dromen. We zijn echt onze vrijheid niet 
kwijt, maar door onze persoonlijke houding kunnen wij ervoor 
zorgen dat anderen van een maximale vrijheid kunnen genieten. 

Het besmettelijke virus moet nu eenmaal door onze voorzichtigheid beteugeld worden. 

Anderzijds is het niet leuk wat er gebeurt. Corona maakt letterlijk een aantal zaken onmo-
gelijk. De pandemie beslist over evenementen en activiteiten. Corona maakt het moeilijk 
om beslissingen te nemen op dezelfde manier dan voorheen. We stellen zaken uit, rekken 
overleg, of wachten op opportuniteiten. Geen kerstmarkt dit jaar, geen kerstconcert, geen 
jaarvergadering voor vrijwilligers in januari. De huidige maatregelen staan dat niet toe.  

Toch bemoedigen we elkaar om er positief naar te kijken, om kansen te zoeken en te bie-
den. Wie het persoonlijk moeilijk heeft: bel Op De Drempel (0468 53 25 53) en vraag een 
huisbezoekje aan, zo nodig in de tuin, voor een goede babbel of meer… 

En… het zal uiteindelijk nog beter worden dan het nu al is. Zeker weten! 

POLL HUREN EN WONEN 

CORONA BESLIST 
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In het kader van het project Op De Drempel 

en samen met de ontmoetingswerk werd dit 

jaar schoolmateriaal ter beschikking gesteld 

voor gezinnen met een laag inkomen. Onze 

medewerkers informeerden en bevroegen de 

gezinnen vooraf. Na een eenvoudige oproep 

stroomde er veel degelijk materiaal binnen. 

Dank aan iedereen die daaraan meedeed! 

Een aantal personen haalde goederen af in 

Ranst en bij huisbezoeken werd gewenst 

schoolmateriaal meegenomen.  

Eerder al werden gereviseerde pc’s/laptops 

ter beschikking gesteld van kinderen en vol-

wassenen die dit nodig hebben bij hun studies 

bijvoorbeeld. Dat is ook vandaag nog moge-

lijk; ook via de gemeentelijke dienst Zorg en 

Welzijn van Ranst trouwens (als we goed in-

gelicht zijn). 

De speelgoedactie (zie op de foto een stukje 

van onze vroegere grote speelgoedtentoon-

stelling) liep echter niet goed. De voorberei-

ding liep mank. Dat was jammer, want nogal 

wat gezinnen rekenden daarop rond Sinter-

klaas. Hoe dan 

ook kunnen zij 

aankloppen bij 

De Loods, waar 

redelijk wat 

speelgoed bin-

nen is. 

Na een vervelend jaar (corona!) is de taal-

werking voor kinderen en jongeren goed 

gestart.  Er kwamen nieuwe vragen, nieu-

we scholen, maar gelukkig dienden er zich 

ook veel enthousiaste kandidaten aan. 

De plaatsing van die vrijwilligers neemt 

altijd enkele weken in beslag.  De zes 

plaatselijk verantwoordelijken moeten ook 

de tijd krijgen om de contacten met de 

scholen te verzorgen.  Vlak na de herfstva-

kantie tellen we 650 leerlingen die hulp 

krijgen, 69 actieve vrijwilligers en 8 vaca-

tures. 

Traditioneel hebben we ook een openings-

bijeenkomst in de loop van oktober of no-

vember.  Op die avond bieden we onze 

vrijwilligers een opleiding aan.  Door om-

standigheden ging deze niet door, maar 

we kunnen wel uitpakken met twee pre-

sentaties (taalverwerving en taalstimule-

ring) die online staan.  We zijn best fier op 

wat het groepje van drie, bijgestaan door 

iemand met beroepservaring, heeft ge-

maakt.  Tot hiertoe zijn de reacties posi-

tief, dus nogmaals dank aan de makers. 

En voor wie nu nieuwsgierig geworden is: 

kijk even op volgende pagina’s op onze 

website Kinderen en jongeren    en   Vor-

ming 

Ria—coördinator Taalwerking 

SPEELGOED & SCHOOLACTIE TAAL IN CORONATIJD 

https://wereld-delen.be/?page_id=4578
https://wereld-delen.be/?page_id=6358C:/Users/iwged_000/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
https://wereld-delen.be/?page_id=6358C:/Users/iwged_000/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
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Met deze foto van lachende kinderen plaatste de gemeente Malle een oproep op 
haar website om extra vrijwilligers te vinden voor onze taalwerking. Tof! 

Alle gemeentebesturen of de afdelingen Zorg en Welzijn van de gemeenten waar 
onze Taalwerking actief is nodigen wij graag uit om hetzelfde te doen. 

Zo’n publicatie is steeds weer een stevige steun voor onze werking, die heel het jaar 
door behoefte heeft aan nieuwe en bijkomende 
taalondersteuners.  

In coronatijd is dit een goed signaal dat kandi-
daat-vrijwilligers zich niet moeten laten af-
schrikken om taalondersteuner te worden. 

Gemeenten kunnen altijd een link leggen met 

onze website: https://wereld-delen.be/?

page_id=4578. Dat helpt ons allemaal vooruit. 

Ben je graag actief bezig met kinderen. helpen met lezen, leerspelletjes doen...? Of wil 

je zelf mee schoolse taken helpen maken? Wereld-Delen zoekt op dit moment nog ge-

motiveerde vrijwilligers voor taalondersteuning voor onderstaande gemeenten: Lier 

(kleuters), Berlaar (kleuters) en Nijlen (kleuters, lager onderwijs en secundair onder-

wijs). Interesse? Neem dan snel contact op met onze coördinator Ria Leysen op 

0494/234080 of via mail: taal@wereld-delen.be  

Ben jij een zelfstandige of vereniging en wil jij een bijzondere inspanning le-
veren voor mensen met een laag inkomen? Dat kan! Anderen deden het jou 
al voor… 

Soms ontvangen wij waardebonnen waarin lokale handelaars korting aanbie-
den op producten of diensten die zij leveren. Wij denken aan gewone winkels 
waar men op die manier een grote stock wil laten zakken, of een broodjeszaak, ja zelfs een fri-
tuur deed het enz...  

Een kapper die aan huis wil komen (of een pedicure / schoonheidsspecialiste) en daarvoor een 
echt lage prijs kan aanrekenen, komt tegemoet aan de verzuchtingen van mensen met weinig 
centen in Ranst. Tegen Kerstmis zou dat fantastisch zijn. 

Ben jij misschien ook een professionele of amateur-fietsenmaker, die kansarmen in de eigen 
deelgemeente, tegen aankoopprijs van het materiaal, wil verder helpen? Of heb jij als restaurant 
klaargemaakte maaltijden, die in de vriezer kunnen, in overschot? Dat zou een serieuze nieuw-
jaarverrassing kunnen zijn… 

Hoe kan je dat doen? 

Kortingsbonnen kunnen bezorgd worden aan Wereld-Delen en zullen via het Voordelenbureau De 
Kers verdeeld worden. Maar we willen die bonnen ook wel zelf maken zodat je er geen werk aan 
hebt: dat kan via telefoon en mail afgesproken worden. Of je kan je kandidaat stellen om ge-
woon die goederen of diensten aan voordeeltarief te geven aan personen die onze knoeselpas 
kunnen tonen.  Bekijk het eens…! 

DENK JIJ OOK AAN ONZE TAALWERKING? 

TAALONDERSTEUNER WORDEN? 

BEZORG MENSEN EEN VOORDEEL 

https://wereld-delen.be/?page_id=4578
https://wereld-delen.be/?page_id=4578
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“Als men Wereld-Delen goed zou kennen, dan zou men echt 
beseffen wat die werking voor de gemeenschap betekent!” Heb 
je die uitspraak al gehoord? Die uitspraak heeft alles te maken 
met waardering voor het vele werk van vrijwilligers voor men-
sen met noden. Voor hen bestaat Wereld-Delen. 

Ik hoorde hoeveel gezinnen hun persoonlijke noden toevertrouwen aan de begeleiders 
van het project Op De Drempel en aan De Kers en De Knoesels. Dat is het gevolg van 
de open houding die aangenomen wordt tegenover mensen in spanning, in een tijd vol 
van “zich alleen voelen” door corona. In het project Op De Drempel is er geen twijfel: 
door bij de ons gekende mensen thuis op bezoek te gaan, krijgen zij de kans om over 
hun moeilijkheden te vertellen. Én onze begeleiders doen vervolgens alle moeite om er 
ook echt iets aan te doen.  

Bij Wereld-Delen ligt de klemtoon op “tussen de mensen staan”, of “de nulde lijn zijn”. 
Wij zijn partners van de mensen binnen onze werking, die wij tegelijk graag zien. We 
willen dan ook (zelfs al lijkt dat soms onmogelijk) samen met hen oplossingen vinden 
en realiseren. Daarom ook zijn we nu op zoek naar ervaren vrijwilligers (bijvoorbeeld 
maatschappelijk werkers met pensioen) om deze begeleiding te kunnen blijven aanbie-
den na afloop van het project. Dat project loopt tot einde februari en dus kunnen nieu-
we vrijwillige begeleiders vanaf nu geleidelijk dit werk verkennen. 

We steken de duim ook op voor onze vrijwilligers in het magazijn. We vertelden het 
eerder al, maar corona heeft hen niet tegengehouden om op een veilige manier toch te 
blijven doorgaan. Gezinnen voorzien van de nodige goederen om gewoon alledaags 
zich te kunnen kleden of om te kunnen slapen, zitten, eten… Veel van deze vrijwil-
ligers, die stevig in hun schoenen staan, worden bovendien een jaartje ouder. Zij vra-
gen steeds luider naar jonge nieuwe collega’s, die hun taken kunnen overnemen met 
eenzelfde toewijding.  

We steken de duim op voor vrijwilligers, die actief zijn in scholen. Ja, de onzekerheid 
en de corona-omstandigheden daar maken het niet gemakkelijk. Daarom zijn wij blij 
dat er zich nog steeds nieuwe en noodzakelijke vrijwilligers aandienen om kinderen in 
die scholen bij te staan.  

Dit artikel heeft niet de bedoeling om een opsomlijstje te maken. We zijn immers trots 
op heel onze werking en alles wat onze vrijwilligers doen. Soms vraagt men naar een 

grotere waardering, 
die vrijwilligers 
naar elkaar wel uit-
spreken, maar die 
men ook van der-
den verhoopt. Als 
dit artikeltje zou 
kunnen bijdragen 
tot blije verrassin-
gen voor onze col-
lega’s, dan zou dat 
al heel tof zijn. 
Beste lezer, mis-
schien brengt dit 
jou op een leuk 
idee? 

Chris Nollet,  

voorzitter 

“DUIMEN” 
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Een buddy is een persoon die een vriend-
schappelijke band schept met iemand met 
een gezin om het leven van die betrokkene 
wat aangenamer te maken. Soms kan dat 
een jongere zijn die op woensdagnamid-
dag uit een gezin komt dat op een appar-
tementje woont, waar de kinderen weinig 
bewegingsruimte hebben.   Een spelletje 
van een uurtje kan wonderen doen en mis-
schien kan je als buddy de kinderen (en 
ouder) meenemen naar een dichtbij gele-
gen speelpleintje… 

Als taalbuddy kan je een gezin ondersteu-
nen bij allerlei dingen die hen helpen het 
Nederlands beter te spreken. Ofwel ben je 
buddy in dat gezin om een kind af en toe 
wat te leren lezen, samen lezen, en uit een 

boekje voorlezen… Als ouders zien hoe je 
dat doet, leren zij misschien zaken waar 
ze nooit eerder aan hadden gedacht. 

Als wandelbuddy ga je gewoon wekelijks 
een kleine wandeling maken met iemand 
die heel weinig buiten de deur komt… 

Je ziet, er zijn veel mogelijkheden. Wil je 
buddy worden? Laat dan weten wat je 
graag zou willen doen en wie weet kun-
nen wij je spoedig koppelen aan een per-
soon of gezin… 

 

Jong en oud, met welke zorgen je ook 

rondloopt, kom gerust langs bij de Knoe-

sels op woensdagmorgen (vanaf 10u) in 

de Gasthuisstraat 19, Ranst. Laat gerust 

van je horen. 

ontmoeten@wereld-delen.be 

BIJ DE KNOESELS BEN JE 
WELKOM 

BUDDY WORDEN 

OF EEN ANDERE BUDDY? 
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Samen sterk tegen kansarmoede ! 

Doe je aan online shopping? 
  

Door online te winkelen kan je Wereld-

Delen ook financieel ondersteunen, 

zonder er zelf één euro meer voor uit 

te geven. 

 

Ga met jouw pc of smartphone online op 

bezoek bij winkels om leuke en nuttige din-

gen te shoppen?  

Passeer eens één keer bij www.trooper.be 

en zoek er naar Wereld-Delen. 

 

Gebruik links naar online winkels zoals 

Coolblue, Collect&Go, Decathlon, boo-

king.com… de meest gekende online win-

kels. Plaats de Trooper-knop op jouw inter-

Om ons werk goed te kunnen blijven vervullen en om het permanent te laten aansluiten 

bij actuele behoeften heeft Wereld-Delen zich geen kosten bespaard omwille van coro-

na: we gingen zelfs actiever aan de slag op sommige gebieden, precies omdat we het 

als onze taak aanvoelen in deze periode hulp te verlenen aan wie het nodig heeft. 

Daarom rekenen wij op jouw steun. 

Stort een gulle bijdrage op onze rekening! BE81 7895 7791 6924  
Wij zijn jou zéér dankbaar! 

Wil je voor dit inkomstenjaar 2021 nog belastingsvoordeel?  

Dan kan je onze activiteiten steunen door een bijdrage te storten op   
BE70 8939 4402 9125  

van Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 1000 Brussel.  
Vermeld “project 17022”. 

 

De belastingvermindering voor gedane giften bedraagt 45% van het bedrag van uw 

gift, als deze tenminste 40 euro bedroeg.  

STEUN 
STEUN WERELD-DELEN FINANCIEEL—DANK ! 

STEUN VIA TROOPER 
Zo steun je én het kost jou NIKS ! 

netbrowser en dan gebeurt alles vanzelf.  

 

Per aankoop op die webshops, stort 

Trooper aan Wereld-Delen gemiddeld 5% 

van jouw aankoopbedrag, zonder dat je 

er iets voor moet bijbetalen. 

 

Ga je online winkelen op een aangesloten 

webshop dan verschijnt er een melding 

om Trooper te activeren. Als jij dan 

koopt, gaat alles vanzelf zonder dat jij 

iets meer moet betalen.  

 

Doe je het voor ons?  

 

Dankjewel! 
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Wereld-Delen / 

VZW Recht en Welzijn 

 

Secretariaat 
Gasthuisstraat 19 2520 Ranst 

 03 43 43 195 (op afspraak) 

* Algemene coördinatie 

 Chris Nollet 

info@wereld-delen.be 

0498 75 75 04 

* Secretariaat 

Tommy Mertens 

administratie@wereld-delen.be 

* Vrijwilligers & registratie 

Gaston Defloo 

algemeen@wereld-delen.be 

* Boekhouding 

Freddy Verhuizen 

boekhouding@wereld-delen.be 

 

Taalwerking 
Coördinator: Ria Leysen 

taal@wereld-delen.be 

0494/23 40 80 

Volwassenen: (vacant) 

 

Materiële hulp 
Coördinator: Willy Brands 

materielehulp@wereld-delen.be 

0478 70 24 60 

* Sociale Winkel De Loods 

Tini De Roover 

Van den Nestlaan zn Broechem,  

0491 07 87 51  

deloods@wereld-delen.be 

dinsdag en woensdag 10-12 uur. 

free service op afspraak  

* Voedselhulp 

Kristine Schuermans 

voedselhulp@wereld-delen.be 

 

Zuidwerking 
Coördinator: Johan Vanhoutte 

0486 66 57 84 

internationaal@wereld-delen.be 

* Werking Equator  

0493 08 97 21 

hello@myequator.net 

 

Ontmoetingswerk 
Coördinator: Sigrid Boschmans  

0491 97 83 86 

ontmoeten@wereld-delen.be 

 

Begeleidingswerk  
Coördinator: Chris Nollet 

* Consultaties en hulp Het NET 

hetnet@wereld-delen.be 

* Project Op De Drempel 

Kelly Van Orshaegen  

& Karen Moerman 

0468 53 25 53 

opdedrempel@wereld-delen.be 

* Rap Op Stap  

Voordelenbureau  De Kers 

Stien Beirinckx 

0468 52 43 07 

dekers@wereld-delen.be 

woensdag: 10-12uur 

 

Zetel 
Nierlenderstraat 16 2520 Broechem          

bestuur@wereld-delen.be 

ON BE 0459 814 147 

RPR Antwerpen 

 

Dankzij corona en een zoomoverleg zijn we erin ge-
slaagd om een foto te maken van alle coördinatoren 
uit onze werking samen: uniek! De foto komt op een 
scharniermoment in onze werking. In 2019 zette de 
algemene vergadering een nieuwe communicatiestruc-
tuur op poten voor Wereld-Delen. Zoals verwacht kon 
die niet in 1, 2, 3 gebouwd worden. Het platform coör-
dinatoren is in die structuur zowat het belangrijkste 
overlegorgaan om de dagelijkse werking te realiseren 
en om het bestuur te adviseren.  

Het platform komt al een tijd samen en went aan haar 
taken. Op dit moment bereid het zich voor om vanaf 
januari haar eigen stuur zelf in handen te nemen. Op 
dat moment zal ook het samenspel met het secretari-
aat op poten staan en geloven we in een nieuwe dyna-
miek.  

Op de foto is iedereen aanwezig:  

Fred, contactpersoon tussen secretariaat en deelcoör-
dinatoren 

Gaston, verslaggever 

Stien, deelcoördinator begeleidingswerk 

Sigrid, deelcoördinator ontmoetingswerk 

Chris, huidig algemeen coördinator 

Willy, deelcoördinator materiële hulp 

Johan, deelcoördinator WD Internationaal 

Ria, deelcoördinator taalwerking 

Dit is de ploeg die de opdracht heeft om de polsslag 
van de samenleving te voelen, en de zorg van Wereld-
Delen voor en mét kansarmen en in een stevige wis-
selwerking met haar vrijwilligers, op zich te nemen. 

PLATFORM COO RDINATOREN 

Wereld-Delen / 

VZW Recht en Welzijn 

 

Secretariaat 

Gasthuisstraat 19 2520 Ranst 

 03 43 43 195 (op afspraak) 

* Media en basisadministratie 

Tommy Mertens 

administratie@wereld-delen.be 

* Vrijwilligers & registratie 

Gaston Defloo 

algemeen@wereld-delen.be 

* Boekhouding 

Freddy Verhuizen 

boekhouding@wereld-delen.be 

 

Taalwerking 

Coördinator: Ria Leysen 

taal@wereld-delen.be 

0494/23 40 80 

Volwassenen: (vacant) 

 

Materiële hulp 

Coördinator: Willy Brands 

materielehulp@wereld-delen.be 

0478 70 24 60 

* Sociale Winkel De Loods 

Tini De Roover 

Van den Nestlaan zn Broechem,  

0491 07 87 51  

deloods@wereld-delen.be 

dinsdag en woensdag 10-12 uur. 

free service op afspraak  

* Voedselhulp 

Kristine Schuermans 

voedselhulp@wereld-delen.be 

 

Zuidwerking 

Coördinator: Johan Vanhoutte 

0486 66 57 84 

internationaal@wereld-delen.be 

* Werking Equator  

0493 08 97 21 

hello@myequator.net 

 

Ontmoetingswerk 

Coördinator: Sigrid Boschmans  

0491 97 83 86 

ontmoeten@wereld-delen.be 

 

Begeleidingswerk  

* Hulpverlening Het NET 

hetnet@wereld-delen.be 

Coördinator: vacant 

* Rap Op Stap  

Voordelenbureau  De Kers 

Stien Beirinckx 

0468 52 43 07 

dekers@wereld-delen.be 

woensdag: 10-12uur 

* Project Op De Drempel 

Tacha De Beuker 

0468 53 25 53 

opdedrempel@wereld-delen.be 

 

* Algemene coördinatie 

 Chris Nollet 

info@wereld-delen.be 

0498 75 75 04 

 

Zetel 

Nierlenderstraat 16 2520 Broechem          

bestuur@wereld-delen.be 

ON BE 0459 814 147 

RPR Antwerpen 
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De KNOESELPAS biedt kansen, kortingen en/of voor-

delen voor inwoners van Ranst.  Hij wordt klaarge-

maakt tegen 1 december 2021. 

Men ontvangt hem na aanvraag mits bewijs van laag 

inkomen: collectieve schuldbemiddeling, budgetbege-

leiding Zorg en Welzijn (OCMW), leefloon, verhoogde 

tegemoetkoming ziekenfonds, bewezen laag gezinsin-

komen (laatste belastingaanslag bv…)... 

Vanaf woensdag 15 december 2021 is het mogelijk om 

de daguitstappen en vakanties 2022 te boeken.  Alle 

informatie bij De Kers, Gasthuisstraat 19, Ranst, of: 

https://www.iedereenverdientvakantie.be  

Maakt cultuur– en sportevenementen betaalbaar voor mensen 

met een beperkt budget. Via tickets aan maximum 20% van 

de normale ticketprijs + eventuele vervoersonkosten afhanke-

lijk van type vervoer en afstand. 

https://www.vrijuit.nu/programma 

Aanbod: Wanneer, wat, waar?  Kijk en kies! 

Kortingen: Iedereen verdient vakantie en Vrijuit  (enkel via boeking Rap op Stap) 

Netwerk Vrije Tijd voor iedereen in Ranst 

(= samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke diensten 

vrije tijd, de afdeling Zorg en Welzijn, Wereld-Delen en erva-

ringsdeskundigen) 

Wat vorig jaar als zeer positief ervaren werd, herhalen we ook 

graag dit jaar: …  

Vragen, tips of wensen in verband met vrije tijd?   

—> Voordelenbureau De Kers - Rap op Stap   0468 52 43 07 

Tot slot danken wij u voor uw aandacht en wensen wij al onze 

lezers, medewerkers en vrijwilligers,… te bedanken om zich 

steeds weer opnieuw in te zetten voor het goede doel en 

wensen iedereen alvast fijne feestdagen maar vooral een 

goede gezondheid.  Als we met zijn allen de coronamaatrege-

len goed opvolgen, moet dit wel lukken.   

Tot ziens! 

VOORDELEN BIJ DE KERS 

https://www.iedereenverdientvakantie.be
https://www.vrijuit.nu/programma

