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Dinsdag 21 september:  Boerenbruiloft op Ritmica  

Maandag 8 oktober 

START FLUO ACTIE  

WEEK VAN HET BOS  

vanaf maandag 11 oktober 

 

Vrijdag 12 november 

School en MFC gesloten  
Vormica 

Een nieuw aanbod voor het schooljaar 21 

22  

OP STAP 

aanbod najaar 2021  

VRIJDAG 24 DECEMBER 

einde lessen 12u25 (ook MFC vanaf dan 

gesloten) 

(start kerstvakantie)  

Deze Ritmica Post vindt u ook op www.ritmica.be  

mailto:info@ritmica.be
http://www.ritmica.be/
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WERELDDAG VAN HET VERZET TEGEN ARMOEDE  

 

Op zondag 17 oktober is het opnieuw ‘Werelddag van het verzet tegen Armoede’. 

Op Ritmica zetten we sinds enkele jaren onze schouders onder het ‘Armoedebeleid’. 

Een werkgroep waar we op verschillende manieren aan de slag gaan rond dit 

thema.  

We vinden het belangrijk dat elk kind, jongere en volwassene recht heeft op zorg en 

onderwijs en alle kansen krijgt op Ritmica om zich te ontplooien. Niemand, arm of rijk, 

wordt uitgesloten op Ritmica. 

Enkele jaren geleden zette we deze dag in de kijker door witte lakens uit de ramen 

van Ritmica te hangen. Verder zorgden we ook voor warme chocomelk en 

wafeltjes, het Leef- en trainingscentrum verkocht kaartjes, … Helaas strooide Corona 

nadien wat roet in het eten.  

Maar… dit jaar zijn we terug!  

Het thema van dit jaar ‘Teken samen met mensen in armoede de krijtlijnen uit en 

maak ruimte voor échte participatie’. Ergens deel vanuit maken, jezelf kunnen zijn, 

jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen, … dit zijn noden van iedereen!  

Op dinsdag 19 oktober zetten wij de ‘Werelddag van het verzet tegen Armoede’ 

graag in de kijker op Ritmica. Vanaf 8u staan we ’s morgens klaar voor jullie met 

warme chocomelk en wafeltjes.  

 

Team Ritmica 
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  MEDICATIEGEBRUIK  

Voor elk gebruik van medicatie tijdens de Ritmica 

uren (bv Rilatine, maar ook voor een eenvoudige 

hoestsiroop) dient u een doktersvoorschrift (of 

kopie) aan Ritmica te bezorgen!  Zonder dit 

voorschrift mag Ritmica de medicatie niet toedienen. 

De voorschriften worden via de klastitularis  -of 

rechtstreeks  aan de sociale dienst-  bezorgd. 

Gelieve ook de naam van kind op de 

medicatieverpakking te noteren aub.  

 

KALENDER schooljaar 2021 – 2022  

  OKTOBER 2021  

DI  5 Dag van de leerkracht  
Sportdag PE PREI 

DO 7 Sportdag PE Selder en PE Ajuin 

MA 11 START Week van het Bos  
SEO   “Opkomen voor jezelf” 

DO  14 Sportdag PE Pompoen en PE Champignon  

VR 15 Sportdag PE Wortel  

MA 18 Sportdag PE Look en PE Avocado 

DI 19 Sportdag PE Maïs en PE Augurk  

ZA  30  VORMICA koken 

 

  NOVEMBER 2021   

DI 2 Herfstvakantie 
vakantiewerking MFC 
ADL dag  

WO 3 Vakantiewerking MFC 

DO 4 Vakantiewerking MFC 

VR 5  Vakantiewerking MFC 

MA 8 Start fluo actie  
SEO  “Blij met jezelf”  

VR 12 School en MFC gesloten 

MA 15 SEO  “samen spelen en werken” 

ZA 20 Internationale dag van de rechten van het kind 

VR 26 WINTERVERTELLINGEN 

MA 29  Pedagogische studiedag School 
VAKANTIEWERKING MFC  

 

BEREIKBAARHEID SOCIALE DIENST 

Sociale dienst is elke dag bereikbaar tussen 

8.30u en 17.00u. 

 

 

       03/460.11.50 

 

       socialedienst@ritmica.be 

Je kan ons rechtstreeks bereiken. Dit kan via 

volgende nummers: 

- 03/460.11.53 → dit is een rechtstreekse 

vaste lijn 

 

OPMERKING: Wij antwoorden enkel tijdens de 

kantooruren! 

 

 
WEEK van het BOS in Ritmica 

editie 2021 
rode draad:  DE BOSWACHTER 

wie wanneer?  
maandag 11 oktober 

voor klassen WORTEL (juf Ruby en juf 

Mirte), PREI  (juf Katrijn en juf Lot) 

en SELDER (juf Ria en juf Charline)  

dinsdag 12 oktober 

voor klassen POMPOEN (juf Leen en juf 

Shari), 

AVOCADO (juf Joyce en juf Shari), 

MAÏS (juf Isabelle en meester Joren), 

AUGURK  (juf Kirsten en juf Muriel) 

en CHAMPIGNON, (juf Kim en juf Lotte)  

 

donderdag 14 oktober 

voor klassen SJALOT (juf Laura en juf 

Wendy), 

AJUIN (juf Lise en juf Karo), 

LOOK,(meester Tim en juf Silvia) 

PAPRIKA (juf Dorien en juf Charline)   

 

 

MEEBRENGEN?  

!! KLEDING AAN DOEN DIE TEGEN EEN 

(bos) stootje kunnen (lees: kleding die 

vuil mag worden!)  

!! Bij regenweer:  laarzen en regenjas 

(die vuil mag worden!)  
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 Strapdag  
Op vrijdag 17 september was het 

strapdag in Ritmica. Op die dag was er 

een fietstocht gepland. Met ons fluo-

hesje aan en een fietshelm op, fietsten 

we veilig richting het Fort van Mortsel. 

Onze fiets-rij was zo lang dat we in twee 

keer de straat moesten oversteken. Juf 

Dorien fietste mee met een tandem.  

In het Fort hebben we in lange 

springtouwen gesprongen. Juf Edith had 

zelfs een vortex bij om ver te gooien. 

We vonden vooral het vlot in de vijver 

erg spannend. Het vlot zakte diep in het 

water en bleef daardoor snel vastzitten. 

Gelukkig hadden we juf Kirsten bij die 

moedig in het water stapte om het vlot 

verder te duwen. Ook op het parcours 

rond het vlot, hadden we veel pret. 

De tijd vloog voorbij en we keerden 

tevreden terug van een leuke en 

zonnige strapdag. 

Klas paprika 

Veldloop   

Op 22 september was het de veldloop. 

In de turnles hebben we hiervoor goed 

geoefend. 

We reden met de fiets naar de sporthal 

van Hove. Tijdens het fietsen hebben we 

goed gelachen. 

Bij de veldloop was het erg druk. We 

moesten al snel klaar staan aan de start. 

We liepen in verschillende 

leeftijdsgroepen. Zo konden we 

supporteren voor onze klasgenoten en 

andere leerlingen van Ritmica.  Niet 

iedereen kon snel lopen maar dat 

vonden we niet erg. Het lopen was leuk. 

Aan de finish kregen we een medaille 

en een appel.  

We hebben gezweet maar het was 

een fijne voormiddag!      Klas avocado 

De boerenbruiloft  

dinsdag 21 september 
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Juf Anne en haar partner, tijdens de 

zomer ook voor echt in het 

huwelijksbootje gestapt,  wilden graag 

de rol van bruid en bruidegom vertolken 

om ons boerenbruiloft de gepaste 

allures te geven.    Een boerenbruiloft als 

start van een nieuw schooljaar met als 

thema boerderij.   Nu is de start 

gegeven.  De apotheose van het 

boerderijthema verwachten we tijdens 

het tuinfeest van zaterdag 7 mei 2022.  
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DE SYMBOLISCHE EERSTE STEEN  

voor een nieuwe boerderij!  

Meester Pieter, Meester Koen,  Meester 

Houssein en meester Jo plaatsen met 

vereende krachten de houten punt op 

de draagmuren.  Het begin van het dak! 

Vakwerk!  We zijn allemaal benieuwd hoe 

de bouw nu verder gaat?  
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VORMICA 
OUDER KIND ATELIERS 
aanbod schooljaar 21 – 22 
 
Je wilt graag iets leuk te doen met zoon 

of dochter tijdens het weekend. Soms 

ontbreekt de tijd of inspiratie hiervoor. 

Met onze workshops bieden wij een 

pasklare oplossing. Op een speelse en 

ontspannen manier samen dingen 

doen en ook van elkaar iets leren.  

Ons aanbod:  

Atelier koken 

zaterdag 30 oktober van 10u tot 12u  

 Is koken voor jullie even tot rust komen? Dan is 

dit atelier  echt jullie ding. Ouder en kind maken 

samen een gerecht. Een momentje om samen 

met jouw zoon of dochter te genieten en 

elkaars kookkunsten te ontdekken!  

 

Dit atelier  wordt in goede banen geleid door juf 

Wendy. Zij zal jullie begeleiden aan de hand van 

een goed opgebouwd stappenplan. Op het 

einde wordt er uiteraard geproefd en krijgen jullie 

een portie mee naar huis. 

 

Atelier  Snoezel en Tovertafel  

zaterdag 12 maart 

van 10u tot 11u en van 11u tot 12u 

Wegdromen op een waterbed, tot rust komen in 

onze hangmat en samen interactieve spelletjes 

spelen op onze tovertafel. Hebben jullie even 

nood om te ontsnappen aan de dagelijkse 

drukte? Dan is dit atelier  ideaal. 

 

Het atelier  wordt telkens georganiseerd per 2 

duo’s om rust en ontspanning te voorzien 

gedurende de gehele activiteit. Juf Muriel 

dompelt jullie helemaal onder in de wereld van 

het Snoezelen en het spelen met de tovertafel.  

Atelier Improvisatie Theater 

zaterdag 22 januari  van 10u tot 12u 

Heb jij zin om op een speelse manier te komen 

proeven van verschillende toneeltechnieken 

zoals mime, improvisatie, beweging en 

samenspel? Dan is dit iets voor jou! Het resultaat 

staat niet centraal, maar wel het spelplezier en 

zelfvertrouwen. Je hoeft zelf geen acteur te zijn 

om van de theaterspelletjes te genieten.  

Het atelier  wordt in goede banen geleid door juf 

Wendy. Zij zal jullie meenemen in de wondere 

wereld van Theater en improvisatietoneel. 

Atelier Hout  

zaterdag 19 februari van 10 u tot 12 u 

Timmeren! Wie doet dat niet graag?  Maar 

niemand klopt graag op z’n vingers!  Werken 

met hamer, trektang en zaag eist 

voorzichtigheid maar ook inzicht in simpele 

technieken en trucjes.  Het leren hanteren van 

de werktuigen is een boeiend leerproces naar 

mooie werkstukjes.  

Het atelier  wordt in goede banen geleid door 

meester Joren. Hij is de houtmeester van het 

opvoedersteam en kent de houtkelder als zijn 

broekzak.  Nest – noch keukenkasten 

hebben  geheimen voor meester Joren. Tijdens 

deze sessie beperken we ons tot eenvoudige 

timmerwerkjes.   

Atelier Openlucht spelen   

zaterdag 26 maart van 10u tot 12u 

Graag wisselen we het spel van onze kinderen 

eens af met de mooie digitale wonderen en ook 

zeker met voldoende buitenlucht. Maar wat zijn 

de spelmogelijkheden in openlucht?  

Het atelier  wordt begeleid door Juf Silvia. Ze 

neemt jullie mee in de mooie wereld van het 

buitenspelen. Ze zorgt voor een aantal 

voorbereide openlucht spelen om ouders en 

kinderen inspiratie te bezorgen voor de 

weekenden en vakanties. 

Atelier  moestuin en blote voeten pad zaterdag 

23 april van 10u tot 12u 

Heb jij groene vingers? Steek je graag de 

handen uit de mouwen en wil je graag bijleren 

over het planten van groenten en kruiden? Dan 

is dit atelier  helemaal op maat. 

Het atelier  wordt begeleid door Juf Wendy. Ze 

begeleid het werk in de moestuin en leert jullie 

over het planten en bewerken van de moestuin. 

Daarnaast voorziet juf Wendy ook een blote 

voeten pad waar jullie op voeltocht kunnen 

gaan. 

Je kan inschrijven voor elke sessie door 

een mail te sturen naar 

socialedienst@ritmica.be 

let op: de plaatsen zijn beperkt! Prijs per 

atelier is per duo : 10 euro 

mailto:socialedienst@ritmica.be
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DE SPORTDAGEN voor dit schooljaar 

Het overzicht: 

DINSDAG 5 

oktober 

PE PREI juf Katrijn 

DONDERDAG 7 

oktober   

PE SELDER juf Ria 

PE AJUIN juf Lise 

MAANDAG 

11oktober 

PE SJALOT juf 

Laura 

PE PAPRIKA juf 

Dorien 

DONDERDAG 14 

oktober 

PE POMPOEN juf 

Leen 

PE CHAMPIGNON 

juf Kim 

VRIJDAG 15 

OKTOBER 

PE WORTEL juf 

Ruby  

MAANDAG 18 

OKTOBER 

PE LOOK meester 

Tim  

PE AVOCADO juf 

Joyce  

DINSDAG 19 

OKTOBER 

PE MAÏS juf 

Isabelle  

PE AUGURK juf 

Kirsten  

Alle nodige info volgt tijdig via de 

klasagenda!  

 

 

        

 

 

 

 

 

NIEUW: akabetak in scouts Wijnegem!  

 

 
Vanaf dit scoutsjaar verwelkomt Scouts 

Wijnegem een gloednieuwe tak. Met 

het motto: “Anders KAn BEst”, richten 

we een eigen Akabetak op.  

In deze tak ontvangen we leden tussen 

9 en 15 jaar met een verstandelijke 

beperking. Een jong en gemotiveerd 

leidingsteam staat alvast te trappelen 

om deze nieuwe leden op te nemen in 

onze organisatie. 

Hoe ziet zo een Akabevergadering 

eruit? Elke twee weken op zondag 

tussen 10u en 12.15u spelen we leuke 

spelletjes aan onze lokalen, in het park 

of in ons dorp. Akabe is op en top 

scouting maar met iets meer 

begeleiding op maat. Daarom gaan 

hun vergaderingen op hetzelfde 

moment door als die van de rest van 

de scouts. 

We hebben plaats voor 8 leden die 

opzoek zijn naar een vrijetijdsbesteding 

in het weekend. Op deze manier 

creëren we een spelaanbod voor 

kinderen die hier anders weinig 

toegang tot hebben. Samen met de 

ouders en/of leefgroepbegeleiders 

bekijken we of onze tak geschikt is voor 

het kind.  

Indien interesse, kan je een mailtje 

sturen 

naar akabe@scoutswijnegem.be.  

 

 

 

mailto:akabe@scoutswijnegem.be
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                              RITMICA MFC stelt voor … 

                                                         

Sinds enkele jaren organiseert het MFC van Ritmica wandeltochten voor kinderen en 

jongeren met een (vermoeden van) beperking. Omdat er elk jaar nieuwe deelnemers 

zich kunnen inschrijven voor een uitstap, stellen we het project graag aan u voor. 

 

 

Wat …? 

Met Op Stap brengen we onze dag door in de natuur. We zijn even weg van alles en 

iedereen en laten de rust van de natuur en de omgeving op ons inwerken.  

Al wandelend verwerken of vergeten we onze dagelijkse beslommeringen. We 

ontdekken nieuwe plaatsen en ervaringen. We zijn samen onderweg, soms pratend, 

soms in gedachten verzonken. Sommige routes of omstandigheden dagen onze 

fysieke en mentale mogelijkheden uit. We tasten onze grenzen af. Op andere 

momenten maken we tijd voor observaties of voor spel en ontspanning. 
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Voor wie …? 

Je kan deelnemen aan de tochten van Op Stap vanaf het jaar waarin je 10 jaar 

wordt. 

Het is wel belangrijk dat je graag wandelt. We maken immers lange daguitstappen 

waarbij we voortdurend al wandelend ‘onderweg’ zijn. 

Als je nog niet goed weet of de Op Stap-tochten iets voor jou zijn, kan je starten met 

een deelname aan de NOT-tochten. Deze tochten zijn minder lang en minder 

zwaar. 

Trekking en/of Natuur-Ontdekking …? 

We bieden twee typen tochten aan : ‘Trekkings’ en ‘Natuur-Ontdekking-Tochten’ (= 

NOT).  

Trekkings zijn langere wandeltochten, soms over zwaar terrein. Ze zijn geschikt voor 

wandelaars met uithoudingsvermogen en een goede conditie. 

Natuur-Ontdekking-Tochten gaan over minder zwaar terrein en de wandelafstanden 

zijn beperkter (maximum 11 km).  

Onze tochten gaan door op verschillende locaties in Vlaanderen, Wallonië en 

Nederland. 

Deelnemen …? 

Inschrijven voor een uitstap kan door te mailen of te bellen naar onze sociale dienst : 

socialedienst@ritmica.be 

Deelname kost 25 euro per tocht. Vervoerkosten, verzekering, het vier-uurtje, de 

begeleiding, … worden hierdoor gedragen door het MFC. 

Je brengt voor jezelf een lekkere picknick en drank mee. 

Wil je meer info over bepaalde tochten, dan kan je met ons contact opnemen via 

de sociale dienst. 

 

Nieuwsbrief …? 

Wil je op de hoogte blijven van alle Op Stap berichten? Dan kan je inschrijven op de 

‘Nieuwsbrief’ van Op Stap. Neem hiervoor contact op met onze sociale dienst. 

 

 

mailto:socialedienst@ritmica.be
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Op Stap - programma najaar 2021 

Dit najaar plannen we twee Op Stap-tochten. Inschrijvingen kunnen gebeuren via 

de sociale dienst : socialedienst@ritmica.be 

Herfstvakantie vrijdag 5 november 2021 :  

Trekking : ‘Herfstkleuren in de Ardennen’ 

Elk jaar in de herfst bereiden de loofbomen zich voor op de komende winter. Eén van 

de opvallendste veranderingen zijn de verkleuring van de groene bladeren gevolgd 

door de bladval. 

Elke boomsoort kent een eigen ritme in dit proces. En het ritme van deze 

veranderingen wordt door diverse externe factoren gestuurd zoals de 

weersomstandigheden, de daglengte, de groeiplaats, de bodemomstandigheden, 

… 

In een gemengd loofbos, waarin verschillende soorten loofbomen groeien, krijgen we 

op die manier een divers kleurenpallet te zien. Als de nachten fris zijn met lichte 

vorsttemperaturen, terwijl de dagen zonnig en droog zijn, kunnen we dagenlang 

genieten van dit schouwspel. 

We hopen voor deze trektocht op zo’n kleurrijke, zonnige herfstdag. Het wordt een 

stevige tocht voor wandelaars vanaf 10 jaar. 

Pedagogische studiedag maandag 29 november :  

NOT-tocht : ‘ Vogelobservatie’ 

Met de ‘Vogelobservatie-tochten’ bezoeken we gebieden waar we verschillende 

vogelsoorten kunnen spotten. We nemen verrekijkers en vogelgids mee. We maken 

ook gebruik van de telescoop zodat we de vogels nog duidelijker kunnen observeren. 

De wandeling verloopt volledig over vlak terrein en goed begaanbare paden. De 

wandelafstand is beperkt en de tocht is niet vermoeiend. We houden rekening met 

de schooldagen volgend op deze tocht en zorgen ervoor dat we tijdig thuis zijn. 

 

mailto:socialedienst@ritmica.be
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De zomer van Op Stap 

Verslag Bevertocht donderdag 1 juli 2021 

Nadat we maandenlang telkens onze geplande tochten van Op Stap moesten 

annuleren vanwege de Coronamaatregelen, waren we blij dat we de zomervakantie 

van 2021 konden starten met een nieuwe reeks wandeltochten in België en 

Nederland. Eindelijk zouden er ons geen obstakels meer in de weg staan om een 

lange dag door te brengen in de natuur, dat dachten we tenminste … 

   

De eerste tocht zou de ‘Bevertocht’ worden, ondertussen een ‘klassieker’ binnen ons 

aanbod. Normaal plannen we deze tocht in de herfst of de winter, omdat de sporen 

van de beveractiviteiten dan het best zichtbaar zijn. Deze keer zouden we de tocht 

in de zomer doen.  

Dat onze Op Stap-tochten vaak in de Ardennen doorgaan is geen toeval. Hier vinden 

we nog plaatsen waar de natuur ruimte krijgt en waar niet achter elke bocht op het 

pad een huis, rijweg of dorp opdoemt. En hoewel steeds meer wandelaars de weg 

naar deze plaatsen weten te vinden en de beschikbare paden steeds meer 

platgetreden worden, blijft het natuurschoon in het zuidelijk deel van België 

onvergelijkbaar met dat in Vlaanderen. 

    

Na de lange busrit waren we blij dat we de benen konden strekken en al snel trokken 

we vanuit onze parkeerplaats ‘de wildernis’ in. De lucht was vochtig en de afgelopen 

nacht hadden regenbuien de grond drassig gemaakt.  We liepen om de waterplassen 

heen en volgden een smalle beek. Kort na ons vertrek zagen we reeds de eerste 

dammen die door de bevers waren opgeworpen. Terwijl we de beek stroomopwaarts 

volgden, kwamen we steeds meer dammen tegen. Bevers gebruiken voor het 
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bouwen van dammen dikke en dunne takken die ze in de bodem van de rivier duwen. 

Tussen deze takken zetten ze boomstammen en nog meer takken vast en de 

overgebleven gaten in het geheel vullen ze op met modder. Hier en daar laten ze 

bewust enkele kleinere gaten in de dam waarlangs het water verder kan stromen. De 

dammen beïnvloeden het debiet en het traject van de rivier. Door meer of minder 

gaten in de dam te maken, bepaalt de bever het waterpeil achter de dam. Er 

ontstaat een meanderende rivier met plaatselijk haast stilstaand water waar de 

bevers hun veilige burchten kunnen bouwen. 

   

Inmiddels hadden we zo’n plek met stilstaand water bereikt. Het leek wel een vijver, 

midden in het bos. Aan de overkant van het water merkten we de burcht van de 

plaatselijke beverfamilie op. 

Doordat het waterpeil gestegen was, kwamen verschillende bomen in het water te 

staan. Ze waren ondertussen afgestorven en hun kale stam en takken stonden als 

versteende skeletten in het water. Insecten leggen hun eitjes in dit dode hout en 

spechten hakken gaten met hun snavels in het hout op zoek naar dikke larven.  

Door de beverwerkzaamheden ontstaan er open plekken in het bos zodat de zon de 

bosbodem kan bereiken. Verschillende soorten planten en dieren komen af op deze 

warme open plekken. We vonden in de berm een dode zoetwaterkreeft, één van de 

diersoorten die graag leven in een door de bevers gecreëerde biotoop. 

     

Na de lunchpauze hervatten we onze tocht. Het pad verwijderde zich van de rivier en 

we beklommen een heuvelrug. De zon deed ondertussen schuchtere pogingen om 

door de bewolking heen te breken. Al snel stonden we op een open terrein. 

Pionierboomsoorten zoals de berk en planten zoals het vingerhoedskruid groeiden hier 
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als kenmerkende soorten op de kapvlakte. We stapten een tijdlang over een plateau 

waar de laatste bloemen van de bremstruiken hun geur verspreidden.  

Op het einde van het plateau kwamen we bij een fijnsparrenbos. Het contrast tussen 

de lichte open vlakte en het donkere sparrenbos kon niet groter zijn. Het pad liep 

verraderlijk steil naar beneden en onze knieën en beenspieren werden stevig op de 

proef gesteld.  

    

Beneden kwamen we bij een nieuwe rivier. Deze rivier volgden we nu stroomafwaarts. 

Het terrein was hier veel ruiger dan op het eerste traject. Boomwortels overwoekerden 

het pad. Regelmatig moesten we onder of over omgevallen boomstammen kruipen. 

We zochten onze weg door de modder en tussen brede stroken water doordat de 

rivier door de beveractiviteiten op verschillende plaatsen buiten haar oevers was 

getreden. We klommen over en op rotsen en keken uit over verschillende grotere 

dammen en waterpartijen in een vallei aan de overkant van de rivier. 

    

De ‘Bevertocht’ zou uiteindelijk de enige tocht worden die deze zomer volgens 

planning kon doorgaan. Een paar weken later zou uitzonderlijke regenval voor 

overstromingen zorgen in verschillende delen van de Ardennen. De wandelingen die 

we in deze regio’s hadden voorzien moesten we annuleren en vervangen door 

andere locaties. Ook de tochten in Nederland zouden we vervangen door andere 

bestemmingen. De Delta-variant van Corona bleek de kop op te steken en de 

controles aan de grens werden opnieuw strenger. Om eventuele problemen te 

vermijden, besloten we ook Nederland voorlopig te vermijden.  

 


