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Rekken vullen tot 67? Les geven aan overvolle 
klassen tot 67? Cementzakken 
heffen tot 67? Nachtwerk tot 67? De regering-
Michel verhoogde de pensioenleeftijd 
tot 67. Ze verstrengde de voorwaarden voor 
vervroegd pensioen, voor SWT 
(brugpensioen), voor landingsbanen en voor 
tijdskrediet. De belofte om langer 
werken haalbaar te maken door meer 
werkbaar werk werd niet ingelost. Net 
zoals 
de belofte om werknemers met zwaar 
werk een korting te geven op de hogere 
pensioenleeftijd. 
 
VERHOOGDE VEILIGHEIDSRISICO’S 
BELASTENDE 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
OM FYSIEKE REDENEN 
 
Je zal dus zelf de prijs van je gezondheid in de 
weegschaal moeten leggen. Wil je, kan je, 
mag je langer doorwerken … of niet … met de 
bijhorende factuur. 
Voldoe je aan één of meer criteria, dan mag je 
sneller met vervroegd pensioen. Je kan ten 
vroegste op 60 jaar met vervroegd pensioen 
mits: 
● 44 loopbaan jaren via het algemene stelsel 
van 
vervroegd pensioen. 
● 42 jaar effectieve prestaties in zwaar werk, 
met één 
criterium. 
● 40 jaar effectieve prestaties in zwaar werk, 
met 2 criteria. 
 38 jaar effectieve prestaties in zwaar 

werk, met 3 criteria. 
 
 

 
Vroeger stoppen bij zwaar werk? Zwaar 
pensioenverlies! 
 
Wie vroeger stopt omdat hij/zij zwaar werk 
heeft, lijdt zwaar 
pensioenverlies als de regering haar plan 
doorvoert. Dat verlies 
loopt van 56 euro (voor het minimumpen-

sioen) op tot 353 euro 
per maand (voor het hoogste 
pensioen). Bovendien tellen pe-
riodes 
van zwaar werk uit het verleden 
(vóór de invoering van het nieu-
we 
systeem) slechts mee voor 
maximum tien jaar én alleen als 
je nog actief 
bent in dat zwaar beroep bij de-
zelfde werkgever. 

Dus: werknemers, die 30 jaar lang een 
zwaar beroep uitoefenden vóór 2020, 
kunnen hoogstens enkele maanden vroe-
ger met pensioen. 
 
Regering en werkgevers dragen vrouwen 
geen warm hart toe. Er is nog steeds een 
loonkloof van 20% tussen 
vrouwen en mannen onder meer door een 
ongelijke verdeling van de arbeidstijd. 
Vrouwen werken veel in deeltijdse 
jobs, vaak met wisselende roosters die 
zeer moeilijk te combineren zijn. Vaak 
worden vrouwen slechter 
betaald dan mannen. Dat zorgt ook voor 
ongelijkheid in pensioenen. Zowat de helft 
van de vrouwen heeft een 
pensioen lager dan 1.000 euro. Ook in het 
regeringsvoorstel rond zware beroepen 
zijn vrouwen opnieuw de klos. 

Regeringsplannen zware beroepen: 

beetje vroeger stoppen 
én minder pensioen 

Vroeger stoppen?? 
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In plaats van de te lage pensioenen te verho-
gen en minimumpensioenente herwaarderen, 
kiest de regering-Michel voor de afbraak van 
bestaande sociale rechten van vrouwelijke 
werknemers en gepensioneerden. 
Het doel is duidelijk: zoveel mogelijk besparen 
en dat door pensioenen te verlagen en/of door 
langer te doen werken. Ook het regerings-
plan over zware beroepen zet vrouwen in 
de kou. Veel werkneemsters hebben 
stress en kampen met psychosociale be-
lasting; zoals pesterijen of ongewenst ge-
drag die lichamelijke of mentale schade 
kunnen aanrichten. Omdat ze vaak wer-
ken in functies met grote blootstelling hier-
aan (bijv. in de gezondheidssector, het 
onderwijs, enzovoort). De regering erkent 
deze factoren niet als een volwaardig criterium 
voor een zwaar beroep. Het is enkel een aan-
vullend criterium. 
Bovendien is het erg onzeker of periodes 

waarin je niet kan werken 
(moederschapsrust, borstvoedingsverlof, 
ouderschapsverlof of ziekte) zullen meetel-
len. Dit wordt pas later 
door de regering vastgelegd. Terwijl werk-

neemsters met een zwaar beroep 
in veel gevallen verplicht moeten 
stoppen met werken zodra ze 
zwanger zijn. En niemand, noch 
man noch 
vrouw, kiest ervoor om ziek te 
worden. De vakbonden vinden 
dan ook 
dat die periodes moeten meetel-

len. 
 
 
Politici stellen vaak dat we allemaal langer 
leven en we dus ook langer kunnen 
werken. Dat klopt niet. De levensverwach-
ting in goede gezondheid bedraagt 64,4 
jaar voor mannen en 64 jaar voor vrou-
wen. Studies tonen aan dat de levensver-
wachting 
in goede gezondheid sterk afhangt van het 
opleidingsniveau en beroep. 
Dit komt voornamelijk door de blootstelling 
aan ziekterisico’s, atypische uurroosters 
(nachtarbeid), enzovoort.  
 

De regering speelt 
met de gezondheid 
van de werknemers 
en van de toekomsti-
ge gepensioneerden. 
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Als er niet dringend iets gebeurt aan 

de vervuiling op zee, dan drijft er straks 

meer afval in het water dan er vissen zijn. Zo-

ver is het gelukkig nog niet, maar de plastic 

soep wordt ook in onze Noordzee alleen maar 

groter. 

Onze zeeën en oceanen zitten nu al vol plas-

tic en het wordt altijd maar erger: elk jaar komt 

er tot 12 miljoen ton bij. Vooral via rivieren 

komt het in de zee terecht. Boosdoeners zijn 

plastic verpakkingen, zakjes, visnetten, maar 

ook kleine plastic deeltjes die in tandpasta, 

zeep of cosmetica zitten en vezels van onze 

synthetische kleren. En het grote probleem is: 

plastic breekt niet of nauwelijks af. 

95 procent van al het afval in zee is plastic. 

Het heeft gevolgen voor het ecosysteem en 

op langere termijn ook voor onze gezondheid. 

We moeten dringend het gebruik van de plas-

tic zakjes en de plastic verpakkingen aanpak-

ken. 

Iedereen moet nu de knop om-

draaien. 

Ook hier op Pfizer kun-

nen we hier met zen 

allen aan meehelpen . 

Als je al weet dat we op 

Pfizer alleen al ongeveer 700 000 water 

bekertjes verbruiken.  

Dit moeten we verminderen  

Hieronder zijn een paar tips hoe we sa-

men de afvalberg kunnen verminderen 

Koop minder voorverpakt 

Op Pfizer hebben we voorverpakte sla-

tjes, deze zijn niet milieuvriendelijk ver-

pakt, daarom vragen wij om zelf je slaatje 

samen te stellen uit het buffet, en laat 

ons vragen deze slaatjes milieuvriendelijk 

te verpakken. 

Navullen 

Om de afvalberg van de plastiek beker-

tjes te verminderen, is het aangeraden 

om zelf je eco-fles mee te brengen en op 

te vullen aan de waterfontein. Of neem 

toch ten minste 

maar 1 plastic 

bekertje i.p.v. 3 

95 procent van 

al het afval in 

zee is plastic 
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of 4 bekertjes wanneer je de maaltijd be-

nut. Loop toch even terug om je bekertje 

opnieuw te vullen. Breng je eigen mok 

mee  

Koop een broodtrommel 

Er wordt ook heel veel plastic gebruikt om 

een lunch mee te nemen naar het werk. 

De makkelijkste manier om dit plastic uit 

te sparen is om een broodtrommel aan te 

schaffen. En dit hoeft echt geen schande 

meer te zijn met alle leuke trommels die 

er te vinden zijn. En denk een aan de 

bento box rage? Jawel, broodtrommels 

zijn helemaal hip! 

Wat kunnen we als vakbond doen om 

hier aan mee te helpen? 

We vragen de directie om een alternatief 

te zoeken voor de plastic bekers en be-

stekken. 

Helemaal bannen van wegwerpbekers is 

moeilijk, denk maar aan de bezoekers, 

maar er zijn andere minder schadelijke 

materialen die gebruikt kunnen 

worden dan de plastic bekertjes 

die nu reeds beschikbaar zijn op 

de markt  

Een eco fles voor iedere werk-

nemer, door Pfizer gefinancierd 

Hiernaast vragen wij ook om de 

plastic bekertjes uit de restafval 

te halen en apart te verwerken 

als recyclebaar afval 

Iedereen moet nu de knop om-

draaien. 

Zeehondje verstrikt in 

plastic 
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Ja, een werk-

gever die het loon betaalt van een werk-

nemer heeft het recht te eisen dat deze 

het grootste deel van zijn tijd niet be-

steedt aan “chatten” op Facebook of het 

publiceren van foto’s op Instagram. 

Daarom kan elke werkgever zijn werkne-

mers het gebruik verbieden van sociale 

media tijdens de werkuren. Opdat dit 

verbod geen dode letter zou blijven, moet 

de werkgever natuurlijk in staat zijn om 

controles uit te voeren. Het recht op het 

respecteren van de privacy moet echter 

worden gegarandeerd aan de werkne-

mers. 

Om deze elkaar tegensprekende rechten 

te garanderen, werd de Collectieve ar-

beidsovereenkomst n° 81 gesloten. Deze 

verduidelijkt de omstandigheden waar-

binnen de 

werkgever controle kan uitoefenen op elek-

tronische communicatiegegevens binnen 

het intern of extern netwerk alsook de con-

trole van deze gegevens . 

MOET MEN EEN ONDERSCHEID MAKEN 

TUSSEN DE PRIVÉ SMARTPHONE VAN 

DE WERKNEMER EN DE TOOLS DIE 

HEM TER BESCHIKKING STAAN? 

De werkgever die het gebruik van de privé 

GSM van de werknemers wenst te verbie-

den tijdens de werkuren moet dit voorzien 

in het arbeidsreglement. In geval van niet 

naleving van dit verbod, kunnen de maatre-

gelen die voorzien zijn door het arbeidsre-

glement worden toegepast op de werkne-

mer (verwittiging, ingebrekestelling, boetes, 

of zelfs ontslag in geval van recidive). 

Om deze sancties toe te passen moet de 

werkgever de werknemer uiteraard “op he-

terdaad” betrappen want er is geen enkele 

controle van de privé tools toegestaan. Om 

de verleiding te vermijden kan de werkge-

ver steeds individuele opbergkastjes ter 

beschikking stellen van de werknemers, 

zodat deze er hun smartphone in alle veilig-

heid kunnen opbergen tijdens de werkuren. 

Kan men het gebruik van sociale me-

dia tijdens de werkuren verbieden 

aan werknemers 
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Indien de werknemer een computer of 

een tablet van de werkgever gebruikt, 

kunnen deze tools door deze laatste 

worden gecontroleerd. Het gaat in dit 

geval echter om de behandeling van 

gegevens van persoonlijke aard die 

enkel is toegestaan mits kennisgeving 

aan de commissie voor de bescher-

ming van de persoonlijke levenssfeer. 

De volgende principes moeten in acht 

worden genomen: 

 Finaliteitsbeginsel: de behande-

ling moet plaatsvinden voor welbe-

paalde doeleinden, duidelijk omschre-

ven en gerechtvaardigd; 

 Proportionaliteitsbeginsel: de 

behandelde gegevens moeten toerei-

kend, ter zake dienend en niet over-

matig zijn ten opzichte van de doel-

stellingen waarvoor ze werden beko-

men en waarvoor ze vervolgens wor-

den behandeld; 

 

Transparantiebeginsel: er moet be-

paalde informatie aan de werknemers 

worden bezorgd, namelijk betreffende 

het doel van de behandeling. 

Om aan het transparantiebeginsel te 

voldoen zal de werkgever de werkne-

mers collectief informeren, via de on-

dernemingsraad (OR), of bij gebrek 

daaraan het comité voor preventie en 

bescherming op het werk (CPBW), of 

bij gebrek daaraan, de vakbondsaf-

vaardiging, of bij gebrek daaraan 

rechtstreeks de werknemers. 

Het opstellen van een policy 

hieromtrent of een bijlage bij 

het arbeidsreglement vormt 

zonder twijfel het meest doel-

treffende middel om de werkne-

mers te informeren, meer be-

paald over de nagestreefde doelstellingen en de 

manier waarop de controles kunnen worden uit-

gevoerd. 

In-

dien al deze voorwaarden niet worden nage-

leefd, riskeert het bewijs van het raadplegen van 

sociale media tijdens de werkuren onontvanke-

lijk te worden verklaard door de rechter die de 

rechtszaak behandelt. In dat geval  

Zou de werknemer een morele schadevergoe-

ding kunnen eisen voor het niet naleven van zijn 

recht op privacy. 

 



8 

Vrienden voor 

het leven.  
17 jaar geleden ben ik gestart op 

Pfizer. Nooit had ik gedacht dat ik 

er vrienden voor het leven zou aan 

overhouden. Ik alleszins niet. 

Vrienden maak je niet op je werk, 

dat zijn collega’s. Dat was wat er 

altijd tegen me gezegd werd. 

Maar ik heb deze wel en een 

paar hele goede zelfs, niet zo 

van die vrienden die je deur 

plat lopen, maar echte vrien-

den, vrienden waar je kunt op 

bouwen, vrienden die er zijn 

wanneer je ze nodig hebt, 

vrienden die je begrijpen zon-

der dat je één woord hebt 

gesproken. Gewoon echte vrien-

den. 

2001, wat een jaar. Eindelijk het is 

gelukt, ben binnen bij 

Pfizer. Een werkgever 

voor het leven. 

En dan die eerste dag, 

zo nerveus. Was net 

zoals mijn eerste 

schooldag. Ik mocht 

starten met een groep 

mensen die zo enorm sympathiek 

waren en zo vriendelijk dat ik me 

al heel snel van al die nervositeit 

kan ontdoen. 1 persoontje sprong 

er uit, het werd al snel duidelijk dat 

ook zij een van die vriendinnen 

voor het leven werd. 

Dan kwam ik op de werkvloer, en 

kreeg een meter toegewezen. 

Jammer genoeg is deze pracht-

vrouw al overleden, maar ze heeft 

me toen super opgevangen en me 

echt een enorm goed gevoel ge-

geven. Dank je wel daarvoor.  

Jaren gaan voorbij, en steeds 

meer mensen kruisen je pad op 

de werkvloer, en dan zijn er die 

speciale mensen waar je onmid-

dellijk een band mee hebt, perso-

nen waarvan je weet, deze perso-

nen blijven de rest van je leven in 

je buurt. Niet te dicht in de buurt, 

maar ze zijn er wel. Of zoals Op-

rah Winfrey zei “Veel mensen wil-

len met je mee rijden in de limou-

sine, maar het gaat om de men-

sen die samen met jou de bus wil-

len pakken als de limousine stuk 

is.’ 

Jaren gaan voorbij, en steeds 

meer mensen kruisen je pad 

op de werkvloer, en dan zijn er 

die mensen die zich voordoen 

als je vrienden, personen die 

doen alsof, personen die een 

masker dragen en dan valt het 

af…en dan weet je het wel. 

Naarmate je ouder wordt leer 

je al heel snel hoe je die masker-

tjes moet ontdekken. 

Mijn voorkeur gaat uit naar die 

speciale mensen die een plaatsje 

hebben veroverend in mijn hart. 

Het feit dat ik al bij de anciens 

hoor, betekent natuurlijk ook dat 

¿Amigos de por vida? 
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wij de anciens al heel veel mensen heb-

ben zien komen en gaan. En steeds 

zeg je “we houden contact”. Maar ieder-

een weet dat door het werk, combinatie 

privé dit meestal niet haalbaar is en dit 

is toch heel jammer. Misschien moeten 

we hier beter ons best doen, want zo 

gaan er veel vriendschappen verloren, 

die misschien ook wel vriendschappen 

voor het leven zouden kunnen zijn. 

In eerste instantie 

is het werk, je werk. 

Maar je brengt 

meer tijd door met 

je collega’s dan 

met je partner. Dit 

is ook bewezen. Is 

het dan niet be-

langrijk dat we sa-

men werken als 

collega’s maar ook 

als vrienden.  

Als ik terugkijk naar 

2001 dan heb ik uit 

deze groep een fantastische vriendin 

overgehouden. Je weet wel dat ik het 

over jou heb he?  

Als ik terugkijk naar mijn reeds behaal-

de carrière bij Pfizer dan heb ik er fan-

tastische vrienden aan over gehouden, 

jullie weten ook wel dat ik het over jullie 

heb. Ga jullie namen niet vernoemen. 

Maar ge weet het wel. En nu dat Pfizer 

zo aan het uitbreiden is, zullen er in de toe-

komst waarschijnlijk nog wel een paar bijko-

men.  

¿Amigos de por vida? Si, het bes-

taat en het kan ook op de werkvloer  

  

Een goede vriend is als een klavertje 

vier, moeilijk te vinden maar een ge-

luk als je het hebt  
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Het tempo waaronder je moet werken en de 
hoeveelheid werk die je moet verzetten heeft 
een belangrijke impact op werkstress, maar 
ook op je werk-privébalans. Hoe zorg je voor 
een betere balans tussen werk en privé? 
 
Het is een thema waar we allemaal wel eens 
mee worstelen: het vinden van de balans tus-
sen werk en privé. Hoe gaan we om met alle 
prikkels die de hele dag op ons af komen? En 
die nog versterkt worden door de mobiele tele-
foon, waardoor we altijd bereikbaar zijn en in 
contact staan met de buitenwereld. Gelukkig is 
er veel aan te doen om je balans intact te hou-
den. We geven praktische tips, die je makkelijk 
zelf kunt uitvoeren en waarbij we vooral advi-
seren: doe ze! Begin er vandaag nog mee. 
Probeer eens iets anders dan je gewend bent, 
stap uit die comfortzone, want anders gebeurt 
er niets. Het helpt echt! 
 

Ik ben zo moe, maar ben verplicht, mijn 
mail’s nog na te kijken  

Mijn leidinggevende verwacht van mij dat ik 
elke dag up to date ben, maar als ik s’avonds 
thuis mijn mails niet meer nakijk en/of beant-
woord dan is dit onmogelijk om aan de ver-
wachtingen van mijn leidinggevende te vol-
doen. 

De werkdruk op de vloer wordt steeds groter, 
leidinggevende verwachten steeds meer en 
meer van ons. Wanneer mensen hun avonden 
of weekenden of zelfs verlof niet opofferen om 
eventueel mails te lezen en gewoon nog maar 
bij te blijven, zijn de 8 werkuren op een dag 
niet genoeg. 

Dit moeten we stoppen. Hoe kunnen we dit 
een halt toeroepen, om meer zieken en burn-
outs te voorkomen. 

De batterijen moeten af en toe opgeladen wor-

den. Dit kan door middel van de nodige va-
kantiedagen. Wanneer deze vakantie niet 
geapprecieerd wordt door je leidinggeven-
de is er de mogelijkheid om iets heel duide-
lijk te maken. Om hier de druk van op de 
werkvloer tegen te gaan kunnen we probe-
ren een dialoog aan te gaan met je leiding-
gevende 

 Het werk goed organiseren  
 Voor back-up zorgen 
 Bespreekbaar maken van de werk-

druk 
 Voor goede communicatie zorgen 
 Realistische normen hanteren 
  

Met onderstaande tips kun je direct aan de 
slag om beter in balans te blijven. Lees wat 
je kunt doen om: 
 te ontspannen, 
 je agenda beter te beheren, 
 de relatie met je mobiel te verbeteren, 

 je manier van leven te veranderen. 

Een goede balans tussen in- en ontspan-
ning 

 Doe drie keer per dag een ademha-
lingsoefening. Tel hoe vaak je ademt per 
minuut. Adem je tussen de zes en negen 
keer: prima in orde, je bent relaxed. Adem 
je tien tot vijftien keer? Doe de oefening 
nog eens en probeer onder de negen te 
komen. Vaker dan vijftien keer? Tijd om 
serieus te gaan ontspannen. Veel en snel 
ademen is een indicator voor te hoge ni-
veaus van stress in je lichaam. 

 Kies een vorm van ontspanning 
waarmee je je 
hoofd echt leeg 
kunt maken: 
tuinieren, muziek 
of (duur-)

Werk-privébalans.  
Aandacht voor werkbelasting 
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sporten. Als er maar geen beeldscherm aan 
te pas komt. 

 Sport drie keer in de week. Heb je het 
druk? Ga dan juist vaker sporten! Plan het 
in in je agenda, zo sla je minder vaak over. 
Je zal merken dat dit echt helpt. 

 Doe op tijd een powernap, het is we-
tenschappelijk bewezen dat je daarvan uit-
rust. 

 Ga af en toe labbekakken en lanter-
fanten. Dat is niet iets dat je voor een 
beeldscherm of televisie doet! 
Koop ieder weekend een krant met een 
goede boekenbijlage. Kijk welk boek je prik-
kelt en lees! 

Rust in je agenda 

 Plan ontspanning in je agenda, net zoals 
je een taak of afspraak plant, als je het niet 
plant kom je er niet aan toe. 

 Plan ingewikkelde dingen ’s ochtends. 
En de zaken waar je je hersens minder hard 
voor hoeven te werken, de ‘doe-dingen’, in 
de middag, als je hersenen minder scherp 
zijn. 
Zeg vaker ‘nee’, op het werk én privé, maar 
wel op een nette manier. 

Verbeter je verhouding met je mobiel 

 Niet snoozen als je wakker wordt, maar 
direct je bed uit! 

 Leg je mobiel niet naast je bed, maar in 
een andere kamer en koop een wekkertje. 

 Zorg dat je telefoon tussen 21.00 en 
7.00 uur niet overgaat. Dat doe je bij de in-
stellingen bijvoorbeeld door automatisch 
‘niet storen’ aan te zetten tussen bepaalde 
tijdstippen. 

 Zet je beeldscherm ‘s avonds op nacht-
stand. De blauwe tinten, die je wakker hou-
den, verdwijnen dan. Ook dit kan je telefoon 
automatisch volgens een patroon doen. 

 delijk een lastige mail met een druk op 
de knop! 

 Gebruik stembe-
diening om je appjes 
te Kies voor het 
microfoon- tje in 
plaats van je toetsen-
bord. Spreek je 
boodschap in en je 
telefoon schrijft je 

bericht keurig voor je uit, veel sneller dan je 
kunt typen op zo’n klein schermpje. 

Balans tussen werk en privé is een manier 
van leven 

 Kies in het leven twee mensen naar wie 
je echt luistert, de meningen van anderen 
zijn minder belangrijk. 

 Plan een route als je een verhaal houdt. 
Ook als je een afspraak hebt: wat wil je be-
reiken? 

 Kijk om je heen: heb oog voor het land-
schap, voor de mensen die je ontmoet. 

 Wees niet bang om niets te doen te heb-
ben. Het idee dat we altijd druk moeten zijn 
zorgt ervoor dat we stress ervaren en onrus-
tig worden als we even niets doen, terwijl 
die momenten juist erg belangrijk zijn! 

 Leg de lat hoog voor de dingen die je 
zelf maakt, maar lager voor de mensen om 
je heen. 

 Geniet regelmatig van alles wat je hebt 
bereikt in het leven; vier je successen. 

 Lees iedere avond. 

 Ga genieten van de natuur . De natuur 
brengt je hoofd en lichaam tot rust. 

 Hoe leuk het ook staat in je CV om een 
teamplayer te zijn: doe ook eens iets in je 
eentje. 

 Doe eens wat meer routinematig werk. 
Hoe meer je alles op dezelfde manier en tijd 
uitvoert, hoe minder stress. 
Als je orde wilt, is onze neiging om alles op 
orde te maken. Orden alleen maar wat er 
werkelijk toe doet en waar je invloed op 
hebt. Dat geeft rust. 
Met een heel aantal van deze tips kun je 
direct beginnen, maar besef ook dat het je 
niet zal lukken direct alles in de praktijk te 
brengen. Lees de tips over een tijdje nog 
eens en kijk wat voor jou gewerkt heeft en 
wat je nog wil veranderen. De balans tussen 
werk en privé bewaken ben je zelf bij. 

 

Voordat het weekend 

begint, vergeet niet je 

baas even te ontvrien-

den 
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B ij wie kan je terecht? We zetten iedereen hieronder nog eens op een rijtje. 

Syndicale Delegatie ACV 

Gerrit Van Stichel  7880 

Kurt Van Wemmel  7763 

Wim Smet   8598 

Vicky Bradt   7164 

Gina Huens   9530 

Bart Heyndrickx  7548 

Syndicale Delegatie ACV 

Kathy Stevens   4016 

Ann Cools    4427 

Petra Van Der Dood   4581 

Sandra Vandevenne   4582 

Dirk Weyns   9541 

 

 

Meer informatie over de werking van de ACV BIE vindt u op www.acvbiemechelenkempen.org 

Rebus  


