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kalender 2018 feestdagen 2018 pdf
Op deze website staat iedere online jaarkalender / kalender voor o.a. 2018, 2019 en 2020. Dat kan erg
handig zijn wanneer je op zoek bent naar een bepaalde datum (wanneer je vakantie hebt bijvoorbeeld) of wilt
weten wat het weeknummer van een datum in 2018 is.
Kalender 2018
Dit zijn de datums van de officiÃ«le Belgische feestdagen / verlofdagen / vakantiedagen / wettelijke
feestdagen / vrije dagen voor het jaar 2018.. Het zijn eveneens de officiele Vlaamse feestdagen, Brusselse
feestdagen en Waalse feestdagen.
Feestdagen 2018 Belgie | Feestdagen Belgie 2018 2019
Kalender augustus 2018 / maandkalender 2018 met weeknummers en feestdagen, beschikbaar in HTML,
MS Word, MS Excel, pdf, jpg formaat (A3/A4/Letter papier - Landschap / Portret).
Kalender Augustus 2018 met weeknummers en feestdagen in
Kalender juli 2018 / maandkalender 2018 met weeknummers en feestdagen, beschikbaar in HTML, MS
Word, MS Excel, pdf, jpg formaat (A3/A4/Letter papier - Landschap / Portret).
Kalender Juli 2018 met weeknummers en feestdagen in excel pdf
Jaarkalender Jaarkalenders jaar kalender kalenderjaar agenda weken maandenweeknummers christelijke
feestdagen jaartal 2018 2019 2020 uitprinten
Jaarkalender Jaarkalenders jaar kalender kalenderjaar
Dit zijn de exacte datums van de officiÃ«le Belgische feestdagen (federaal, regionaal) voor de maand april
2018.
Maandkalender 2018 april - Feestdagen Belgie 2018 2019
Januari 2018 1 2 3 4 5 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Nieuwjaarsdag 1
2 3 4 5 Drie koningen 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Maandkalender 2018 & Feestdagen 2018
De fietsvierdaagse kalender voor Nederland en Belgie. Eenvoudig alle vierdaagsen op een rijtje. Of zoek op
de kaart voor een fiets4daagse in de buurt of tijdens je vakantie
Kalender fietsvierdaagsen 2018. Alle fiets4daagsen op een rij
3 FEESTDAGEN 2018 De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2018 ziet er als volgt uit: maandag, 1
januari Nieuwjaar maandag, 2 april Paasmaandag dinsdag, 1 mei Feest van de Arbeid donderdag, 10 mei
Hemelvaartsdag maandag, 21 mei Pinkstermaandag zaterdag, 21 juli Nationale Feestdag Moet vervangen
worden door
VAKANTIEREGELING 2018 PROVINCIE ANTWERPEN INHAALRUSTDAGEN
Systeem. In de juliaanse kalender is ieder jaartal dat deelbaar is door 4 een schrikkeljaar. Het gemiddelde
kalenderjaar telt daardoor exact 365,25 dagen.Een tropisch jaar duurt ongeveer 365,2422 dagen.
Gregoriaanse kalender - Wikipedia
Feest- en gedenkdagen zijn dagen waarin een historische gebeurtenis of historisch feit op nationale of
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internationale schaal algemeen of door bepaalde groepen in de maatschappij worden herdacht. Feestdagen
die bij wet vastgelegd zijn en waarop werknemers doorgaans vrijaf hebben zijn wettelijke of officiÃ«le
feestdagen. Zie Feestdagen in BelgiÃ« voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
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