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“Single” – vereniging 
Lid van de Socio-culturele raad van Hasselt 

Secretariaat : Prinsenstraat  36 b 7 - 3500 Hasselt 

Bankrekening : IBAN: BE33 7755 9540 7946 
BIC : GKCCBEBB 

Ondernemingsnummer: 0869954594 

www.lava-alleenstaanden.be 
  

 
 

Nieuwe leden : Roger Pauwels 
Mail : roger.pauwelsz@gmail.com 
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VASTE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 

 

Elke zondag in de lente, de zomer, de herfst en de  
winter ! Wandelen in de natuur 
Ongeveer 10 km met tussenstop   
Afspr : 14 u, behalve van november tot en met februari om13u30 
Het bestuur doet een oproep aan de leden om Cp te zijn voor  
een wandeling. 

 

Fietsen in Hasselt in juni, juli en augustus :  
ongeveer 25 à 30 km. Bij slecht weer gaat de rit niet door. 
Afspr : Koning Boudewijnlaan, aan de waterkraan, in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 
 

Petanquen  
Afspr : 19 u : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
Cp :  Sus S. 0497 349 819 

 

 
 

Danslessen :  van september tot mei 
Twee groepen volgens niveau 
Afspr :  1e groep om 20 u 
              2e groep om 21 u 
              Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

 

Fietstocht : van mei tot oktober 
Afspr : 14 u. Ongeveer 40 km met tussenstop.  
Vertrekpunt  en Cp wisselend : zie alle activiteiten 
 

Avondwandeling om 19u 
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

 

Kooklessen om 18 u : van september tot mei 
Maximum 15 personen. Inschrijven door betaling van € 20 op re-
kening van Lava met vermelding van  "kookles". 
Meebrengen : schort, 2 keukenhanddoeken, snijplank en scherp 
aardappelmesje, potje voor overschot. 
Afspr : Gildezaal in Kuringen (keuken a.d. zijde Diepstraat) 

Cp : Anita D. 0479 471 920   
Zie bij alle activiteiten de data 

 

 

Praatcafé om 19 u 
Afspr : op verschillende locaties  (zie bij alle activiteiten) 
Een praatcafé in je buurt !? 
Zoek een geschikte locatie, geef een seintje aan iemand van het 
bestuur en we kondigen het praatcafé aan in het volgende 
programma. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
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   Reserveren voor cultuur     
Zend een e-mail naar  cultuur@lava-alleenstaanden.be  

  en vermeld voor welke activiteit je wil reserveren. 
Betaal  zonder  uitstel  het  juiste  bedrag.    

Voor  ieder  ticket  doe  je  een afzonderlijke  overschrijving. 
Zodra je betaling geregistreerd is ontvang je een e-mail ter bevestiging. 

 
 

Datum/uur 
locatie 

Voorstelling 
Prijs 
€cc 

Te be-
talen € 

Vrijdag  
14 oktober 

20u15 
ccBeringen 

Comedy 
Philippe Geubels : Geubels gaat in bad 
Philippe doet wat u van hem verwacht door zijn licht te la-
ten schijnen over te dure foodtrucks, kerstversiering bij 
begrafenisondernemers en de ontstaansgeschiedenis van 
de kroket. Maar vanuit zijn veilige bad durft hij ook te mij-
meren over wreed verlies en over uw verdriet durven vast-
pakken, om daarna de kraan van de onzin nog eens wa-
genwijd open te zetten. 

27 

22 
 

uitver-
kocht 

Vrijdag 
18 november 

Antwerps 
Sportpaleis 

 
Vertrek : in 
Diepenbeek 

parking  
De Zigeuner 
om 17u30 

Popklassiekers met een heerlijk symfonisch muzikaal 
jasje 
Night of the Proms 
Antwerp Philharmonic Orchestra 
Met Kool & the Gang, Nik Kershaw, Amy Macdonald, 
Axelle Red,  Metejoor, Bart Peeters en saxofoniste Yo-
landa Brown. Het evenement mixt traditiegetrouw pophits 
die klassiekers zijn geworden met populaire klassieke mu-
ziek en bekoort jong en oud met gevestigde waarden en 
jong talent.  
Samen met de bus van de Zigeuner naar Antwerpen.  
Inschrijven: neem contact op met cp  
Cp : Christiane K. 0475 318 397 

 73 

CULTUUR 
Lava moedigt de leden aan om deel te nemen aan cultuur.  

Voor de meeste activiteiten is er een financiële tussenkomst.  
Het te betalen bedrag is vermeld naast iedere activiteit. 

De CP voor cultuur is Anita D .  0479 471 920 
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Woensdag  
23 november 

20u00 
concertzaal 
ccHasselt 

Concert 
Gabriel Rios 
Zijn vijfde studioalbum Flore is een lofzang op de muziek 
van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het is een be-
dwelmend brouwsel over een muzikaal halfrond dat Rios 
twee decennia geleden achterliet toen hij Puerto Rico in-
ruilde voor Europa. 

26 21 

Vrijdag 
25 november 

20u00 
Elckerlyc 
St.-Lam-

brechts-Herk 

Lezing 
Zelfzorg : weer meer piloot in eigen leven 
door klinisch psychologe Melissa Eben 
 
Zie info op blz. 5 

 gratis 

Zaterdag 
17 december 

20u 
Concertzaal 
ccHasselt 

 

Klassieke muziek 
Weihnachtsoratorium : Nederlandse Bachvereniging, 
Dirigent : Shunske Sato 
In de eerste drie cantates komt het hele kerstverhaal aan 
bod. Vertrouwde klanken vullen de zaal : de lieflijke sinfo-
nia waarmee het intieme tweede deel begint, de feeste-
lijke fanfares van trompetten en pauken in het slotdeel. 
Tussen de cantates door laat Shunske Sato het prachtig 
kerstrepertoire horen van Stölzel en Buxtehude. 
Gratis inleiding om 19u15 door Walda Geuns 

32 27 

 

 
Meer info over de cultuurvoorstellingen : 

www.ccha.be  
www.ccberingen.be 

notp.com  
 
 
 
 
 

Indien je wenst in te schrijven/betalen voor een cultuurvoorstelling,  
vergeet dan niet ook een mailtje te sturen naar   

cultuur@lava-alleenstaanden.be  
  en vermeld voor welke activiteit je wil reserveren. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ccha.be/
http://www.ccberingen.be/
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Lezing : “Zelfzorg: weer meer piloot in eigen leven” 
door Melissa Eben, klinische psychologe 
 

De wereld waarin we leven, verandert razendsnel. We leven in een welvaartsmaatschappij. 
Ondanks de toegenomen mogelijkheden en het extra comfort dat dit biedt, heeft deze voor-
uitgang ook zijn keerzijde. Het leven wordt steeds maar jachtiger, stelt steeds meer eisen 
aan ons, er ontstaat meer en meer een overkill aan allerlei prikkels,… . Ondanks deze voor-
uitgang voelen we ons, ironisch genoeg, gemiddeld genomen meer ontevreden. We voelen 
ons vaker gespannen, steeds meer ‘geleefd’ worden; we lijken soms meer ‘passagier’ in ons 
leven dan eigen ‘piloot’.  
Aangetoond is echter dat het gevoel of de mate waarin we controle ervaren (het stuur in 
eigen handen voelen), mee geluk bepaalt.  
Aan de hand van de theorie van Siegel; ‘window of tolerance’ (het spanningsraam; oorspron-
kelijk gebruikt in traumatherapie, maar nu steeds meer breder toepasbaar) zal de spreker 
uitleggen hoe emoties/spanningen schommelen doorheen de dag, en hoe dit normaal is en 
zelfs ook nodig is. Echter soms doen situaties ons uit dit ‘raampje’ schieten; we hebben 
teveel spanning/stress of zijn helemaal niet gespannen genoeg. Soms geraken we vanzelf 
weer in ons ‘raampje’. Andere keren is het helpend zelf aan de slag te kunnen om weer in 
ons ‘raampje’ te geraken. Naast een korte uitleg over het raampje (enkele theoretische kap-
stokken), zal de spreker inzoomen op enkele praktische tips om de pieken en dalen mee te 
leren reguleren, om de grenzen van ‘het raampje’ te leren verbreden (zodat we minder vaak 
of snel eruit ‘vliegen’). 
 
Ze toont graag dat hiervoor geen zweverige oefeningen of lange meditaties nodig zijn. Met 
het leren herkennen van spanning en triggers, enkele spanningsregulerende oefeningetjes 
en ideetjes die in het dagdagelijkse leven makkelijk toepasbaar zijn, kan ieder zelf eruit 
plukken wat hem of haar misschien wel kan helpen om weer meer het stuur in eigen handen 
te nemen; om zich dus weer meer ‘piloot’ te voelen in eigen leven. 
Afspr : vrijdag 25 november om 20u in Elckerlyc - zie cultuurpagina 4.       

  Inkom gratis. 
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De wandelingen op zondag zijn ongeveer 10 km en  
steeds met tussenstop.  Zo niet, wordt dit vermeld. 

 
Opgelet : vanaf november tot en met februari 

beginnen de wandelingen om 13u30 
 
 

 

Dinsdag 01-11 
 

Allerheiligen 
 
 

 

Wandelen in Bilzen 
Afspr : de Kimpel , Eikenlaan 27 in Bilzen  
Cp : Christiane K. 0475 318 397 
 
Dansles : groep 1 
                 groep 2 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

13u30 
 
 
 

20u00 
21u00 

Woensdag 02-11 

 

Avondwandeling in Hasselt  
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 
 
 

Vrijdag 04-11 

 

 
 

 

Infoavond nieuwe leden  
Iedere maand organiseert het bestuur van Lava een 
avond om op informele manier kennis te maken met 
de vereniging. 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lam-
brechts-Herk    
Info : Roger P. 0486 125 913  
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 
 

20u00 
 
 
 
 
 
 
 

19u00 

Zaterdag 05-11 

 

Spelletjesavond en praatcafé : Kaarten, gezel-
schapsspellen en gezellig samenzijn...   
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-
Herk 
Cp : John M. 0473 601 905 

19u30 
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Zondag 06-11 

 

Wandelen in Gerhagen - Tessenderlo 
Afspr : Taverne “Ter Scoete”, Zavelberg 9 in Ger-
hagen  
Cp : André M. 0470 084 489 

13u30 

Maandag 07-11 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
Cp :  Sus S. 0497 349 819 

19u00 
 

Dinsdag 08-11 

 

Dansles : groep 1 
                 groep 2 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

20u00 
21u00 

Woensdag 09-11 

 

Avondwandeling in Hasselt  
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 

Vrijdag 11-11 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 19u00 

Zaterdag 12-11 

 

Bowling en praatcafé  
Inschrijven telefonisch bij Cp 
Afspr : Bowling Epsilon (Shopping Diepenbeek), 
Wijkstraat 31 in Diepenbeek (naast Carrefour) 
Cp : Christiane K. 0475 318 397 
 

19u30 

Zondag 13-11 

 

Wandelen in Koersel 
Afspr : Oma’s ijs, Wielewaalstraat 1 in Koersel 
Cp : Marc S. 0496 881 083  
 

13u30 

Maandag 14-11 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
Cp :  Sus S. 0497 349 819 
 

19u00 
 
 

Dinsdag 15-11 

 

Dansles : groep 1 
                 groep 2 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 
 

20u00 
21u00 



 

8 

Woensdag 16-11 

 

Avondwandeling in Hasselt  
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 

Donderdag 17-11 
 

 

Kookles  
Inschrijven : telefoontje aan de Cp ten laatste op 9 
november en € 20 te storten op rekening van Lava 
met vermelding ‘Kookles oktober’ 
Afspr : Gildezaal, Joris van Oostenrijkstraat 65 in 
Kuringen 
Cp : Anita D. 0479 471 920 
Zie info op blz. 2 

18u00 

Vrijdag 18-11 

 

 

Night of the Proms  
Afspr : Parking van De Zigeuner, Industrielaan 7 
in Diepenbeek    
Cp : Christiane K.  0475 318 397 
Zie meer info op cultuurpagina 3 
 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 

17u30 
 
 
 
 
 

19u00 

Zaterdag 19-11 
 

 

Afspr : Brasserie “Trobbiani’s Place”, Dorpstraat 
35 in Houthalen 
Cp : Jean G. 0476 564 596 
 
Dansvond voor alle leden van Lava 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 in Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

19u00 
 
 
 

20u00 

Zondag 20-11 

 

Wandelen in Donk Herk-de Stad 
Afspr : aan de kerk, Dorpstraat z/n in Donk –  
Herk-de-Stad 
Cp : Annie M. 0478 418 191  
        Noella V. 0475 874 350 

13u30 

Maandag 21-11 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
Cp :  Sus S. 0497 349 819 

19u00 
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Dinsdag 22-11 

 

Dansles : groep 1 
                 groep 2 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 
Zie info op blz. 2 

20u00 
21u00 

Woensdag 23-11 

 
 

 

Avondwandeling in Hasselt  
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 
 

Concert : Gabriel Rios 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 4 

19u00 
 
 
 
 

20u00 

Vrijdag 25-11 

 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 
 
Lezing : “Zelfzorg : weer meer piloot in eigen  
Leven” 
door Melissa Eben, klinische psychologe 
Inkom gratis 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lam-
brechts-Herk 
Zie info op cultuurpagina 5 

19u00 
 

20u00 

Zaterdag 26-11 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 19u00 

Zondag 27-11 

 

Wandeling in Smeermaas 
Afspr : Jeugdpark, Maaseikersteenweg 55 in 
Smeermaas (op de hoek is Café Toerist) 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

13u30 

Maandag 28-11 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
Cp :  Sus S. 0497 349 819 
 
Bestuursvergadering : programma van januari  

19u00 
 
 
 

19u30 
Dinsdag 29-11 

 

Dansles : groep 1 
                 groep 2 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 
Zie info op blz. 2 

20u00 
21u00 
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Als je voor meerdere activiteiten wil betalen,  
doe dan telkens een  

afzonderlijke overschrijving per activiteit !  
Dit geldt ook als je voor een ander lid betaalt. 

Voor lidgeld doe je steeds een afzonderlijke overschrijving 

 
 
 
 

Noteer alvast in je agenda : 
 

Kerstdiner : 24 december 
Sylvesterparty : 31 december 

 
 

 
 
 
 

 
 

Indien er interesse is voor een skiverlof 2022-2023 
en eventueel iemand een voorstel heeft, 

gelieve van contact te nemen met 
willy.thomas64@hotmail.com / 0479 644 878 

 
 
 
 
 

Woensdag 30-11 

 

Avondwandeling in Hasselt  
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 

mailto:willy.thomas64@hotmail.com
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Als we willen dat er iedere zondagnamiddag een wandeling op het programma 
staat, dan kan dat enkel dank zij leden die dit organiseren. 

Voor iedere wandeling is een contactpersoon nodig. 
Wij zoeken kandidaten om Cp te zijn voor een wandeling. 

 
Als je een voorstel hebt voor een wandeling  

dan kan je contact opnemen met Anita D. 0479 471920 
Alvast bedankt om Cp te willen zijn !!  

 
 
 

Sylvesterparty op 31 december 
 

Menu 
 

zalm 'en Bellevue' 

tomaat Monegasque 

scampi met Zuiderse aromaten 

"Trevélez ham +18 maanden" met meloenpartjes 

 

gerookte zalm met Szechuanpeper en gin 

mini bouletjes 

varkensgebraad met vers fruit 

kippenbout met fruit Ardens 

kippefilet huisbereide paté met witloofconfituur 

komkommerschuitje met krabsalade 

gevuld eitjes gegarneerd 

 

aardappelsalade met appel en tijm 

exotische wortelsalade met limoen en koriander 

komkommersalade met dille 

salade van fijne boontjes met spekjes 

tomatensla met basilicum 

gemengde salade 

rijstsalade met maïs en paprika 

tricolorepasta met ui, courgette, druiven en olijven 

 

Mayonaise, cocktail, tartaar & mosterdvinaigrette 

assortiment broodjes en botertjes 
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E-mails 
Wijzigingen betreffende de activiteiten van LAVA worden medegedeeld per e-mail. Zij die het 
programma van LAVA per post ontvangen, hebben meestal ook een e-mailadres. Wil je op 
de hoogte blijven van de laatste wijzigingen, geef dan je e-mailadres door aan een van de 
bestuursleden. Dit zal niets veranderen aan de maandelijkse verzending van het programma 
per post. 
Cp ‘s (Contactpersonen) kunnen activiteiten via mail melden bij Anita D. :  
anita.decaesteker@skynet.be of  0479 471 920   
U kan uw voorstel van de activiteit ook invullen en versturen via het formulier dat u op de 
website vindt  (onder rubriek kalender). 
Voorbeeld……u wenst een activiteit op het programma voor de maand september, dan 
brengt u het activiteitenformulier binnen bij Anita D. voor de “laatste vrijdag van juli” of  u 
verstuurt het via de website. 
 

Kennismaken 
Vanaf 1 januari 2022 bedraagt het lidgeld van onze vereniging € 20. Voor dit bedrag ben je 
een jaar lid en kan je aan alle activiteiten deelnemen. Het maandelijks programma kan je 
downloaden van onze website: www.lava-alleenstaanden.be . Iedere maand ontvang je een 
bericht per SMS zodra er een nieuw programma op de website beschikbaar is. 
Leden die een gedrukt programma per post wensen te ontvangen betalen € 30 lidgeld. 
Nieuwe leden betalen het eerste jaar (€ 10 administratiekosten inbegrepen) :  
€ 30 = programma via website of € 40 = programma per post. 
 

Carpool 
Samen naar een wandeling of een andere activiteit rijden, bespaart kosten en kan best ge-
zellig zijn.  Hoeveel betalen om mee te rijden ? Dit kan onderling afgesproken worden, maar 
€ 0,10 per persoon en per km lijkt ons een redelijk bedrag. 
 

 

www.lava-alleenstaanden.be 
 

   

Voorzitter Agnes Welkenhuyzen 
089 712 579 
0494 181 107 

agnes.welkenhuyzen@telenet.be 

Secretariaat Jean Teti 
089 356 595 
0496 254 891 

jean.teti@skynet.be 

Penningmeester 
Ledenadministratie 

André Raskin 0475 347 781 andreraskin@skynet.be  

Programma 
Tickets cultuur 

Anita Decaesteker 0479 471 920 anita.decaesteker@skynet.be  

Onthaal nieuwe le-
den en ombudsman 

Roger Pauwels 0486 125 913 roger.pauwelsz@gmail.com 

Ledenwerving John Moors 0473 601 905 johnmoors.lava@gmail.com 

Evenementen Christiane Kengen 0475 318 397 christianekengen@gmail.com 

mailto:anita.decaesteker@skynet.be
http://www.lava-alleenstaanden.be/
http://www.lava-alleenstaanden.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy2aOK8JbYAhXsKsAKHcIyAuEQjRwIBw&url=http://www.de-smet.be/&psig=AOvVaw0Hmgqwgx0rGIVxJuY6HPUl&ust=1513800387604451
mailto:agnes.welkenhuyzen@skynet.be
mailto:andreraskin@skynet.be
mailto:Anita.decaesteker@skynet.be
mailto:roger.pauwelsz@gmail.com
mailto:johnmoors.lava@gmail.com

