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Beste leden,
op de laatste vergadering van de
Raad van Bestuur van uw vereniging
op woensdag 4 juni, werd een
belangrijke beslissing genomen.
De jobaanbiedingen die via het
secretariaat van de FBAA vroeger aan
iedere afgestudeerde reisleider die
over mail beschikt, werden gestuurd,
zullen namelijk in de toekomst bij
voorrang eerst gestuurd worden
aan de leden van de vzw
Reisleiders Vlaanderen, jullie dus.
Op die manier krijgen jullie nog maar
eens een bijkomend voordeel, naast
de al bestaande (deze Nieuwsbrief,
korting
bij
een
speciale
reisleidersverzekering bij de firma
Van Dessel, korting bij allerhande
activiteiten en beurzen, korting bij het
vernieuwde magazine Car&Bus…). En
als u weet dat deze jobaanbiedingen
soms in een paar uur na verspreiding
ervan, ingevuld worden, kan dit toch

eventjes meetellen.
Een niet te
versmaden bijkomende reden om lid
te zijn of te worden, dus.
Waar we ook aan werken voor de
toekomst, zijn de studiereizen, die
sedert geruime tijd door omstandigheden niet meer plaatshebben. We
werken aan de voorbereiding van een
nieuwe studiereis in 2009, waarbij de
leden ook mogelijk korting zullen
krijgen, plus bijhorende PV(’s).
U
hoort er in het najaar ongetwijfeld
meer over.
Op dit ogenblik zijn er trouwens al
291 reisleiders lid geworden, een
historisch record, en er komen er nog
elke dag bij. Als u nog collega’s kent
die zich nog aan het bedenken zijn,
kan een duwtje van uw kant hen
ongetwijfeld ook overtuigen om toe te
treden.
We blijven ook verder uitkijken naar
uw inbreng om deze Nieuwsbrief
blijvend interessant te maken.

In deze Nieuwsbrief de laatste aflevering
van
onze
reeks
over
bouwkundige
en
aanverwante
termen. U krijgt bovendien geheel de
lijst in een apart Worddocument
meegestuurd. Ondertussen is ook de
nieuwe reeks over fauna en flora in
voorbereiding voor na de zomer.
De Nieuwsbrief gaat er eventjes
tussenuit
gedurende
de
zomermaanden. U vindt ons in september
opnieuw in uw mailbox.
Wij wensen u ondertussen voor de
komende maanden aangename reizen
toe, met interessante ontmoetingen
met mensen. Wij wensen dat u uw
mensen en tevens de opdrachtgevers
de meerwaarde van een gedurende
meerdere jaren opgeleide, en zich
blijvend bijscholende, kwaliteitsvolle
reisleider kunt bijbrengen. Wij hopen
samen met u dat ons ‘beroep’, of
misschien beter nog, onze ‘roeping’
alzo ooit de erkenning krijgt die het
verdient!

De voorzitter,
Johan Verweirder.

Vlaanderen
Het toerisme naar Vlaanderen zit in de lift. Na de stijging in 2006 was 2007 zelfs het meest succesvolle jaar ooit. Ruim
9,5 miljoen toeristen vonden vorig jaar de weg naar Vlaanderen. Het aantal vakanties steeg met 3 procent en het aantal
overnachtingen met 2,3 procent tot een record van 23 miljoen. Dat bracht zo’n 2,2 miljard euro in het laatje, wat 69
miljoen euro meer is dan in 2006. De zes grote Vlaamse kunststeden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en
Mechelen) deden het goed en boekten 5,7 procent meer overnachtingen. De kust daarentegen boerde minder goed, want
het aantal overnachtingen daalde met 2,7 procent. Onder meer het slechte zomerweer zat daar voor iets tussen.
Het zijn vooral Nederlanders, Britten en Duitsers die Vlaanderen aandoen. Van landen buiten Europa scoren de Verenigde
Staten traditioneel het sterkst, ondanks de zwakke dollar. Maar er zit een duidelijk groeipotentieel bij de Indiërs. Hun
aantal toeristische overnachtingen steeg vorig jaar met niet minder dan 32 procent tot 75.000.
Overigens gaan wij ook veel en graag op reis: maar liefst 53 procent van de Belgen gaat minstens drie keer per jaar op
reis, en niet minder dan 90 procent zou dat bovendien nog vaker willen doen. Toch gaat 44 procent dit jaar minder lang,
minder ver of minder vaak op reis door de verminderde koopkracht. Zeven procent gaat dit jaar zelfs helemaal niet op
reis, terwijl veertien procent verkiest te besparen op andere zaken.
Beste toeristen
De beste toeristen ter wereld dan weer, zijn de Japanners, gevolgd door de Duitsers, de Britten en de Canadezen. De
Japanners worden geprezen om hun discretie, hun goede wil en hun vrijgevigheid. En het is vooral dat laatste wat ervoor
zorgt dat hun mindere eigenschappen zoals hun gebrekkige talenkennis en hun desinteresse voor de lokale keuken
vergoelijkt worden. Wij Belgen staan in de rangschikking van beste toeristen na de Nederlanders, maar vóór de Noren, de
Denen, de Oostenrijkers en de Finnen. Aan de onderzijde van het klassement staan de Fransen, de Indiërs en de
Chinezen. Zij zijn onbeleefd, doen geen moeite om de taal van het land te spreken en bovendien mopperen ze te veel.
Frankrijk nummer 1
Behoren de Fransen niet tot de beste toeristen ter wereld, hun land daarentegen was in 2007 weer de eerste toeristische
bestemming ter wereld, voor Spanje. 82 miljoen toeristen trokken naar Frankrijk, wat een stijging is van 4 procent
tegenover 2006. Spanje moest het in 2007 stellen met ongeveer 59,2 miljoen buitenlanders, toch ook een stijging met 1,7
procent. Beide landen hinken niettemin wat achterop in vergelijking met de evolutie van de toeristische markt wereldwijd.
De World Tourism Organisation telde vorig jaar 898 miljoen toeristen, een stijging met 6,1 procent tegenover 2006. Het
merendeel van de toeristen in Frankrijk zijn Duitsers, Britten en Belgen, goed voor 46 procent. Zeventien procent van het
totale aantal bezoekers in Frankrijk kwam uit Zuid-Europa (Italië, Spanje en Portugal). Dat is 9 procent meer dan in 2006.
Ook uit de Verenigde Staten kwamen meer toeristen naar Frankrijk als de voorgaande jaren het geval was (+7 procent),
hoewel die stijging bruusk afnam in het laatste trimester van 2007, mogelijk door de lage koers van de dollar ten aanzien
van de euro en de olieprijzen. Het aantal toeristen uit Azië en Oceanië daalde met 6 procent.

Vervolgverhaal: bouwkundige (en aanverwante) termen in andere talen
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Dit is de laatste aflevering in onze reeks, die nu compleet is. Na de zomer volgt dan een nieuwe reeks over fauna
en flora.
Nederlands

Engels

Frans

Duits

Witwerk

1. whitewashing
2. white facing stone
Halfhipped roof
Skyscraper
Dwelling, house,
residence
Stoup, holy water stone
Dialboard, dialplate

1. blanchissage
2. parement blanc
Toit à pans coupé
Gratte-ciel
Habitation, demeure

1. Tünchwerk
2. weisser Steine
Walmdach
Wolkenkratzer
Wohnung

Bénitier
Cadran

Weihwasserbecken
Zifferblatt

Scie
Sciure de bois
Église à salle
Toit en bâtière

Säge
Sägemehl, holzmehl
Saalkirche
Satteldach

Tour en bâtière
Grès
Voile
Dalle
Arc en zigzag
Nef latérale, collatéral
Latérale
Chapelle latérale
Zinc
Grenier
Plafond
Mansarde
Étage des combles
Pavillon, résidence d'été
Cadran solaire
Colonne
Basilique à colonnes

Sattelturm
Sandstein
Decke
Stein
Zickzackbogen
Seitenschiff
Traufwand
Seitenkapelle
Zink
Dachgeschoss, Dachboden
Decke
Dachzimmer
Dachgeschoss
Sommerhaus
Sonnennuhr
Säule
Säulenbasilika

Wolfdak
Wolkenkrabber
Woning
Wijwaterbak
Wijzerbord, -plaat
Zaag
Zaagsel
Zaalkerk
Zadeldak
Zadeltoren
Zandsteen
Zeil
Zerk
Zigag boog
Zijbeuk
Zijgevel
Zijkapel
Zink
Zolder
Zoldering
Zolderkamer
Zolderverdiepng
Zomerhuis
Zonnewijzer
Zuil
Zuilenbasiliek

Saw
Sawdust
Hall-church
Saddle roof,
saddleback roof
Saddle roof tower
Sandstone
Sail
Slab
Zigzag arch
(side)aisle
Dormer
Chantry (chapel)
Zinc
Garret, attic
Ceiling
Attic
Attic storey, roof storey
Summer-house
Sundial
Column
Columnbasilica

Opmerking: de mogelijkheid bestaat dat er fouten geslopen zijn in de vertaling vanuit het Nederlands. Gelieve de
verbetering ervan terug te mailen, zodat wij die in de volgende Nieuwsbrief kunnen publiceren en alle gegevens
aanpassen.
MET DANK AAN THEO STERCK

Volgens het
Deutschen
ReiseVerbands
(DRV) stijgt de
vraag naar dure en
kwalitatieve
touringcarreizen.
Er worden
opvallend meer
cultuur-, studie- en
wellness-reizen
gevraagd. Ook de
combinatie met
vluchten, cruises
en citytrips groeit
sterk. De stijging
zou een gevolg zijn
van het meer
veelzijdige en
gedifferentieerde
aanbod van
touringcarreizen op
de markt. Tevens
worden reizigers
thuis opgehaald en
teruggebracht.

Archeologen
waarschuwen dat
theater- en
muziekvoorstelling
en, luide muziek,
hoge hakken en
kauwgom
onherstelbare
schade toebrengen
aan de historische
sites van
Griekenland. De
Centrale
Archeologische
Raad heeft het
Hellenic Festival,
organisator van
drama- en
muziekproducties
in de historische
theaters, ervan
beschuldigd
onvoldoende
maatregelen te
nemen om de
locaties te
beschermen.

Hotelovernachtingen
in Zwiserland en
Oostenrijk worden in
de periode van het
Europees
Kampioenschap
voetbal tot vijf keer zo
duur, aldus het
Nederlandse
adviesbureau Van
Spronsen & Partners.
Een hotelovernachting
in Wenen is tijdens de
finalewedstrijd het
duurst. Gemiddeld
stijgen de hotelprijzen
in Wenen van 146
naar 223 euro
(+53%). Door de
grote vraag naar de
hotelkamers, worden
ook strengere eisen
gesteld. Zo eist
bijvoorbeeld één hotel
dat de gast minimaal
vijf nachten in het
hotel verblijft.

Nabij het Duitse
Legoland opent in
juni een
vakantiedorp
waar je kan
logeren in
gezinskamers.
Het Feriendorf
Legoland ligt niet
ver van Ulm.
Er zijn in totaal
een 400-tal
bedden
beschikbaar.
De kamers
werden speciaal
ingericht voor de
kinderen als
piraten-, ridderof racekamers.
Daarnaast zijn er
ook een 200-tal
stelplaatsen voor
mobilhomes
voorzien.

Legoland in Billund dan
weer heeft er een
nieuwe attractie bij,
gewijd aan de
verzonken stad Atlantis.
De attractie kan het
gehele jaar geopend
blijven. Na een film
over het geheimzinnige
Atlantis gaan de deuren
open voor een
wandeling over de
zeebodem via een
glazen tunnel, waarbij
een aquarium met een
inhoud van 600.000
liter water en
honderden tropische
vissen wordt
overgestoken.
Bezoekers kunnen
vervolgens met behulp
van echte duikers
tussen de ruïnes van de
verzonken stad Atlantis
op zoek naar een
verdwenen schat.

Vakantiegenoegens bestaat niet meer, althans, de naam werd veranderd in Pasar. Vakantiegenoegens, dat
opgericht werd in 1938, is met zijn 43.000 leden een van de grotere Vlaamse socio-culturele verenigingen.
Reden van de naamsverandering is volgens de directie dat de vlag de lading niet langer dekte. De naam
‘Vakantiegenoegens’ klonk ouderwets en werd vaak afgekort als VG. De vereniging bood ook niet meer alleen
vakanties aan, maar evenzeer ‘waardevolle recreatie dicht bij huis’. En het is dus Pasar geworden, wat staat
voor een aantal zaken. In het Spaans betekent dit ‘passeren, langskomen’. Want Pasar passeert op heel veel
plaatsen, via wandelingen, fietstochten, reizen, bezoeken allerhande. In het Portugees betekent het ‘vogel’ en
hier blijft de link met de zeemeeuw in het vroegere logo ook nog aanwezig. Deze vogel kreeg in het nieuwe
logo wel een restyling. Vakantiegenoegens was misschien nog het best gekend door zijn magazine Kreo, dat nu
ook Pasar zal heten. “Pasar vzw wil in Vlaanderen het referentiepunt worden op het vlak van toerisme en
recreatie dicht bij huis. Ons magazine wordt daarvan een uithangbord door als gids, leidraad en smaakmaker
te fungeren. Maar zonder ons te beperken. Want die verborgen hoekjes zoeken, blijft onze taak” aldus
hoofdredacteur Gunther Ritsmans. Meer info: www.pasar.be.

Je kent volgend fenomeen wel: je bent je uitleg aan het geven in een kathedraal of kasteel of waar ook, en iemand begint te
geeuwen en het duurt niet lang of er zijn er nog een paar… Hoe komt het toch dat geeuwen blijkbaar aanstekelijk werkt? Volgens
onderzoekers van de universiteit van Albany in de Verenigde Staten doe je gewoon mee aan een oeroud ritueel.
De onderzoekers denken namelijk dat mensen niet geeuwen uit verveling of van vermoeidheid, maar integendeel om zichzelf
wakker te houden. Door te geeuwen zou je namelijk je hersenen afkoelen, waardoor je beter kunt nadenken en opletten. En
wanneer iemand begint te geeuwen om weer alert te worden, zou dat een teken voor anderen zijn om ook te gaan geeuwen om
zichzelf weer wakker te krijgen. En dat was net in de oertijd handig als er gevaar dreigde.
De psychologen kwamen tot deze conclusie na een onderzoek waarbij ze studenten video's toonden waarop mensen gaapten.
Vervolgens werd geteld hoe vaak de proefpersonen die de beelden bekeken, moesten geeuwen. Daarbij ontdekten ze dat mensen
die de instructie hadden gekregen door hun neus te ademen, helemaal niet moesten geeuwen. Van de deelnemers die deze
instructie niet hadden gekregen, moest de helft geeuwen. Verder ontdekten ze ook dat proefpersonen die ijs tegen hun hoofd
hielden, niet gaapten. De deelnemers die in plaats van een koude een warme zak tegen hun hoofd hielden, moesten wel gapen.
De onderzoekers legden dit uit aan de hand van vroeger onderzoek waaruit bleek dat bloedvaten in de neus 'koel' bloed naar de
hersenen sturen. Dus wanneer je door de neus ademt, houdt dat het hoofd letterlijk koel en is het niet nodig de hersenen af te
koelen door te geeuwen. Interessant om weten dus dat, als iemand geeuwt als hij naar je verhaal of je uitleg luistert terwijl je aan
het gidsen bent, dit niet uit verveling of desinteresse is, maar hij doet juist extra zijn best om zijn aandacht erbij te houden…

Nieuw museum
Er komt een nieuw museum bij in Amsterdam. Een woordvoerder van de gemeente bevestigde een bericht hierover in NRC
Handelsblad van 17 mei 2008. Het museum komt op het Museumplein, op de plaats waar eigenlijk het Nationaal Historisch
Museum (NHM) voorzien was. Omdat het NHM naar Arnhem gaat, wil Amsterdam dat er in de panden aan de Gabriël Metsustraat
nu een museum komt. De gemeente praat met een aantal culturele instellingen en financiële instelllingen over haar plannen.
1000 extra hotelkamers
Er komen tot 2011 ook duizend extra hotelkamers bij in de Amsterdamse binnenstad. Dat liet het stadsdeel Centrum op 30 mei
weten. De nieuwe kamers die erbij komen, zullen zich bevinden, verspreid over de binnenstad. Een paar jaar geleden werd
bekend dat de hoofdstad van Nederland meer hotels nodig heeft om de groei van het toerisme te verzekeren. Uit onderzoek van
de Stadsregio Amsterdam bleek zelfs dat er ruimte is voor 10.000 tot 13.000 extra hotelkamers in de regio.
Evenementenstad van het Jaar
Tenslotte is Amsterdam ook als winnaar uit de bus gekomen tijdens de Nationale Evenementenprijzen, die op 19 mei voor de
achtste keer uitgereikt werden. Rotterdam behaalde de tweede plaats voor Den Haag, Utrecht en Arnhem.
Koninginnedag in Amsterdam, het Holland Dance Festival in Den Haag en Bavaria City Racing in Rotterdam werden de beste
Stadspromotie-evenementen.
Comite 4/5 mei en de 13 Bevrijdingsfestivals ontvingen de GrandPrix, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een evenement
met een lange staat van dienst en landelijke bekendheid in Nederland en dat qua omvang, geschiedenis en uitstraling een
bijzonder fenomeen is geworden. De Bevrijdingsfestivals hebben de prijs onder andere gekregen doordat zij een begrip in
Nederland zijn geworden. De festivals als totaal hebben zich inmiddels ontwikkeld tot een van de grootste evenementen die in
Nederland bestaan, met ruim 700.000 bezoekers en meer dan 400 bands.

We kregen van volgende leden een paar tips binnen rond interessante websites:
Interessante nieuwe site vd Vlaamse Gemeenschap: www.ikhebeenvraag.be
ingestuurd door Bert Bogaert
Als je de wereld eens wil zien vanuit je luie zetel mag je onderstaande site zeker niet wegdoen.

http://www.alovelyworld.com/index2.html
En voor wie de bouw en het toekomstige uitzicht van het Windmolenpark wil zien is deze site interessant:
http://www.c-power.be/applet_mernu_nl/Bouwfasen/Montage%20NL_L.wmv
ingestuurd door Clement Huysmans

Vernieuwde Hallepoort open sedert 6 juni
De Hallepoort is de enig overgebleven getuige van de tweede stadsomwalling van Brussel en een van de meest intrigerende
historische gebouwen van de hoofdstad.
Op 6 juni ll werd zij opnieuw opengesteld voor het publiek na ingrijpende
renovatiewerken die in 2007 begonnen waren. Achter de gereinigde gevel kunnen de bezoekers een volledig nieuwe inrichting
ontdekken. Daarin wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het gebouw en zijn functies door de eeuwen heen, maar ook
aan de geschiedenis van Brussel zelf, zijn verdediging, zijn corporaties en zijn folklore, facetten die trouwens allemaal nauw met
elkaar verbonden zijn.
Tot de objecten die worden tentoongesteld, behoren verschillende beroemde meesterwerken zoals de gildenbreuken (kettingen
van gildenkoningen), de praalwapenrusting van aartshertog Albrecht, de opgezette paarden van hem en van zijn echtgenote
Isabella, de zogenaamde wieg van keizer Karel en het schilderij toegeschreven aan Antoon Sallaert waarop infante Isabella is te
zien als zij deelneemt aan het feest van de kruisboogschutters op de Zavel.
Op de derde verdieping en de zolder van de Hallepoort is er plaats gemaakt voor tijdelijke tentoonstellingen en evenementen. De
eer om de spits af te bijten komt toe aan de Belgische kunstenares Marie-Jo Lafontaine, die een grote video-installatie brengt die
speciaal voor de gelegenheid werd gemaakt en de feestelijke titel draagt van ‘The Ball’.
Om de opening van de Hallepoort nog meer luister bij te zetten, worden verschillende vermakelijkheden voor heel de familie
georganiseerd in en rond het gebouw, elk weekend van juni. Het weekend van 6 tot zondag 8 juni is er gratis toegang.
Het volledige programma van de activiteiten ter gelegenheid van deze opening is beschikbaar op www.kmkg.be.
Hallepoort (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis), Zuidlaan 1000 Brussel.

Weldra staat de Rijn weer in brand...
‘Rhein in Flammen’ is een jaarlijks terugkerend groot evenement in de Rijn-regio. Op 9 augustus a.s. wordt de Rijnvallei eens te
meer overspoeld door tienduizenden toeristen die dit unieke spektakel willen bijwonen. De vallei van de Midden-Rijn, overigens
door de UNESCO tot Werelderfgoed gepromoveerd, biedt dan tussen Spay/Braubach en Koblenz een spetterende vuurwerkshow
met maar liefst acht verschillende vuurwerken en langs de oevers veel vuurkorven die voor een unieke feeërieke sfeer zullen
zorgen. Duizenden passagiers kunnen vanop 76 boten dit spektakel bewonderen. Bloemenpracht overheerst daarbij: rode
hortensia’s kleuren de Marksburg, vurige dahlia’s bloeien aan de monding van de Lahn en glinsterende zonnebloemen verschijnen
hoog aan de hemel bij het afsluitend vuurwerk boven de vesting Ehrenbreitstein. Een adembenemende finale wenkt en wordt
omlijst met de meest uiteenlopende muziekgenres.
Overigens, wie van échte bloemenpracht wil genieten, kan voordien overdag een bezoek brengen aan de ‘Landesgartenschau’ in
Bingen. Deze unieke bloemententoonstelling duurt nog tot 19 oktober.
De mega-nacht langs de Rijn
Koblenz: 9-08-2008 (steeds de tweede zaterdag van augustus).
Het grootste scheepscorso van Europa: 8 vuurwerken binnen een tijdsbestek van anderhalf uur en tweemaal 17 km feestelijk
verlichte oeverpromenades. Tijdens deze avond beleef je het grootste spektakel van 'de Rijn in Vlammen'. Zeventig Rijnschepen
varen stroomafwaarts, langs romantische gevels van vakwerkhuizen, burchten en kastelen, die allemaal door Bengaals Vuur in een
stralend licht worden gezet. Om 21.30 u is er het openingsvuurwerk in Spay. Dan volgt Braubach met vuurwerk vanaf de 150 m
hoog gelegen Marksburcht. Daarna is Rhens aan de beurt met vuurwerk aan de oever en vanaf de Rhenser Mineralbrunnen. In
Lahnstein is er vuurwerk vanaf het havenhoofd. Koblenz biedt rond 23.00 u een enorm vuurwerk vanaf Slot Stolzenfels en de
Königsbacher Brouwerij. En eveneens rond 23.00 u is er enorm vuurwerk vanaf de Vesting Ehrenbreitstein aan de monding van de
Moezel, tegenover het Deutsches Eck.

Een uitsmijtertje ☺:
Een reis door de ruimte maken is sedert donderdag 5 juni niet meer alleen weggelegd voor astronauten. Met de lancering van
Your Galaxy Space Tourism, Education & PR in Space Expo in Noordwijk kunnen inwoners van Nederland, België en
Luxemburg vanaf 2009 een reis door de ruimte maken. Het agentschap is de eerste en enige officiële vertegenwoordiger in de
Benelux van 's werelds eerste commerciële ruimtevaartonderneming Virgin Galactic, onderdeel van Richard Branson's Virgin
Group. De exclusieve ruimtereis bestaat uit een driedaags programma inclusief een training om goed voorbereid de stap in de
ruimte te zetten. In het ruimteschip, waarmee de toeristen een baan om de aarde draaien, kunnen zes passagiers mee. Een
kaartje voor deze bijzondere belevenis kost ongeveer 200.000 dollar (137.000 euro). Een nieuwe specialisatie vanaf 20.. ??

A coach is not a truck!
Touringcars hebben mensen aan boord, die willen zien en genieten en informatie krijgen en beleven en meemaken, en
verdienen in dat verschil met bijvoorbeeld balen stro toch wel een andere behandeling voor voertuig, chauffeur, reisleider en
reizigers. Gebruik het logo om er uw passagiers op al uw uitstappen op te wijzen en over te spreken, met alvast een oprecht
dankjewel van de wereld van het personenvervoer in groep over de weg!

De eerstvolgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten vanaf 5 september 2008. Heb
je ook iets om te publiceren: mail het naar de redactiecoördinator op onderstaand mailadres, tegen
de 25ste van de maand vóór de maand waarin het moet verschijnen. Afhankelijk van de beschikbare
plaats of andere dringende berichten, wordt je bijdrage opgenomen of verplaatst naar een volgende
editie. Verschijnt niet in juli en augustus.
} Moorseelsesteenweg 2, 8800 RUMBEKE
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¬ 051 22 92 73
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