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Activiteiten van onze fotoclubs en leden: 

 
Fotografische Kring Dendermonde 
Activiteit: 74ste Regionaal Fotosalon 
Adres: Zaal ’t Sestich, Kerkstraat 111 (boven de Bib), 9200 Dendermonde 
Opening: Vrijdag 14 oktober om 19u30 
Datum: 15/10/2022 tot 23/10/2022 
Uren: Op de zaterdagen 15 en 22 okt, de zondagen 16 en 23 okt. en Jaarmarktmaandag 
17 okt. telkens van 10u tot 18u. 
Van dinsdag 18 t.e.m. vrijdag 21 okt. telkens van 13u tot 18u. 
Drie thema's: Ros Beiaardommegang 2022; Minmalisme; Straatfotografie 
Info: Paul Beyne, 052218441, info@fotografischekringdendermonde.be 

 

VTB Fotoclub Wetteren 
Activiteit: Fototentoonstelling 
Adres: CC De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren 
Opening: vrijdag 21 oktober 2022 om 20 uur 
Datum: 22/10/2022 tot 23/10/2022 
Uren: 10u tot 12u en 14u tot 18u 
Info: Luc De Backer, 093698471, lc.debacker@telenet.be 
 

 

Fotoclub Iris – Melle 

Activiteit: 53e Foto Expo 
Adres: GOC Gontrode, Geraardbergsesteenweg 94, 9090 Melle / Gontrode 
Opening: Vrijdag 28 oktober 2022 
Datum: 29/10/2022 tot 1/11/2022 
Uren: De foto-expo is toegankelijk op 
zaterdag 29 oktober 2022  10.00 u. – 12.00 u. / 14.00 u. – 19.00 u. 
zondag 30 oktober 2022 10.00 u. – 12.00 u. / 14.00 u. – 19.00 u. 
maandag 31 oktober 2022 10.00 u. – 12.00 u. / 14.00 u. – 19.00 u. 
dinsdag 1 november 2022 10.00 u. – 12.00 u. / 14.00 u. – 19.00 u. 
Info: Laurent D’Haeyer, 09 362 04 54, info@irismelle.be 
 
 

Digi- Fotoclub Diamond Rupelmonde 
Activiteit: Digitale Projectiedagen 2022 
Adres: Clara Hamendtzaal, Hellingstraat 2, 9150 Rupelmonde 
Datum: 12/11/2022 tot 13/11/2022 
Uren: Zaterdag 12/11 om 13u30 - 15u. - 17u. 
Zondag 13/11 om 11u. - 13u30 - 15u. - 17u. 
Info: Joseph Lyssens, 03 774 38 36, joseph.lyssens@telenet.be 

 

mailto:info@fotografischekringdendermonde.be
mailto:lc.debacker@telenet
mailto:info@irismelle.be
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Fotoclub De Kern 

Activiteit: Fotosalon 2022 
Adres: DeVierdeZaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge 
Opening: Donderdag 10 november 2022 om 20.00 uur 
Datum: 11/11/2022 tot 13/11/2022 
Uren: vrijdag 11/11/22 van 10.00 tot 19.00 uur 
zaterdag 12/11/22 van 14.00 tot 18.00 uur 
Zondag 13/11/22 van 10.00 tot 18.00 uur 
Info: Marc Ballaux, 0486 409863, ballaux_marc@yahoo.com 
 
 

Fotoclub Progendis - Electrabel 
Activiteit: 55ste Foto- en Digisalon 
Adres: Zaal: Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57, 9940 DOORNZELE (Groot-Evergem) 
Opening: Vrijdag 11 november 2022 20 uur Opening en Receptie 
Datum: 12/11/2022 tot 13/11/2022 
Uren: Zaterdag doorlopend van:  10 tot 18 uur. 
Zondag doorlopend van: 10 tot 18 uur. 
Info: VAN KERCKVOORDE Walter, vankerckvoorde.walter@gmail.com 
 
 

Koninklijke Fotokring Focus-Ninove vzw 
Activiteit: 55 st Fotosalon Focus Ninove 
Adres: Trefpunt Winnik, Bokkendries 9, 9400 Ninove ( Denderwindeke) 
Opening: donderdag 10 november om 20h00 
Datum: 11/11/2022 tot 13/11/2022 
Uren: vrijdag    11 november  13h00-19h00 
zaterdag 12 november  10h00- 19h00 
zondag   13 november  10h00- 19h00 
Info: Ivo De Decker, 0468090189, ivo.dedecker@yahoo.co.uk 
 
 

Fotoclub Tereken 
Activiteit: 28ste Fototentoonstelling 
Adres: Zaal 'Ons Huis', Schoolstraat 270, 9100 Sint-Niklaas 
Opening: Vrijdag 18 november om 20.00 u 
Datum: 19/11/2022 tot 20/11/2022 
Uren: 
vrijdag 18 november om 20.00 u 
zaterdag 19 november van 14.00 tot 19.00 u 
zondag 20 november van 10.00 tot 13.00 u en van 14.00 tot 19.00 u 
Info: Philip Van Daele, 0496778743, fotoclub.tereken@skynet.be 

 
 

  

mailto:ballaux_marc@yahoo.com
mailto:vankerckvoorde.walter@gmail.com
mailto:ivo.dedecker@yahoo.co.uk
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F-Art 

Activiteit: Tentoonstelling : "Impress 2022" 
Adres: Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Opening: /  
Datum: 19/11/2022 tot 27/11/2022 
Uren: zaterdag 19 nov : 10.00 - 18.00 uur 
zondag 20 nov : 10.00 - 18.00 uur 
zaterdag 26 nov : 10.00 - 18.00 uur 
zondag 27 nov : 10.00 - 18.00 uur 
Info: Marnix Detollenaere, 0496260299,f-art@telenet.be 
 
 

Cultuursmakers Evergem Digi 

Activiteit: Digiprojectie 
Adres: Zaal v/h Café De Linden, Wippelgem Dorp 2, 9940 Wippelgem 
Datum: zaterdag 19/11/2022 en zondag 20/11/2022 
Uren: Zaterdag 19 november van 20.00 uur tot 22.30 uur. 
Zondag 20 november van 16.00 uur tot 18.30 uur 
Info: Jeanine Devos, 09 227 19 22, rik-jeanine@skynet.be 
 
 

Koninklijke Fotogroep Waasland 

Activiteit: Foto-expo 
Adres: SteM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas 
Opening: zondag 20 november 11 uur 
Datum: 20/11/2022 tot 11/12/2022 
Uren: dinsdag t/m zaterdag tussen 14 en 17 uur 
zondag tussen 11 en 17 uur 
Info: Stefan Snick, 0474 492250, stefansnick@hotmail.com 
 
 

 
 

Mededeling ivm de herfstwedstrijd 
 
De jurering van de herfstwedstrijd voor monochrome foto’s zal dit jaar doorgaan op woens-
dag 9 november om 20u in CC Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515 te Gent. 
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Fototentoonstelling “FotoTalent 2023” 
17 t.e.m. 19 maart 2023 

“De Poort”, Markt 27 te Wetteren 

 

Opzet 

FotoTalent is een fototentoonstelling ingericht door de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie 
(OVU). De werken worden geselecteerd door een deskundige jury. De manifestatie staat open 
voor alle fotografen (OVU-leden, studenten DKO, volwassenonderwijs, academies en 
individuele fotogra-fen), woonachtig in Oost-Vlaanderen. 

Om enerzijds zo veel mogelijk inzendingen van zoveel mogelijk auteurs te mogen ontvangen, 
en om anderzijds te vermijden dat onze auteurs afhaken omwille van het feit dat ze hun foto’s 
naar Wetteren moeten brengen voor de selectie én die dezelfde dag bij niet-selectie terug 
moeten afhalen, hebben wij voor FotoTalent 2023 voor een andere werkwijze dan voorheen 
geopteerd: de werken moeten digitaal ingestuurd worden en zullen ook in die vorm aan het 
selectiepanel voorgelegd worden.  

 

 

 

“FotoTalent 2023” in een notendop 

• Elke auteur mag met maximaal 6 verschillende werken deelnemen. 

• De auteurs sturen, individueel of per groep, een deelnemerslijst op, met opgave van de 
ingediende foto’s per auteur. 

• De foto’s worden digitaal ingestuurd; de grootste zijde is 1920 px bij 100 dpi.  

• De deelnemerslijst én de (digitale) foto’s moeten opgestuurd worden naar Luc De Backer 
(lc.debacker@telenet.be) met in CC Frederik Van Frederik Vanderstraeten 
(vanderstraeten.fr@telenet.be).  

Na ontvangst wordt een bevestiging gestuurd door Luc De Backer. 

• De selectie zal gebeuren op basis van de ingestuurde digitale bestanden. 

• De auteurs zullen op de hoogte gebracht worden van het resultaat. 

• De auteurs moeten nadien de geselecteerde werken, volledig afgewerkt en hangklaar, 
binnenbrengen. Deze werken worden dan beoordeeld op hun technische kwaliteiten. 
Foto’s met gebrekkige afwerking (fouten in de print, slecht opgeplakt, niet klaar voor 
het ophangen, …) kunnen dan nog aangepast worden, of uit de selectie verwijderd 
worden. 

• De auteurs moeten bij het inzenden van de inschrijvingslijst de werkelijke afmetingen 
(steeds horizontaal x verticaal) vermelden van hun ophangklare foto’s.  

• De werken worden onmiddellijk na de tentoonstelling terug opgehaald. 

 

 

mailto:lc.debacker@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
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REGLEMENT 

 

DATA 

• Insturen van de deelname (digitale inschrijvingslijst plus de digitale beelden), uiterlijk 
tegen 1 november 2022 (en liefst niet vóór 10 september). Een invulformulier voor die 
deelnemerslijst is beschikbaar op de website van de OVU.  

Zowel de inschrijvingslijst als de digitale beelden zijn op te sturen naar Luc De Backer 
(lc.debacker@telenet.be), in CC Frederik Vanderstraeten (vanderstraeten.fr@telenet.be ). 

• Betaling deelnamerecht (voor niet-leden OVU) uiterlijk tegen 1 november 2022 

• Selectie op basis van de digitale beelden: 3 december 2022 

• Binnenbrengen van de hangklare werken op zaterdag 4 februari 2023 in “De Poort”, Markt 

27 te Wetteren, van 9u tot 11u30.  

Hier worden de foto’s nagezien op hun technische afwerking. De auteurs pakken zelf hun 

foto’s uit en pakken ze daarna ook weer in. 

• Tentoonstelling:  

o Plechtige opening op vrijdag 17 maart 2023 om 20u 

o Open: zaterdag 18 maart en zondag 19 maart 2023 van 10u tot 12u en van 14u tot 

18u 

• Ophalen geselecteerde (tentoongestelde) werken: zondag 19 maart 2023 van 18u tot 19u.  

 

 

INSCHRIJVING 

• Elke deelnemer mag zes individuele werken indienen, die geen reeks mogen vormen. De 

foto’s mogen voorheen niet tentoongesteld zijn als onderdeel van een reeks in de Leo 

Baekeland Fototentoonstelling, noch in de toekomst voor die tentoonstelling aangeboden 

worden. Een deskundige jury staat in voor de selectie van de werken voor de 

tentoonstelling. 

• De deelname is gratis voor OVU leden. Niet-leden betalen 20 €, te storten tegen 1 

november 2022 op de rekening van OVU: BE47 8905 9409 1180 met vermelding 

“deelname aan FotoTalent 2023 – naam van de fotograaf”. 

• Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de OVU website: 
http://www.ovu.be/Bestanden/AllerleiFormulieren/Inschrijvingsformulier_FotoTalent.pdf  

• Het inschrijvingsformulier met de vermelding van de werken dient opgestuurd te worden 
naar Luc De Backer tegen 1 november 2022 (en liefst niet vóór 10 september) en dit bij 
voorkeur via E-mail: lc.debacker@telenet.be; met in CC Frederik Vanderstraeten: 
vanderstraeten.fr@telenet.be. 

• Samen met het inschrijvingsformulier sturen de auteurs ook hun digitale beelden in. Deze 

beelden hebben een grootste zijde van 1920 pixels bij 100 dpi. 

• De digitale bestanden worden als volgt benoemd:  

mailto:lc.debacker@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
about:blank
mailto:lc.debacker@telenet.be
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
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o Voor OVU leden, lid van een bij OVU aangesloten vereniging: clubnummer_OVU 

lidnummer_volgnummer volgens de inschrijvingslijst; 

o Voor OVU leden die geen lid zijn van een bij OVU aangesloten vereniging: 00_OVU 

lidnummer_volgnummer volgens de inschrijvingslijst; 

o Voor niet-OVU leden: 00_code van 5 cijfers_ volgnummer volgens de inschrij-

vingslijst; die “code van 5 cijfers” is een door de fotograaf te kiezen getal tussen 

1000 en 3000.  

• Deelnemers uit een groep dienen een groepslijst in onder de naam van de groep.  

• Het formaat van iedere foto moet vermeld worden op het inschrijvingsformulier, en wel 

horizontale x verticale grootte. 

 

SELECTIE 

• De selectie gebeurt in “De Poort” te Wetteren, door een deskundige jury op 3 december 

2022. 

• Na de selectie worden de auteurs in kennis gesteld van de resultaten, én worden de 

laureaten uitgenodigd om hun werken binnen te brengen. 

 

BINNENBRENGEN EN TERUG OPHALEN VAN DE FOTO’S  

De foto’s moeten hangklaar binnengebracht worden in “De Poort” op zaterdag 4 februari 2023 

tussen 9u en 11u30.  

• Er wordt hier beoordeeld of de foto’s van voldoend goede kwaliteit zijn qua technische 

afwerkingen, én of ze hangklaar zijn. Auteurs pakken zelf hun foto’s uit en pakken ze 

daarna ook weer in. 

• De tentoongestelde werken dienen bij het einde van de tentoonstelling opgehaald te 

worden. Dit is op zondag 19 maart 2023 tussen 18u en 19u. 

• Niet opgehaalde werken zullen gedurende drie maanden bewaard worden door Luc De 

Backer, en kunnen, na afspraak (09 369 84 71) bij hem opgehaald worden (Putstraat 32, 

9230 Wetteren). 

 

RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE FOTO’S 

• Alle formaten, met een minimum van 30 x 45 cm of 45 x 30 cm, zijn toegelaten 

• De langste zijde van het werk is evenwel maximum 90 cm.  

• Op de rugzijde van de foto’s dienen de volgende gegevens duidelijk vermeld te worden: 

titel van het werk, naam van de auteur.  

Voor fotografen die aangesloten zijn bij een groep, moet ook de naam van de groep 

vermeld worden. 



9 
 

• De foto’s dienen binnengebracht te worden in een degelijke en herbruikbare verpakking. 

De naam van de auteur en/of van de groep dient duidelijk vermeld te worden op de 

verpakking.  

• Bij presentatie onder passe-partout zijn uitsluitend witte of écru passe-partouts 

toegelaten; dit om de uniformiteit van de tentoonstelling te bevorderen.  

• De auteurs dienen de werken hangklaar aan te leveren:  

o Werken achter passe-partout moeten ingekaderd zijn.  

o Werken die niet ingekaderd zijn moeten bij voorkeur voorzien zijn van een 
(aluminium) U-profiel.  

o Het gebruik van gordijnrails als ophangsysteem is niet toegelaten. 

• Op de tentoonstelling worden de werken opgehangen aan de muur, aan haakjes bevestigd 

aan nylondraden of metalen staafjes. Let op: de foto’s kunnen niet opgehangen worden 

met klittenband! 

  

We wensen iedereen succes en rekenen op een grote artistieke deelname! 

Namens de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografen 

 

Luc De Backer, Putstraat 32, 9230 Wetteren 
09 369 84 71    Lc.debacker@telenet.be 

 

 

 

  

about:blank
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Fotografiecircuit Vlaanderen – oktober - november 2022 

CULTUURHUIS MERELBEKE 
KIM NOTE: 10 OKT-10 NOV  
Cultuurhuis Merelbeke (Driekoningenplein 15, 9820 Merelbeke) +32 9 2103582 / 
www.cultuurhuis.merelbeke.be maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, woensdag van 14u tot 
19u30 en tijdens de activiteiten op de eerste verdieping 
 

C.C. EVERGEM-STROMING 
VALERIE NAESSENS: 10 OKT-10 NOV 
CC Evergem-Stroming (Weststraat 31, 9940 Evergem-Sleidinge) +32 9 3585100 
www.evergem.be/cultuurcentrum alle dagen van 8u45 tot11u45 en een uur voor de 
voorstellingen (gesloten tijdens het weekend) 
 

C.C. DE PLOTER 
ANNE SCHEERS: 5 OKT-7 NOV 
CC De Ploter (Kerkstraat 4, 1742 Ternat) + 32 2 5824433 / www.ccdeploter.be alle dagen van 
9U tot 23u, (zondag en maandag gesloten) 
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Waalsekaai 47 

2000 Antwerpen 

Maandag gesloten 

Dinsdag – Zondag: 10 - 18 u 

 

RECAPTIONING CONGO 

'Recaptioning Congo toont een kroniek van de lange en turbulente 

geschiedenis van fotografie in het koloniale Congo. Die omvat bijna 
honderd jaar, vanaf de formele oprichting van de kolonie in 1885 tot de 

onafhankelijkheid in 1960. 

De tentoonstelling verweeft diverse perspectieven van Europese en 

Afrikaanse fotografen en stelt ze tegenover elkaar. De Afrikaanse 

fotografen werden lange tijd als een minderheid behandeld en 

ontwikkelden zich onder een regime dat beelden strikt controleerde en 

manipuleerde. De foto’s zijn onthullend, soms verrassend en 

verontrustend, en werpen licht op de complexe relaties tussen verleden en 

heden, Afrika en Europa, Congo en België. 

Recaptioning Congo is het resultaat van meer dan tien jaar internationaal 

onderzoek door curator Sandrine Colard. Het is de eerste uitgebreide 

tentoonstelling die de gelaagde en unieke geschiedenis van fotografie in 

Belgisch Congo behandelt. Met werken die gaan van propaganda tot 

Afrikaanse amateur- en studiofotografie biedt Recaptioning Congo een 

weergaloze duik in de fotografische constructie van een koloniale 

ideologie, met daarin ook de zelfportrettering van Afrikaanse levens. 

De publicatie 'Recaptioning Congo - Afrikaanse woorden en koloniale 

beelden', uitgegeven door Lannoo, is te koop in de FOMU shop voor € 45. 

NOG TOT 15.01.2023 
 

AGLAIA KONRAD 

Kunstenaar Aglaia Konrad (Salzburg, 1960) heeft een aanstekelijke 

fascinatie voor architectuur. Op uitnodiging van het FOMU ontwikkelde zij 

de tentoonstelling Umbau voor de bovenste verdieping van het museum.  

Sinds de jaren 90 fotografeert Konrad stedelijke processen in 

uiteenlopende metropolen. Als een archeoloog onderzoekt ze de 
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betekenislagen van de stad – van de materiaalkeuzes tot achterliggende 

ideologieën. Centraal in de installatie in het FOMU staat Konrads nieuwe 

reeks over de Gentse Boekentoren. De titel Umbau (Duits voor 

‘verbouwing, ‘verandering’) verwijst niet alleen naar de recente renovatie 

van dit iconische gebouw, maar evengoed naar Konrads maakproces: van 

constructie naar deconstructie en vice versa. Umbau laat je met nieuwe 

ogen naar architectuur(geschiedenis) kijken.  

Aglaia Konrad woont en werkt in Brussel. Ze studeerde en was later 

mentor aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht en doceert aan LUCA 

School of Arts in Brussel. Haar werk is internationaal tentoongesteld, 

onder meer in Museum M in Leuven, het Stedelijk Museum Amsterdam, Le 

Bal in Parijs en op documenta X in Kassel. 

De centrale tentoonstellingsstructuur in het FOMU Half-timbered, 2022 is 

door kunstenaar Richard Venlet voor deze gelegenheid ontworpen. 

Op donderdag 17 november geeft Aglaia Konrad een artist talk in het 

FOMU. 

NOG TOT 15.01.2023 

 

 

 
 

Freya Colman “Sneeuwjacht” 

  

https://fomu.be/kalender/artist-talk-aglaia-konrad
https://fomu.be/kalender/artist-talk-aglaia-konrad
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Mededeling van “Fotoclub Aalst” 

Op woensdag 16 november om 20 uur ontvangt Fotoclub Aalst straatfotograaf Marc Pennartz 
in het Trefcentrum te Moorsel (adres Bergsken 1A 9310 Moorsel). 

Marc Pennartz is fotograaf, researcher en schrijver, wonend in Mortsel. Zijn fotografisch werk 
balanceert tussen straatfotografie en abstract. Op zijn Engelstalige website noemt hij het 
"photography on the right side of weird". Hij besteedt veel aandacht aan kleuren, vor-men, 
weerspiegelingen en texturen. Ook speelt hij met scherpte, onscherpte, meervoudige 
belichting en lapt hij geregeld de ongeschreven wetten van de fotografie aan zijn laars. Dit 
geeft zijn foto's een zowel esthetische als inhoudelijke gelaagdheid. 

In zijn presentatie focust hij op het ontdekken van ongewone invalshoeken en creatieve 
manieren om straatfoto's vorm te geven. Alles draait bij hem om "zien", expressie en het 
vinden van het ongewone in het gewone. 

Interviews met Marc Pennartz verschenen in onder meer Street Photography Magazine, The 
Pictorial List en Gazet van Antwerpen. In 2022 verscheen van hem het fotoboek Green, dat 
met zijn experimentele natuurbeelden sterk afwijkt van zijn gebruikelijke werk. Pennartz heeft 
een veelbezochte blog over straatfotografie (straatfotograaf.be) en geeft geregeld workshops 
in Antwerpen. 

Wie interesse heeft om deze boeiende presentatie bij te wonen, kan zich hiervoor inschrij-ven 
door € 10 per deelnemer te storten op rekening BE40 9730 2245 8463 van Fotoclub Aalst vzw 
met vermelding “Marc Pennartz – #naam# - #aantal deelnemers#”. 

 

      

 

  

http://straatfotograaf.be/
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Fotografencollectief Appelterre vzw neemt deel aan het dorpsfeest 

‘Aupeltèrn Boezjzeert’ 

op zaterdag 5 november 2022. 

Ze stellen hun werk tentoon in de kerk van Appelterre 

vanaf 15 uur  tot 21 uur. 
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Voordelen van een OVU lidmaatschap: 

OVU-leden 

• worden permanent geïnformeerd over wat er reilt en zeilt binnen de wereld van de Oost-

Vlaamse fotogroepen  

• nemen gratis deel aan de OVU-fotowedstrijden (€ 10,00 voor buitenstaanders)  

• nemen gratis deel aan FotoTalent 

• nemen gratis deel aan de Leo Baekeland Fototentoonstelling (€ 20,00 voor buitenstaan-

ders) en ontvangen bij een tentoonstellingsbezoek een gratis catalogus ter waarde van € 

5,00 (zolang de voorraad strekt)  

OVU-groepen  

• kunnen gratis via de OVU-Nieuwsbrief hun activiteiten delen met de andere fotogroepen 

en het ruime publiek  

• kunnen zich gratis via de OVU-website presenteren aan de andere fotogroepen en het 

ruime publiek 

 

Geert Van Gaever “Pashokje” 
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Wie contacteren voor…. 

 

Voorzitter: Freddy Van Vlaenderen  
(09) 220 29 15  
voorzitter@breedbeeld.org 
 
 
Secretaris: Hedwig D’Haeseleer  
(054) 33 02 68  
hedwigfoto@gmail.com  
 
 
Penningmeester & Ledenadministratie: Frederik Vanderstraeten  
(09) 229 39 46  
vanderstraeten.fr@telenet.be  
 
 
Fotowedstrijden: Rudy De Cleene  
(09) 231 01 11  
rudy.de.cleene@skynet.be    
   
 
Nieuwsbrief: Luc De Backer  
(09) 369 84 71  
lc.debacker@telenet.be  
 
 
 

 

mailto:voorzitter@breedbeeld.org
mailto:hedwigfoto@gmail.com
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be
mailto:rudy.de.cleene@skynet.be
mailto:lc.debacker@telenet.be

