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eerste twee dagen zijn al volledig
», zegt burgemeester Marnic De
emeester. Maar een stormloop is
niet nodig: op alle volgende dagen
og plaats. Een afspraak maken kan
website van de stad of telefonisch
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ciale beschermende kledij nodig maar
die kunnen we nu beter op andere
plaatsen gebruiken», zegt burgemeester De Meulemeester.
Wie een afspraak maakt, moet een keuze maken tussen 'groenafval/steenpuin'
of 'alle fracties'. Bij een afspraak voor

Daarvoor is geen afspraak nodig, maar
ook hier gelden de coronamaatregelen.
De speciale ‘luierronde’ op donderdag
9 april, waarbij luierafvalzakken op
aanvraag (telefonisch via 0800 90 270
of 055 30 27 13) worden opgehaald, gaat
ook nog door.

Eerst 65-plussers naar recyclageparken Kruisem
De beide recyclageparken van
Kruisem gaan morgen opnieuw
open. Ze zullen toegankelijk zijn
tijdens de gebruikelijke openingsuren. De gemeente vraagt
om alleen het hoogstnodige te
brengen.
Om files te vermijden en een
maximum aan aanvoerders toe te
laten, zijn aanhangwagens en bestelwagens verboden. De eerste

twee uur worden voorbehouden
aan 65-plussers. Door die spreiding wil de gemeente een mix
van verschillende leeftijden vermijden. Wie aanschuift, moet in
de wagen blijven zitten. Het bezoek is beperkt tot vijftien minuten. Dat wil zeggen dat bezoekersmaar de tijd zullen hebben
om maximaal drie afvalstromen
te lozen. Breng je eigen handgel
mee en als dit niet mogelijk is,

was je handen thuis voor je vertrekt en als je thuiskomt, zo
vraagt de gemeente.
Alle persoonlijke contacten worden vermeden. Niets gaat van
hand tot hand. Betalingen gebeuren elektronisch. Medewerkers mogen niet helpen bij het
uitladen. Asbest mag niet worden
aangevoerd.
Info
op
Imog: https://www.imog.be/corona/. (DCRB)
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Geen Wortegemsen Feesten in 2020: «Sterke affiche meenemen»

De Wortegemsen Feesten worden uitgesteld naar 2021. De organisatoren hebben na overleg
met de overheden beslist om
geen risico’s te nemen en het
hele evenement in mei door te
schuiven naar volgend jaar. «We
hopen dat we onze sterke affiche
mee kunnen nemen, want we
hadden al een fantastisch programma uitgewerkt.»
«Met Viktor Verhulst en Kobe Ilsen als headliner voor de Nacht
van de DJ’s en Willy Sommers en
Frans Bauer als absolute toppers
voor de schlagerparade op zondagnamiddag hadden we een
fantastisch programma uitwerkt
waar we veel positieve reacties op
hebben gekregen», vertelt voorzitter van organisator vzw Werkgroep Ons Dorp Ivan Speleers.
«Het is alvast onze bedoeling om
deze sterke affiche gewoon te verschuiven en zo de kwaliteit te
waarborgen in 2021.»
De reden voor het uitstel is niet alleen de twijfel of er wel toestemming zou komen van de overheid,
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De organisatoren van de Wortegemsen Feesten. Archiefoto D’hondt
maar ook het gevoel dat de lockdown ook na de opheffing door
de hoofden van de mensen zal
blijven spoken. «Het zal tijd vergen om ons opnieuw zonder
schrik in een menigte van meer
dan 1.500 mensen te begeven»,
legt de voorzitter uit. «Bovendien
werd het organisatorisch moeilijk, want in normale omstandigheden zouden we nu al elke week

samenzitten om alles tot in de
puntjes voor te bereiden.»
«Voor ons en onze talrijke vrijwilligers zal het onwennig aandoen
om die intense periode van samenwerking en samenhorigheid
te moeten missen. De maand mei
zal er in 2020 anders uitzien. We
wensen onze medewerkers een
goede gezondheid toe en rekenen
op hen voor de editie 2021.» (LDO)
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Op afspraak, beperkt aantal bezoekers en eenrichtingsverkeer: alles om drukte te vermijden

Recyclageparken weer open, stormloop blijft uit
ZUID-WEST-VLAANDEREN

De meeste recyclageparken openden dinsdag weer
de deuren. De verwachte
stormloop bleef uit, maar
her en der was het toch
wachten geblazen. In alle
parken werden heel wat
maatregelen genomen om
alles vlot en veilig te laten
verlopen.

Tot anderhalf uur wachten
Ook in Gullegem en Lauwe,
waar het park om 13 uur opende, was het wachten geblazen,
tot anderhalf uur. Om 11.45 uur
stond in Lauwe de eerste bezoeker al klaar. Bij de opening had
hij al een vijftigtal kompanen in
zijn zog en dat onder het alziende oog van de wijkagent. De
vraag van de brandweer die er
zijn kazerne heeft om niet te
staan aanschuiven, kreeg dus
weinig gehoor. Toch raakte de
Bron : Het Nieuwsblad - 8 april 2020
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Nummerplaat en geboortejaar werden gecontroleerd aan de ingang van het
recyclagepark in de Maandagweg in Kortrijk.

Uitzondering in de regio: in Lauwe stond een vijftigtal wagens aan te
schuiven voor de opening van het recyclagepark.
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Bijna vier weken binnenshuis,
in ons kot. Zolders en kelders allerhande zijn opgeruimd, tuintjes en hoven zijn gekortwiekt
en ook volgestouwde kasten zijn
opgekuist. In heel wat gezinnen
leidde dat tot een opeenstapeling van groen- of ander afval.
Bij velen moet bij de opening
van de recyclageparken dinsdag
een halleluja hebben geklonken.
Toch werd gehoopt dat niet iedereen tegelijkertijd zijn afval
ging lozen. Enkel het hoogstnoodzakelijke, riepen de intercommunales af. Bovenop die
oproep voerden de afvalintercommunales in de regio nog
heel wat extra maatregelen uit.
Zo kon het bezoek in Kortrijk,
Kuurne en Avelgem enkel op
afspraak. Dat liep vlot, al had
niet iedereen dat begrepen. In
de Maandagweg probeerden
toch nog vier personen binnen
te raken zonder dat ze zich
vooraf hadden aangemeld. “Per
twintig minuten konden zich
vijftien mensen inschrijven.
Voor de eerste twee uur gold
overigens dat enkel 65-plussers
welkom waren. Al had niet iedereen dat dus begrepen”, vertelt de parkwachter.
Uiteindelijk bleek het systeem
‘op afspraak’ wel een goede
keuze. “Daags voor de opening
hadden 2.600 inwoners een afspraak gemaakt”, zegt schepen
Ruth Vandenberghe (Team
Burgemeester). “De momenten
voor de 65-plussers zitten al
goed vol, maar voor de rest is er
zeker nog genoeg ruimte.”
In Geluwe, doorgaans het
kalmste recyclagepark van de
intercommunale Mirom Menen
(Menen, Wevelgem en Wervik), stroomden voor de opening al tientallen auto’s toe, dus
was het al even aanschuiven
vanop de openbare weg. “Inwoners mochten per zeven het
park binnen”, verduidelijkt
Charlotte Vancompernolle. “De
eerste dertien waren al na de 26
minuten buiten. Vlotjes dus.”
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JOERIE DEWAGENAERE
EN STEVEN LEENKNEGT

In Harelbeke werd voor alle zekerheid met wachtbordjes gewerkt, al bleef de
grote drukte uit.

W

rij snel opgelost. “De keuze om
niet op afspraak te werken, was
duidelijk de juiste”, zegt Jeroen
Laseure van Mirom Menen. “In
het begin was er dan wel een
wachtrij, we zagen dat er veel
meer wagens op de parken konden dan als we op afspraak hadden gewerkt.”
In onder meer Lendelede,
Wervik en Harelbeke werd
eenrichtingsverkeer ingevoerd
om zo de toestroom goed te leiden.

KOEN DELIE
WOORDVOERDER IMOG

holgel ontsmet worden, maar
we doen dat vaker”, klinkt het in
Geluwe. Alle parkwachters kregen er alle bescherming die ze
wilden. “Maskers, handschoenen en zelfs beschermpakken
mochten we gebruiken als we
dat wilden.”

Eén bezoek per gezin
Ook in Midden-West-Vlaanderen bleef de grote drukte op de
meeste containerparken uit.
Het aantal bezoekers
per park wordt er immers strikt gelimiteerd
en hangt af van de
grootte van het park.
“De regel blijft dat je alleen een bezoek brengt
aan het recyclagepark
als dat strikt noodzakelijk is”, zegt Goedele
Osaer, communicatieverantwoordelijke bij Mirom
Roeselare.
De afvalintercommunale beheert de recyclageparken van
Roeselare, Hooglede, Lichtervelde, Staden, Moorslede en
Wingene. “Als het kan, stel je je
bezoek uit en sla je het afval
thuis op tot het ergste van de
coronacrisis voorbij is”, vult
Osaer aan. “Vele afvalstoffen
kan je immers op een andere
manier kwijt. De huis-aan-huisinzameling haalt nog altijd pmd,
papier en karton en restafval op.
Glas en textiel kan je naar de
containers brengen die verspreid staan over de gemeente,
tuinafval kan je thuiscomposteren of via een tuinafvalbak aan
huis laten ophalen. Zo kun je
ook de teleurstelling vermijden
dat je ter plaatse naar huis ge-

“Waar er een wachtrij was
voor de opening, was die na
korte tijd al vlug verdwenen”
In de Kortrijksesteenweg
plaatste intercommunale Imog
(Anzegem, Avelgem, Deerlijk,
Harelbeke, Kortrijk, Kuurne,
Lendelede, Spiere-Helkijn,
Waregem, Wielsbeke en
Zwevegem) zelfs bordjes met
de wachttijden, net als in een
pretpark. Tevergeefs, want een
wachtrij was er nooit. “Er waren dan ook geen bestelwagens
of aanhangwagens toegelaten
en elk bezoek werd beperkt tot
vijftien minuten”, zegt woordvoerder van Imog Koen Delie.
“Waar er een wachtrij was voor
de opening, was die na korte tijd
al vlug verdwenen.”
Toch werden in vrijwel alle
parken extra medewerkers ingezet. Om het verkeer te leiden
en om te ontsmetten. “De zuilen
moesten om het uur met alco-

De medewerkers in Roeselare beschermden zich zo goed mogelijk. De
bezoekers moesten zelf hun gereedschap meebrengen om afval te lossen.
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stuurd wordt. De politie zal de
komende weken ook een oogje
in het zeil houden om de drukte
beperkt te houden.”
Het aantal bezoekers per recyclagepark is beperkt. Het is dus
belangrijk dat je het afval op
voorhand sorteert. Kom alleen
naar het park, breng enkel een
tweede persoon mee voor grote
of zware stukken die je niet alleen kan lossen. Ook hulpmateriaal zoals een schop dien je zelf
mee te brengen. Het aantal bezoekers per park varieert. Is de
wachtrij te lang, dan kan het zijn
dat je een op een ander moment
moet terugkomen.
Heel wat recyclageparken hebben dan ook een aangepast circulatieplan opgesteld. In Lichtervelde bijvoorbeeld is er in
een aanschuifstrook voorzien in
de Koolskampstraat voor gebruikers uit de richting van het
centrum. Is die volzet, dan is er
een bufferparking ter hoogte
van de Leysafortstraat.

de ring om de mogelijke drukte
op te vangen, maar die bleef
dinsdagmorgen uit. Op het recyclagepark in Rumbeke stond
voor de opening wel al een tiental wagens aan te schuiven,
maar na een uur was het alweer
erg rustig. In Hooglede is de
aanvoer enkel mogelijk vanuit
de Hogestraat komende van het
centrum. Toch wordt er de komende dagen meer drukte verwacht. “Wie zomaar naar het recyclagepark komt zonder dringende reden, speelt eigenlijk
met vuur”, zegt Osaer. “Ik vrees
dat het nog druk zal worden,
maar ik hoop vooral van niet.”

Maximaal twee soorten afval

Ook bij de afvalintercommunale Ivio gingen de containerparken onder strikte voorwaarden weer open. Ivio beheert de
recyclageparken in Ardooie,
Dentergem, Ingelmunster,
Izegem Ledegem, Meulebeke,
Oostrozebeke, PitGOEDELE OSAER
tem, Ruiselede en
COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE MIROM ROSELARE Tielt. Ook daar bleef de
grote drukte uit. De intercommunale laat elke
veertien kalenderdagen maar een bezoek
per gezin toe.
Ook hier gelden dezelfde richtlijnen: enIn Roeselare wordt tijdens de kel strikt noodzakelijke bezoeweekdagen de toegang beperkt ken, een persoon per auto, voltot inwoners waarvan de op- doende afstand houden en enkel
haalronde voor pmd of restafval uitstappen om te lossen. Je mag
die dag passeert. Op zaterdag ook maximaal maar twee verzijn alle inwoners welkom, schillende soorten afval aanbiemaar enkel voor dringende be- den. Asbestcement en textiel
zoeken. Daar werd in de Oost- worden voorlopig niet toegelanieuwkerksesteenweg eenrich- ten. Er is ook geen verkoop van
tingsverkeer ingevoerd richting hakselhout.

“De politie houdt een oogje
in het zeil om de drukte
beperkt te houden”
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Toch lange files aan recyclagepark in Kortrijk:
«Neem enkel het hoogstnoodzakelijke mee»
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woon-zorgcentra worden onderzocht, kunnen wij op helaas
geen beroep doen. We hopen bij
een nieuwe verdeling wel deel
uit te maken van de selectie. Intussen gaan we zelf verder op
dit zo veel mogelijk zelf te doen. zoek naar mogelijkheden om
In samenwerking met laborato- meer tests uit te voeren.” (slr)

Er stond gisteren een lange file in
de Graaf Karel de Goedelaan, aan
het recyclagepark in Kortrijk.
Sommige mensen moesten er tot
drie kwartier aanschuiven. Er
wordt in Kortrijk in de recyclageparken op afspraak gewerkt in
coronatijden. Dat is in andere gemeenten ook zo. Die aanpak
loopt vlot, tenzij mensen te veel
afval beginnen mee te nemen. En
dat zijn er steeds meer.

Er zijn per tijdslot van 20 minuten
maar maximum vijftien plaatsen
beschikbaar.
En er mogen per tijdslot niet meer
dan tien wagens tegelijk binnen
in het recyclagepark om de afspraken rond social distancing te
kunnen naleven. Maar als je te
veel afval meeneemt, is die tijdsduur te kort om alles te lossen in
het recyclagepark, met als gevolg
dat sommigen meer dan een half
uur in de weer zijn, om al het afval

Herman & Vandamme
haalt bussen van stal om
gestrande reizigers in
Spanje op te pikken

Er stond woensdagnamiddag een lange file in de Graaf Karel
de Goedelaan, aan het recyclagepark. Foto Philippe Samyn
uit hun voertuig te krijgen. De
mensen die achter hen komen,
moeten hierdoor veel langer
wachten.
Zo ontstaan uiteindelijk toch files.
«Het is niet de bedoeling dat je als
het ware je hele inboedel in je
voertuig propt. Breng enkel het

hoogstnoodzakelijke mee», zegt
schepen van Afvalbeleid Ruth
Vandenberghe (Team Burgemeester). Vandenberghe. Wie wil
weten hoe het recyclagepark op
afspraak
werkt,
surft
naar www.kortrijk.be/corona/afval. (LPS)
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ZUID-WEST-VLAANDEREN

Stormloop containerparken
blijft ook op dag twee uit,
afwachten wat zaterdag brengt
De opening van de recyclageparken in Zuid-West-Vlaanderen leidde niet tot een
stormloop en ook woensdag
bleef de situatie onder controle. De afvalintercommunales houden wel hun hart vast
voor het weekend.
Dinsdag openden de recyclageparken opnieuw de deuren. De verwachte chaos bleef overal in de regio wonderwel uit. In de recyclageparken van Mirom Menen (Menen,
Wervik, Wevelgem) kregen we op
woensdag hetzelfde beeld als dinsdag te zien. In Menen, waar het park
dinsdag nog gesloten was, stond de
eerste bestuurder er al van 11.30
uur, maar liefst anderhalf uur voor
de opening.

Moeilijk te voorspellen

werd helemaal coronaproof gemaakt. Zo liet zaakvoerster Aline plexiglas monteren tussen alle stoelen.

len kan er niet. Enkel
stapje naar de dichtstde winkel, bank of
ek en dan nog word je
oleerd.”

HERMAN
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sen met een
ge temperatuur
en geweigerd
bus”

m besloten ze bij HerVandamme om een
te leggen richting
Al is dat geen sinecumoet toestemming zijn
landen en de bus moet
g ingericht worden om
ting te voorkomen.
tten de twee chauf-

feurs achter plexiglas en zijn
alle stoelen van elkaar gescheiden met een plexiwand”, vertelt de zaakvoerster. “Iedereen zal een mondmasker en handschoenen
moeten dragen. Bovendien
wordt ook iedereen voor het
opstappen gecontroleerd op
koorts. Mensen met te hoge
temperatuur weigeren we resoluut.”

Geen airco
Vrijdagmorgen vertrekt een
eerste bus om 32 Belgen op
te halen. Zondagmorgen zouden ze weer in het land zijn.
Die betalen daar 375 euro
voor. “Een plezierreisje
wordt het allerminst. Als we
stoppen, is dat om de rij- en
rusttijden te respecteren en
dan moeten alle inzittenden
een afstand van anderhalve
meter blijven bewaren. Bo-
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vendien moeten ze in hun eigen eten voorzien aangezien
want langs de weg niks open
zal zijn. Ook de airco mag
niet aan, aangezien de lucht
dan te veel zou verspreid
worden.”
Bij Herman & Vandamme
zijn ze blij dat ze nog eens
kunnen
uitrijden.
Vele
chauffeurs waren bereid om
die taak op zich te nemen.
“We konden meerdere ploegen samenstellen als we wilden. Door de grote aanvraag
zullen we volgende week al
een tweede bus inleggen”,
zegt Aline. “We hopen wel
dat in juni weer reizen kunnen inleggen, maar we kunnen niks voorspellen.”
INFO
Gestrande mensen of familieleden en
kennissen kunnen nog altijd contact opnemen met Herman & Vandamme via
056-41.11.11 of info@hervan.be.

Een rij wachtenden vooraleer de
poorten openden was het gevolg,
maar die file bleek net als daags
voordien vlot op te schuiven. Ook
woensdag hield een politieagent een
oogje in het zeil. “Dat zal indien nodig ook de rest van de week zo zijn”,
zegt Jeroen Laseure van de afvalintercommunale. “Onze raad van bestuur is tevreden. Er is dan wel constant volk, maar druk is het nooit.”
Bij de recyclageparken van Imog
eenzelfde verhaal. Daar werden extra maatregelen getroffen bovenop
deze van de overheid. Zo waren aanhangwagens en bestelwagens uit
den boze en zijn de eerste twee uur
gereserveerd voor 65-plussers.
“Ook woensdag verliep alles vlot”,
zegt Koen Delie. “Er is maar de
helft tot driekwart van de aanvoer
als vorig jaar. De mensen proberen
hun bezoek te spreiden en brengen
enkel het hoogstnoodzakelijke.”
Beide afvalintercommunales houden wel hun hart vast voor dit
weekend. Ook op zaterdag zijn heel
wat parken open. Bovendien zullen
dan ook de werkende mensen thuis
zijn en tijd hebben om hun afval te
deponeren. “Het blijft wel moeilijk
te voorspellen, we wachten af”,
luidt het bij beide woordvoerders.
(djr)
Bron : Het Nieuwsblad - 9 april 2020
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Harelbeeks directeur schrijft open brief
aan regerende ‘kakelkonten’

“Er was vanop lokaal
niveau een duidelijk
signaal nodig”
De verwarrende communicatie van de regeringsleiders over de coronacrisis
deed algemeen directeur van
Harelbeke, Carlo Daelman in
zijn pen kruipen. Hij schreef
een open brief aan de ‘kakelkonten’. “Ik hoop oprecht
dat ze inzien dat het anders
moet.”
EVELIEN VANTOMME

“We zijn al drie weken bezig
om de maatregelen die worden
uitgevaardigd zo goed mogelijk
te laten opvolgen door onze
burgers. Maar het grootste probleem de afgelopen weken was
gebrek aan eenduidigheid in de
officiële afkondiging van wat
wel of niet kon”, zegt Carlo Daelman.

CARLO DAELMAN
ALGEMEEN DIRECTEUR HARELBEKE

verwachten dat de burgers de
maatregelen dan correct opvolgen?”

Tegenstrijdig
Sinds de coronacrisis groeide
bij de algemeen directeur van
Harelbeke de frustratie over de
communicatie van de regering.
Het avondjournaal van donderdagavond was voor Daelman de
figuurlijke druppel. “Ik was
enorm verrast dat minister van
Binnenlandse Zaken Pieter De
Crem (CD&V) zei dat lange
fietstochten niet konden, maar
enkele minuten later minister
van Volksgezondheid Maggie
De Block (Open VLD) stelde dat
fietsen en wandelen toch wel
belangrijk was. Gelukkig zaten
in hetzelfde journaal onze Harelbeekse politieagenten die
wel perfect wisten dat er in het
Koninklijk
Besluit geen beperking staat, maar
dat weet de bevoegde minister
blijkbaar niet. Dat
zorgde enigszins
voor een kortsluiting in mijn hoofd.”
Daelman kroop in zijn pen en
schreef een open brief. Het
woord ‘kakelkonten’ kwam

“Als de regeringsleiders het niet
weten, hoe kunnen de burgers de
maatregelen dan correct opvolgen?’
“Het is enorm ambetant als er
constant verwarring is over de
inhoud.
Als de
regeringsleiders
Bron
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Algemeen directeur Carlo Daelman schreef een open brief aan de ‘kakelkonten’.

spontaan in hem op. “Ik heb
nog enige tijd getwijfeld of ik
wel de brief zou plaatsen op
mijn Facebookpagina. Maar ik
vond het belangrijk dat er een
duidelijk signaal kwam vanop
lokaal niveau. Ik ben niet iemand die graag op de voorgrond treedt. Het is de eerste
keer in twaalf jaar dat ik zonder enig overleg met iemand
communiceer. Maar ik was zeker dat wat ik heb geschreven
gedragen wordt door een groot
leger aan plaatselijke overheidssoldaten die hun uiterste

best doen om de coronacrisis
aan te pakken.”
Ondertussen kreeg Daelman al
heel veel reacties. “Maar alleen
maar positieve. Er zijn veel
mensen die al enige tijd rondlopen met hetzelfde gefrustreerde gevoel. Ze zijn blij dat eindelijk eens iemand het durft te
zeggen. Ik hoop echt dat mijn
boodschap tot bij de regeringsleiders raakt en dat ze inzien
dat ik gelijk heb. Om deze crisis
onder controle te krijgen, is het
enorm belangrijk dat er duidelijkheid is voor iedereen.”

Kledingcontainers vroeger gegroepeerd door coronacrisis
HARELBEKE

Om sluikstorten tegen te
gaan heeft de stad Harelbeke
kledingcontainers verplaatst
en gegroepeerd. De locaties
zijn meer dan gehalveerd. “In
plaats van kledingcontainers
op 20 plaatsen, staan er nu
nog op zeven locaties”, zegt
bevoegde schepen Tijs Naert
(Groen).

we hebben het vervroegd door de
coronacrisis. Veel mensen zijn
thuis en zijn blijkbaar aan het
opruimen. Daardoor raakten de
containers snel overvol en werd
er gesluikstort.”

TIJS NAERT (GROEN)
SCHEPEN VAN MILIEU

“Veel mensen zijn
blijkbaar aan het
opruimen. Daardoor
raakten de containers
snel overvol werd er
gesluikstort”

De locaties van kledingcontainers zijn in het verleden al meermaals populaire plaatsen geweest voor sluikstorten. Daarom
had de stad eerder al aangekondigd dat ze gingen bekijken of
het mogelijk was om de containers te groeperen. Ondertussen
is er een akkoord met de kringwinkel die de kledingcontainers “Door ze te groeperen is er een
grotere capaciteit. Tegelijk kunleegt.
“De verhuizing was gepland nen de camera’s van Imog gevoor binnen enkele weken, maar richter ingezet worden en zal het
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Schepen Tijs Naert (Groen) bij de gezamenlijke kledingcontainers in Stasegem.

dus makkelijker worden om wie
toch nog sluikstort te betrappen.”
De kledingcontainers staan nu
op zeven locaties, namelijk op de
parking aan het voetbalveld in
Hulste, Oudstrijderslaan 27 in

Bavikhove, speelplein Ter Coutere, Deerlijksesteenweg 9 in
Harelbeke, aan het voetbalveld
aan Stasegemsteenweg 23 in Harelbeke, de Julius Sabbe straat in
Harelbeke en Groendreef 1 in
Stasegem. (eva)

