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dag voorstelt in de kerk in
Lauwe. Het is zijn beurt om
in de schijnwerpers te staan.
“Maar zeg niet dat ik uit
Willems schaduw treedt”,
glimlacht Freddy. “Ik speel
mijn muziek met veel liefde,
ook als dat ten dienste van
Willem is. Die tours door
Nederland, die volle zalen,
ontvangen worden als prin-

in een nieuw kleedje werden
gestoken.
“Het was een vertrouwenskwestie om je muziek in
handen te geven van iemand
anders, maar met Wiet was
er meteen die match. Hij is
dan ook niet van de minste,
zo werkte hij samen met Zjef
Vanuytsel en Wannes Vandevelde”, zegt Freddy, die

per nootje spelen, maar af en
toe improviseren. Er is maar
één constante, en dat is de
“Het kwartet zijn vier jonge liefde voor muziek.”
meisjes die net als ik gepassioneerd zijn door muziek”, INFO
weet Freddy. Als 73-jarige Concert vandaag vrijdag om 20 uur in
voelt hij zich ook nog altijd de Sint-Bavokerk in Lauwe. Tickets kosjong. “Ik leer nog elke dag bij ten 15 euro in voorverkoop en voor ledoor te kijken naar de jeugd. den van het Davidsfonds of 18 euro aan
Je moet altijd stelen met de de deur. Info via 0478-33.14.09.

muziek delen”

in Brussel woont, stal vier
flessen parfum in Ici Paris XL
en een lederen jas bij JBC. Hij
moest zich verantwoorden in
de rechtbank maar liet verstek gaan. Er hangt hem een
gevangenisstraf van vier
maanden en een geldboete van
400 euro boven het hoofd.
Vonnis op 6 maart. (kvo)

Pmd blijft welkom op recyclagepark, maar
het moet vanaf nu wel in een zak zitten
Van Imog mag je, in tegenstelling tot wat Fost Plus
aanraadt, je pmd-afval inleveren op het containerpark. “De parkwachter kan
je helpen bij fouten.”

ze regio met dat soort afval nog
in het containerpark terecht.
“We zijn van mening dat we die
dienst moeten blijven aanbieden, los van wat Fost Plus wil”,
zegt Koen Delie, woordvoerder
bij Imog. “We zien het als een
service aan de klanten en bezoekers van het recyclagepark. De
parkwachter kan extra info geven over de inzameling en sortering. Hij kan je bijvoorbeeld vertellen wat er verkeerd in de zak
zit als die bij ophaling afgekeurd
werd wegens een verkeerde vulling.”

Als het van inzamelaar Fost
Plus afhangt, wordt pmd-afval
enkel nog opgehaald als je het in
een blauwe zak voor je voordeur
zet. Het afgeven in het recyclagepark is voor Fost Plus geen interessante optie, omdat het dan
een extra ophaler moeten betalen wanneer die containers vol
zitten. Terwijl de ophaling van Strenger optreden
pmd aan huis sowieso gebeurt
en er dus al een ophaler betaald Wat wel verandert, is dat pmdmoet worden. Toch kan je in on- afval altijd in een blauwe zak
Bron: Het Nieuwsblad - 22 februari 2019

KOEN DELIE
WOORDVOERDER IMOG

“We zien het als een
service voor de klanten
en bezoekers van het
recyclagepark”
moet, ook wanneer je het afgeeft
in het recyclagepark. “FostPlus
zegt dat dit soort afval altijd in
een zak moet, om het principe
‘de verbruiker betaalt’ te laten
gelden. Bij ons was er vroeger
een gedoogbeleid, maar dat is
veranderd”, zegt Delie. Aanleiding voor die verandering is de
uitbreiding van de pmd-zak.
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W Koen Delie van Imog is van mening dat pmd nog altijd naar het containerpark
mag worden gebracht, maar vanaf nu moet dat dan wel in de blauwe zak.

Sinds vorig jaar mag er meer in.
Zo mag je er nu alle harde plastics in gooien. “Dat maakt het
voor de consument al een pak
goedkoper, dan wanneer die
dingen nog in de restafvalzak
moesten”, zegt Delie.
De pmd- en de doorzichtige fo-

liezak zijn immers minder duur
dan de witte restafvalzakken.
“We zullen strenger optreden in
de recyclageparken. Wie pmdafval wil afgeven, moet dat in
een blauwe zak doen, zonder
uitzonderingen”, besluit Delie.
(kvo)
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Jeugdhuis Contrast
viert 21ste verjaardag
met nieuwe dynamiek
WIELSBEKE Op 9 maart viert jeugdhuis Contrast
zijn 21ste verjaardag met een tweelandenavond.
Op dat feest staan Mexico en de Verenigde Staten
centraal. Voor het jeugdhuis is de verjaardag belangrijk, want dit jaar herleeft het weer helemaal.

We herkennen achteraan Frédéric Depypere, Natalie Beirlaen, Eddy Claerhout en Adelheid Waelkens. Vooraan
zien we de kinderen die bij Adelheid in de opvang zitten: Jenna, Anna-Lucia, Gitta, Hanne, Nore, Janthe, Fien en
Emile. (foto NVR)

Al 16 mooimakers
ruimen zwerfvuil op
WIELSBEKE Het aantal mooimakers in onze gemeente is het laatste jaar spectaculair gestegen. Begin 2018 had Wielsbeke vijf mooimakers, nu zijn dat er al zestien. Een mooimaker gaat op vrijwillige basis zwerfvuil opruimen in bepaalde
straten. “We hopen dat de mensen meer hun verantwoordelijkheid zullen nemen
om vuilnis niet zomaar weg te gooien”, klinkt het.
DOOR NIELS VROMANT

Frédéric Depypere uit Ooigem
was vorig jaar een van die vijf
mooimakers. Hij neemt de Fabiolalaan onder handen. Intussen
volgden Eddy Claerhout en Natalie Beirlaen uit Sint-Baafs-Vijve en
Adelheid Waelkens uit Ooigem
zijn voorbeeld.
Adelheid heeft een kinderopvang
en onderhoudt samen met de kinderen de wegen van en naar
school. “Op die manier leren de
kinderen het al van jongs af. Zij
zullen later niet zomaar vuilnis
weggooien. Als ik hen ga halen
van school vragen ze zelf of ik
mijn knijpertjes niet bij me heb.
Ze vinden het plezant om zwerfvuil op te ruimen”, vertelt Adel-

heid, beter bekend als tante Heidi.
Eddy is een gemeentearbeider op
rust. Facebook deed hem de handen uit de mouwen steken.
“Iedereen zet maar op Facebook
dat het niet proper is. Wel, dan
ruim ik het op. Erover praten
heeft geen zin. We moeten het
aanpakken”, vindt hij. Natalie gaat
vaak wandelen met haar hond.
Langs de wegen zag ze heel veel
zwerfvuil. “Het is eigenlijk ongelooflijk wat de mensen zomaar in
de berm gooien. Ik werd er heel
kwaad van. Nu ga ik samen met
mijn hond zwerfvuil opruimen”,
zegt ze.
Volgens de mooimakers is er een
mentaliteitswijziging nodig bij de
mensen. “We moeten hen duidelijk maken dat het zo niet verder

Bron: Krant van Westvlaanderen -18 maart 2019

kan. Het zijn niet de kinderen die
het vuilst zijn, maar de volwassenen die zomaar alles in het rond
gooien. Als ik iemand vuilnis zie
weggooien, dan spreek ik hem of
haar ook aan. Af en toe krijg ik
een boze blik terug, maar alleen
zo kan het veranderen”, getuigt
Adelheid.
Op 23 maart vindt de tweejaarlijkse zwerfvuilactie plaats. Helpers
kunnen zich melden. Ook verenigingen nemen deel aan de acties.
“De gemeente ondersteunt de
mooimakers goed. Ze doen ook
zo veel mogelijk om het zwerfvuil
aan te pakken. Maar daar stopt het
niet. Laat ons hopen dat de mensen zelf ook inzien dat een propere gemeente veel leuker is om te
wonen”, sluit Eddy af.

Simon Gysels, Marlies Bracke en Kobe Bruggeman zijn samen met
Jente De Waele (niet op de foto) de nieuwe krachten in het jeugdhuis. Hun Mexicaanse en Amerikaanse vlaggen hangen al uit. (foto
NVR)

Het jeugdhuis werd in 1998 opgericht vanuit de jeugdraad,
maar heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Weinig jongeren vonden nog de weg naar
Contrast. Het bestuur bleef
maar met een viertal vrijwilligers over. Enkele maanden geleden zetten enkele nieuwe
jongeren hun schouders onder
het jeugdhuis. Kobe Bruggeman (22), Simon Gysels (22),
Marlies Bracke (20) en Jente De
Waele (17) zijn de nieuwe
krachten. “We merken dat
meer en meer jongeren bij ons
iets komen drinken. Niet alleen
de jeugdverenigingen, maar
ook anderen komen bij ons
binnen. Waarschijnlijk omdat
wij ook iets jonger zijn dan de
medewerkers die al langer in
het jeugdhuis zitten. Onze
deur staat voor iedereen open”,
zegt Kobe.
Ook Simon hoopt dat de heropleving zich blijft doorzetten:
“Hoe meer volk er komt, hoe
meer extraatjes we kunnen teruggeven aan de leden. Lid
worden is trouwens gratis. Het
jeugdhuis maakt geen winst,
wij willen er gewoon de place

to be van maken voor de Wielsbeekse jeugd. Hier kunnen ze
dicht bij huis met een goedkoop drankje bijbabbelen en
nieuwe mensen leren kennen”,
zegt hij.

MEXICAAN OF
AMERIKAAN
Het jeugdhuis is elke vrijdag
avond. De medewerkers proberen ook in te spelen op de tijd
van het jaar. “Nu is het elke
keer Temptation Island-avond.
We mogen dan veel volk ontvangen. Later zullen we ook
Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op groot scherm
tonen”, gaat Kobe verder.
Een eerste extraatje voor de leden komt er al op de tweelandenavond. Dan zullen de medewerkers de avond openen
met een gratis vat. “Verder bieden we drankjes en hapjes in
het thema van de landen aan.
We hopen dat veel mensen
zich ook zullen verkleden in
een Mexicaan of Amerikaan.
Dat komt de sfeer op alleen
maar ten goede”, weet Simon.
(NVR)

Gemeentebestuur steekt handen uit de
mouwen en helpt mee in zorgsector
WIELSBEKE De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten organiseren Expeditie Zorg. In dat kader kunnen bestuursploegen enkele
uren meehelpen in de lokale zorgsector. Voorzitter van het bijzonder
comité van de sociale dienst Rachida Abid (CD&V) liep vorige week
een voormiddag mee in het woonzorgcentrum Ter Lembeek. “Ik was
aangenaam verrast door de positieve werkwijze in ons woonzorgcentrum. Het geluk van de bewoners staat er echt centraal. Een voormiddag meehelpen gaf me echt veel voldoening. Ik heb nu besloten dit af
en toe te doen op vrijwillige basis”, zegt ze. Ook gemeenteraadslid
Frédéric Depypere (CD&V) hielp vorige week bij het uitdelen van de
ontbijten in het woonzorgcentrum. Op de foto herkennen we schepen
Rachida Abid naast werknemers Marleen Beck, Mieke Tack, Sabine
Lapierre en Jonas Deweer. (NVR – gf)
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Een drinkbus weggooien?
Dat is dan 176 euro boete

Per fles

€6,99
i.p.v.

€11,20

Collezione di Paolo
‘Poggerissi’ 2017
Sublieme Rosso di Toscana van
de béste Sangiovese wijnmaker
van de wereld

De VAR kijkt voor
het eerst mee in
het Belgische
openingsweekend

Deze Poggerissi is van een kleine, hoog gekwalificeerde Toscaanse wijngaard. Een satijnzachte
wijn met intens kersenfruit. Perfect om zo maar
van te genieten en uitstekend bij steak, osso buco,
kip, pasta carbonara en pecorino-kaas.
•
“Een bidon in de weide gooien is niet meer van deze tijd”,
zegt UCI-commissaris Philippe Mariën. Chris Froome let
voortaan dus maar beter op. FOTO BELGA

Wie dit Belgisch openingsweekend een lege bidon in de weide keilt,
kan voortaan wat dieper in de buidel tasten. Op het vergrijp staat
volgens de nieuwe strafbarema’s van de Internationale Wielerunie
(UCI) nu een geldboete van minimum 200 tot 500 Zwitserse frank, of
176 tot 440 euro. Wie op een gevaarlijke manier een drinkbus in het
publiek gooit kan zelfs tot 1.000 Zwitserse frank (881 euro) afdokken.
Hugo COOREVITS

Het peloton dat zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad en zondag
Kuurne-Brussel-Kuurne
rijdt,
wordt er op de verplichte ploegleidersvergadering nog eens aan herinnerd: “Een bidon in de gracht
gooien of afval achterlaten op de
weg, is niet meer van deze tijd.”
Philippe Mariën, het hele weekend lang ‘tv-commissaire’ - zeg
maar de VAR van de wielerwedstrijden - heeft de indruk dat de
UCI-regels nog niet tot iedereen
binnen het profpeloton zijn doorgedrongen.
“We moeten af van die hardleerse
renners die overal hun afval achterlaten. We moeten af van zij die
net nadat ze naast de ploegleidersauto reden, hun bidon in de lucht
gooien. WorldTourprofs hebben
een voorbeeldfunctie. Met hogere
geldboetes willen we sneller aan
image building doen en op een ver-

In Oman gooi je geen
drinkbus weg, want daar
staat amper volk. Maar
een kind dat hier een lege
bidon kan vangen, is daar
toch blij mee?
Greg VAN AVERMAET

antwoorde ecologische manier
koersen. Er zijn afvalzones voorzien: kort voor de bevoorrading
en vlak erna. Daarnaast kan sinds
enkele jaren op een twintigtal kilometer van de finish ook nog afval in een voorziene waste zone
worden gedumpt.”
Dus een lege drinkbus in het publiek gooien is voortaan verbo-

den? “Ik hoor niet graag het werkwoord ‘gooien’. Zachtjes richting
het publiek rollen, dat mag wel. Of
afgeven aan de ploegauto natuurlijk. Een renner die vol adrenaline
een halfvolle of -lege drinkbus
richting publiek gooit, dat is levensgevaarlijk. Dat willen we niet
meer zien. Krijg zo’n ding maar
eens per ongeluk tegen je neus.”

6 flessen met 37% korting

•

Exclusief aanbod, uniek in België

•

Maar € 6,99 per fles i.p.v. € 11,20

•

Nu al erg lekker, houdbaar tot 2025

•

100% proefgarantie: niet tevreden, geld terug

BON

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde
omslag naar:
De Wijnbeurs t.a.v. Het Belang van Limburg Wijnaanbo
DA 826 – 620 - 0, 3560 Lummen

Ik bestel

Mentaliteitswijziging

Volgens Greg Van Avermaet is de
mentaliteitswijziging onder de
renners al volop bezig. “Ik ken
maar halvelings de nieuwe reglementering, maar ik weet wel dat ik
- en ook een pak collega’s - mijn
papiertjes en gelletjes in mijn achterzak stop tot ik in de waste zone
kom. In Oman bijvoorbeeld gooi
je geen lege drinkbus weg. Simpelweg omdat er ginder amper volk
staat en omdat iets dat met de
grond in aanraking kwam, daar
niet meer wordt opgeraapt. Dat
staat gelijk met vuilnis. Dus geef je
daar desnoods je drinkbus terug
aan de volgauto. Maar hier heeft
een kind toch graag zo’n lege bidon als souvenir. Het behoort ergens ook tot de charmes van de
koers.”

Bron: Belang van Limburg - 26 februari 2019

Voortaan verboden: koersen over bruggen
met op- en afritten van autosnelweg
Wielerkoersen mogen niet langer mijden. In Dwars door Vlaande- gen”, aldus koersdirecteur Joover bruggen gaan waar op- en ren, bijvoorbeeld, viel Oliver Nae- han Wastyn van de E3 Binck-
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1 doos (6 flessen) voor € 6,99 per fles
(€ 41,94 per doos) + € 5,95 leveringskosten

2 dozen (12 flessen) voor € 6,99 per fles
(€ 41,94 per doos) + gratis levering
(Gebruik in dit geval online code HBVL857)

Naam:

Voornaam:

Adres:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

Geboortedatum:

E-mail:
Ja, de Wijnbeurs mag mij op dit adres per e-mail benaderen en
informeren over het moment van levering, producten en diensten.

Levering:
Op bovenstaande adres
(indien afwezig, levering bij de buren)
Ander afleveradres nl.:

Betaling: Ik betaal met overschrijving binnen de 14

dagen na ontvangst van mijn factuur. Wens je te betale
met creditcard, bestel dan online via hbvlshop.be

Handtekening:

Bestel online via hbvlshop.be
OF telefonisch op 016 98 01 08
Condities: Exclusief aanbod voorbehouden aan de lezers van Het Belang

Stad zal personeel opleiden om als GAS-vaststeller de straat netter te maken

Binnenkort GAS-boete voor peuken op grond
KORTRIJK

In januari mocht iedereen
die iets met Kortrijk te maken heeft, meedoen aan De
Grote Bevraging. Op basis
van de resultaten van die enquête onderneemt de stad nu
actie. Zo komt er bijvoorbeeld een GAS-boete voor
het weggooien van sigarettenpeuken op de grond.

De stad Kortrijk startte in januari
De Grote Bevraging. Daarbij mocht
de Kortrijkzaan of wie met de stad
een band had, online een antwoord
geven op vijf vragen. Een van die
vragen ging over het beboeten van
iemand die zijn sigarettenpeuk op
de grond gooide. Daarvoor zal in
het najaar een GAS-boete uitgedeeld worden. Eerst volgt er een
sensibiliseringsperiode.
“Het is niet de bedoeling een heksenjacht te ontketenen, maar 72
procent van de ondervraagden wil
dat er wordt opgetreden”, zegt
Schepen van Kortrijk Spreekt Ruth
Vandenberghe (Team Burgemeester). “We gaan dus enkele maatregelen treffen. In de eerste plaats
doen we dat door voldoende asbakken en afvalbakken te plaatsen. We
zullen hierover ook in overleg gaan
met de horeca. Tijdens de Sinksenfeesten en andere evenementen
zullen we peukenzakjes uitdelen.
Dat is een brandveilig zakje waar je
je peuken in kan steken, zodat je ze
later kan weggooien in een asbak.
Wie dan nog niet overtuigd is, riskeert vanaf september een boete
van 55 euro.”

Fietsstad
Kortrijk leidt binnen het eigen
stadspersoneel twintig personen
op die als GAS-vaststellers op pad
Bron: Het Nieuwsblad - 2 maart 2019
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KRIS VANHEE

De stad Kortrijk zal zich verder profileren als fietsstad. “Er komt een
fietsambassade en een fietscrèche”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Wedyts.

W

zullen gaan. “Er zijn een heleboel
steden die een GAS-boete uitschrijven voor zwerfvuil”, zegt
Vandenberghe. “Maar wellicht zijn
er weinig andere die specifiek het
weggooien van peuken beboeten.
We gaan voor een nette stad. De bevolking heeft dan ook aangegeven
dat ze dat belangrijk vindt.”
De stad Kortrijk wil zich ook als
fietsstad verder profileren. Een
ruime meerderheid van de ondervraagden vond dat nodig. “De binnenstad wordt vanaf 1 juni één
fietszone en er komt een fietsambassade en een fietscrèche”, zegt
schepen van Mobiliteit Axel Wedyts (SP.A).
7.220 mensen reageerden op de
vragen. Ze gaven 460 ideeën mee.

RUTH VANDENBERGHE
SCHEPEN VAN KORTRIJK SPREEKT

“We gaan eerst
sensibiliseren voordat we
boetes beginnen uitdelen”
De meest relevante zijn geselecteerd. Zo had Kortrijkzaan Koen
Becarren het idee om streetart te
introduceren in Kortrijk. Dat kan
bijvoorbeeld al op het Nelson Mandelaplein. Er komt ook een digitaal
platform ‘te gast’, voor wie plaats
heeft voor een mondje meer en
voor wie zin heeft om daarop in te
gaan. Maandelijks komt er op Kortrijk Weide ook een plantenmarkt.

DE ONLINE VRAGENLIJST
Dit zijn de vragen die de stad stelde
aan iedereen die iets met Kortrijk te
maken heeft.
1. Wie een sigarettenpeuk of
kauwgom op de grond gooit, moet
een GAS-boete krijgen. 72,9 procent
zegt ja.
2. Om de verkeersveiligheid te
verhogen, organiseren we nog meer
gerichte snelheidscontroles. 71
procent zegt ja.
3. De luchtkwaliteit kan beter.
Daarom weren we zo veel mogelijk
vervuilend vervoer uit de centra. 69
procent gaat akkoord.
4. Het stadsmagazine moet op papier
blijven of moet digitaal worden? 62
procent wil het op papier.
5. Ik ga akkoord dat er middelen van
de stad naar armoedebestrijding
gaan. 76 procent gaat akkoord. (vkk)

Woensdag meer duidelijkheid
over opening zwembad
KORTRIJK

De ontmanteling van de vijf
glijbanen van het afgebrande
zwembad op Kortrijk Weide
is vrijdag begonnen. De werken gaan het hele weekend
door.
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KORTRIJK WAREGEM MENEN

Er wordt met man en macht gewerkt om de gevolgen van de verwoestende brand te bestrijden. De
overgebleven stukken van de glijbaan werden naar beneden gehaald en in containers gedumpt.
Over de oorzaak van de brand is
er nog niet echt duidelijkheid.
Vrijdagavond zou het bad officieel
in gebruik genomen worden met
een VIP-opening. Die moest uitge-

Woensdag zou er duidelijkheid
komen over een nieuwe openingsdatum, maar enkel van het olympisch zwembad. Stukje bij beetje
wordt dan ook de rest geopend.
Dat zal evenwel niet voor deze
krokusvakantie zijn.

Ook in Nederland
Ondertussen is alle roet verwijderd in de naburige wijken. Opvallend was dat er ook witte stukken
polyester gevonden werden, die
dus niet zwartgeblakerd waren.
Vrijdag raakte bekend dat er
twee dagen na de brand in het
Kortrijkse zwembad, ook een
zwembad in Nederland uitbrand-

Bron: LOKAAL - maart 2019

Bron: Het Nieuwsblad - 18 februari 2019
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MECHELEN
Gemeenteraad stemt goedkopere vuilniszak weg
Er komt geen goedkopere vuilniszak in
Mechelen. Gemeenteraadslid Dirk Tuypens
van PVDA had daar een voorstel toe ingediend, maar dat werd maandagavond weggestemd. Alleen Vlaams Belang steunde
het. Tuypens had een voorstel ingediend
om de prijs van de restafvalzak drastisch te
verlagen. Een grote zak kost vandaag 2,5
euro. Tegelijk stelde hij voor om de forfaitaire afvaltaks van 54 euro af te schaffen.
Hij vindt afvalverwerking een kerntaak van
de overheid. “De dure vuilniszakken zorgen
Bron: Gazet van Antwerpen - 27 februari 2019

oonstelling ‘Compact’

unst

n De Banier verschenen
cademie. FOTO RR

bestaande: we confrontehet ware de toevallige
anger.”

ht
een ín de vitrines prijkt er
e derde graad van de acaing het voorbije weekend
p drie etalages aan de slag
krijt. “Dat was een extra
ment waarbij we met de
en de straat op trokken”,
elijkt Lemmens. “De ontwerden vrijdag gemaakt
rdag op de vitrines gete-

NOÉMIE

alleen maar voor sluikstorten”, klinkt het.
Het stadsbestuur is het niet eens met het
betoog van het PVDA-raadslid. “Voor 2012
betaalde de stad het grootste deel van de
afvalfactuur en voor elk gezin evenveel.
Om de vervuiler te laten betalen, hebben
we de prijs opgetrokken, maar het sluikstorten is niet gestegen”, reageert Koen Anciaux (Vld-Groen-m+), schepen van Financiën. Hij spreekt ook tegen dat de taks forfaitair is omdat de stad een toelage van
ruim 250.000 euro gaf. (svh)

DEELNEMENDE
HANDELAARS
Molenstraat
OTHELLO
CLEM VERCAMMEN

ELFJES EN DRAKEN
Berkenstraat
ARGENTA

Noordstraat
STANDAARD BOEKHANDEL

HET VOORWOORD

ORANJETOURS
Neerweg
kend
Meylemansstraat
bij de
Banier,
NÓU CONCEPT STORE
Elfjes en
INDIGO JUWELEN
Draken en
OPTIEK DUPONT
WOLRUS
Wolrus. Het
is ook mooi
Binnenweg
DE BANIER
meegenomen dat
HET BROEKENHUIS
de expo er nog staat
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