Vogelwerkgroep OOST-BRABANT

Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen
Secretariaat Vogelwerkgroep: Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen.
marcel.jonckers2@telenet.be
 016 81 87 87 of 0497 44 72 33

Leer onze vogelwereld kennen doorheen het jaar
Bezoek een reeks prachtige natuurgebieden

Grote Cursus 2015

“Vogels Het Jaar Rond – module 1”
Aanvang: maandag 9 februari 2015

CURSUS IN HET BEZOEKERSCENTRUM WEBBEKOMS BROEK TE DIEST IN
EEN SAMENWERKING MET DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Cursus bestaande uit
- 8 theoretische lessen op maandagavond in het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek,
Omer Vanaudenhovelaan 48 (vroegere Leopoldvest) te Diest (op kleine ring, paar 100 m
noordelijker dan de windmolen).
- 12 uitstappen op zaterdagen, (uitzonderlijk eentje op een zondag) waaronder 5
bustochten (Oostvaardersplassen – Westhoek & IJzermonding – Zeeland – Blankaart &
IJzerbroeken – Zeeuws-Vlaamse Kreken) en 7 voormiddagtochten in de regio (Diest
Wallen en Warande – Vallei van de Drie Beken – Schulensmeer – Kleenmeulen –
Akkergebieden Assent – Tiense Bezinkingsputten – Averbode Bos en Heide).

Deze cursus kost inbegrepen de lessen, de 5 busreizen en de uitgebreide syllabus bij de
theoretische lessen:
 210 euro voor Natuurpunt-leden die reeds een abonnement namen op ‘Ons
Vogelblad’ voor 2015;
 222 euro voor Natuurpunt-leden die nog geen abonnement namen op Ons
Vogelblad voor 2015; abonnement dan inbegrepen tot 1 januari 2016;
 246 euro voor niet-leden; inbegrepen: abonnement Ons Vogelblad, regionaal
tijdschrift ‘Natuur en Landschap’ en nationaal lidmaatschap van Natuurpunt met
abonnement op ‘Natuur.Blad’.
Indien 2 personen van hetzelfde gezin inschrijven is de tweede altijd aan 190 euro.
Te storten op rek. IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB van NP
Vogelwerkgroep Oost-Brabant. Duidelijk vermelden: “naam cursist + Vogels Jaar Rond
Diest”.
Meer inlichtingen: zie onderaan deze folder of onze website: www.vogelwerkgroep-oostbrabant.be.
In 2016 volgt wellicht een tweede module met 8 andere theoretische lessen en 11 andere
uitstappen. De twee modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

PLANNING VOGELCURSUS 2015
THEORETISCHE LESSEN
Maandag 9 februari:
“Introductie tot het vogelkijken”
Welke determinatiegidsen gebruiken? Welke verrekijkers? Hoe determineren? Waar
kijken? Websites, netwerken, onderzoek.
Lesgevers: Peter Collaerts en Marcel Jonckers.
Foto Bergeend, Sovon
Maandag 9 maart:
“Watervogels uit eigen streek”
In deze les komen de voornaamste
vertegenwoordigers aan bod uit volgende
groepen: eenden, ganzen, zwanen en
reigers. De klemtoon ligt op de in onze
streek broedende soorten.
Lesgever: Marcel Jonckers.
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Maandag 20 april:
“Roofvogels”
De in ons land broedende of geregeld
voorkomende soorten worden behandeld met
nadruk op herkenning, ecologie, voortplanting e.d.
Lesgever: Jan Wellekens.
Maandag 11 mei:
“Courante
zangvogels”
In deze les komt een selectie aan bod uit de grote
groep van de zangvogels. Naast herkenning en
ecologie is er in deze les ook bijzondere aandacht
voor een aantal geluiden.
Lesgever: Peter Collaerts.
Maandag 8 juni:
“
Spechten,
duiven, hoenders, rallen, futen”

Blauwborst, foto Roel Baets

We behandelen hier de volgende vaak ‘vergeten’
groepen: spechten, hoenders, duiven en een paar
speciale soorten als IJsvogel, Koekoek, Gier- en
Nachtzwaluw. Verder gaat de aandacht naar enkele
voor de streek typische vogels als Grauwe Gors,
Geelgors, vliegenvangers en roodstaarten.
In een tweede deel worden nog enkele watervogels
behandeld namelijk de futen en rallen.
Lesgevers: Rudy Van Baelen en Marcel Jonckers.

Groene Specht
Maandag 14 september:
“Vogeltrek”
Voordracht over het mysterie van de vogeltrek. Hoe bereiden vogels zich voor? Hoe
wordt de route bepaald en welke diverse trekstrategieën worden gebruikt?
Lesgever: Jan Wellekens
Maandag 12 oktober:
“Evolutie en bouw van de vogels”
Er wordt onderzocht hoe de vogels ontstonden, hoe ze gebouwd zijn en hoe het ganse
lichaam is aangepast aan het vliegen, het energiebeheer en de specifieke levenswijze van
de soort.
Lesgever: Marcel Jonckers.
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Maandag 9 november:
“Watervogels wintergasten”
Voordracht in PowerPoint gecombineerd met
videofragmenten over een belangrijke groep
typische wintergasten als fuutachtigen,
duikers, ganzen, eenden (vooral zee-eenden
en zaagbekken), Wilde en Kleine Zwaan.
Lesgever: Koen Leysen, educatief
medewerker bij Natuurpunt.
Koppeltje Grote Zaagbek
Deze lessen zullen telkens aanvangen om 19.30 u. en duren tot omstreeks 22.30 u.
Er wordt gebruik gemaakt van PowerPoint-presentaties, film- en geluidsfragmenten.

PRAKTIJKLESSEN
De praktijklessen / uitstappen van deze cursus gaan door op onderstaande data. Ze zijn
voorbehouden aan de cursisten en de cursusbegeleiders. Enkel de busreizen zijn
toegankelijk voor niet-cursisten. Voor de meeste uitstappen wordt er zowel afgesproken
te Diest als ter plaatse. We vragen om de verplaatsingen maximaal kostendelend te
maken.

Paartje Kuifeend en Fuut
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CURSUSUITSTAPPEN 2015
Zaterdag 28 februari:
Diest De Wallen en de Warande (voormiddag)
Tijdens deze eerste les leren we de verrekijker gebruiken en maken we kennis met een
eerste reeks van vogels. We vertrekken aan het bezoekerscentrum, wandelen langs de
Wallen met de vijvers. We kunnen er enkele soorten watervogels goed observeren. De
omliggende houtkanten en De Warande geven dan weer wat kans op de gewone
zangvogeltjes, spechten en Boomklevers.
Afspraak: te Diest bij het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek om 9 u. Einde
omstreeks 11.45 u.
Zaterdag 14 maart:
Webbekoms Broek / Vallei van de Drie Beken
De groep wordt in twee verdeeld. De ene groep wordt door het Webbekoms Broek
gegidst. De andere groep wandelt door de Vallei van de Drie Beken. Beide groepen
maken hierbij kennis met het project ‘Watervogeltellingen’. Het accent gaat dus naar de
watervogels en steltlopers, maar natuurlijk wordt ook aandacht gegeven aan zang- en
roofvogels.
Afspraak: te Diest bij het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek om 8.30 u. Einde
omstreeks 11.45 u.
Zaterdag 28 maart:
Schulens Meer te Linkhout (voormiddag)
We bezoeken het Schulensmeer, één van de grootste meren van Vlaanderen. Het is
omgeven door een fraai broekgebied dat polderachtig aandoet. Vrijwel alle percelen
worden beheerd als reservaat, waardoor de
natuurwaarden nog steeds stijgen. De
graslanden wisselen af met stuiken en
(knot)boomrijen. Het grote wateroppervlak
lokt vele watervogels in diverse soorten.
Vrijwel alle eendensoorten en enkele
ganzensoorten, Futen en Dodaarzen kunnen
worden waargenomen. De Aalscholvers
vertoeven er graag en hebben er sedert
enkele jaren een winterslaapplaats. De
omgevende beemden, akkers en
broekbossen lokken allerlei zangertjes wat
heel wat vogelzang zal opleveren. De
eerste zomervogels (Tjiftjaf, Zwartkop) zijn
allicht van de partij. Ook goeie kansen op
een aantal steltlopers. Vaak zweven
roofvogels boven het gebied.
Boomklever, foto François Exelmans
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Afspraak: te Diest bij het Bezoekerscentrum om 8.30 u. of bij de kerk van Linkhout om
8.45 u. Einde ter plaatse: omstreeks 12 u.
Zaterdag 11 april:

Lummens Broek - Kleen Meulen (voormiddag)
Grauwe Gans, foto Karel Van Rompaey

Het Lummens Broek is een 7 ha groot
natuurgebied in bezit van Natuurpunt op
kleine afstand van het meer gekende
Schulens Broek. De kern wordt gevormd
door drie vijvers die pas in 1970 werden
aangelegd op de Mangelbeek in Schalbroek
aan de Kleen Meulen en dit voor de kweek
van karpers. Vanaf 2005 gebeurden allerlei
herstelwerken met o.a. het verwijderen van
bomen van de dijken, de aanplant van een groenscherm en de bouw van een
vogelkijkhut, die bijzonder in de smaak valt bij natuurfotografen. Meerkoet, Kuifeend,
Wilde Eend, Kievit, Kleine Karekiet, Blauwborst, Rietzanger, Rietgors en Dodaars
broeden hier. Tijdens de vogeltrek zijn er waarnemingen van allerlei steltlopers.
Afspraak: te Diest bij het Bezoekerscentrum om 8.30 u. of ter plaatse Mangelbeekstraat
56, 3560 om 9 u. Einde omstreeks het middaguur.
Zaterdag 9 mei:
Bustocht naar de Oostvaardersplassen in Nederland
We bezoeken in de voormiddag een weidevogelgebied in de omgeving van Nijkerk in de
Eem- en Arkemheenpolder. Hier hopen we op een
aantal weidevogels met o.a. de Grutto met zijn
fraaie baltsvluchten Wulp, Kievit en misschien de
zeldzame Kemphaan. De nabijgelegen schuilhut
Delta Schuitenbeek geeft dan weer veel kansen op
allerlei watervogels en steltlopers.
In de namiddag bezoeken we de
Oostvaardersplassen, gekend van de film ‘De
Nieuwe Wildernis’ met zijn uitgestrekte rietlanden
met honderden paren Grote en Kleine
Zilverreigers, allerlei ganzen, Aalscholvers en
allerlei zangvogeltjes. Natuurlijk krijgen we ook
de grote kudden Konikspaarden, Heckrunderen en
Edelherten te zien en een behoorlijke kans op Vos.
Wulp, foto Wikipedia
Hier broeden ook Zeearenden…
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Vertrekplaatsen en uren: Rotselaar, Parking bij rondpunt
Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 6.30 u. – Leuven Parking Bodart 6.15 u.
(met auto’s tot Rotselaar). – Tienen parking achterzijde van het station via westelijke
ring en Grijpenlaan om 6.30 u. (met auto’s tot Diest). – Diest, parking Lindemolen om 7
u. Terug omstreeks 21 u.
Niet-cursisten betalen 28 euro op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300
1162 6516 met vermelding "Flevoland + gekozen opstapplaats". Graag vóór 25 april.
Cursisten grote cursus gratis! Plaatsen beperkt!
Zaterdag 30 mei:
Akkervogelwandeling te Bekkevoort Assent
Deze keer trekken we er opuit om de typische vogels van het agrarische landschap waar
te nemen, soorten waarvan de meeste het zeer slecht doen, maar die men probeert te
helpen via bijzonder maatregelen als akkerreservaatjes en beheersmaatregelen in
akkerranden. We hopen op soorten als Patrijs, Kwartel, Geelgors, Ringmus,
Veldleeuwerik, Kneu, Gele Kwikstaart…
Afspraak: te Diest bij het Bezoekerscentrum om 8.30 u. Einde omstreeks het
middaguur.
Zaterdag 13 juni:
Nieuwpoort

Bustocht Westhoek De Panne en IJzermonding te

Nachtegaal
In de voormiddag bezoeken we het
Duinenreservaat van De Panne. In dit
gebied met zijn beroemde centrale
stuifduinen, maar veel rijkere vochtige
pannen groeien meer dan 400 soorten
hogere planten, waaronder heel wat
zeldzaamheden. Bijzondere broedvogels
zijn hier o.a. veel Nachtegaal, Wielewaal,
Fitis, Braamsluiper, Roodborsttapuit,
Kleine Plevier en Strandplevier, sommige
jaren zelfs Bijeneters. Op dit ogenblik van
het jaar is het gebied ook bijzonder
interessant voor insecten als Kleine
Parelmoervlinder, Heivlinder, Junikever,
meerdere zandloopkevers, zelfs een paar
sprinkhaansoorten die nergens anders in Vlaanderen voorkomen: Duinsabelsprinkhaan
en Blauwe Duinsprinkhaan. Er zijn begrazingsprojecten met Konikpaarden,
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Heckrunderen, Shetlandpony’s, Damherten en Highlandrunderen.
In de IJzermonding wandelen we langs de rand van het reservaat dat nu gesloten is
omwille van de rust voor de broeders, maar vanop diverse plaatsen is het gebied goed te
overzien.. Er broeden Dwergstern, Strandplevier, Tapuit, Kuifleeuwerik… en er
foerageren massa’s steltlopers op het voedselrijke slib dat tot 30.000 levende
organismen bevat per m². En misschien zien we de Zeehondjes wel!
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg / Steenweg op Holsbeek
om 6.15 u. Diest, parking Halve Maan bij de Lindenmolen op de Omer
Vanaudenhovelaan om 6.45 u. – Leuven, Parking Bodart om 7.15 u. –Tienen parking
achterzijde van het station (via westelijke ring en Grijpenlaan) om 6.45 u. (met auto’s tot
Leuven). Terug omstreeks 20.30 u.
Niet-cursisten betalen 25 euro op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300
1162 6516 met vermelding "Westhoek + gekozen opstapplaats". Graag vóór 31 mei.
Cursisten grote cursus gratis! Plaatsen beperkt!
Zaterdag 5 september:
(voormiddag)

Tiens Broek Bezinkingsputten

Oeverloper, foto François Exelmans
In de Tiense Getevallei is het Tiens
Broek tegelijkertijd een fraaie en een
lelijk hoekje, maar het is in elk geval één
van de vogelrijkste gebieden van
Vlaanderen. Een paar niet meer
gebruikte bezinkingsputten zijn
veranderd in nieuwe natuur met ruime
rietvelden en watervlakken. Recent
werden ze door de Tiense Suikerfabriek
in beheer overgedragen aan Natuurpunt.
Ook voor de nog in gebruik zijnde bekkens werden akkoorden afgesloten om ze te
vernatuurlijken waar mogelijk en zo meer kansen te scheppen voor de natuur. Bij de
nieuwe vijvers werden buffers met rietkragen aangelegd. Aansluitend is er het
reservaatgebied van Natuurpunt. Peter Collaerts, de conservator, gidst ons. Het is het
ogenblik van de vogeltrek en dus vertoeven we ook even op de trektelpost. Elke dag
zitten of passeren hier verrassingen: watervogels, steltlopers, roofvogels, zangvogels,
vrijwel alles kan.
Afspraak: te Diest bij het Bezoekerscentrum om 8.30 u. of ter plaatse aan de waterzuivering van de Citrique Belge in de Ambachtenlaan, Industriepark “Soldatenplein” Z1
in Tienen om 9 u. Einde ter plaatse omstreeks 11.45 u.
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Zaterdag 26 september:
Averbode Bos en Heide (voormiddag)
‘Averbode Bos en Heide’ is een natuurgebied dat de laatste jaren meermaals het nieuws
haalde. Het ligt rond de Abdij van Averbode, in de respectievelijke gemeenten
Tessenderlo, Laakdal en Scherpenheuvel-Zichem, op de overgang van de Kempen naar
het Hageland. Uitgestrekte bossen wisselen er af met vennen, moerassen, heiden en
heischrale graslanden. Tot enkele jaren geleden behoorde het grotendeels aan de familie
de Merode toe en was grotendeels gesloten voor het publiek.
Nu beheert Natuurpunt er 593 ha natuurgebied. Via een LIFE-project werden
monotone, niet streekeigen en soortenarme naaldbossen omgezet naar meer waardevolle
natuur, met o.a. herstel van historische vennen. Niet alleen de trektellers hebben hier
een vaste stek gevonden, maar diverse zeldzame vogelsoorten.
Afspraak: om 8.30 u. aan het bezoekerscentrum te Diest of ter plaatse om 9 u. op de
parking op de Turnhoutsebaan N127 in Okselaar, rechtover het Munnicksgoor en de
Luikerdreef.
Zondag 25 oktober:

Bustocht Oosterschelde – Zeeland
Met de bus gaat het naar het Nederlandse
Deltagebied. We bezoeken een aantal
markante plaatsen rondom de
Oosterschelde waar veel watervogels en
vooral ook steltlopers voorkomen. Hier
zijn op dit ogenblik talloze steltlopers uit
het hoge noorden aanwezig. Vrijwel alle
soorten uit de vogelgids kunnen hier
gespot worden. Sommige soorten met
duizenden! Natuurlijk zullen er ook wel
een hele resem andere vogels in onze
kijkers defileren: zangvogels, meeuwen,
eenden en ganzen. En wellicht zien we
ook een paar zeehonden. Dit mag je
gewoon niet missen!

Brandganzen
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek
om 6.30 u. – Diest, parking Halve Maan bij de Lindenmolen op de Omer
Vanaudenhovelaan om 7 u. – Leuven Parking Bodart 6.10 u. (met wagens tot Rotselaar)
– Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en Grijpenlaan om 6.30
Vogelwerkgroep Oost-Brabant – Cursus “Vogels Het Jaar Rond” 2015

Pag. 9

u. (met auto’s tot Diest). Terug omstreeks 20.30 u.
Niet-cursisten betalen 28 euro op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300
1162 6516 met vermelding "Zeeland + gekozen opstapplaats". Graag vóór 10 oktober.
Cursisten grote cursus gratis! Plaatsen beperkt!

Zaterdag 21 november:
Bustocht De Blankaart en de IJzerbroeken
O.l.v. plaatselijke natuurgidsen of WIM JANS bezoeken we in de voormiddag het
kasteelpark van de Blankaart met zijn vijvercomplex, zijn rietmoeras en de omliggende
weiden en broeken. Dit natuurgebied haalt voor diverse soorten watervogels de 1%
norm en is opgenomen en beschermd als Ramsargebied. Tot 20.000 Kolganzen,
Smienten, en Wintertalingen vertoeven hier. Het is ook een gekend wintergebied voor
Kleine Zwaan, Blauwe Kiekendief en Roerdomp.
In de namiddag trekken we verder de IJzerbroeken in, o.a. rond Lampernisse, en rijden
ook tot bij de Viconia-kleiputten van Stuivekeskerke. Hier wachten ons zeven vijvers,
enkele kijkhutten, en weidegebieden. Smient en Kolgans behoren hier tot de talrijke
overwinteraars. Cetti’s Zanger, Baardmannetje en Bruine Kiekendief zijn geregeld te
observeren.

Smienten
Vertrekplaatsen en -uren:
Rotselaar, parking bij rondpunt
Aarschotsesteenweg / Steenweg op
Holsbeek om 6.30 u. Diest,
parking Halve Maan bij de
Lindenmolen op de Omer
Vanaudenhovelaan om 7 u. –
Leuven, Parking Bodart om 7.30
u. – Tienen parking achterzijde
van het station via westelijke ring
en Grijpenlaan om 7 u. (met auto’s tot Leuven). Terug omstreeks 20 u.
Niet-cursisten betalen 26 euro op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300
1162 6516 met vermelding "Blankaart + gekozen opstapplaats". Graag vóór 10
november. Cursisten grote cursus gratis! Plaatsen beperkt!

Vogelwerkgroep Oost-Brabant – Cursus “Vogels Het Jaar Rond” 2015

Pag. 10

Zaterdag 12 december:

Bustocht Kreken in Zeeuws-Vlaanderen
Bruine Kiekendief, foto Erwin Hoebrechts

We bezoeken een aantal wielen en kreken
in Zeeuws-Vlaanderen, het stukje
Nederland tussen de Westerschelde en
onze landsgrens. Deze wielen en kreken
ontstonden door dijkdoorbraken. Hier
verblijven watervogels in grote aantallen
en dit het hele jaar. We bezoeken de
Baarzandse Kreek, de Nieuwkerksche
Kreek en voorzeker de Blikken. Blikken
is een verbastering van blinkend,
weerkaatsing van het water dus. Deze
plek moet het hoogtepunt van de dag worden. In 1995 reeds werd door de
landinrichtingscommissie beslist om De Blikken terug te geven aan de natuur.
Grootste werken vonden plaats en sindsdien trekt de combinatie van ruimte en water,
geulen, eilanden, rust en beschutting een waaier van vogelsoorten aan.
Sinds de herinrichtingswerken zijn De Blikken geweldig in trek bij Nederlandse en
Belgische vogelaars.
Vertrekplaatsen en -uren: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg /
Steenweg op Holsbeek om 7 u. – Diest, parking Halve Maan bij de Lindenmolen op de
Omer Vanaudenhovelaan om 7.30 u. – Leuven Parking Bodart 6.40 u. (met wagens tot
Rotselaar) – Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en
Grijpenlaan om 7 u. (met auto’s tot Diest). Terug omstreeks 20 u.
Niet-cursisten betalen 28 euro op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300
1162 6516 met vermelding "Zeeuws-Vlaanderen + gekozen opstapplaats". Graag vóór
1 november. Cursisten grote cursus gratis! Plaatsen beperkt!
oooOoOoOooo

Opgelet!
Op de vijf busreizen kunnen een beperkt aantal niet-cursisten mee mits betaling (zie
hierboven bij de vernoemde busreizen), vooraf te storten op rekening van de
Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300 1162 6516 en BIC: BBRUBEBB met vermelding
"reisdoel + opstapplaats”. De busreizen zijn gratis voor de cursisten van deze grote
cursus.
Voor de andere uitstappen maken we carpoolend gebruik van eigen wagens.
Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten.
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Opmerking: Om een vogelcursus te volgen is het wenselijk over een verrekijker en een
vogelgids te beschikken. Best is hiervoor gebruik te maken van een vogelgids met
tekeningen, niet met foto’s. Op dit ogenblik zijn er verschillende goede gidsen op de
markt.

Zoekt u naar een zeer complete gids dan raden wij u deze
aan: de “ANWB Vogelgids van Europa”, schrijver Killian
Mullarney e.a.
Wilt u een bescheidener gids dan zijn de “Easy Vogelgids
van heel Europa” of “De Nieuwe Tirion natuurgids Vogels”
aan te raden. Kostprijs ongeveer 17 euro.
De eerstgenoemde gids kan de VWG meestal met een korting
van een 4-tal euro bezorgen. In dat geval te bestellen bij de
eerste les of vooraf.
Als u natuurlijk al over een gids beschikt, is het onnodig een
nieuwe aan te schaffen!! Voorzie laarzen voor de uitstappen
en/of stevige stapschoenen.

De inschrijvers worden automatisch
lid van Vogelwerkgroep OostBrabant en ontvangen 4 x per jaar het
tijdschrift “Ons Vogelblad” Als lid
van Natuurpunt ontvang je ook 4 x
per jaar het tijdschrift “Natuur.blad”
en 4 x per jaar “Natuur en
Landschap”, het tijdschrift van
Natuurpunt Oost Brabant.

INFO CURSUS
Marcel Jonckers
Luc Cieters
Peter Collaerts
Jan Wellekens

 0497 44 72 33
 0494 916 862
 0477 37 04 50
 0479 79 93 67

marcel.jonckers2@telenet.be
l.cieters@pandora.be
peter.collaerts@scarlet.be
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