Beste ouders, beste scouts,
Na een drukke maand oktober zijn we ondertussen weer beland in november. De voorbije
weken heeft de leiding zich, naast de wekelijkse activiteiten enorm hard ingezet om een
aardig centje bij te verdienen voor de groep. Zo deelden we De Hasselaar en het In & Uit
magazine uit in tal van brievenbussen in Hasselt en daarnaast hielpen we de organisatie van
Dwars door Hasselt met de opbouw, afbraak en bevoorrading van de lopers. De meeste
takken gingen ook op weekend en dit was voor velen onder ons een eerste kennismaking
met wat scout zijn écht inhoudt. Ook de leiding zelf ging op weekend om het resterende
scoutsjaar grondig voor te bereiden. Met de gemotiveerde leidersploeg die we op dit
moment hebben, kan ons jaar alleen nog maar beter worden.
De eerst volgende activiteit waar we weer met heel de groep samenkomen, is onze jaarlijkse
mosselavond. Deze gaat door op zaterdag 15 november in het ontmoetingscentrum
Katarina. De kapoenen en welpen worden samen met hun familie verwacht om 17h. De
jongverkenners, verkenners en jin worden om 19h verwacht. Inschrijven is nog steeds
mogelijk en meer informatie hieromtrent vindt u verderop in dit boekje. Gelieve wel de
uiterste datum van inschrijven te respecteren zodat ons oudercomité de nodige
voorbereidingen kan treffen. De mosselavond is ook de ideale gelegenheid om de nog
ontbrekende stukken van het uniform aan te kopen. Zo zijn er truien, dassen, dasknopen en
groepslintjes te koop. Een scout herken je aan zijn uniform!
Zoals sommigen onder jullie zich waarschijnlijk nog herinneren, hebben we 3 jaar geleden
ons 70-jarig bestaan gevierd. Om de mooiste momenten nog eens te herbeleven, hebben
Dries Martens, Michiel Philippaerts en Wout Scheepers duizenden foto’s bekeken en de
mooiste gebundeld in een jubileumboekje. Dit omvat naast foto’s ook anekdotes uit de
periode 1992 tot 2012. Voor oudere leden, maar ook voor nieuwe leden en ouders kan het
zeer interessant zijn om eens te zien hoe het er 10 of 20 jaar geleden aan toe ging bij den
Twaalfde. Daarom verkopen we dit boekje eveneens op de mosselavond.
Als laatste puntje zou ik het lidgeld en de individuele steekkaart nog eens willen aanhalen.
Het is belangrijk dat beiden zo snel mogelijk in orde zijn. Anders kunnen wij uw zoon niet
inschrijven en is hij bijgevolg niet verzekerd. De individuele steekkaart staat op onze website
bij Extra > Documenten.
Ne stevige linker,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

Beste scoutsvrienden,

Traditiegetrouw organiseert het oudercomité de jaarlijkse mosselavond ten voordele
van onze jongens.
Wanneer en waar ? Op 15-11-2014 in het Ontmoetingscentrum Katarina (St
Katarinawijk aan de kerk)

Er is keuze uit VIER menu’s :
friet-mosselen aan 17.00 Euro
friet-koude schotel VIS aan 12.00 Euro
friet-koude schotel VLEES aan 12.00 Euro
friet-hamburger aan 7 Euro

Wij verwachten :

- afkorting FM
- afkorting FKSVIS
- afkorting FKSVLEES
- afkorting FH

de kapoenen en de welpen om 17.00 uur.
de overige scouts om 19.00 uur.

Gelieve in te schrijven voor 3-11-2014 via storting op het nummer:
IBAN : BE77 7350 3064 7742
BIC : KREDBEBB

Vergeet als mededeling de TAK van je zoon niet te vermelden.
Voorbeeld van inschrijving :
JANSEN Wim, WK, 1 X FM + 1X FKSVIS + 1X FH = 36 Euro.

Scoutsgroeten,
Het oudercomité

Te storten:
Rekeningnummer:
Vermelding:
Voorbeeld:

€44
BE55 7805 9292 5344
“Lidgeld: + Naam + Voornaam + Tak”
“Lidgeld: Djoffrey Vanoppen WHV”

Gelieve het lidgeld te betalen voor 14 oktober 2014! Bij vragen of
problemen mag u altijd bellen: Kristof Vandikkelen 0473/ 42 42 24

LEIDING

Lange groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

WELPEN

Korte groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

JVK

Korte groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

WELPEN







Groepslintje St-Martinus
Takkenteken
Jaarkenteken
Lintje België/Europa

VK

Lange groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

JIN

Lange groene
broek
JIN-uniform
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

JVK-VK-JIN-LEIDING






Belofteteken
Limburgse Leeuw
Gidsstrepen – PL-strepen
Nesthoekje – Patrouillelintje

Int. Kenteken 4cm (Paarse Lelie)

Het uniform kan men kopen in:
Open op: Woensdag tem vrijdag
(14u-18u)
Hopper Winkel Hasselt
Zaterdag
(10u-12u30 en 13u30-18u)
Kapermolenstraat 24
3500 Hasselt
 011/22 42 42
Behalve de das en groepslintje: vraag deze aan uw leiding.
Op de opening, 20 september zullen er dassen, Sint-Martinus truien en groepslintjes verkocht
worden.

Heeeeeey kapoenen! 1 November spreken we
af van 14u tot 17u aan ons lokaal in Kiewit.
Vandaag ga ik jullie leren hoe jullie met een
echte pijl en boog moeten schieten! Alvast tot
dan, en vergeet zeker jullie Robin Hood
Verkleedkleren niet!
Groetjes, jullie liefste mini leider Senne!
Ooow Nog iets! Vergeet zeker niet iets te laten
weten als je deze maand niet kan komen! Voor
vragen is de leiding bereikbaar!

Zaterdag 8 november gaat de leiding jullie
opleiden tot para-commando’s. Zorg dat
jullie om 14u stipt aan onze thuisbasis
zijn. De opleiding zal tot 17u duren. Zorg
dat jullie als echte para-commando’s
verkleed komen!

Zaterdag 15 november zou ik wel eens naar de stad
willen gaan… Hopelijk spreken we dan af aan het
Kolonel Dusartplein. Het zal waarschijnlijk wel zijn om
14u, en om 17u zullen we dan wel opgehaald worden
aan het ontmoetingscentrum Katarina waar we die
verrukkelijke mosselen kunnen eten.

Heeeeyyoooow, wie van jullie zijn er échte kapoenen?
Zaterdag 22 november gaan ik en de leiding jullie leren
hoe jullie de echte scoutstechnieken onder de knie
krijgen!
We spreken af van 14u tot 17u aan ons lokaal, ik zie
jullie dan!

Ik heb zin om lekker gezellig
een film te kijken! We
spreken dan af om 19u aan
ons lokaal, om 21u gaan we
terug naar huis!

Knufeeeuuuul?
Waar heb hij
Zaterdag 29
november zin in?

Heeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyy kapoenen, We zitten al in de maand november!!!!!!! We gaan deze
maand goed beginnen met een super leuk weekend. Zaterdag 8 november spreken we af
aan Kiewit lokaal om 18 uur en eindigen zondag om 4 uur.

De 15 spelen we het RED HET STADSPARK SPEL. We spreken om 14 uur af aan
het cultureel centrum en eindigen we aan de Katarinawijk om 5 uur.
Julie zijn natuurlijk ook welkom op onze mosselavond.

22 november HELP KAPOENEN we worden AANGEVALLEN door de boze
nachtuilen!!!!!!!!!!!!
Kom daarom verkleed als muis aan onze lokalen van 14u-17

BBBBBBBRRRRRRRRRRRRR 29 november, het wordt al kouder!!!
Daarom gaan we schaatsen van 14u-17u aan de schaatsbaan de Schaverdijn in Hasselt.

Kwieke streepmuis

Gezapig stekelvarken

Nachtegaal

Dag welp soldaten,
Wij roepen jullie op om ons te helpen binnen het leger. Daarom dat
we jullie op een aantal missies verwachten. Deze maand zijn dat er
4. Er zal hard worden gewerkt om jullie op te leiden tot echte
soldaten.
MISSIE 1:
Wanneer? 1 november
Hoelaat? 14:00 – 17:00
Waar vind deze missie plaats? Onze eigen basis, Kiewit lokaal
Wat houd deze missie precies in? Dit is een geheime missie en zal
dus ook pas uitgelegd worden ter plaatse.
MISSIE 2:
Wanneer? 8 november
Hoelaat? 13:30 - 16:30
Waar vind deze missie plaats? Sporthal Runkst. Djef Swennenstraat 17
3500 Hasselt
Wat houd deze missie precies in? In de sporthal zullen we zorgen dat
jullie conditie waardig wordt voor een echte soldaat. Vergeet zeker
geen sportkledij en sportschoenen want jullie zullen zeer veel
zweten. Ook wordt van jullie verwacht om 1 euro mee te nemen.
MISSIE 3:
Wanneer? 15 november
Hoelaat? 14:00 – 17:00
Waar vind deze missie plaats? Kerk Katarina wijk, eindplaats
mosselavond.
Wat houd deze missie precies in? We gaan op een grote ruiltocht.
Hiermee kunnen we jullie vaardigheden testen in het omgaan met de
gewone burgers. Na deze ruiltocht vind onze jaarlijkse mosselavond
plaats, veel eten is belangrijk voor een echte soldaat! Alle ouders
zijn ook uitgenodigd om te genieten van onze mosselen.
MISSIE 4:
Wanneer? 22 november
Hoelaat? 14:00 – 17:00
Waar vind deze missie plaats? Onze eigen basis, Kiewit lokaal
Wat houd deze missie precies in? Binnen het leger is spioneren ook
heel belangrijk. Daarom gaan we rond dit onderwerp een spel spelen.
We hopen jullie allemaal aanwezig te zien!

MISSIE 5:
Wanneer? 29 november
Hoelaat? 13:00 – 17:00
Waar vind deze missie plaats? Op het Dusartplein in Hasselt aan de
Provinciale bibliotheek.
Wat houd deze missie precies in? Tijdens deze missie gaan we wafels
verkopen. Met dit geld kunnen we hele vette activiteiten doen op ons
groot Paaswelpenweekend! Dit is zeer belangrijk en we hopen dus ook
dat er zoveel mogelijk welpen wafels komen verkopen.
MISSIE 6:
Wanneer? 6 december
Hoelaat? 19:00 – 21:00
Waar vind deze missie plaats? Onze eigen basis, Kiewit lokaal
Wat houd deze missie precies in? 6 december gaan we met onze welpen
kiewit tak op fakkeltocht. Er wordt van jullie verwacht dat jullie u
eigen fakkel maken wij zullen deze aansteken. Hieronder een plan hoe
een fakkel word gemaakt.
Benodigdheden: een
bezemsteel, leeg blik met
een diameter van ongeveer
15 cm, drie plankjes en
een ijzeren pin/draad die
vuurbestendig is.
Werkwijze: Maak van de
drie plankjes een U-vorm
door middel van spijkers.
Vervolgens doorboort men
het blik met de pin en
bevestigt het aan de twee
kanten aan de U-vorm, zodat het blik vrij kan bewegen. Tenslotte bevestigt
men de U-vorm op de bezemsteel. Voor de opvulling van de fakkel zorgt de
leiding zelf. (Maak je fakkel, want anders heb je er geen!)

Dit waren dan de missies voor de maand november. We verwachten
jullie nu elke activiteit te zien in perfect uniform want jullie
worden echte soldaten. In het leger is dit zeer belangrijk. Indien
dat je afwezig bent is het belangrijk om iets te laten weten via ons
e-mail adres wk@sint-martinus.be
Stevige linker,
Arne

Arno

Michiel

Umar

Doordrijvende Seriema

Verstrooide Vos

Smelleken

Wolf

Heeey Welpen!!!
Zoals elke maand is ook november weer een super maand bij de scouts. En net
omdat wij met de leiding elke zondagnamiddag samenkomen om onze
kruiswoordraadsels op te lossen en daarna samen gezellig pretty little liars bij
jef zijn thuis kijken, willen we jullie ook eens aan het werk zetten, en wel door
het ontcijferen van het programmaboekje. Veel succes!

1 november
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Fakkeltocht: 19u-21u in
Kiewit

8 november

!!!nedrow liuv ne neleps nekkat tem gnal ruu 3
reew ew nennuk naD .dlevsdnalloH nav nelakol ed naa 5 tot 2 nav lepssob
emoswatevseivloocagem nee ew neduoh rebmevon 8 pO ( hier beginnen)
Bosspel 14u-17u

15 november

15 november is een heel belangrijke datum, dan gaan we
namelijk al onze charmes in de strijd gooien om zo veel
mogelijk wafels te verkopen zodat we doorheen het jaar
heel bomme dingen kunnen gaan doen. We spreken
echter wel al om 13u af aan de stedelijke bibliotheek van
Hasselt. Eindigen doen we in de Katharinawijk aan het
wijklokaal waarna jullie samen met jullie ouders lekkere
frietjes en mosselen kunnen komen eten op onze
Wafelverkoop: 13u-17u
jaarlijkse mosselavond!

22 november
Vandaag gaan we een grote knutselvergadering houden. Jaja, ik hoor u al
denken, knutselen is toch voor meisjes? Maar vermits wij echte scoutsmannen
zijn gaan we niet zomaar regenboogpony’s die paars-witte bloemen eten
tekenen. Nene, we gaan samen hele vette dingen bouwen!! Als jullie benieuwd
zijn moet ge maar zeker en vast afkomen, het zal alleszins de moeite waard zijn!
(14u-17u aan de lokalen)

29 november
En zo zijn we jammer genoeg al aangekomen bij de laatste activiteit van deze
maand. We verwachten jullie om 14u aan de lokalen van hollandsveld voor het
absurd coole heel grote survival avonturen bosspel. Jullie ouders mogen jullie
dan om 17u weer komen ophalen aan de lokalen.
Vergeet ook zeker niet in te schrijven voor mosselavond (zie elders in het
boekje).
PS: gelieve ook zo snel mogelijk het lidgeld en de medische fiche in orde te
brengen voor moest dit nog niet gebeurd zijn. En kom steeds in perfect uniform!
Ne stevige linker,
Tom
Daan

Jef

Zeger

Yoooooo Jongverkenners,
Bij deze een kort briefje uit het verre Estland van jullie beruchte
leider Michiel! Zoals julie al-dan-niet weten vertoef ik de helft van
het jaar (in februari ben ik terug!) in de Estse hoofdstad Tallinn om
rare vakken zoals ‘Geschiedenis van de Toekomst’ en ‘Schermen
voor Blinden’ te studeren. Bijzonder interessant dus!
“Tallinn wa???? Estland wa????” hoor ik de minder pientere
Jongverkenners onder jullie al denken. Wel, beste vrienden,
Estland is een Oost-Europees land dat grenst aan Rusland.
Inderdaad, die knullen kunnen hier elk moment binnenvallen en de
boel om zeep helpen. Maar jullie kennen mij: altijd cool, en mijn
bijnaam is niet voor niks Mister Danger. Hiernaast vinden jullie
een kaartje waarop ik Estland heb omcirkeld. De bollebozen onder
jullie zullen meteen opmerken dat Estland pál tussen Luxemburg
en Eritrea ligt. Dit verklaart dan ook het speciale klimaat.
Bon, genoeg gezeverd. Indien jullie écht geïnteresseerd zijn in Estland (wa???) zoeken jullie maar
wat meer informatie op Wikipedia (wikipediwa????). Waar jullie waarschijnlijk allemaal op
wachten momenteel is het programma voor November. Zet u dus allemaal rustig neer met een kopje
thee en let goed op!
8 november: Een beetje laat, maar zoals het Estse spreekwoord gaat: “Fat kana kunagi süüa imelik
koera.” 1 Jullie raden het al: een geweldig akelig Halloweenspel! Jullie worden verwacht om 19u
aan de Kanaalkom en om 22u kunnen jullie met kippenvel naar huis vertrekken! Dresscode: iets
griezeligs natuurlijk. En nee, uw leerkracht van geschiedenis telt niet.

15 november: Op deze foto ben ik op zoek naar
mosselen, maar jammer genoeg heb ik er die dag
geen gevonden. Wat mij doet twijfelen aan het
bestaan van Estse mosselen. Estse zeehonden
daarentegen bestaan wél, want die dag ontmoette
ik er ééntje. Tegenvaller: hij was vrij dood. De
foto houd ik voor mezelf, ik wil die knullige
Jongverkenners geen nachtmerries geven. BON.
Om 16u worden jullie verwacht aan de bibliotheek van Hasselt, om 19u eindigt de activiteit aan ons
grote mosselgebouw in de Katarinawijk. Zie dat jullie allemaal heerlijke mosseltjes eten daar. Geen
Estse dus.

1

Vrij vertaald: “Dikke kippen eten nooit een vreemde hond.” Héél vrij vertaald: “Beter laat
dan nooit.”

22 november: Aangezien het hier al gigantisch koud is in het Verre Noorden leek het mij wel tof
jullie een beetje te laten meeleven met mij. Wisten jullie trouwens dat in de winter hier een deeltje
van de zee bevriest en je met de auto óp de zee kan rijden? Gene zever! Dus mannen, jullie staan
om 14u30 allemaal aan de schaatsbaan de Schaverdijn! Niet te vergeten: lange broek, warme
sokken, handschoenen en 4 euro. Thuis laten: uw iPad, uw tandenborstel en uw zus. Om 17u mogen
jullie terug thuiswaarts keren als echte schaatskampioenen!

29 november: Aaaaah, Estse meisjes. Wisten
jullie dat Estland het grootste percentage
fotomodellen heeft? Inderdaad, het loopt hier
vol met knappe blondines. En wisten jullie dat
Estse meisjes ook heel goed- Wat? Aaaaaah,
mUisjes. Ik had mEisjes verstaan. Goed
mannen, mijn excuses. Vandaag spelen we dus
een muizen-spel. We spreken af van 2 tot 5
aan onze vertrouwde lokalen aan de
Kanaalkom. Jullie staan daar met een
opperbest humeur én met vies veel karton.
Dozen, wc-rollen, kartonnen vazen, … Ge
kent het. De meisjes moogt ge opnieuw
gewoon thuislaten.

En voila, de maand November zit er al weer op. Wat dus ook het
einde van mijn briefje aankondigt. Nog snel wat dingen over
Estland: schommelen is hier de nationale sport (kiiking: zie foto),
zo’n 50% van het land bestaat uit bossen en ’t is hier verplicht
fluo-bandjes te dragen in de winter (daar kunt ge allemaal nog iets
van leren!). En hoe het met mijn Ests gesteld is? Ik kan tot 10
tellen en ken de woorden “Tere!” en “Terviseks!” En nee, dat
laatste heeft niks met seks te maken. Viespeuken.
Jullie weten het: afmelden is verplicht, perfect uniform is verplicht
en met de fiets komen of carpoolen is aangeraden! Indien jullie
vragen of opmerkingen hebben is jullie leiding natuurlijk altijd
bereikbaar!
Stevige (Estse) linker van Michiel en een gewone Hasseltse van
Tim

Toon

Murat

Joost

Rechtschapen Spitssnuitdolfijn

Opzichtige Salangaan

Parmantige Pica

Gezellige Coscoroba

Mosselavond

mosselen eten huy lekkerrrrrrrrrrr, we spreken om 14 uur af aan
het lokaal en sluiten om 17 uur af aan de katarinawijk! En gaan
we natuurlijk samen 1 mossel eten of 1000?!

Wat we gaan doen staat hier !
6/12 EXAMENBAR 20-22h !!!

19 oktober is het vet coole bomme spel gemaakt door

en

15 november beginnen we om 15 uur aan de lokalen en sluiten
we af als de mosselavond gedaan is. Nodig allemaal jullie
ouders, familie en vrienden uit om samen met ons lekkere
mossels te komen eten.
22 de novembro Nós jogamos um jogo de Português de 2 à 5
para escoteiros instalações
Wat zouden we
deze week gaan
doen?
Wij spreken 29 november om 10 uur af
met de fiets aan de lokalen want wij
gaan op dagtocht tot 18 uur.

6 december spel van 2 tot 5 aan de kanaalkom gemaakt door

Werken, dat heb ik ze toch geleerd.
Daarmee spreken we zondag 7
december af van 9u45 tot
+/- 15u aan het kapermolenpark.

-t

en onze

+da

Groepsleiding
groepsleider@sint-martinus.be
Financiën/Secretaris
Bewaarder
Voorzitter Oudercomité
Materiaalploeg
mp@sint-martinus.be

Kapoenen Kiewit
kk@sint-martinus.be
Kapoenen Hollandsveld
khv@sint-martinus.be
Welpen Kiewit
wk@sint-martinus.be

Welpen Hollandsveld
whv@sint-martinus.be

Jongverkenners
jvk@sint-martinus.be

Verkenners
vk@sint-martinus.be
Jin
jin@sint-martinus.be

Kristof Vandikkelen
Arthur Claes
Tim Dessers
Jasper Verhoeven
Guido Appeltans
Luc Lesire
Stijn Poludniak
Jeffrey Peeters
Philippe Ruland
Brecht Schreurs
Pieterjan Schols
Maarten Luyts
Senne Mercken
Jörne Kippers
Wouter Schreurs
Toon Timmerman
Arne Hermans
Arno Cressato
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Tom Verbeek
Daan Dessers
Zeger Kenis
Jef Lambrechts
Tim Dessers
Murat Dzeitov
Toon Jans
Michiel Philippaerts
Joost Van der biesen
Jan Ghysen
Gert Poludniak
Olivier Vandervoort
Arthur Claes
Jasper Verhoeven

Geëngageerde Secretarisvogel
Opgetogen Oerang-Oetang
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verantwoordelijke Kemphaan
Levendige Das
Slome Schildpad
Jolige Jariboe
Stugge Zwaan
Enthousiaste Anoa
Toegewijde Mier
Onbaatzuchtige Marmot
Stokstaart
Kwieke Streepmuis
Gezapig Stekelvarken
Nachtegaal
Doordrijvende Seriema
Verstrooide Vos
Wolf
Smelleken
Goedgemutste Cavia
Phoca
Wallabie
Keuvelende Koala
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Parmantige Pica
Opzichtige Salangaan
Fiere Serval
Gezellige Coscoroba
Betrouwbare Steppelemming
Coulante Klipdas
Baldadige Caracara
Opgetogen Oerang-Oetang
Verantwoordelijke Kemphaan

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen
Heksenheide 14, 3500 Hasselt
Bosstraat 63, 3560 Lummen
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vilstraat 2, 3511 Kuringen
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Vijversstraat 211, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Padenstraat 15, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Visserijstraat 59, 3590 Diepenbeek
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Wellekensveldweg 10B, 3520 Zonhoven
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt

0473/424.224
0484/815.115
0472/446.145
0486/389.891
011/22.78.50
0477/212.157
0488/981.876
0496/602.259
0486/024.653
0494/71.21.39
0487/454.984
0495/34.73.43
0483/584.335
0498/577.541
0496/347.360
0471/469,465
0495/380.642
0470/018.328
0495/831.559
0471/622.414
0473/114.617
0477/042.166
0497/539.400
0493/667.447
0472/446.145
0484/023.195
0472/729.063
0494/542.865
0479/095.099
0486/462.315
0485/611.391
0476/457.862
0484/815.115
0486/389.891

