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Data om niet te vergeten:

Vrijdag 7 oktober 
(Schaduw)fractie om 15.00 uur in het gemeentehuis
(bij gesloten deur even bellen met Astrid Dijkstra, 06-42335924, of 
Lucas Boshove, 06-11305942)
 
Donderdag 13 oktober 
Raad (Meerjarenbegroting en algemene beschouwingen in eerste ter-
mijn) om 19.00 uur in het gemeentehuis. 
(aanvangstijd onder voorbehoud)
 
Donderdag 3 november 
Raad (Meerjarenbegroting en algemene beschouwingen in eerste ter-
mijn) om 19.00 uur in het gemeentehuis (aanvangstijd onder voor-
behoud).  

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 24 OKTOBER
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Half februari van dit jaar zijn mijn vrouw 
Morela en ik op vakantie geweest naar het 
land Sint Maarten. Mensen die ons kennen 
weten dat mijn vrouw van oorsprong van 
Sint Maarten komt.
Een mooi land dat sinds vorig jaar oktober 
de status van land heeft binnen het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Dit betekend 
dat het eiland, dat deels Nederlands is en 
deel Frans, nu voor zichzelf moet zorgen. 
Dat is een geweldige opgave voor de be-
volking dat met veel enthousiasme wordt 
opgepakt. Eigenlijk is het met zijn 45000 
inwoners erg goed te vergelijken met de 
gemeentelijke organisatie van bijvoor-
beeld Zwartewaterland. Alleen komt daar 
bij dat het een land is en geen gemeente 
en dus te maken heeft met landsproble-
men. Hierbij kun je denken aan veiligheid, 
criminaliteit, volksgezondheid en werke-
loosheid, een internationaal vliegveld en 
een internationale haven. De werkeloos-
heid ligt op het eiland tegen de 15% en dat 
is in ieder geval twee keer zoveel dan bij 
ons. Schooluitval is erg groot en de werke-
loosheid onder de jeugd ligt dan ook te-
gen de dertig procent aan.
Na een kleine week vakantie zaten we 's 
avonds te genieten van een bak koffie en 
bespraken we onze ervaringen. We zijn 
toen beide tot de conclusie gekomen dat 
we ons erg thuis voelden op Sint Maarten 
en dat we graag een steentje zouden bij-
dragen aan de ontwikkeling van dit nieu-
we land.
We zijn nu een half jaar verder en onder-
tussen hebben we beide een baan gevon-
den en gaan we daadwerkelijk verhuizen. 
Morela zal als Maatschappelijk werkster 
zich gaan inzetten bij het departement 
van Onderwijs en hoopt een bijdrage te 
kunnen gaan leveren aan o.a. de school-
uitval en de begeleiding van scholen  met 

leerlingen in probleemsituaties. Ik ga wer-
ken als Senior Beleidsmedewerker bij het 
departement van Arbeid en hoop een bij-
drage te kunnen leveren aan het terug-
dringen van de werkeloosheid en andere 
vraagstukken die er spelen op het gebied 
van arbeid. Een geweldige uitdaging voor 
ons beide waar we veel zijn in hebben.
Als alles goed verloopt vertrek ik eind okto-
ber en zal Morela in december richting Sint 
Maarten vertrekken. 
Vanaf deze plek wil ik iedereen die ik afge-
lopen jaren heb leren kennen via de PvdA 
bedanken voor de inzet die geleverd word. 
Bedankt voor de steun en ik wens de afde-
ling veel succes toe in de toekomst.

Martin Holtermann.

Afscheid nemen en vertrekken. 
Op weg naar The Friendly Island

Uitdagingen

Wie het altijd al graag had gewild, maar 
tot op heden nog niet de stap heeft dur-
ven zetten, nu is de kans: beheerder van 
Linksaf en/of voorzitter van de afdeling.
Henk Trinks moet vanwege gezondheids-
redenen stoppen als beheerder, Martin 
Holtermann start een nieuwe carrière in 
Sint Maarten.
 Aspiraties? Nadere informatie? Sugges-
ties? Laat het ons weten.

Het bestuur



Hoe de toekomst er in onze gemeente uit 
gaat zien is moeilijk te voorspellen. Wel is 
duidelijk, dat er zware tijden aanbreken, 
waarbij wij duidelijke keuzes moeten ma-
ken. Van het huidige kabinet hoeven we 
weinig goeds te verwachten, want we wor-
den alleen maar gekort in onze financiën 
en dat vergt de nodige creativiteit om onze 
idealen te realiseren. De gemeenschap ver-
wacht toch nog het nodige van ons. Zo wil 
bijvoorbeeld Sportclub Genemuiden een ex-
tra veld en wil men een uitbreiding van de 
industriehaven in Genemuiden en de mane-
ge in Genemuiden wil ook uitbreiden. Ver-
der zijn er nog de centrumplannen in de 
drie kernen en er zullen ongetwijfeld meer 
wensen zijn binnen onze gemeente. Hoe 
moeten wij aan al deze wensen tegemoet 
komen. Zonder te vergeten dat er aan de 
onderkant van onze samenleving de mees-
te pijn wordt geleden. Wat mij betreft rich-
ten wij ons beleid op de onderkant van de 
samenleving en zorgen wij er voor, dat de 
WMO en alles dat er mee samen hangt in al-
le redelijkheid goed wordt verzorgd. We 

moeten helder zijn naar de bevolking, dat  
niet alles mogelijk is en dat men hun doel-
stellingen moet bijstellen. Als wij dat in de 
komende tijd duidelijk maken, dan kunnen 
met name de verenigingen en instellingen 
hun plan trekken om aan extra financiële 
middelen te komen. Als raadsfractie zullen 
wij in ieder geval geen valse hoop moeten 
vestigen, dat er nog veel mogelijk is. We 
kunnen ook niet doorgaan om de kosten 
voor de burgers maar extra te blijven verho-
gen. Er zullen dus ook binnen de gemeen-
telijke organisatie  prioriteiten gesteld moe-
ten worden om niet aan iedere wens tege-
moet te komen. Externe inhuur zal beperkt 
moeten worden en dat kan door de bevol-
king er meer bij te betrekken. Ik ben ervan 
overtuigd, dat daar een oplossing ligt om 
kosten te besparen.  Laten wij ons inzetten 
om dit mogelijk te maken. Dan komen we 
er waarschijnlijk nog redelijk uit. Wij zullen 
er ons voor inspannen.

Klaas  Eenkhoorn

De raad in  Zwartewaterland

Meedenken met de fractie is mogelijk. Dit 
kan door bij een fractielid aan de deur te 
gaan, te bellen of te mailen. Aanschuiven 
bij de fractievergadering kan ook.  De frac-
tie stelt dit zeer op prijs. Deze vergadering 
vindt plaats op vrijdagmiddag, van 15.00 
tot 17.00 uur in het gemeentehuis, raads-
ledeningang.  De vergaderstukken zijn te 
lezen op de website van gemeente en in de 

bibliotheken. Indien je graag de bespreek-
punten wilt ontvangen, of aandacht voor 
een punt wilt vragen, stuur dan een mail 
naar Astrid Dijkstra. Indien je je komst 
aankondigt zorgen wij voor een geopende 
deur, bij een gesloten deur moet er gebeld 
worden: Lucas Boshove: 06 – 1130 5942 of 
met Astrid 06-4233 5924

Vergaderen met de fractie



De algemene beschouwingen 2011 lever-
de een fikse woordenwisseling op tussen 
premier Rutte en gedoogpartner Wilders, 
waardoor veel mensen geschokt werden. 
Hoe ging dat ook al weer? De premier 
vond het niet kunnen dat PVV'er Raymond 
de Roon de Turkse premier Erdogan een is-
lamitische aap noemde. Volgens Wilders 
was dit niet zo gezegd. Volgens de PVV-
leider is er gezegd: "Daar komt de islamiti-
sche aap uit de mouw, en hij heet Erdo-
gan.'' De irritatie liep zo hoog op dat Wil-
ders de premier toebeet: "Doe toch eens 
normaal, man". Waarna Rutte reageerde 
met: "Doe zelf eens normaal, man; je kunt 
toch niet praten over de Turkse premier als 
een aap! Dit is een idiote uitspraak." (einde 
citaat)
Een interessante vraag is: wat is normaal? 
In de jaren 70 had je een poster met de 
tekst: Ooit een normaal mens ontmoet? 
En ….beviel het?” Deze poster was afkom-
stig van de stichting Sire die zich destijds 
sterk maakte tegen de vooroordelen waar 
psychiatrische  patiënten mee te maken 
krijgen in de maatschappij. De poster was 
glanzend zilverkleurig, als een spiegel. Je 
keek naar jezelf terwijl  je de tekst las. Deze 
sterke vraag lokte een prachtige reactie uit 
van Simon Carmiggelt, hij schreef: “Wie ge-
heel normaal is, werpe de eerste steen. Ik 

buk wel!” Mijn complimenten voor onze 
Job Cohen als oppositieleider bij de alge-
mene beschouwingen. Job noemde te-
recht de misstanden door de bezuiniging-
en op het Persoonsgebonden Budget 
(PGB), de sociale werkplaatsen en de Wa-
jong (arbeidsongeschiktheidsregeling 
voor jongeren).  Door deze 'aaneenscha-
keling van grofheden' is een inhoudelijk de-
bat deels onmogelijk gemaakt, zei Cohen. 
En de premier wuift de aanvallen van Wil-
ders te lichtzinnig weg, waarmee hij vol-
gens Cohen zijn eigen ambt ondergraaft. 
"Deze coalitie wordt een steeds groter risi-
co voor Nederland", was Cohens conclusie.
Wilders heeft zijn hand overspeeld, door 
de Rutte zo publiekelijk te schofferen. Zelfs 
PVV-stemmers distantieerden zich van dit 
verbale geweld. En wat zou de CDA-
achterban nu vinden van het gedrag van 
hun abnormale gedoogpartner? Wanneer 
roept een CDA-prominent eindelijk eens, 
dat nu echt de maat vol is en dat het ver-
standig is om dit verstandshuwelijk zo snel 
mogelijk te ontbinden? Ab Klink, Ruud Lub-
bers, Dries van Agt, Jan Peter Balkenende, 
Ad Koppejan, hier ligt een schone taak. 
Wie werpt de eerste steen? Ik buk wel.

Jan Haverkate.

Normaal

Let op: op de raadsagenda van oktober 

staat de Meerjarenbegroting. Hierover 

wordt in twee termijnen vergaderd: op 13 

oktober en 3 november. De aanvangstijd is 

bepaald op 19.00 uur. Maar dit is onder 

voorbehoud. Neem bij twijfel contact op 

met fractie, wethouder, of het gemeente-

huis: tel. 385 3000



Vorige maand beloofde ik spannende, 
drukke tijden voor deze laatste maanden 
van het jaar. Inmiddels zijn we een maand 
verder en is daar nog weinig van terecht ge-
komen. Het college heeft het voorstel over 
de uitbreiding industriehaven Genemui-
den ingetrokken en verder is ook nog geen 
van de grotere onderwerpen op de agen-
da in september verschenen. Maar goed, 
dat maakt de komende drie maanden al-
leen maar interessanter. Want er zal dit 
jaar op diverse onderwerpen wel duidelijk-
heid moeten komen. Oktober is dit jaar 
ook de maand van de algemene beschou-
wingen.
Omdat er in juni al uitgebreid is gesproken 
over de invulling van de bezuinigingen, of 
omgekeerd over wat we in ieder geval wil-
len behouden, is afgesproken dat de be-
schouwingen dit jaar wat korter zullen 
zijn. Wat mij betreft is het eerst afwachten 
of en hoe het college de voorgestelde be-
zuinigingen en vooral ook de punten waar-
op niet bezuinigd mag worden in de be-
groting heeft verwerkt. Onze reactie zal 
hiervan af hangen. Duidelijk is dat de 
kwetsbaren gespaard moeten worden.
Omdat er plaatselijk weinig politiek 
nieuws te melden is, ook nog maar even 
de focus naar de landelijke politiek. Niet 
over de algemene beschouwingen – daar 
is al veel te veel over gesproken – maar wel 
over de voorbereiding van de pvda 2e ka-
merfractie daarop. Want daarin heeft de 
pvda fractie Zwartewaterland dit jaar ook 

een inbreng gehad. Of dat voldoende 
was? Dat mag u zelf beoordelen! 
 Na een dringende oproep vanuit Den 
Haag zijn Lucas en ik een paar weken gele-
den op uitnodiging van de 2e kamerfractie 
op bezoek geweest bij hen in Boekelo. 
Daar aangekomen (dat klinkt nu heel mak-
kelijk maar was in werkelijkheid een heel 
avontuur waar Lucas veel beter dan ik ver-
slag van kan doen) bleek dat het praten 
met lokale raadsfracties de afsluiting was 
van een voorbereidingssessie van de 2e ka-
merfractie op het komende politieke sei-
zoen. De lunch waar wij bij waren was te-
vens afsluiting van een aantal werkbezoe-
ken waar de kamerleden duidelijk nog vol 
van zaten.  Job Cohen bleek bij beschou-
wing in eigen persoon een leuke man en 
ook de andere kamerleden waren “ in het 
echt” vaak leuker en jonger dan voor de ca-
mera's te zien was. Of ze veel hebben ge-
had aan onze aanwezigheid, ik waag het 
te betwijfelen. Het belangrijkste onder-
werp dat we hebben besproken was zo 
ongeveer de koppositie (toen nog) van sc 
Genemuiden in de topklasse. Neemt niet 
weg dat wij op deze manier hebben ge-
probeerd om onze volksvertegenwoordi-
gers te steunen. En een steuntje in de rug 
hebben ze best nodig in deze lastige tij-
den. Dat laatste geldt ook een beetje voor 
de pvda-fractie in Zwartewaterland. Uw in-
breng tijdens de schaduwfractie of uw be-
zoek aan de raad wordt door ons zeer ge-
waardeerd. Hopelijk tot snel ziens dus.

Vanuit de fractie

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 24 OKTOBER 2011
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)



Vandaag (maandag september) heb ik een 
staatssecretaris ontmoet. Mevrouw Marlies 
Veldhuijzen van Zanten – Hyllner. Was dat niet 
die staatssecretaris met twee nationaliteiten? 
Geen idee, het was niet aan haar te merken in 
ieder geval. En ze wordt gedoogd door de 
PVV, dus wat dat betreft geen probleem. Ze 
kwam naar Zwolle om ons bij te praten over 
de decentralisatie van de extramurale begelei-
ding die van de AWBZ naar de WMO gaat. En 
dus naar de gemeentes. De gemeentes wor-
den daar zenuwachtig van, want, kunnen we 
dat wel behappen? En, krijgen we wel ge-
noeg geld om die taak uit te voeren? En de zor-
gontvangers worden zo mogelijk nog zenuw-
achtiger, want, is hun zorg wel gewaarborgd? 
Tot slot worden ook de zorgaanbieders ze-
nuwachtig, want, je weet het immers nooit 
met die gemeentes. De staatssecretaris had 
een kwartier spreektij, maar ze had maar drie 
minuten nodig. “Ik ben een mens met een mis-
sie, ik doe het voor de zorgbehoevende mede-
mens, dus doe je best en maak er wat moois 
van”, dat was zo ongeveer wat ze zei. “Oh ja, 
en over het geld moeten we het nog hebben”, 
mompelde ze er zachtjes achteraan, maar dat 
verstond al bijna niemand meer. Nou daar 
kunnen we mee vooruit. En dat ze daarvoor 
naar Zwolle komt. Niet te geloven. Maar zoals 
altijd waren er wel een aantal wethouders die 
al precies wisten hoe het moest en zodoende 
konden we toch nog iets leren. Van elkaar. Ik 
heb mijn portie staatssecretarissen voorlopig 
wel weer gehad. Zeker na de brief die we van 

die andere staatssecretaris kregen, Paul de 
Krom. Ook hem heb ik al eens ontmoet, vlak 
voor de verkiezing voor de tweede kamer was 
hij in de Herderin in Hasselt op campagne 
voor zijn VVD. Als ik toen had geweten dat hij 
staatssecretaris van sociale zaken zou worden 
had ik persoonlijk de brug over het Zwartewa-
ter opgehaald tot na de kabinetsformatie. 
Maar helaas, die vooruitziende blik bezit ik 
niet en nu zitten we met de gebakken peren. 
En die brief. Een brief over de eindejaarsuitke-
ring aan de minima. Al sinds jaar en dag krij-
gen de minima in Zwartewaterland rond Kerst 
een extraatje. Het initiatief daartoe, en ook 
een belangrijk deel van het geld, kwam van de 
diaconieën van onze gezamenlijke kerken, het 
armfonds van Camen en het bedrijfsleven 
deed ook mee. We wisten wel dat het op het 
randje was van wat de wet ons toestond, 
maar we gokten er op dat het mocht. En ja-
renlang ging het goed. Nu niet meer. De 
staatssecretaris wil het niet langer hebben en 
dwingt ons er mee te stoppen. En dat is jam-
mer, niet voor de staatssecretaris en ook niet 
voor mij, maar wel voor die mensen waarvoor 
we het deden. Als je van het minimum moet 
leven is een extraatje van vijftig of vijfenzeven-
tig euro in de, toch al dure, decembermaand 
meer dan welkom. De staatssecretaris wordt 
bedankt namens zo'n honderdvijftig Zwarte-
waterlandse minima. Nee, geef mijn portie 
staatssecretarissen maar aan fikkie. 

Lucas Boshove

Belevenissen van een wethouder

Spreekuur fractie en wethouder
Iedere maand in Linksaf, voorafgaand aan de schaduwfractie. 

Zie voor datum de voorzijde van het Vuistje



Minister Kamp van de VVD gaat de voet-
sporen van onze Willem Drees drukken. 
Kamp mikt erop dat hij de geschiedenis in 
gaat als de man die ons pensioenstelsel 
drastisch hervormd heeft. In een deel van 
de rode familie bestaat nog onenigheid; 
de FNV ruziet waarschijnlijk nog jaren 
door via CAO-onderhandelingen over het 
verschil van inzicht tussen Bondgenoten 
en AbvaKabo aan de ene kant en de rest 
van die tak van de familie aan de andere 
kant. Het verschil van inzicht lijkt vooral te 
zitten in de wijze waarop je met de zoge-
naamde “zware beroepen” omgaat in rela-
tie tot de ingangsdatum voor het pensi-
oen. Ook speelt, wat meer op de achter-
grond, de strijd om het, op fatsoenlijke wij-
ze afzekeren dat op termijn de werkende 
generatie van nu niet het slachtoffer gaat 
worden van een onvoldoende dichtgetim-
merd pensioenstelsel. “Solidariteit der ge-
neraties” zogezegd.

Onze eigen PvdA heeft inmiddels volmon-
dig “ja” gezegd nadat enkele aanpassing-
en in het akkoord zijn afgedwongen. Wat 
opvalt is dat er binnen de PvdA geen enk-
ele moeite bestaat met de koppeling van 
de ingangsdatum voor de AOW aan de ge-
middelde levensverwachting. Blijkbaar is 
de gemiddelde levensverwachting in 2025 
dusdanig dat je pas je AOW krijgt als je 67 
jaar bent, net zolang tot de dood er op 
volgt. En dat geldt voor iedereen! Een soli-
dair systeem dus.

Is daar dan iets op tegen? Ogenschijnlijk is 
dat niet het geval. Maar als je gaat in-
zoomen op wat er gebeurt voordat ie-
mand 67 wordt, dan valt er veel te over-
peinzen. De gemiddelde bouwvakker, stra-
tenmaker, enzovoort gaat veelal aan het 
werk wanneer hij of zij zo rond de 17 jaar 
is. En geen misverstand, het gaat hier om 
werkelijk zware beroepen. Vanaf dag één 
dat er gewerkt wordt, wordt er over het 

eerste deel van het inkomen de AOW-
premie ingehouden; en dat 50 jaren lang!
De gemiddelde jurist, tandarts, archeo-
loog, enzovoort studeert op kosten van de 
werkende klasse, laten we eens aannemen 
tot het moment dat hij of zij 27 jaar oud is. 
Dan gaat men de arbeidsmarkt op en 
wordt er eigenlijk maar 40 jaar AOW-
premie betaalt en wel over hetzelfde eer-
ste deel van het inkomen als dat van de 
stratenmaker; maar dan wel tien jaren kor-
ter.

Nog steeds is dat op zich acceptabel, zelfs 
als je daarbij incalculeert dat de gemiddel-
de levensverwachting van de categorie 
“zware beroepen” lager ligt dan de ge-
middelde levensverwachting van de hap-
py few die door de maatschappij in de gele-
genheid is gesteld om te studeren, die een 
beroep gaat uitoefenen dat daarbij past 
en mede daardoor gemiddeld toch wel 
wat ouder wordt. De categorie “zware be-
roepen” betaalt dus meer mee aan de 
AOW dan de “intellectuele” beroepen ter-
wijl die er langer van profiteren. Het 
spreekt voor zich dat éénzelfde verhaal 
kan worden gehouden als het gaat om de 
aanvullende pensioenen op het niveau van 
bedrijfstakken.

Die solidariteit in en met het “vergrijzende 
deel van onze samenleving” na het leef-
tijdsjaar 67 lijkt verschrikkelijk mooi. Dat is 
het ook, totdat je serieus werk maakt van 
een verkenning van de situatie vòòr dat 
jaar. Dan lijkt het of in rap tempo de soli-
daire samenleving wordt afgebroken en 
dat het in toenemende mate “ieder voor 
zich en God voor ons allen” wordt; de ba-
sis die het huidige kabinet kiest voor haar 
bezuinigingen is bepaald niet de solidaire 
samenleving. Verre van dat! Waarom dan 
zo eenzijdig kiezen voor die solidaire sa-
menleving als je eenmaal 67 bent gewor-
den, wetend dat de hoofdmoot van de 

KONING EN BEDELAAR



middelen daarvoor wordt opgebracht 
door de “working class hero” teneinde de 
“happy few” financieel onbezorgd heel 
oud te laten worden.

Ooit dichtte Gerrit van de Linde Jzn 
(1808 - 1858) onder het pseudoniem 
“de schoolmeester”:

Onder de grond liggen, Goddome, koning 
en bedelaar,
Zonder complimenten en als broertje en 
zusje bij mekaar,
Maar je most er, God verdomme!
Boven de grond eens om komme.

Het lijkt mij niet lastig om een variant op 
dit gedicht te verzinnen waarbij niet de 
dood maar de leeftijd van 67 de scheidslijn 
is met als onderwerp de solidaire samenle-
ving.

Veel dichtplezier toegewenst.

Genemuiden, 26 september 2011

Tiem van Dalfsen

Wie het altijd al graag had gewild, maar 
tot op heden nog niet de stap heeft dur-
ven zetten, nu is de kans: voorzitter wor-
den van de afdeling.
Martin Holtermann heeft als voorberei-
ding op zijn vertrek alvast de voorzitters-
hamer ingeleverd. Het ligt nu in een glazen 

kastje in afwachting van een nieuwe ge-
bruiker: wie pakt het op? Aspiraties? Nade-
re informatie? Suggesties? Laat het ons 
weten.

Het bestuur

Uitdaging

Uw mening teltHebt u goede ideeën, grote ergernissen of wilt u uw verhaal kwijt? Kom naar het fractiespreekuur of bel met de fractie, wethouder of bestuur. Zie voor de tele-foonnummers en mailadressen de ach-terzijde van dit Vuistje. 







BELANGRIJKE ADRESSEN

www.zwartewaterland.pvda.nl

Afdelingsbestuur

Voorzitter 

Secretaris Henk van Schaik,  Schrotenweg 1, 8061 PV Hasselt. 038-4771653

E-mailadres secretariaat:                        zwartewaterland.pvda@gmail.com

Penningm. Ria Grootoonk, Gennerdijk 3, 8061 PR Hasselt 038-4771256

Leden Jos van Dalfsen, Pr. Marijkestraat 5, 8281 ZJ Genemuiden 06-1330 8712 

Jan Haverkate, Het Kerspel 25, 8061 BH Hasselt 038-4774366

College van B&W

Wethouder Lucas Boshove, Gennerdijk 3, 8061 PR Hasselt; 038-4771256

Gemeenteraadsfractie

Fractievz. Astrid Dijkstra, Brouwersgracht 8, 8061 GM Hasselt 038-4775515

  a.dijkstra@hotmail.com

Raadslid Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt 038-4773794

Jannet Hoentjen-Velding, 

De Moerasorchidee 8, 8064 HN Zwartsluis 038-3867788

Linksaf

Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat, Hasselt 038-4773161

Coördinator Henk Trinks, Streukelerstraat 42, 8061 ZE Hasselt 038-4773165
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