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Woord van de voorzitter2

Na een trage start van de lente is het dan 
eindelijk zo ver. De zon is van de partij, de 
bloempjes komen piepen en daar worden 
we alleen maar vrolijk van. 

Bij het plannen van onze activiteiten hopen 
we altijd dat de weergoden ons gunstig      
gezind zijn. Jammer genoeg kunnen we dit 
niet op voorhand plannen, al blijven we wel 
proberen ! De aanhouder wint !!

Tijdens ons kynologisch weekeinde hadden 
we ook dit jaar weer het geluk dat er 
sneeuw lag en daar hebben mens en dier 
ten volle van genoten !                                         
Ondertussen is ook al de wandeling op 
onze nieuwe stek “Vossem” voorbij en goed 
bevonden. Beste leden, als jullie denken, 
“hey, bij ons in de buurt is het ook mooi om 
te wandelen “ wel laat jullie gaan en stippel 
een mooie route uit met indien mogelijk een 
stop om de innerlijke mens ook tevreden te 
stellen en geef het door aan onze               
activiteiten coördinatoren. Zij zullen blij zijn 
met jullie genomen initiatief en voor onze     

leden en honden is het altijd tof om op      
ongekende plekjes het avontuur op te      
zoeken. Onze jaarlijkse BBQ vind dit jaar 
plaats te Galmaarden waar we een nieuwe 
prachtige locatie gevonden hebben.                 
Voor de snelle beslissers onder ons; de      
datum voor ons kynologisch weekeinde van 
2014 ligt ook reeds vast. 

Jullie lezen het, plannen genoeg dus hou je 
agenda vrij en kom naar de activiteiten !!          

Voor de bedrukkingen op de artikelen die u 
verder in onze magazine terug vinden,       
kunnen jullie nog steeds leuke, duidelijke   
foto’s doorsturen naar de redactie. We      
zorgen er dan voor dat de bestelde artikelen 
bij u geraken. 

Tot gauw op één van de activiteiten, 

Uw voorzitter,

Carl Smeyers

5



Activiteiten3



Aktiviteitenkalender ECB
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Datum Activiteit Plaats

19 / 05 / 2013 Wandeling Essene

16 / 06 / 2013 Wandeling Doomkerke

25 / 08 / 2013 Barbeque Galmaarden

29 / 09 / 2013 Zeehondenwandeling De Haan

13 / 10 / 2013 Wandeling Kempen

17 / 11 / 2013 Wandeling Limburg

xx / 01 / 2014 Wandeling Kluisbergen

 07 - 09 / 02 / 2014 Kynologisch Weekeinde Xhoffraix

23 / 03 / 2014 Wandeling + Algemene 
Ledenvergadering Bazel

xx / 04 / 2014 Wandeling Vossem

  Website         www.Eurasier.be

Heeft iemand nog ideeën of voelt hij/zij zich geroepen om
een leuke hondenactiviteit te organiseren, geef een seintje.

http://www.Eurasier.be
http://www.Eurasier.be


Fotoverslag Kynologisch weekeinde
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Fotoverslag Bazel
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Verslag: Vossem

Een nieuwe locatie op de lijst van de        
activiteiten. Dus moeten we ons vrij       
houden om erbij te zijn.                            
En natuurlijk zijn we benieuwt hoe de    
puppy’s van Harte gegroeid zijn en wie er 
aanwezig zal zijn.

De onze ( Djentl ) zullen we niet kunnen   
vergeten, hij weet het zo goed wanneer hij 
mee mag. Dan legt hij zich voor de deur en 
wacht geduldig tot we vertrekken.        
Want die mensen hebben toch altijd         

onnoemelijk veel tijd nodig voor ze kunnen 
vertrekken hé .

Eindelijk gaat de deur open en storm ik 
naar de auto, want aan hun bagage te zien 
is de wandeling niet bij ons rond de         
kerkentoren. Bij aankomst kan ik al aan 
mijn begroetingen beginnen.                    
En wat ruikt mijne neus…NIEUW VOLK.   
Er is niets zo interessant dan nieuwe      
geuren verkennen. Laura en Philippe met 
Gileyna komen uit Schotland.               
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Waar dat ligt moeten mijn baasjes maar  
uitzoeken. Ik hou me bezig met de        
hondentaal en wij verstaan elkaar PRIMA.

Gileyna is lief,vriendelijk… oei, uitkijken zo 
te merken is hij van het mannelijk geslacht. 
Maar hij laat de inspectieronde door ieder 
van ons zonder problemen gebeuren.   
Oké maat.. WELKOM in’ t clubje van de  
eurasiers. Volgen maar, ik zal u eens laten 
zien dat het hier in België ook mooi is.    
Water links riviertje rechts,we kunnen al 
onze eerste dorst lessen. We verlaten de 
bewoonde wereld, nu wordt het voor ons 
plezant. Lekker crossen door de bossen 
en velden, elkaar een beetje plagen ..liefde 
vragen. Mooie open velden die klaar liggen 
om te bewerken en wij mogen daar         
gewoon over lopen. Dat moet ge thuis 
echt niet proberen want dan worden de 
baasjes boos en plaatsen ze draad met 
poortjes. Maar zij mogen wel in de grond 
woelen en er van alles insteken en na     
weken er alles uittrekken. Dus nu mogen 
wij onze gang gaan ..ZAAALIG.               
Oei , horen we daar een pijnkreet ?        
Harte heeft in haar enthousiasme de kleine 
chihuahua omver gelopen. Het doet wel 
pijn denk ik want hij wilt er niet op staan. 
Hij mag in de armen van Anneleen de wan-
deling mee uitlopen. 

Ons schots vriendje is nogal een kadeeke. 
In een wei stond een mooi Brabants       
trekpaard, loopt hij daar zonder pardon 
recht naartoe, om het ook te besnuffelen 
tête à tête. Onze baasjes kregen bijna een 
hart aanval. Maar iedereen bewaarde zijn 
kalmte en hielden ons kort bij zich, zodat 
JUUL het trekpaard niet in paniek zou     
geraken en een trap zou verkopen.       
Maar zoals alle nuchtere Belgen bleef 
JUUL  de Brabander HEEL kalm en kon   
Gileyna zijn inspectietocht verder zetten, 
na eerst zich te goed te doen aan de geur 
van een Brabants geurtje .

Een paardenvla of ‘ stront ‘. Dat is iets 
nieuw voor mij , dat heb ik nog niet gepro-
beerd. 

Goed dat onze baasjes een grote voorraad 
drinken bij hadden, want we hebben alles 
tijdens de wandeling opgedronken.      
Zelfs hun eigen voorraden gingen er aan. 
Gedaan met spelen , we naderen het dorp. 
En zoals ne goeie Belg vallen we het beste 
café van ’t dorp binnen. Voor ons natuurlijk 
een emmer fris water en onze baasjes … 
Vrije keuze .

Voor iedereen was het een geslaagde wan-
deling,goed te bereiken,goed gezelschap 
en het uitzicht …MOOI –MOOI-  MOOI.

Als de familie van Loeka ons volgend jaar 
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Verslag: Vossem

Als de familie van Loeka ons volgend jaar 
terug uitnodigt wil ik er zeker bij zijn.       
Als wij ons goed gedragen en de mensen 
hebben op tijd hun natje en droogje is er 
niets leukers voor ons.

Tot onze volgende afspraak 

Djentl met zijn baasjes Cilia en Jack
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Pijn bij honden, hoe te herkennen ?

Bij honden is pijn niet altijd goed te herken-
nen, ze kunnen in stilte pijn lijden. Er kan 
sprake zijn van acute pijn, maar ook van 
chronische pijn door bijvoorbeeld gewricht-
sproblemen. 

Hoe kan pijn zich uiten en hoe kunt u dit 
op tijd herkennen ?

Honden voelen net als mensen pijn en het 
is een fabel dat honden een hogere pijn-
grens hebben dan mensen. Een hond zal 
het alleen niet zo snel laten zien en de ui-
ting van pijn is anders. Hoewel vn sommi-
ge aandoeningen bekend is hoe heftig 
daarbij de pijn is, kan een hond evengoed 
helemaal niets of nauwelijks iets laten mer-
ken. Het is aan de eigenaar om goed in te 
schatten of een hond lijdt. 

Algemene symptomen van pijn zijn:              

# Piepen , janken                                            
# Continu blijven blaffen                                   
# Grommen ( eventueel bijten )                         
# Hijgen                                                               
# Verhoogde hartslag en ademhaling               
# Hoge bloeddruk                                                
# Verwijde pupillen                                             
# Borstelen ( opgezette haren )                                                               
# Trillen                                                                 

# Lusteloos of juist rusteloos gedrag                                                         
# Verandering in beweging; niet willen lo-
pen, waggelen, stijfheid                                       
# Zich afzonderen                                              
# Weinig tot geen eetlust

Acute pijn

Acute pijn ontstaat vaak door kleine of gro-
te ongelukken, bijvoorbeeld door een gras-
aar die tussen de tenen zit, in een scherp 
voorwerp staan, een beet van een andere 
hond, een poot die breekt,. . . . enzovoort.      
Meestal gaat dit niet onopgemerkt, de 
hond zal reageren door te blaffen, janken, 
gillen, grommen en soms bijten in paniek. 
De hond kan onder andere aan de plek 
gaan likken, kreupel lopen, niet meer kun-
nen opstaan of lopen of zich afzonderen.       
Acute of tijdelijke pijn kan ook door andere 
oorzaken komen, zoals tandproblemen, 
pijn na een operatie, botziekten en kanker.

Het is belangrijk om de oorzaak van de 
pijn te achterhalen en een bezoek aan de 
dierenarts kan daar voor nodig zijn.                
Afhankelijk van de oorzaak wordt bekeken 
welke behandeling nodig is. Soms is daar-
bij tijdelijke pijnbestrijding nodig, mits het 
herstel niet belemmerd wordt door meer 
activiteit. 
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Chronische pijn

Chronische pijn zien we vaak bij aandoenin-
gen in het bewegingsapparaat, zoals artro-
se, heupdysplasie (HD), elleboogdysplasie 
(ED), osteochondrose (OCD), spondylose.     
Vaak ontwikkelt zich dit geleidelijk en veel 
honden laten geen pijn zien in de vorm van 
janken of piepen. Wel zijn er verschillende 
symptomen die een duidelijk signaal zijn 
dat er iets mis is.                                      

Let bijvoorbeeld op:                                       
* Is de hond rustiger dan normaal ?                  
* Ligt de hond langer dan voorheen ?             
* Is hij eerder moe ?                                           
* Komt de hond moeilijker uit de mand ?          
* Gaat hij met meer moeite liggen ?                 
* Loopt hij wat stram / stijf, vooral na rust ?           
* Heeft hij minder zin om te spelen ?               
* Is hij lusteloos bij het uitlaten ?                      
* Loopt hij af en toe kreupel ?                             
* Heeft hij moeite met de trap op / af lopen   
of in / uit de auto gaan ?                                  
* Lijkt de hond sneller geïrriteerd ?                   
* Smakt hij geregeld met zijn mond ?                  
* Geeft hij bij aanraking van de rug of nek 
pijn aan ?                                                             

Niet alle symptomen hoeven voor te ko-
men, één of meerdere kunnen al op pijn 
duiden.

Een lichamelijk onderzoek door een dieren-
arts en eventueel aangevuld met bijvoor-
beeld een röntgenfoto of echo kan een 
goede diagnose geven en duidelijk maken 
waar de hond precies pijn heeft. Niet altijd 
wordt (meteen) duidelijk waar de pijn pre-
cies vandaan komt en hoe erg de pijn is. 
De ene hond is ook gevoeliger voor pijn 
dan de ander. Wanneer er twijfel is kan er 
pijnstilling worden voorgeschreven om te 
kijken of de hond zich dan weer een stuk 
beter voelt. Als de hond bijvoorbeeld weer 
levendiger is, weer graag wil wandelen en 
spelen kan dat een goede indicatie geven 
dat er wel degelijk sprake was van pijn. 

Aandachtspunten

* Een hond die niet jankt, heeft geen pijn ?          
Niet juist, een hond zal niet altijd janken 
bij pijn, eigenlijk maken veel honden zelfs 
heel weinig geluid als ze pijn hebben. Dit 
komt  voort uit hun sterke overlevingsin-
stinct, in de vrije natuur kunnen ze geen 
zwakte tonen in de groep en ze moeten 
zo min mogelijk opvallen om niet het risi-
co te lopen door roofdieren te worden ge-
signaleerd.                                              
Veel honden lijden dus in stilte.                                                           
* Het rustiger worden van een hond         
betekent niet altijd dat de hond gewoon 
maar ouder wordt.                                                        
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* Veel oudere honden hebben last van ge-
wrichtspijnen als gevolg van artrose.                
* Als een hond opeens niet meer zo goed 
wil meelopen tijdens de wandeling is dat 
niet altijd omdat hij niet wil, maar omdat 
hij het niet kan.                                                        
* Wacht bij vermoeden van pijn bij uw 
hond niet te lang, een bezoek aan de    
dierenarts kan sneller duidelijkheid        
geven. 

Pijnbestrijding bij de hond

Er kan sprake zijn van acute of chronische 
pijn bij de hond. De hond lijdt niet alleen 
pijn, de pijn heeft daarnaast ook een        
negatieve invloed op veel                         
lichaamsfuncties, zoals pijn bij de        
ademhaling, hogere hartfrequentie, hoge 
bloeddruk, maag- en darmproblemen,   
overprikkeling van zenuwen, spierpijn,    
vertraagde wondgenezing en verminderde 
afweer.

Pijnmedicatie

Wanneer een hond pijn heeft kan een      
dierenarts medicatie tegen de pijn en    
eventuele ontsteking geven. Er zijn          
verschillende soorten van pijnmedicatie, 
de meest bekende zijn de opioïden en de 

NSAID’s. Soms wordt een combinatie van 
beiden toegepast.

Opioïde pijnstillers zijn matig tot zeer sterk 
werkzame pijnstillers die werken via het 
centrale zenuwstelsel. Ze zijn oorspronke-
lijk afgeleid van opium uit de papaverplant, 
deze wordt al duizenden jaren als pijnstiller 
gebruikt. De bekendste opioïde pijnstiller is 
morfine. Opioïden worden vooral             
toegepast bij chronische pijn en pijn die 
niet voldoende kan worden bestreden met 
eenvoudige pijnstillers.           

NSAID betekent Non-Steroïdal                 
Anti-Inflammatory Drugs ( niet-steroïdale 
anti-inflammatoire geneesmiddelen ).                                
Deze middelen worden het meest           
voorgeschreven bij honden om pijn te      
bestrijden, ontsteking te verminderen, om 
koorts te verlagen en voor het tegengaan 
van zwelling. Ze kunnen bijvoorbeeld ook 
helpen bij artritis, tegen gewrichtspijn,     
ontsteking, zwelling en stijfheid. NSAID’s 
worden steeds meer gebruikt, voorbeelden 
hiervan zijn Metacam, Rimadyl, Ketofen, 
Previcox.

Bijwerkingen

Er kunnen verschillende bijwerkingen optre-
den, zoals maagdarmproblemen ( diarree 
en/of braken, soms bloedering ), uitslag / 
jeuk, gevaar voor bloedingen,                  
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problemen met de lever of beschadiging 
van de nierfunctie. Bij de nieuwe generatie 
NSAID’s ( zoals Rimadyl ) zijn de bijwerkin-
gen wel aanzienlijk minder geworden en ze 
zijn tevens zeer goed werkzaam.

Pijnbestrijding bij chronische pijn

De grootste groep ziekten die chronische 
pijn bij de hond veroorzaken zijn de aan-
doeningen van het bewegingsapparaat, 
dat zijn de gewrichten, botten, spieren en 
banden. Met betrekking tot de gewrichten 
zijn de meest voorkomende bij honden 
artrose en artritis. Dit komt meestal voor bij 
oudere honden, maar ook jongere honden 
kunnen hierdoor getroffen worden, vaak 
door overerving van een verkeerde stand 
van de gewrichten of een trauma.                     
Artrose is een degeneratieve gewrichtsaan-
doening, ook wel slijtage van de gewrich-
ten genoemd. Hierdoor kunnen er op den 
duur veranderingen in het gewrichtskraak-
been ontstaan wat kan leiden tot artritis, 
waarbij er oa. sprake is van een ontsteking 
van het zeer gevoelige beenvlies. Artritis 
kan ook ontstaan zonder voorafgaand 
artrose, maar kan wel weer leiden tot    
artrose.

Een hond kan niet genezen van artrose of 
artritis, er is wel veel onderzoek naar    
stamceltherapie die eventueel kraakbeen 

kan herstellen. De meest voorkomende  
therapie is het geven van medicatie tegen 
pijn en ontsteking, gecontroleerde           
beweging en het onder controle houden 
van het gewicht van de hond.

Pijnbestrijding na een operatie

Aangezien pijn kan leiden tot behoorlijke 
bijwerkingen, is een goed behandelplan 
voor de pijn van de hond belangrijk. Als   
bijvoorbeeld na een operatie, waarvan    
bekend is dat dit pijn veroorzaakt na          
afloop, er weinig tot geen pijnstilling wordt 
gegeven, kan de hersteltijd van een hond 
aanzienlijk langzamer verlopen en wordt   
tevens de wondgenezing negatief          
beïnvloed.  Soms wordt er geen pijnstilling 
voorgeschreven omdat men bang is dat de 
hond teveel gaat bewegen. Dit is in veel   
gevallen een misvatting waardoor een 
hond dan onnodig pijn lijdt. Veel pijnstillen-
de middelen verzachten de doffe en       
kwellende pijn, maar niet de acute scherpe 
wondpijn. Dit laatste is niet geheel uit te 
schakelen, waardoor de hond vanzelf     
minder de neiging zal hebben om veel te 
bewegen. 

Bij pijnbestrijding tijdens en na een          
operatie is het belangrijk dat de pijn     
voorkomen wordt, dus niet pas op het    
moment dat de pijn hevig aanwezig is. 
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Daarom wordt pijnstilling al voor en tijdens 
operaties gegeven en wordt dit daarna 
voor een bepaalde periode doorgezet.                                         

Als de pijnbestrijding  goed wordt ingezet, 
zal een hond het meest optimaal herstellen 
na een operatie.  

Welk geneesmiddel ?

De dierenarts maakt een keuze voor de 
soort pijnstilling aan de hand van volgende 
punten:

* De oorzaak van de pijn                                    
* Het type pijn; licht, matig of ernstig                  
* Medische voorgeschiedenis van de 
hond                                                            
* Contra-indicaties                                             
* Bijwerkingen

Aandachtspunten

* Geef nooit zomaar pijnstilling die bedoeld 
is voor mensen, honden zijn niet hetzelf-
de als mensen  !   Bepaalde pijnstilling, 
zoals aspirine en ibuprofen, kunnen de-
zelfde   problemen veroorzaken als bij 
mensen, er kunnen erge maag-en darm-
problemen ontstaan. Aspirine remt te-
vens de bloedstolling via de bloedplaat-
jes. Paracetamol is heel giftig voor hon-
den, er zijn al honden aan overleden. 
Vraag altijd om advies bij uw dierenarts.                                                  

* Als een hond te zwaar is, is er een ver-
hoogde belasting van de gewrichten,    
waardoor er een vroegtijdige degeneratie        
optreedt van de gewrichten en er artritis / 
artrose ontstaat. Zet de hond op tijd op 
een speciaal dieet en zorg voor                 
regelmatige beweging.                                                     
* Er zijn voedingsmiddelen of supplemen-
ten die een gunstig effect op de                
gezondheid hebben, zoals glucosamine, 
chondroïtine, vitamine C,                        
omega-3-vetzuren, antioxidanten.                                                                 
* Geef uw hond altijd een comfortabele 
zachte plek om te slapen. 

( Artikel; Dier en natuur )
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Ovaal / rond hangertje 
H: 30 mm
Zonder ketting : 10 euro

hondenbot 25 x 38 
Prijs: 2,50 euro
Hondenmedaille 
Prijs: 2,50 euro

Keramische bakje 
70 x 180 mm // 60 x 155 mm
Prijs: 10 euro
Spaarpot H 95 mm
Prijs: 5 euro

Mokken, ( vaatwasbestendig) in 
verschillende kleuren
Prijs: 6,50 euro / stuk
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Magic mok ( NIET VAATWAS-
BESTENDIG)
Prijs: 7 euro
Rekje met 4 witte mokken
Prijs: 25 euro

Mousemat (Mat) 19 x 23 cm
Prijs: 6 euro
Rekje met 4 onderzetters 
Prijs: 12,50 euro

Sleutelhangers 
Prijs: 4,80 euro
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Zonnescherm ( auto) 
Prijs: 5 euro
Button doorsnee: 22,23 mm
Prijs: 3,15 euro

Schoudertas zwart  
245 x 320 mm
extra klep leverbaar 
Prijs: 24,50 euro

Heuptas 
190 x 140 x 110 mm
Prijs: 15 euro

Tienertas
180 x 220 mm
Prijs: 20 euro
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Nylon jack   S - M - L - XL - XXL
Prijs: 25 euro

Poloshirt met knoopjes
Kleur: blauw- grijs- zand
Prijs: 25 euro
Poloshirt dames / heren / kids
maten: S TOT EN MET XXXL
	
KIDS: 104 TOT EN MET 176
Prijs: 20 euro

T-shirt dames - heren - en kids
kleur: wit
Prijs dames en heren: 15 euro
Prijs kids: 12,50 euro

Veiligheidshesje Volwassene en 
Kinderen
Prijs: Volwassene: 10 euro
	 Kinderen: 9 euro

Voor bestellingen, zie bij BERICHTEN LEDEN



Berichten voor de leden6 
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Afscheid van Abby Von Der Ahrmündung

03 januari 2007 - 05 april 2013

Je was onze grootste schat, ons       
spring- in’t veldje, zo lief en betrouwbaar.        
Ieders lieveling, en veel te jong om ons te 
verlaten.   Amper 3 weken wisten we dat 
er iets niet in orde was, medicatie’s     
moesten je beter maken .........                                                      
Maar dan die rotte vrijdag, een groot         
gezwel in je maag heeft er anders over    

beslist. Veel verdriet, onze harten doen 
zo’n pijn ....                                                              
We zullen je verschrikkelijk missen, lieve 
meid.

Vanwege het bestuur, veel sterkte bij dit 
grote verdriet. 
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Nieuwe leden

Coremans Frederick                                                           
Roelandts Melanie                                                           
Coppens Philippe                                                                 
Frame Laura

Verwelkoming nieuwe puppy

We heten “Siberian Beauty’s Aramis, roep-
naam “KITO” van harte welkom !!

Familie Neve - De Jonghe; veel plezier met 
jullie witte pluizenbol !

BESTELLING EURASIER-SHOP

De bestellingen binnen leveren                  
via E-mail op adres:     

karine.smeyers@eurasier.be

Vooraf te betalen aan de club op rekening: 

IBAN BE90 7330 2362 9432 BIC KRED-
BEBB                        ECB                                                                           
Brugse Heirweg, 133                                                        
8211 Aartrijke

Bestellingen worden gegroepeerd per 2 
maanden.  

Afsluitdatum: 1 augustus

Bestellingen worden afgehaald op een 
club-activiteit.
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7 Foto’s
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Djentl von Pfingstborn

Alexa von Rosenzauber
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De roedel “ Van Mammoutsdalen” eerste ritje met de auto
 Garcia in nauwe pootjes ( help !?)



Tentoonstellingen8
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Tentoonstellingskalender Belgie
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12 - 13 januari 2013 Genk CAC

26 + 27 januari 2013 Mouscron CAC - CACIB

16 + 17 februari 2013 Hoogstraten CAC - CACIB

13 + 14 april 2013 Antwerpen CAC - CACIB

18 + 19 mei 2013 Wieze CAC

8 + 9 juni 2013 Lommel CAC

29 + 30 juni 2013 Genk CAC - CACIB

20 + 21 juli 2013 Liège CAC - CACIB

3 + 4 augustus 2013 Leuven CAC - CACIB

17 + 18 augustus 2013 Mechelen CAC - CACIB

25 augustus 2013 Mons CAC Groep 1, 2 & 5

21 + 22 september 2013
Brussels Dog 

Show
CAC - CACIB

13 + 14 oktober 2013 Charleroi CAC

16 + 17 november 2013 Kortrijk CAC - CACIB

Gegevens over genomen van :  www.kmsh.be

Tentoonstellingskalender Buitenland
30 - 31 + 1

augustus - 
september

2013
FCI European Dog Show 

Genéve Zwitserland
CAC - CACIB

14- 15 september 2013
30 jarig bestaan SEC 

Zwitserland ( Schleitheim )

http://www.kmsh.be
http://www.kmsh.be
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Eurasier Club België

Secretariaat: 
Cilia Van de Poel
Kerkstraat, 55 bus 1
2340  Vlimmeren

Telefoon: 03 / 309 27 85 
E-mail: cecilia.van.de.poel@telenet.be

Real Life Fieter de Fointjes

mailto:cecilia.van.de.poel@telenet.be
mailto:cecilia.van.de.poel@telenet.be

