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Algemene
ledenvergadering.
Beste sportvrienden,
Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze
ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Deze zal doorgaan in ons clublokaal “AVIVARIA VZW”
Heksenbergstraat 5-7 3500 Hasselt

VRAAGPROGRAMMA
SIERDUIVENSHOW
ZATERDAG 2 en ZONDAG 3 november 2013
Vormduiven
Kroppers
Wratduiven
Kipduiven
Trommelduiven
Kleurduiven
Meeuwduiven
Structuurduiven
Hoogvliegers & Tuimelaars
UITGIFTEKANTOOR
3510 KERMT
P 508051

Verantwoordelijke uitgever:
PUNIE Ghislain
Pollenusstraat 5
3510 HASSELT - Kermt

vrijdag 27 sept. 2013 om 20.00uur
Dagorde: - welkom door de voorzitter;
- rondvraag;
- tentoonstelling 2013;
- mini jongdierendag;
- nababbel.
Voor de mini jongdierendag brengt, vrijblijvend, de liefhebber die
dat wenst maximum drie jonge dieren mee. Dezen worden dan besproken door de aanwezige keurmeester (Rik) en na de bespreking
wordt het beste dier aangeduid.
Liefhebbers die dieren meebrengen gelieven een seintje te geven
aan de secretaris of Rik Leeten.
Uw aanwezigheid en dat van uw vriendfokker wordt ten zeerste op
prijs gesteld.

Laat je zien als lid.

Zorg dat je er bij hoort!
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Houthalen-Oost, 27 augustus 2013

Ontmoetingscentrum ’t Park’ in de Kastanjestraat 7 te 3530 Houthalen-Oost !!
Even nog ‘special’ in de picture, dank reeds aan de toegezegde interne competities van bepaalde rasclubs.

ATTENTIE : PROVINCIALE T.T.
Hallo beste sierduivenfokker,
Alle leden en het T.T. bestuur zijn vereerd u allen weerom
uit te nodigen op onze vierde editie van onze sierduivententoonstelling, gekoppeld aan de provinciale T.T. –sectie duiven, en dit wel in
het week-end van 2 en 3 november aanstaande.
We hopen erop dat net als vorig jaar, jullie participanten allen uw groot hart weerom zullen laten zien en massaal inschrijven !!
Minstens een evenaring van vorig seizoen is onze betrachting en hoopvol rekenen we terug op u allen!

Ons initiatief van ‘interclub’ met de zusterverenigingen de
Prachtduif (Turnhout) en de Luxeduif (Mechelen) blijft natuurlijk
aangehouden en uitgebreid gezien haar eerder succes.
Vergeten we ook onze sympathieke Waalse vrienden niet,
die reeds vorig jaar in vrij grote getale onze sfeer kwamen opsnuiven en zeer positieve bijdrage leverden !!
Het T.T. reglement en het reeds tot op heden binnengerijfd
prijzenpakket (wordt nog aangevuld) leest u in bijlage.
ALLEN BEDANKT !!
Het T.T. bestuur.

Tevens richten we dit jaar voor het eerst de provinciale T.T.
in, dit gesplitst en in samenwerking met bevriende club Avivaria,
alwaar de provinciale kampioenen in de secties hoenders, konijnencavia’s en park-en watervogels zullen gekroond worden in het week
-end 9-10 november 2013.
We verzoeken u en uw kennissen, in volle vertrouwen deze
evenementen te agenderen en deel te nemen!! Please, men zegge
het voort, desnoods met den tamtam… er worden altijd geïnteresseerden vergeten, u begrijpt.
Jullie weten inmiddels ook dat we bij de Rasduif ‘toppen’ als
taboe beschouwen en formeel uitsluiten, om reden uw mooie dieren
optimaal te kunnen laten keuren en voorstellen aan het publiek!!
En ja, de mooie locatie wordt natuurlijk behouden in het
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Wij vernamen het overlijden van ons aller vriend

René Troch.
Levensgezel van

Marie-Louise Parthoens
Geboren te Berg op 19 november 1945
Overleden te Tongeren op 29 juli 2013
Aan gans de familie bieden de vrienden van De Rasduif hun
oprecht medeleven aan.

AANDACHT !
DE PROVINCIALE WEDSTRIJDEN 2013 VOOR
HOENDERS, PARK- EN WATERVOGELS, KONIJNEN EN CAVIA’S WORDEN INGERICHT DOOR
DE KLEINVEEVERENIGING
AVIVARIA .
ZIJ HEEFT PLAATS OP 9 EN 10 NOVEMBER 2013
IN DE LOKALEN VAN AVIVARIA, HEKSENBERG, 3500 HASSELT.
INLICHTINGEN:
SAUWENS SONJA
avivaria@skynet.be
011/254445
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PROVINCIALE WEDSTRIJD DUIVEN 2013 VAN
LIMBURG .
LANDELIJKE TENTOONSTELLING DUIVEN 2013
ER WORDT NIET GETOPT!
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VAN DE RASDUIF.
1. De tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels van het algemeen tentoonstellingsreglement en de voorschriften van het Vlaams
Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw.,
waaraan de exposant zich door zijn inschrijving automatisch onderwerpt. Het tentoonstellingsreglement ligt ter inzage op het secretariaat.
2. De tentoonstelling staat open voor alle leden waarvan het Landelijk Verbond aangesloten is bij de Europese Entente. De dieren
moeten voorzien zijn van een officiële ring overhandigd door hun
Landelijk Verbond. De Belgische exposanten moeten in het bezit
zijn van een fokkerskaart waarvan het nummer dient vermeld te
worden op het inschrijvingsblad.
3. De inschrijvingen dienen uiterlijk op 16 oktober 2013 toe te komen bij Neven Yves, Ekkerputstraat 56, 3520 Zonhoven. Tel.:
011/82.13.12; e-mail neven.yves@gmail.com.
De inschrijvingsgelden dienen tegelijkertijd gestort te worden op
rekening nr. BE74-9794-2805-1507 van “De Rasduif” p.a. Punie
Marcel, Pollenusstraat 5, 3510 Kermt-Hasselt.
4. De provinciale tentoonstelling gaat door in het ontmoetingscentrum “Het Park” van Houthalen-Oost, Kastanjestraat 7, 3530
Houthalen.
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55. Inrichtend comité:
Voorzitter: Yvan Kielich ;
Tentoonstellingsvoorzitter: Frans Bergmans ;
Secretaris-penningmeester: Punie Marcel ;
Tentoonstellingscoördinator: Neven Yves ;
Alle bestuursleden en leden van De Rasduif.
Provinciale afgevaardigde: Jean Dupont.
6. Tentoonstellingsprogramma:
Inkooien: vrijdag 1 november 2013 van 17 h.00 tot 21h.30 ;
Keuring: zaterdag 2 november van 08h.00 tot 13 h.00 ;
Openingsuren: zaterdag 2 nov. vanaf 16 h tot 22 h
zondag 3 nov. 2013 van 10 h tot 17 h
Uitkorving: zondag 3 november om 17 h na de korte
prijsuitreiking
7. Volgende diergroep wordt toegelaten: gedomesticeerde duiven.
De duiven dienen ingeschreven te worden als volgt: per ras, per
kleur en in de volgende volgorde: man oud (M-O), vrouw oud
(V-O), man jong (M-J) en vrouw jong (V-J).
8. Inschrijvingen gebeuren afzonderlijk per dier en ze zullen afzonderlijk gekeurd worden. De ringnummers dienen op het inschrijvingsblad vermeld te worden.
9. Het diergeneeskundig toezicht wordt gedaan door dhr. Timmers
en indien van toepassing door een aangestelde van de diergeneeskundige keurkring waartoe Houthalen behoort. Zieke dieren zullen
ten strengste geweigerd worden.
Volgens de bepalingen van het B.S. van 11 februari 1995, gepubliceerd op 28 november 1995, houdende maatregelen betreffende de
aviaire influenza en de ziekte van Newcastle dienen
de tentoonstellers een reglementair attest (kopie) voor te leggen dat
hun dieren ingeënt zijn met de toegelaten vaccins.
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10. Volgende keurmeesters zijn gevraagd:
Leeten Rik, Spaepen Jan, Bruyndoncx Felix, Demeur Marnicq, Lauwers Jules, Bozet Marie-Louise, Lawarrée Guy, Campo Guy, Rijks
Theo, Marcel Punie, Crommen Renaat, Schipper en Ernsthausen.

korving en afbraak). De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die tijdens de manifestatie door hen wordt
aangericht. In voorkomend geval zullen de kosten van de aangerichte schade op de betrokkenen verhaald worden.

Het keurmeestercorps kan aangevuld of verminderd worden, dit
naargelang het aantal inschrijvingen.
Tijdens de keuring is voor iedereen de toegang tot de tentoonstelling
verboden, met uitzondering van de commissarissen en de afgevaardigde van het Provinciaal Verbond van neerhofdieren van Limburg.

15. Bij gelijkheid van punten wordt het klassement opgemaakt in
volgende volgorde: vrouwelijk voor mannelijk, jong voor oud. Is de
stand dan nog gelijk dan zal het lot beslissen.

11. De keuring geschiedt volgens het stelsel:
- 97 punten: excellent dier (8 punten) ;
- 96 punten: prima dier (7 punten) ;
- 95 punten: zeer goed dier (6 punten) ;
- 94 punten: zeer goed dier (5 punten) ;
- 93 punten: zeer goed dier (4 punten) ;
- 92 punten: goed dier (3 punten) ;
- 91 punten: vrij goed dier (2 punten) ;
- 90 punten: voldoende dier (1 punt).

17.Het is de deelnemers en bezoekers verboden kooien te openen
tenzij in bijzijn van een clublid of commissaris.

12. Het inschrijvingsgeld per dier bedraagt 3,00 €. De prijs van de
verplichte palmares bedraagt 3,00 € (één per gezin). De toegang is
gratis.

16. De inrichters zorgen voor drank en voedsel voor de dieren.

18. Vervanging van dieren is toegelaten mits hetzelfde ras, dezelfde
kleur en tekening, hetzelfde geslacht en oud door oud en jong door
jong.
19. Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement worden onderzocht door het inrichtend comité al dan niet in samenwerking
met de provinciale afgevaardigde.
20. Door zijn/haar inschrijving bevestigt de deelnemer bovengenoemd reglement te kennen en er zich naar te gedragen.

13. De dieren kunnen te koop gesteld worden mits aanduiding van
de verkoopprijs op het inschrijfformulier. Alle verkopen gebeuren
via het secretariaat. De verkoper betaalt 10 % op de verkoopprijs
aan de inrichters. De verkoop begint één uur na de officiële opening
(17 h).

Y. Kielich. F. Bergmans.
Prov. secretaris Y. Neven
Provinciale coördinator: Rik Leeten.

14. De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade wegens diefstal, verlies of ziekte. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de ganse duur van
de tentoonstelling (opbouw, inkorving, bezoek, prijsuitdeling, uit-

1. Per duivengroep zal een prijs van 10 € gegeven worden voor het
beste dier en 5 € voor het tweede beste dier. Voorwaarden: minstens 15 dieren aanwezig van twee liefhebbers.
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PRIJZEN.

2. Iedere keurmeester zal 50 € aan prijzengeld te verdelen krijgen
als volgt: 10 €, 8 €, 7 €, 6 €, 5 €, 4 €, 4 €, 2 €, 2 € en 2 €. Drie geldprijzen mag de keurmeester schenken aan verdienstelijke duiven.
Dit zijn bijv. zeldzame rassen of zeldzame kleurslagen. Hierdoor
worden liefhebbers beloond die weliswaar niet de hoogste predicaten halen, maar idealisten die met zulke dieren durven tentoonstellen.
3. Prijzen in natura.
De firma Versele-Laga schenkt een aankoopbon van 15 € voor het
beste dier per duivengroep. Er moeten wel minstens 15 dieren van
twee liefhebbers aanwezig zijn. Bovendien bekomt het beste dier
van de show nog eens een aankoopbon van dezelfde firma.
4. Speciale geldprijzen zullen gegeven worden aan drie winnende
liefhebbers die meedoen aan de tentoonstellingen van de drie in de
titel vermelde clubs. De liefhebber kan meedoen met zoveel rassen
als hij wil en dit zonder aanduiding. Op iedere tentoonstelling
wordt het resultaat van zijn 5 beste dieren in ieder ras in aanmerking
genomen. De enige voorwaarde is dat hij op alle drie de tentoonstellingen exposeert met dezelfde rassen. Bijvoorbeeld exposeert hij
in Houthalen en Turnhout met kings en brünners, en in Mechelen
met kings en modenas dan komen de kings in aanmerking en niet de
modenas en brünners. In de veronderstelling dat hij op alle drie de
tentoonstellingen met kings en brünners exposeert, en behaalt hij
met zijn kings 92 punten en met zijn brunners 88 punten dan dingen
zijn kings mee voor één van de drie prijzen en niet zijn brünners.
Bij gelijkheid van punten gelden de volgende voorrangsregels: jong
voor oud, vrouw voor man. Meeste 97, meeste 96, meeste 95,
meeste 94. minste kleuren. Indien er dan nog gelijkheid is, zal het
lot beslissen.
De prijzen worden gegeven onder vorm van aankoopbonnen: 60 €,
40 € en 20 €.
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5. Provinciale prijzen. Provinciale prijzen worden voorzien door de
provinciale kring van Limburg. De provinciale prijzen kunnen alléén gewonnen worden door de liefhebbers wonende in de provincie
Limburg met een Limburgse fokkerskaart. De dieren waarmee de
Limburgse liefhebber wil meedingen aan de provinciale prijzen
moeten in de daarvoor voorziene kolom (P) aangeduid worden door
middel van een kruis.
6.

De Rasduif schenkt aan iedere deelnemende speciaalclub 50 €
vrij aan te wenden door de club.
7. Prijzen van de liefhebbers.
a. Prijs van Yvan Kielich, clubvoorzitter.
- 20 € voor de beste duif van de show ;
- 15 € voor de tweede beste duif van de show ;
- 10 € voor de derde beste duif van de show.
b. Prijs Rik Leeten, erevoorzitter.
- 10 € voor de beste Gentse kropper dominikaan ;
- 10 € voor de beste jonge Duitse modena gazzi ;
- 10 € voor de beste jonge Duitse modena schietti;
- 10 € voor de beste kortsnavelige tuimelaar.
c. Prijs Renaat Crommen, ondervoorzitter.
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- 7,5 € voor de beste duitse modena schietti ;
- 7,5 € voor de beste duitse modena gazzi ;
- 7,5 € voor de beste kopervink ;
- 7,5 € voor de beste goudvink ;
- 7,5 € voor de beste jonge krulduif ;
- 7,5 e voor de beste jonge kropper.
d. Prijs Yves Neven, tentoonstelligscoördinator.
- 10 € voor de beste trommel- of wratduif ;
- 10 € voor de beste Antwerpse of Vlaanderse smierel ;
- 10 € voor de beste kortsnavelige meeuwduif ;
- 10 € voor de beste duif in de zeldzame rassen.
e. Prijs Punie Marcel, clubsecretaris.
- 5 € voor de beste lahore ;
- 5 € voor de beste Afrikaanse meeuw ;
- 5 € voor de beste Poolse lynx ;
- 5 e voor de beste Deense svaber ;
- 5 € voor de beste Duitse schoonheidspostduif ;
- 5 € voor de beste Engelse modena ;
- 5 € voor de beste Basra wamduif ;
- 5 € voor de beste Indiase pauwstaart.
f. Prijs Jan Aerts, bestuurslid.
- 5 € voor de beste krulduif ;
- 5 € voor de beste Gentse meeuw ;
- 5 € voor de beste brünner wit ;
- 5 € voor de beste mondain ;
- 5 € voor de beste ronsenaar ;
- 5 € voor de beste Gentse kropper bavet ;
- 5 € voor de beste Limburgse kraagduif ;
- 5 € voor de beste Chinese duif ;
- 5 € voor de beste king ;
- 5 € voor de beste Italiaanse meeuw.
h. Prijs Fans Bergmans, redactieverantwoordelijke “De Rasduif”.
- 10 € voor de beste cauchois ;
- 10 € voor de beste Belgische tentoonstellingsreisduif ;
- 10 € voor de beste Belgische ringslager ;
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- 10 € voor de beste Belgische tuimelaar.
i. Prijs Henri Dreesen, materiaalmeester t.t.
- 10 € voor de beste O.H. kapucijn ;
- 10 € voor de beste O.H. tuimelaar ;
- 10 € voor de beste Smalkaldener moorkop ;
- 10 € voor de beste Indiase pauwstaart.
j. Prijs Paul Camille, clublid De Rasduif.
- 12,5 € voor de beste pauwstaart ;
- 12,5 € voor de beste raadsheer
k. Prijs wijlen Gustave Kielich.
- 15 € voor de beste Weense kortsnavelige tuimelaar ;
- 15 € voor de beste buitenlandse, niet kortsnavelige tuimelaar
l. Prijs Jozef Croes, clublid De Rasduif.
- 10 € voor de beste Beierse kropper ;
- 10 € voor de beste Speelderke;
- 10 € voor de tweede beste Brünner ;
- 10 € voor de beste Saksische kropper ;
- 10 € voor de beste oud Duitse meeuw.
Opgelet! Een schenker kan zijn eigen prijs niet terugwinnen
8. Speciaalclub voor vinkduiven.
De vinkduivenclub brengt haar clubshow 2013 onder bij De Rasduif.
De vinkduivenclub schenkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

een ereband voor de fraaiste kopervink ;
een ereband voor de fraaiste goudvink ;
een ereband voor de fraaiste zeldzame kleurslag ;
10 € voor de beste kopervink op één na ;
10 € voor de beste goudvink op één na ;
10 € voor de beste zeldzame kleurslag op één na ;
6 x 2,5 € ter vrije beschikking van de keurmeester.
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9. De Koninklijke Antwerpse Smierelclub brengt haar clubshow
2013 onder bij De Rasduif. Zij stelt 100 € ter beschikking van haar
deelnemende leden, volgens de verdeelsleutel bepaald door het bestuur.

11. De Duitse modenaclub brengt haar clubshow in 2013 onder bij
De Rasduif.

10. De Vlaamse Meeuwduivenclub brengt haar clubtentoonstelling 2013 onder bij De Rasduif.
De Vlaamse Meeuwduivenclub schenkt volgende prijzen voor haar
leden en de leden van de Meeuwenclub Nederland die in orde zijn
met het lidgeld op moment van de wedstrijd.
1. Een foto met vermelding “clubkampioen
2013” voor ieder meeuwduivenras indien minimum 4 dieren per ras zijn ingeschreven.
2. Wisselprijs voor de beste kortsnavelige
meeuw.
3. Wisselprijs voor de beste middensnavelige
meeuw.
4. Iedere meeuwduif met 96 punten € 2,50 en
iedere meeuwduif met 97 punten € 5,00.
Wordt lid van onze speciaalclub en ontvang jaarlijks ons prachtig
meeuwenbulletin (i.s.m de meeuwduivenclub Nederland)
U kan lid worden door € 10,00 over te schrijven op
IBAN rekeningnr.: BE46 8270 8225 0336

Ere Certificaten voor de beste – Gazzi – Schietti – Magnani , uitgeloofd op onze jaarlijkse Clubdag
Secretariaat : Bjorn Engels
Massemsesteenweg 208
9230 Massemen
Tel.: 0497/38.46.57

Voorzitter : HASSELMAN Free
Koning Boudewijnlaan 2 - 9170 SINT-PAUWELS  03/779.91.92
2e voorzitter : VAN DROOGENBROECK Lars
Opgeëistenstraat 48 – 9470 DENDERLEEUW  03/480 88 34
Secretaris :
KERKHOFS Luc
Maastrichtersteenweg 234 - 3770 RIEMST  012/45.50.75
email : kerkhofs.honinx@gmail.com
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Zijn die vitamines wel echt nodig?
door Peter Boskamp

Door de jaren heen heb ik die vraag vaak horen stellen. Meestal
wachtte de vragensteller mijn antwoord geeneens af, maar proclameerde dan dat het allemaal onzin was die vitamines. Immers als
men gezond eet dan krijgt men genoeg vitamines binnen. En zo
werkt het ook voor duiven. Dus al die vitaminepreparaten zijn alleen
maar om de kas van de verkopers te spekken. Mensen die zo stellig
in zwart en wit denken, daar verdoe ik mijn tijd en energie niet meer
aan. Die willen toch niets van een ander aannemen. Dat ik het niet
in alle opzichten, eens ben met deze uitspraken moge duidelijk zijn.
Maar maakt me dat gelijk dan tot aanhanger van het gebruik van
vitaminepreparaten. Geenszins! Net als met zo veel zaken is, is ook
dit een onderwerp wat niet zwart-wit benaderd dient te worden. Ook
hier ligt de waarheid weer in het midden. Vitamines. Wat zijn dit
eigenlijk voor stoffen. Vitamines zijn stoffen die het lichaam niet
zelf kan aanmaken, maar die het met de voeding moet opnemen. Ze
spelen een belangrijke rol in de stofwisseling en zeker de Bvitamines zijn hierin zeer belangrijk. Vitamine C is een vitamine
wat de meeste diersoorten zelf wel kunnen aanmaken. Alleen de primaten en de cavia vormen hierop een uitzondering. En wij mensen
moeten die vitamine in voldoende mate met het voedsel binnenkrijgen. Maar nu terugkomend op de stelling dat vitamines niet noodzakelijk zijn als we maar gezond eten. Die stelling is in principe helemaal correct. Maar zeker voor mensen geldt dat we met zijn allen
helemaal niet zo gezond eten. Relatieve tekorten zijn dan ook schering en inslag. We krijgen van veel vitamines te weinig binnen met
ons voedsel. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een
echt tekort waardoor gebreksziekten ontstaan zoals scheurbuik bij
vitamine C gebrek, Rachitis bij vitamine D gebrek of Korsakov bij
vitamine B1 gebrek. Dat komt allemaal niet vaak meer voor. De
overheid heeft dan ook een lijst opgesteld waarin doseringen vermeld staan waarbij genoemde ziekten niet voorkomen. Mooi zou je
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denken. Maar in de loop der jaren is die lijst heilig verklaard en
wordt voorbij gegaan aan de optimale behoeften aan bepaalde vitamines, waardoor het lichaam optimaler kan functioneren. Tegenstanders van vitaminegebruik schermen dan ook graag met de minimumlijst om kracht bij te zetten aan hun argument dat er geen tekorten ontstaan als voedsel zo veel vitamines bevat dat deze normen
gehaald worden. Afgezien van het feit dat het voedsel in Europa en
Amerika niet meer genoeg vitamines en spoorelementen bevat om
genoemde normen te halen, is het ook niet in het belang van menige
tegenstanders van vitamines dat er meer supplementen gebruikt
worden. Immers als bepaalde ziekten voorkomen kunnen worden,
doordat het gebruik van bepaalde voedingssupplementen wordt bevordert, zal de verkoop van 'genezende' medicijnen voor bepaalde
kwalen afnemen met alle gevolgen van dien voor aandeelhouders
van deze fabrikanten.
Henri Dreesen.
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Het bestuur ( K.M.) ‘DE RASDUIF’
Ere secretaris:
René America
Herkerstraat 3
3500 Hasselt Tel. 011/ 274969
Gsm: 0472/ 253800
Voorzitter:
Yvan Kielich
St.Truidensteenweg 123
3700 Tongeren
Gsm: 0475/ 430226
Mail: yvankielich@hotmail.com
Ondervoorzitter:
Renaat Crommen
Laakstraat 7
3582 Koersel
Tel. 011/ 421375
Mail:
renaat.crommen@gmail.com
Secretaris:
Marcel Punie
Pollenusstraat 5
3510 Kermt (Hasselt)
Tel: 011/ 251236
Mail: mpunie@telenet.be

stamnr.032

Overleden leden:
+ Clement Vanderstraeten
+ Gust Vanzeer
+ Hubert Hoen
+ Gustaaf Weckx
+ Ivo Hanssen
+ René Troch

Tweemaandelijks tijdschrift
Van

DE RASDUIF
=================

Gesticht in 1949
63ste JAARGANG
NR. 4

Raadslid:
Yves Neven
Ekkerputstraat 56
3520 Zonhoven 011/ 821342
Mail: neven.yves@gmail.com
Provinciale secretaris.
Raadslid:
Rik Leeten
Geraard Mercatorlaan 40
3500 Hasselt
Tel: 011/ 222326
Mail: rik.leeten@skynet.be
Provinciale coördinator.

SEPT.—OKT.
==========

TWEEMAANDELIJKS
TIJDSCHRIFT

Raadslid:
Jan Aerts
Salviastraat 21
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel: 011/ 793841

Redactie:
Frans Bergmans
Bergbeemdenstraat 7 3530 Houthalen
Tel.: 011-728274 E-mail: fr.bergmans@telenet.be
Teksten voor het volgende nummer inzenden vóór 25 OKT.
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