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ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN 

Tel.: 09/269.93.40 

Fax: 09/269.93.44  

Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  
                          

 

Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 44   nr.4  april 2017 

*************** 

Het Contactblad is ook te lezen op de website van ACOD 

Onderwijs: www.acodonderwijs.be/publicaties-2 

Leden die het Contactblad alleen digitaal willen ontvangen 

kunnen ons dat melden. 
 

 

 

 

Genoteerd 

  

 

Gezondheid “heeft geen prijs”, maar ondertussen zijn we 

wel goed op weg naar de onbetaalbaarheid ervan. 900 

miljoen wegsnijden in de gezondheidszorg! Denk je nu 

echt , zoals minister Maggie De Block beweert, dat je 

dit niet zal voelen? Gezondheidszorg wordt steeds 

duurder. Dat is een feit. Ziek zijn dreigt een luxe te 

worden die niet iedereen zich nog zal kunnen veroorloven. 
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Wat heeft de regering beslist?  

 

Een indexsprong en bezuinigingen  

 

 Net zoals de lonen hebben alle uitkeringen, waaronder 

ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, 2% ingeboet door de 

indexsprong van 2015. Maar degenen die van een 

uitkering moeten leven, hebben geen enkele 

belastingvermindering gekregen in het kader van de 

taxshift en moeten met lede ogen de stijging van de 

prijzen ondergaan.  

 De zogenaamde ‘welzijnsenveloppe’ die de laagste 

uitkeringen moet optrekken – uitkeringen die sowieso al 

onder de armoedegrens liggen – werd met 161 miljoen 

(40%) verminderd.  

 Komt daar bovenop: 10 miljoen minder voor mensen die 

recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming  

 

Lagere ziekte-uitkeringen voor werkzoekenden  

 

 De werkloosheidsuitkeringen in eerste periode van 

werkloosheid, worden berekend op basis van het 

gederfde loon, het loon dat je misloopt. Naargelang het 

statuut is dat 60 of 65%, maar met een minimum: 1.181 

euro voor een gezinshoofd, 992 euro voor een 

alleenstaande en 744 euro voor een samenwonende. In 

ziekte-invaliditeit is er echter geen minimum.  

 Ben je werkloos en word je ziek, is je 

werkloosheidsuitkering hoger dan de ziekte-uitkering, 
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dan ontvang je sowieso de laagste uitkering. Dat is dus 

de werkzoekende straffen omdat hij ziek geworden is… 

of werkloos. Zo zal een net ontslagen gezinshoofd met 

een loon van 1.300 euro, bij ziekte een uitkering 

ontvangen van 780 euro in plaats van een 

werkloosheidsuitkering van 1.181 euro per maand. 

 

 En  lagere ziekte-uitkeringen voor werknemers  

 

 Momenteel wordt de ziekte-uitkering berekend op basis 

van 60% van het loon. Dat is al een zware inlevering. In 

de toekomst overweegt de regering geen rekening meer 

te houden met premies, overuren… Bovendien zal het 

bedrag worden berekend op basis van een langere 

referteperiode om zo de laatste loonsverhogingen niet 

mee te nemen of rekening te houden met de periodes 

(uitzendarbeid, werkloosheid) waarin het inkomen lager 

lag.  

 

De stageperiode die recht geeft op een ziekte-uitkering 

wordt opgetrokken van 6 tot 12 maanden  

 

 Vooraleer je recht hebt op een ziekte-uitkering, moet 

je minstens 6 maanden hebben gewerkt. Dat heet de 

wachttijd. Voortaan zal deze wachttijd 12 maanden 

bedragen. Jongeren die dus pas beginnen werken, zullen 

een jaar lang dus niet in aanmerking komen.  
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Duurdere raadpleging van een geneesheerspecialist en 

duurdere geneesmiddelen  

 

 Het deel dat de patiënt moet betalen (remgeld) bij de 

specialist is 12 euro voor de gewone verzekerde i.p.v. 

gemiddeld 8,23 euro, voor zover die geneesheer 

geconventioneerd is, zo niet kan de rekening nog 

oplopen.  

 De terugbetaling van geneesmiddelen, waaronder 

antibiotica, is ook teruggeschroefd. De rekening van de 

patiënt stijgt gemiddeld met minstens 9%.  

 

De bovengrens van de maximumfactuur (MAF) is 

geïndexeerd  

 

 Dankzij de MAF krijgen chronisch of langdurig zieken 

gratis verzorging wanneer een maximumgrens aan 

uitgaven voor medische verzorging overschreden wordt. 

De regering heeft besloten dit maximum te indexeren, 

dus te verhogen. Dus opnieuw duurdere rekeningen voor 

chronisch of langdurig zieke werknemers. 

Voorstel om langdurig zieken opnieuw aan het werk te zetten  

 

 De regering overweegt financiële sancties wanneer 

zieke werknemers zogezegd onvoldoende zouden 

meewerken om opnieuw aan de slag te gaan. Dat gaat 

over een verlies van 10% of meer van de ziekte-
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uitkeringen). Terwijl het vaak de werkgevers zijn die 

deze werknemers geen kansen meer geven.  

 

 

Met dank overgenomen uit de mij overgemaakte fiches 

van de studiedienst van het ABVV.  

 

Freddy D’havé, secretaris ACOD Onderwijs 

gepensioneerden.  

 

Bron: www.ABVV.BE 

http://www.abvv.be/documents/20182/266716/Fiches+sa

men/64f9e9cd-64ea-4c28-b57d-0eb73a8c8001 
 

 

  

http://www.abvv.be/
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Onze activiteiten 

 

 

1. Op maandagnamiddag 3 april is er opnieuw Opera in de 

Cinema met de opvoering van IDOMENEO van Mozart. 

James Levine begeleidt een zeldzame Met-reprise van 

Mozarts opera Idomeneo, die zich afspeelt in de nasleep 

van de Trojaanse Oorlog. Na meer dan tien jaar krijgt 

Jean-Pierre Ponnelles klassieke productie dit seizoen een 

Met-reprise. Matthew Polenzani zingt de titelrol, Elza van 

den Heever is Elektra, Nadine Sierra speelt Ilia, Alice 

Coote vertolkt Idamante, en Alan Opie is Arbace. 

Afspraak om 13u30 in de hall van Kinepolis: de 

penningmeester zal de tickets mee hebben van de 

ingeschrevenen.        

 

2. Op woensdagnamiddag 12 april 2017 zal Lia Linda 

optreden in de polyvalente zaal van het WZC Domino, 

St.- Margrietstraat te Gent. 

Deuren open om 13u.30 

Prijs: € 6 (taart en koffie inbegrepen) 

Inschrijven via de antwoordstrook achteraan of via mail 

en gelieve ten laatste op 5 april te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

3. Op dinsdag 18 april 2017 van 10 tot 16u kan u terecht 

in de polyvalente zaal van het WZC Domino, St. Margriet-
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straat te Gent voor de verkoop van comfortabele  maar 

toch modieuze schoenen en pantoffels. 

 

4. Op donderdag 27 april 2017 : Het Brugse 

Concertgebouw in de spotlights  

's Morgens bezoeken we het Brugs concertgebouw, een 

internationaal muziek- en podiumkunstencentrum waar 

stijlbewust wordt geprogrammeerd, waar de vocale en 

instrumentale traditie centraal staat en dat als 

laboratorium voor creatie fungeert. Het gebouw ligt aan ’t 

Zand, het grootste plein van de Brugse binnenstad, een 

plein dat ruimte en adem biedt, een stadslandschap dat 

een groot gebaar verdraagt en vraagt. Toch streefden de 

architecten naar een harmonisch evenwicht met de 

historische omgeving.  

Lunchen doen we in restaurant ’t Oud Kanthuys.  

Een bezoek aan Brugge is niet compleet zonder een 

tochtje op de Brugse Reien. We schepen in voor een 

boottochtje van een half uur die je de meest bijzondere 

plekjes van de stad vanuit een heel andere hoek laat 

bewonderen.  

Na de boottocht rest er nog voldoende tijd om de Brugse 

binnenstad verder te verkennen, een lopende 

tentoonstelling mee te pikken, te winkelen of neer te 

strijken op het terras van één van de sfeervolle zaken.  

Vertrek om 08u40 aan de P&R, Land van Rodelaan te 

Gentbrugge. 

De ingeschrevenen kregen een brief met alle info. 
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5. Op zaterdagnamiddag 29 april 2017: MEIVIERING 2017 

- in samenwerking met S-Plus - met het OPTREDEN 

VAN IVANN OM 15U 

 

Plaats: Polyvalente zaal WZC Domino, Sint-Margrietstraat, 

Gent 

Deuren open: 14u.  

Het was al snel duidelijk dat Ivann van kindsbeen af de 

muzikale en entertainment microbe in het bloed heeft. Als 

gewaardeerd en gelauwerde backing vocal zong hij met 

nationale en internationale artiesten. Vandaag staat Ivann 

wekelijks op het podium in Vlaanderen en is hij het 

jaarlijkse hoogtepunt tijdens het Nieuwjaarsconcert van 

S-Plus in Oostende waar hij het publiek entertaint met 

zijn allround repertoire. 

Prijs:€ 7,5  

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook en 

betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

6. Op zondag 30 april 2017 om 17u stipt start de 

jaarlijkse hulde aan het monument van Pierre De 

Geyter, componist van de Internationale. 

Plaats: monument in de tuin van het MIAT museum, 

Minnemeers 9 te Gent. 

Het zangkoor 'Morgenrood' brengt met muzikale 

begeleiding enkele bekende strijdliederen en protestsongs.  



 

 

  



 

 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

(te versturen naar D’havé - Vanhecke, Kikvorsstraat 23,   9000-Gent 

of per mail naar freddy.d.have@telenet.be of 

marlene.vanhecke@telenet.be ) 

 

Naam en voornaam 

…………………………………………………………………………………………………………… 

adres 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

tel. 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

1. Muzikale namiddag met LIA LINDA op woensdag 12 

april in WZC Domino (€ 6) 

 

Aantal personen:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Op zaterdag 29 april: Meifeest i.s.m; S-Plus met 

optreden van YVANN in WZC Domino (€ 7,5) 

 

Aantal personen:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be


 

 

3. Etentje in restaurant Jour de Fête op maandag 1 mei 

2017 ( € 50 S-Plusleden, € 55 

niet leden S-Plus) 

 

Aantal personen:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

4. Info namiddag 'Euthanasie & negatieve wilsbeschikking' 

op donderdagnamiddag 4 mei 2017 

 

Aantal personen:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

5. Op maandag 22 mei 2017: 'Der Rosenkavalier'(€ 17) 

 

Aantal personen:……………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:………………………………………………………       

 

Handtekening:…………………………………… 
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De gelegenheidstoespraak wordt gehouden door Anne 

Schiettekatte, fractievoorzitter en Sp.a gemeenteraadslid. 

De plechtigheid wordt afgesloten door  een gezamenlijke 

uitvoering van de Internationale en de bloemenhulde. 

Een organisatie van S-Plus met de medewerking van de 
Socialistische Gemeenschappelijke Actie. 
 

7. Op maandag 1 mei 2017, 13u kunnen we na de 1 meistoet 

samen genieten van een etentje in restaurant Jour de 

Fête. 

Menu: 

Aperitief met hapje 

**** 

Millefeuille van noordzeekrab 

op oosterse wijze met wakame 

**** 

Aspergeroomsoepje 

**** 

Vis van de dag met zuiderse groentjes 

aardappelpuree 

**** 

Dame Blanche 

**** 

Koffie of thee 

 

Prijs:  € 50 leden S-Plus - het aperitief wordt 

aangeboden aan onze leden -  

  € 55 niet-leden S-Plus  

(all-in: wijnen en water inbegrepen) 
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Inschrijven, tegen 20 april ten laatste, kan via ons per mail 

of via antwoordstrook   en betalen  op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

 

8. Op donderdagnamiddag 4 mei houden we een info 

namiddag 'Euthanasie en negatieve wilsbeschikking' in 

ACOD, eerste verdieping, Bagattenstraat 158 te Gent. 

We organiseren de namiddag samen met de collega's van 

de Overheidsdiensten. 

Sterven doen we allemaal. Waardig sterven is jammer 

genoeg nog niet voor iedereen weggelegd. 

Omdat de wil van de betrokkene - de zelfbeschikking – 

niet altijd gerespecteerd wordt of kan gerespecteerd 

worden, ontstaat er vaak een gevoel van machteloosheid, 

ook bij de nabestaanden. 

Veel leed kan vermeden worden door niet te wachten tot 

het levenseinde zich aandient maar om er over te spreken. 

Om na te gaan wat we omtrent onze wensen vooraf kunnen 

te kennen geven en in een document vastleggen. Om te 

weten wat wettelijk kan en wat niet. Om te weten wat 

afdwingbaar is en wat niet. Om te weten wat binnen een 

bepaald ziekenhuis of WZC omtrent het levenseinde kan 

en niet kan. 

Vanuit concrete situaties zullen twee vrijwilligers van de 

vzw Vonkel, een inloophuis in Gent, info verstrekken, uw 

vragen bespreken en de documenten toelichten. 

Gratis maar gelieve wel in te schrijven per mail of via 

antwoordstrook aub. 
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9. Van 8 mei tot en met 11 mei bezoeken we meerdere 

kastelen aan de Loire. 

Alle deelnemers kregen meer info per brief. 

 

10. Op donderdag 18 mei 2017 : S-Plus daguitstap 

'Magie in het land van de heuvels' 

Le Pays des Collines is de natuurlijke voortzetting van de 

Vlaamse Ardennen. Ze ligt genesteld in het noorden van 

Henegouwen en paalt aan Ronse. In feite is de enige 

scheidingslijn de grotendeels kunstmatige taalgrens. De 

streek kan bogen op een rijk verleden, heeft een eigen 

identiteit en een prachtig glooiend landschap.  

Vloesberg is de bakermat van de teelt van heelkruiden 

sinds de 16e eeuw. Herboristen en genezers gebruikten de 

kracht van de natuur tot in 1950, toen geneeskrachtige 

planten nog een grote populariteit genoten. In Vloesberg 

en omgeving alleen al werden 150 ha ingenomen door deze 

gewassen.  

We focussen deze dagtrip op twee tuinen die je alle 

weldadige invloeden van de natuur voor je gezondheid 

zullen onthullen!  

Na de koffiestop maken we met een gids een rondrit door 

dit ongerepte landschap. We maken kennis met de heksen 

van Ellezelles, de houten Kattenmolen: een werkende 

houten windmolen, le bois d’Hubermont, holle wegen en een 

prachtige natuur. Onderweg houden we halt in brasserie 

Quintine om een heksenbiertje te proeven.  

Tijdens de middag genieten we van een huisgemaakte 

driegangenlunch in de taverne van Les Jardins de la 

Grange in Ellezelles.  
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Véronique van de Jardins de la Grange heeft een passie 

voor geneeskrachtige planten. Ze neemt de traditie van 

het Pays des Collines weer op door geneeskrachtige, 

aromatische en wilde planten te kweken in haar tuin die ze 

gebruikt als middel om het geheim van en het respect voor 

deze planten door te geven. Ze verwerkt haar planten in 

kruidenthee die je kunt kopen in de winkel of proeven in de 

menu’s die worden aangeboden in de taverne.  

We wandelen rond in haar schitterende tuin. De dertien 

thematische tuinen zijn een lust voor de zintuigen.  

We sluiten de dag af met een rondleiding in het Huis van 

de Geneeskrachtige Planten in Vloesberg dat gewijd is aan 

de geschiedenis van geneeskrachtige kruiden vanaf de 

Oudheid. Meer dan 80 plantensoorten worden gekweekt in 

de tuin. Tijdens een rondleiding zal Anne je de weldadige 

invloeden van de planten van haar tuin onthullen. 

Vervolgens neem je plaats op het zonnige terras om een 

aperitief op basis van engelwortel te drinken!  

Prijs: € 52 -  Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 50  

Inbegrepen: bus, gids rondrit, heksenbiertje, lunch, gids 

tuinen, aperitief  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur  

Bij het schrijven van Contact waren er nog enkele 

plaatsen beschikbaar: bent u nog niet ingeschreven en 

wil u mee: bel mij zo vlug mogelijk. (09/221.12.36 of 

0474/31.26.30) 

Aan de ingeschrevenen: gelieve te betalen ten laatste 

op 16 april 

 



 

Contact april 2017 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  13 
 

  

11. Op maandag 22 mei 2017 om 13u.45 is er opnieuw 

Opera in de Cinema : 'Der Rosenkavalier' van Richard 

Strauss 

De eerste nieuwe Met-productie (sinds 1969) van Strauss’ 

romantische meesterwerk wordt gedirigeerd door 

muzikaal directeur James Levine en geregisseerd door 

Robert Carsen, wiens recentste Met-productie de 

populaire opvoering van Falstaff uit 2013 was. Renée 

Fleming zingt een van haar bekendste rollen, de 

Marschallin. Elīna Garanča treedt voor het eerst op in 

Noord-Amerika en vertolkt de rol van Octavian, de 

impulsieve jonge titelrol.  

De opera dateert van 1911. Voor zijn onderwerp gaan 

Strauss en vooral zijn tekstschrijver Hugo von 

Hofmannsthal  naar de wereld van het Oostenrijk van 

Maria Theresia, de pruikentijd. Een knusse wereld met een 

duidelijke sociale hiërarchie. Maar de librettist was wel zo 

perfide om de opera vol te steken met sociale kritiek en 

kritiek op de schijnheiligheid. 1911 is tenslotte ook de 

periode van de Weense (want daar speelt zich alles af) 

Secession. De anti-burgerlijke, artistieke beweging 

rond Gustav Klimt en Joseph Hoffmann en anderen. En 

ook Adolf Loos. De architect die het brave Wenen 

choqueerde door gebouwen neer te zetten zonder 

versiering. Rechttoe rechtaan. 

In die context kun je ‘der Rosenkavalier’ beschouwen als 

een meditatie over een aflopend tijdperk. Een laatste 

stuiptrekking van de belle époque vóór de oorlog 

genadeloos zal losbarsten. Op een zelfde manier zoals 

de Marschallin treurt over haar voorbije jeugd.  
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De algemene sfeer die na de opera blijft hangen, is die van 

melancholie. Milde treurnis in een wereld die nooit zal 

terugkomen. 

Locatie: Kinepolis Gent. Zaal 3 

Prijs: € 17 

Afspraak: om 13u.30 in de hall van Kinepolis 

(penningmeester zal tickets mee hebben) 

Inschrijven, tegen 5 mei ten laatste, kan via ons per mail 

of via antwoordstrook   en betalen  op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

12. POLEN, Krakau van zaterdag 3 juni tot en met 

woensdag 7 juni 2017  

De ingeschrevenen krijgen verdere info van AZURA Travel 

Belangrijk om vervoer van en naar de luchthaven te 

regelen: 

Vertrek op 3 juni:  

06:05 – 07:10        lijnvlucht met Lufthansa: Brussel- 

Frankfurt (tussenlanding) 

08:40 – 10u10      lijnvlucht: Frankfurt - Krakau. 

Er werd voor die vroege vluchten gekozen omdat we op die 

manier geen dag verliezen.  

Terug in Zaventem op 7 juni:  

18:30 – 20:05: lijnvlucht: Krakau- Frankfurt 

21:25 – 22:20: lijnvlucht: Frankfurt - Zaventem 
  

Dit late uur weer om dezelfde reden: op die manier 

verliezen we geen dag. 

Er is begeleiding voorzien vanaf Zaventem. 
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Lidgelden S-Plus 2017 

 

Enkele leden S-Plus  hebben hun lidgeld nog niet 

vernieuwd: het kan nog! 

 

Wij nodigen hen uit hun lidgeld S-Plus voor het jaar 

2017 te hernieuwen, ten bedrage van € 12,00 per 

persoon, door storting bij voorkeur op het 

rekeningnummer van de S-Plus ACOD Onderwijs: 001-

1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: BE76 

0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB met de vermelding 

van uw naam gevolgd door  “Lidgeld S-Plus 2017”.  

 

 

Activiteiten  2017  in samenwerking met S-PLUS 

 

De inschrijvingen voor het jaar 2017 zijn gebeurd.  

Voor de daguitstappen en de reizen van 2017 kan nog 

ingeschreven worden indien die uitstap of reis niet 

volzet is. 

De personen die via ons inschreven zullen telkens een 

3-tal weken voor de daguitstap een brief van S-Plus 

met praktische info thuis ontvangen. 

OPGELET: 

 Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo vlug 

mogelijk: bij annulatie tot en met 10 dagen voor het 

vertrek betaalt u € 10 per persoon, bij annulatie 

vanaf 9 dagen tot 0 dagen voor het vertrek krijgt u 

de som niet meer terug. 
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 Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke 

brief met de praktische info: uur van vertrek en 

plaats  

 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond 

Moysonlid zijn 

Voor de betaling: ongeveer een maand voor de datum 

vraag ik via ons blad om op onze rekening te storten. 

 

Hieronder reeds een betalingsschema vr. de daguitstappen: 

1. 18 mei 2017 : Magie in het land van de heuvels : betalen 

ten laatste op 16 april 

2. 15 juni 2017 : Meetjesland, mooie tuinen en stoom: 

betalen ten laatste op 16 mei 

3. 6 juli 2017:: Het nieuwe Zwin en Knokke-Heist: betalen 

ten laatste op 3 juni  

4. ??? augustus 2017: halve dag: de Ghelamco Arena: 

betalen ten laatste op 1juli  

- juiste datum nog niet bekend! 

5.  14 september 2017: Temse en sneukelen in Sint-Niklaas: 

betalen ten laatste op 14 augustus  

6. zaterdag 30 september 2017: Bergen op Zoom: betalen 

ten laatste op 30 augustus 

7. 19 oktober 2017: Verviers: betalen ten laatste op 19 

september 

8. dinsdag 28 november 2017 : bedrijfsbezoek aan Lutosa en 

Ath: betalen ten laatste op 28 oktober  

 

Voor de meerdaagse reizen krijgt u alle info rechtstreeks 

van S-Plus en de betaling gebeurt ook rechtstreeks aan 

hen 
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Opleidingsnamiddagen Sociale Media: 

 

1. Op dinsdag 18 april 2017: vanaf nu betalen - € 5 p.p. 

2. Op dinsdag 24 oktober 2017: kan ook nu al betaald 

worden 

 

Nuttige info: 

 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel  0496/86.12.35 

Tichelrei 2, Bus 84, 9000 GENT 

 

Freddy D’havé: secretaris  

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT   

freddy.d.have@telenet.be 

 

Marlene Vanhecke: penningmeester en verantwoordelijke 

“Onze Activiteiten”  

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT  

marlene.vanhecke@telenet.be  

  

   

 

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-

Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 
 

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be

