
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Januari - Maart 

Het volgende Vedetteke verschijnt in april 2022. 
Stuur uw artikels voor 20 maart naar 

“erwin.delaere@gmail.com” 

GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 
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Beste MAC-leden, 

Beste ouders, 
 

Wij wensen jullie een schitterend, sportief maar vooral gezond 2022! 

 
Het MAC-bestuur 

Guido, Jef, Ludo, Gustaaf en Dina 
 

De MAC-trainers 
Guy, Danny, Nadia, Walter, Anouk, Magda en Sophie 

 
 
BELANGRIJKE NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN LIEVE 
 
Eerst en vooral wil ik iedereen een fijn 2022 wensen met mooie 
momenten, zowel sportief als extra-sportief. Momenten om te koesteren 
en waar je energie kan uithalen om de mooie dingen te herkennen ... 
 
In december heb ik zoals de voorbij jaren confituur verkocht ten voordele 
van Kom op tegen Kanker. Mede dankzij jullie heb ik op dit ogenblik een 
opbrengst van 219 euro, als dit geen goed nieuws is om 2022 mee te 
beginnen :-) ! Alvast hartelijk dank hiervoor.   
 
Ik heb nog 2 potjes met kweeperen gelei en een 10-tal potjes met 
confituur van rabarber, gecombineerd met josta bessen. Als er nog 
liefhebbers zijn, mag je mij altijd een seintje geven. Ik wil de verkoop 
afsluiten op 31 januari 2022 en het geld dan integraal doorstorten aan 
Kom op tegen Kanker. 
 
Laat gerust iets weten via lieve.vanroye@telenet.be 
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JANUARI: 
 
NIVOKAZI EMA 
EPPE NICOLE 
FONTEYNE TOM 
OZCELIK AYLIN 
NYS JAAK 
SWERTS LORE 
AHMIDI INES 
HACHMI LAILA 
 
FEBRUARI: 
 
HAMDAOUI SAFORA 
SENHATI WALID 
SACRE MICHAEL  
KIONGO ALEX 
BRODALA GUSTAAF 
WILLEMS ASTER 
ANEBA LINA 
HADJA SARAN DJALO 
BALDUCK NADINE 
FATOUX ROY 
MOHDI ALAOUI SIRINE 
 
 

 
 
HADROUCH MAYSSAR 
VAN PRAET LOHAN 
BANDAOGO ZAKIYA 
DIESBECQ NATHALIE 
 
 
MAART: 
 
PETERS LAURA 
PETERS MARIA 
YEDRI DAOUD 
THOMAS HERMAN 
DIERCKX GUIDO 
DOOSSCHE NILS 
VAN DE WEGHE DIRK 
MERTENS MARTINE 
DHONDT ARTHUR 
AHMIDI YASMINE 
DEMERKAPU KERRAR 
DELAERE ANOUK 
AACHAOUI MOHAMED 
DE MEERSMAN BRIGITTE 
 
 



ATLETIEKPRESTATIES 2020-2021  
 
Het atletiekseizoen 20-21 werd geteisterd door de beperkende Covid-19- 
richtlijnen. Daardoor viel het indoorseizoen vrijwel volledig in het water. 
De zomer werd pas zeer laat op gang geschoten met Corona-safe- 
testmeetings. Pas in september konden atletiekverenigingen voluit 
organiseren. 
 
Clubrecords 
Zelfs met dit beperkt aanbod aan meetings slaagden de MAC-atleten van 
trainers Danny en Guy erin om 9 clubrecords te verbeteren. Ouwe 
getrouwe Nadine Balduck deed er nog twee bij op het Belgisch 
Kampioenschap voor masters. Zij pitste zelfs meer dan een seconde af van 
het 11 jaar oude Belgische record op de 800 m.     
 
Lebbeke  23-mei-21  
• Seniors Heren  Ruben  Bosschaerts   800 m.  - 1'52''10 
Oordegem  29-mei-21  
• Juniors Dames Anne-Dominique  Baramoto ver - 5,98 m. 
Brussel  12-jun-21  
• Seniors Heren  Ruben  Bosschaerts   400 m. - 49''84 
Vilvoorde  20-jun-21  
• Juniors Heren  Thomas  Van Der Bijl   200 m. - 23''41 
• Juniors Heren  Thomas  Van Der Bijl   100 m. - 11''54 
Aalst  04-jul-21  
• Juniors Heren  Thomas Van Der Bijl   200 m. - 23''24 
Ninove  18-sep-21  
• Masters Dames +60 Nadine Balduck   1.500 m. - 5'48''93 
Ninove  19-sep-21  
• Masters Dames +60 Nadine Balduck   800 m. - 2'51''54 
Londerzeel 25-sep-21  
• Juniors Heren  Thomas Van Der Bijl   300 m. - 36''15 
• Seniors Heren  Adrien Rami    300 m. - 35''96 
• Juniors Heren  Thomas Van Der Bijl   100 m. - 11''48 
 
De nieuwe clubrecordtabellen zijn terug te vinden op de website van de 
MAC. (www.machelen-ac.be) 
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Atleten van het jaar 
De beste maatstaf om prestaties naar waarde te schatten is de vergelijking 
met het huidige Belgische record. Dit is bij MAC ook de basis voor de 
berekening van de atleet van het jaar. 
 
Bij de kampnummers kadetten t.e.m. seniors is er geen twijfel mogelijk.  
Anne-Dominique Baramoto heeft er een goed seizoen opzitten met 
talrijke titels. Zij sprong in Oordegem 5.98 m. ver en benaderde daarmee 
het BR van 6,55 m. met 9,53 %. 
  
Voor de loopnummers masters mochten we alleen van Nadine Balduck 
prestaties noteren.  Met haar tijd van 2’51”54 op de 800 m. verbeterde ze 
zoals gezegd het BR met 0,61 %.  
 
Bij de loopnummers van de jeugd  kregen we  meer concurrentie.  
De top vijf voor het seizoen 20-21 ziet er als volgt uit: 
 
1) Ruben Bosschaerts (senior) – 800 m. in 1’52”10  (107,93% t.o.v. FR) 
2) Thomas Van Der Bijl (junior) – 300 m. in 36”15 (109,12%)   
3) Adrien Rami (senior) – 300 m. in 35”96 (112,83%)  
4) Luca Van Der Bijl (scholier) – 100 m. in 13”10 
5) Elena Silverans (scholier) – 300 m. in 55”00 
 
Lexicath 
In de MAC-lexicath wordt voor elke individuele proef per categorie de tien 
beste prestaties bijgehouden tussen 1973 en nu. Voor de aflossingen 
beperken we ons tot 5 prestaties. 
Zowel elektronische als handgestopte tijden komen in aanmerking. 
Handgestopte tijden worden daarbij gecorrigeerd: 
 
- met 24 honderdsten, bij afstanden van 60 m tot en met 200 m.,   
- met 14 honderdsten, bij afstanden van 300 m tot en met 400 m., 
- of met 10 honderdsten, bij afstanden boven 400 m. 
 
Met de verwerking van de resultaten van het seizoen 20-21 zitten we aan 
de 24ste editie. 
 



7 
 

Je kan de lexicath raadplegen op de website van de Machelse Atletiek Club 
(www.machelen-ac.be). Het is een staalkaart van de atleten die ooit de 
kleuren van de club verdedigd hebben. Een uniek instrument om prestaties 
van verschillende tijdperken met elkaar te vergelijken. 
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START TO RUN 2021 
 
De zomer liep op zijn einde, en toen zag ik een advertentietje voor een 
cursus Start to Run … ja, dat leek mij wel interessant. Begin 2020 kwam ik 
immers in Machelen wonen en toen sloeg de pandemie in alle hevigheid 
toe. De lockdowns en het telewerk maakte dat ik toch een paar kilootjes 
bijgekomen was. Dus ja, wat lopen of joggen leek wel een goed idee, maar 
ik had heel weinig ervaring op dat gebied en ik ben de 50 jaar al voorbij. 
Dus met heel wat twijfel ging ik toch langs bij de start van de cursus op 6 
september 2021 in de Machelse Atletiek Club. We bleken met een tiental 
nieuwe “Start-to-Runners” te zijn, van alle leeftijden, en de sfeer was 
onmiddellijk gemoedelijk.  
 

 
 
We werden goed ontvangen door coach Magda en coach Dina. We kregen 
een hele informatiebrochure en een schema. Oké, in het begin leek dit wel  
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wat chinees, maar gaandeweg, werd het duidelijk. Bovendien bleken er 
nog meer coaches te zijn … zoals Marleen.  
 
We werden zeer goed begeleid, er werd duidelijk uitleg gegeven hoe men 
van nul ervaring kan komen tot een niveau van recreatief joggen. Ons doel 
zou zijn “5 km lopen”! Dit leek in het begin erg veel, erg lang en erg ver 
weg.  
 
Maar door de aanpak van enkele minuten lopen, enkele minuten stappen, 
bouw je inderdaad stelselmatig op. En ook het feit dat je drie keer per 
week het schema moet volgen, met twee of drie dagen tussen, laat 
duidelijk toe dat je lichaam zich steeds aanpast.  
 
Telkens na de training mogen we niet vergeten te stretchen! Dat is echt 
belangrijk en het moment bij uitstek om weetjes en grapjes te delen met 
groep.  
 
En zelfs na enkele keren ontstond in de groep een soort van solidariteit om 
elkaar aan te moedigen, hoewel sommigen onder ons veel beter en sneller 
konden lopen dan anderen.  
 
Dus op 15 november 2021 haalden we bijna allemaal ons objectief van 5 
km lopen op de piste. Het was toen echt ijskoud en vochtig! Sommigen 
konden dit afwerken op een tijd van om en bij de 34 minuten en anderen 
zaten over de 40 minuten, maar wat telt is dat we allemaal hebben 
volgehouden en dat ieder op zijn tempo de eindmeet heeft gehaald. Dit 
ook en vooral dankzij de aanmoedigingen van onze coaches Magda, Dina 
en Marleen. Chapeau voor de inzet!  
 
Het was een super leuke ervaring, ik heb veel toffe mensen leren kennen 
en samen hopen we dit te kunnen verderzetten gedurende de barre 
wintermaanden, door in groepjes te gaan joggen op maandagavond en 
donderdagavond. En wie weet, lonkt dan een nieuwe uitdaging in de lente, 
op naar 10 km?  
 
Nathalie Diesbecq, een méér dan enthousiaste Start2Runner! 
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EN OOK HET RELAAS VAN EEN BEGELEIDSTER! 
 
In augustus toen de voorzitter me vroeg om samen met Dina en Lieve op 
donderdag de Start-to-Runners te begeleiden heb ik geen seconde moeten 
twijfelen! Het was een eer om onze ervaring te mogen delen want ja, wij 
zijn zelf ook zo begonnen! Het was een leuke groep van verschillende 
leeftijden en ook waren ze allemaal gedreven om toch die 5 km te kunnen 
lopen in 10 weken. Iedereen deed zijn best op zijn eigen manier en tempo.  
 
Op 15 november was de dag van de test, de ene wat nerveuzer dan de 
andere. Iedereen die heeft deelgenomen heeft zijn diploma van de 5 km 
met glans behaald. 
 
Achteraf werden ze getrakteerd op een hapje en een tapje want dat 
hadden ze zeker en vast verdiend! 
 
Proficiat  iedereen! Het was leuk om met jullie te mogen samenwerken en 
wie weet zien we jullie nog tijdens een volgende uitdaging: van 5 naar 10 
km! 
 
Marleen 
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Uw reisbureau 
Dirk De Wulf 

 

Dorpstraat 6 – 1830 Machelen 
 

Tel: 02.252.37.40 
Fax: 02.252.00.96 

info@thetravelcompany.be 
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2000STE INSCHRIJVING IN ONZE CLUB 
 
Jef Smolders, mede-oprichter van de Machelse Atletiek Club, was ook 
jarenlang trainer en secretaris in onze club. Jef is als 
meetingverantwoordelijke nog steeds actief in onze bestuursploeg en 
houdt de MAC-archieven nauwkeurig bij sinds de opstart in 1973. En wie 
kan tellen, stelt vast dat onze club in 2023 welgeteld 50 kaarsen mag 
uitblazen! 
 
Bij de start van elk seizoen vult Jef ook het ledenbestand aan. Hij was dan 
ook heel fier om te melden dat hij het 2000ste lid mocht inschrijven. 
 
Dina mocht in naam van Jef aan benjamin EMA NIVOKAZI  een leuke 
attentie (een loopjasje) overhandigen. 
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DAGBLADHANDEL 

 

Sandra 
 
 

Kerklaan 3 
1830 Machelen 

 
TEL: 02.251.41.54 
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WEBSHOP – MAC 

Wij bieden kledij met ons CLUBLOGO aan via de webshop ISPORT11. 

Warme softshelljassen, hoodies, loopshirts, loopbroeken, ... 

Dit aanbod kan in de toekomst, al naargelang jullie belangstelling, nog 
uitgebreid worden. 

De wedstrijdshirts worden binnenkort ook op de website aangeboden.  

Elk lid kan via onderstaande link een bestelling plaatsen. 

Op de aangeduide prijzen wordt een korting toegekend van 50% ! 

Wij kozen ervoor om de volledige korting (50%) aan onze leden te 
schenken! 

Kortingscode = MAC 

Link : https://www.isport11.be/machelse-atletiek-club 

Of tik www.isport11.be, selecteer teamshop, selecteer MAC 

Hoe ga je tewerk om een bestelling  te plaatsen ? 

• Log in op de bovenvermelde link 

• Klik op het gewenste item, zo kan je meerdere modellen zien 

• Klik op het gekozen model, zo kan je meer in detail zien 

• Klik op ‘bekijken’ onderaan rechts, zo krijg je de info over beschikbare  
  maten en de productbeschrijving 

• Wil je een item aankopen ? Klik dan op ‘toevoegen winkelwagen’ 

• Is alles besteld ? Klik dan op ‘winkelwagen’ 

• Bestel je voor de eerste keer : maak dan nu een account aan 



16 
 

• Afhandeling + betaling van de bestelling gebeurt zoals elke online- 
  aankoop 

• KORTINGCODE (= MAC) NIET VERGETEN in te geven vooraleer je tot 
de betaling overgaat. 

• Levering : twee mogelijkheden 

 1. THUISLEVERING VIA PARCEL (=B-POST) (tot 50 EURO = 5.60  
  euro) (+5O EURO = GRATIS) 

 2. AF TE HALEN DOOR KOPER : na bestelling/betaling ontvang je van  
  Mario Vandeput een mail om verdere afspraken te maken i.v.m.   
  tijdstip van afhaling tijdens of na de MAC-trainingsuren. 

 
TER INFO : 

We hebben in ons magazijn nog een klein aantal softshelljassen 
(Heren/Dames) in voorraad. Kostprijs : 57.50 euro (50% is reeds verrekend) 

Interesse? Spreek af met Dina (op maandag of donderdag na de training) 
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LEUK STEUNTJE.BE 
 
Ga je winkelen bij MAKRO ? Dan kan je onze CLUB ook steunen! 
 
De Makro-kaart van onze club is gelinkt aan het MAKROPROJECT  ‘LEUK 
STEUNTJE’. 
 
Als sympathisant kan je tot 250 euro per jaar steunen.  
 
HOE DOE JE DIT??? 
 
- Ga naar www.makro.be 
- Klik op het item ‘Leuk Steuntje’ en ontdek hoe jij onze club (jouw 
favoriete club) kan steunen. 
- Klik op ‘ga verder als sympathisant’ 
- ‘Welke vereniging steun jij’ 
- ‘Ik koppel mijn Makro-klantenkaart’ 
- Ga naar het vakje ‘Zoek jouw vereniging’ en tik in : Machelse Atletiekclub 
vzw 
- De naam van de club verschijnt en klik op ‘steun deze vereniging’ 
- Hou je Makro-kaart bij de hand 
- Meld je aan met jouw account en koppel jouw klantenkaart aan onze 
club. 
- Klaar! Vanaf nu krijgt je vereniging automatisch een leuk steuntje telkens 
jij bij MAKRO gaat winkelen. 
 
Dus….wanneer jij voor 100 euro aankoopt bij MAKRO, betaalt MAKRO 3% 
van dit bedrag aan onze club. En zo steun jij jouw FAVORIETE 
ATLETIEKCLUB ! 
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SlagerijLens.be 

 
Vakmanschap, 

Kwaliteit & 
Service 

 
Tel: 02/309.93.37 
Turcksinstraat 25, 1830 Machelen 

 



 
ATLETIEKFOTO’S UIT DE OUDE DOOS 
 
Herman Thomas is in zijn archieven gedoken en heeft een aantal foto’s 
opgediept uit de pioniersjaren van de club. Het volgend kiekje trok 
onmiddellijk onze aandacht. 
 

 
Oefenveldloop MAC 1985-1986 
 
De setting is duidelijk. We bevinden ons op het voetpad van de Heirbaan. 
In de verte is er net geteld één huis te bekennen op de Boskantweg. 
Ondertussen zijn daar meerdere woningen bijgekomen, waaronder een 
haarkapster. De straatverlichting is nog identiek, al zijn de lantaarns aan de 
rechterkant van de Heirbaan ondertussen uit het straatbeeld verdwenen. 
De heren op de foto dragen een “vintage”  truitje van de MAC met de haas 
op de borst. Op het eerste gezicht lijken ze een swingende choreografie op 
te voeren op de tonen van “Come on, let’s twist again” van Chubby 
Checker. Maar dan valt de schutter op die net een schot heeft gelost. Peter 
Reinartz schiet duidelijk een wedstrijd op gang. De kruitdampen hangen 
nog in de lucht als de lopers zich gracieus in beweging zetten. Statistisch 
gezien krijg je blijkbaar evenveel linksbenige als rechtsbenige starters. 
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Het gaat wellicht om een oefenveldloop, zoals die vroeger traditioneel in 
oktober werd georganiseerd. Voor het jaartal gokken we op 1985 of 1986. 
Het vreemde is dat oefenlopen doorgaans plaatsvonden in het park en 
men hier op een voetpad staat aan de overkant van het park. De lopers 
moeten met spikes aan de voeten het voetpad én de straat trotseren. 
Hopelijk liggen er matten om de pijn te verzachten. 
 
We herkennen van links naar rechts: 
Ludo Jappens, Louis Van Haecht, Francis Eulaerts, we vermoeden de half 
verborgen Marc Liekens, Jan Biesemans, Modest Putseys en Richard 
Moyersoons.  
Links achteraan, op de tweede rij staat nog een rijzige gestalte, verborgen 
achter Ludo. Dit zou weleens Patrick Liekens kunnen zijn. Tussenin zien we 
Thessie Thomas staan al is het niet duidelijk of zij mee gaat starten met de 
mannen. De juryleden links: Claude Verbinnen, Danielle Kockaert-Debrier 
en Pierre Ryckmans. De fotograaf van dienst is Herman Thomas. 
 
De tweede foto komt uit het gezegende jaar 1964 en kregen we van Jef 
Smolders. 
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De gereputeerde Daring Club Leuven (DCL) trainer Mon Vandeneynde 
organiseerde op de piste van Heverlee (nu de thuisbasis van voetbalploeg 
Oud-Heverlee Leuven (OHL)) een aanval op het clubrecord 4x800m. Een 
gelegenheidsploeg met aangezochte gastlopers moest de thuisclub het 
vuur aan de schenen leggen. Jef Smolders, die toen uitkwam voor Racing 
Mechelen, kreeg een uitnodiging en hapte toe. De sterke D.C.L ploeg 
slaagde uiteraard in haar opzet.  
 
De foto levert een staalkaart van atleten die de jaren daarna gensters 
zouden slaan in de Belgische atletiek en meermaals kampioen werden in 
verschillende disciplines. 
 
Hieronder de namen met hun beste prestatie op de 800m in 1964  
Van links naar rechts op de foto : 
 
• André BOONEN - 1.54.5 - Duffel A.C.  
• Willy V.D. Wijngaerden - 1.56.2 - D.C.L.A  
• Henri GOS - 1.56.8 - R.C. Anderlecht  
• Frans De HERTOGHE - 1.56.0 - D.C.L.A  
• Jos SMOLDERS - 1.57.6 - R.C Mechelen  
• Frans V.CAUWENBERGH - 1.51.8 - D.C.L.A  
• Michel BARRIGAND - 1.56.6 - E.S.C Brussel  
• André De HERTOGHE - 1.49.4 - D.C.L.A. 
 
Haast de helft van de atleten is al overleden. De andere zijn de kaap van 80 
jaar gepasseerd. Gaston Roelants, een andere coryfee van DCLA werd in 
1964 Olympisch Kampioen op de 3.000 m. steeple. 
 
De volgende foto is genomen op 14 mei 1995 in Lommel ter gelegenheid 
van de interclub. Jef, die toen nog bij Belgacom werkte, had de MAC’ers 
voor de gelegenheid een T-shirt van zijn bedrijf bezorgd in de typische 
“appelzeeblauwgroene” kleur. 
 
In die tijd moest je heel wat atleten bij elkaar krijgen om een dubbele 
bezetting te bekomen op alle proeven. 
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14 mei 1995 Lommel Interclub 
 
• Gehurkt op de eerste rij: Steve Deroover, Patrick Van Steenbruggen, 
Raymond Deswarte, Dirk Liekens, Philippe Thienpont en Guy Crabbé. 
• Op de tweede rij: Marc Eynatten, Nordine Zaïdi, Jef Smolders, Danny 
Pollet, Wim van Grunderbeeck, Marc Liekens, Gert Van Nerom, Ludo 
Jappens, Rudy Reinartz, Jaak Nys en Julien Pollet.  
 
Op de foto staan 15 atleten die ruim 25 jaar geleden MAC op de kaart 
zetten. Hun prestaties vind je trouwens terug in de uitgebreide lexicath 
van MAC, waarvan de 24ste editie op de website staat met de tien beste 
prestaties per discipline  tussen 1973 en 2021. (www.machelen-ac.be) 
 
Persoonlijk roept deze foto herinneringen op aan één van de vervelendste 
dagen van mijn leven. ’s Morgens was ik opgestaan met verschrikkelijke 
tandpijn. De tandarts van dienst kon niets verhelpen, tenzij een zeer 
straffe pijnstiller voorschrijven, waarvan ik er maximaal vier per dag mocht 
nemen. Omdat “forfait geven” toen nog niet in mijn woordenboek stond, 
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vertrok ik mee naar Lommel. Een eerste pil, genomen voor de opwarming 
van de 1.500 m.(4.19.3), verdreef tijdelijk de kloppende tandpijn. Nadien 
had ik mij ergens neergelegd en van de meeting heb ik niet veel gezien. 
Toen de ploeg van de 4 * 400 m. werd samengesteld had ik mij laten 
overhalen en een tweede pil genomen. Ik heb zelfs gepast voor de obligate 
drink. De terugreis van het verre Lommel duurde een eeuwigheid, herinner 
ik mij.   
 
Tenslotte een nostalgische foto uit lang vervlogen tijden. Vroeger werd 
een wielerwedstrijd of stratenloop steevast aangekondigd door een wagen 
van “Ro-da-ni-aaaaa” of van Rizla. Voor de jongeren onder ons: Rizla+ is de 
afkorting van “Riz”  (rijst) en “Lacroix” en was een merk van 
sigarettenpapier dat door zijn kleur en textuur deed denken aan rijst. Mijn 
vader rolde zijn sigaretten zelf, zodat ik als niet-roker vertrouwd was met 
het product. 
 

 
 
Vroeger zag niemand er graten in als een merk uit de tabaksindustrie zich 
met sport associeerde. Eddy Merckx maakte in de jaren ’70 openlijk 
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reclame voor het sigarettenmerk R6, wat hem wel kritiek opleverde. Boule 
d’Or (een Belgisch sigarettenmerk) sponsorde tussen 1981 en 1983 een  
wielerploeg.  In 1980 werd in Frankrijk een wet aangenomen die reclame 
voor tabak op sportwedstrijden verbood. Om met kopman Freddy 
Maertens toch startrecht te krijgen voor de Ronde van Frankrijk, sloten ze 
een akkoord met … Boule d’or, een Franse producent van artisanale kazen. 
Een interessant verhaal, maar we wijken af. 
 
De wagen van Rizla+ staat aan het Jan-Baptist Deroover stadion voor de 
start van de MAC-jogging. Pierre Ryckmans is de MAC-scheidsrechter van 
dienst. 
 
Ludo Jappens 
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FOTO’S VELDLOOP SPARTA VILVOORDE 
 
Nog enkele mooie foto's van onze jonge MAC atleten in actie op de 
veldloop van Sparta Vilvoorde van 27 november 2021! 
 
Proficiat aan iedereen !  
 
Vanwege de jeugdtrainers 👍 
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GEETS 
 
 

Natuurbeenhouwerij 
 
 

Frank & Marika 
 
 
 

Brounstraat 63 
 

1830 MACHELEN 
 

TEL.: 02.251.13.09 
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