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Inleiding 

Het doel van SIMIVOC is om 

cursussen aan te bieden voor 

volwassenen en jongeren, die een 

meerwaarde kunnen bieden op 

intellectueel, cultureel of persoonlijk 

vlak.  

De onderwerpen zijn  soms ernstig, 

soms gewoon leuk en meestal 

beide. Ons motto is echter altijd: 

“Omdat leren prettig is.” 

De meeste cursussen zijn 

kortlopend.  

We voorzien drie onderdelen. In 

SIMIVOC Educatief horen 

cursussen thuis die zich richten op 

iedere leeftijdsgroep, maar wellicht 

eerder op volwassenen.  

Terwijl hier alle onderwerpen 

thuishoren, richt SIMIVOC Culinair 

zich eerder op ‘smaakvolle’ 

onderwerpen en is genieten naast  

leren de doelstelling.  

Bij het deel SIMIVOC Jeugd 

organiseren we cursussen specifiek 

voor kinderen of jongeren. 

 

Nieuwe programmatie 

Na een min of meer ‘normaal schooljaar’ zijn we hopelijk 

terug vertrokken voor enige tijd. 

Wat kun je verwachten? Naast onze vaste waarden, Russisch 

(=jaarcursus), dactylo (=jaarcursus), de basiscursus ‘wijn en 

champagne’ van Koen Daniels en cursus fotografie van 

Walter Verbustel, pakt Jan Verheyen dit jaar opnieuw uit met 

een schitterend thema: ‘Femina, vrouwen in de Griekse 

mythologie.’  

Opmerkelijk deze keer is de inbreng van Jan Bastiaenssens, 

oud-directeur van de school en gewezen 

cursusverantwoordelijke van SIMIVOC. Hij brengt op 18 

oktober een lezing over zijn passie: olifanten. En last but not 

least, komt Koen Daniëls ook weer met enkele über-

interessante masterclasses. 

 

De belangrijkste bron van actuele informatie is onze 

website:  

                                www.simivoc.com 

Inschrijven kan via de site, tenzij anders vermeld.  

Vind je je gading niet bij ons aanbod, bezorg deze 

brochure dan aan familie, vrienden en kennissen. 

Misschien zit er voor hen wel iets tussen. 

CURSUSGIDS                  NAJAAR 2022 

www.simivoc.com               www.sintmichiel-schoten.be  

http://www.simivoc.com/
http://www.simivoc.com/
http://www.sintmichiel-schoten.be/
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Cursus Blz. Startdatum 

SIMIVOC JEUGD   

Dactylo 3 27 september 

Zelfverdediging 4 3 oktober 

SIMIVOC EDUCATIEF   

Het Pad van de Olifanten (1 avond) 5 18 oktober 

Femina: vrouwen in de Griekse 

mythologie 

6 27 september 

Haal meer uit je fototoestel 7 4 oktober 

Russisch voor beginners (jaarcursus) 8 4 oktober 

SIMIVOC CULINAIR   

Wijn en Champagne (basiscursus) 9 20 september 

Masterclasses 10 diverse data 

Praktische informatie 11 

 

 

 

 

 

 

INHOUD 

CURSUSAANBOD  

NAJAAR 2022 
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DACTYLO (Opgelet: Jaarcursus!) 

Klavier- en muisvaardigheden met Typ-Top On-Line 
 

Doelgroep 

De cursus is in de eerste plaats gericht naar leerlingen van het eerste en tweede jaar die vlot, 

blind en zonder fouten willen kunnen typen. Uiteraard kunnen ook oudere leerlingen 

aansluiten. Er is geen voorkennis vereist.   

 

Inhoud 

Typ-Top On-line is een leermethode voor het secundair onderwijs. Het leert de techniek aan 

om op een vlotte en efficiënte manier met het toetsenbord te werken. 

• Het bevat de volledige klavierstudie; 

• Er zijn tal van oefeningen om je stapsgewijs te begeleiden bij het verkennen van het 

toetsenbord. 

 

Doelstelling 

Na deze cursus, waarbij uiteraard nog heel wat oefenen thuis hoort, kan de leerling vlot, blind 

en zonder fouten typen. 

 

Data: 

20 dinsdagavonden: van 16.00 uur tot 17.00 uur 

Startdatum: 27 september 2022 

 

Docent 

Kris Aerts is leerkracht wiskunde en begeleider van een STEM-project in de eerste graad van 

het Sint-Michielscollege Schoten. 

 

Aantal deelnemers 

10-25 

 

Prijs       

€ 120 (cursusboek inbegrepen (+/- € 25) 

 

 

 

 

 

De cursussen of activiteiten van  

Simivoc jeugd richten zich op jongeren die iets 

extra’s willen leren omdat het nuttig én leuk is.  

Die cursussen kunnen soms doorgaan na de 

schooluren of zelfs in het weekend. 

Je kan ervoor inschrijven of je nu op het Sint-

Michielscollege naar school gaat of niet. 
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Zelfverdediging 

Voor deelnemers vanaf 14 jaar (min. 10 deelnemers) 
 

Doelgroep 

Iedereen vanaf 14 jaar die zichzelf geestelijk en vooral fysiek weerbaarder wil maken. De cursus 

vereist geen specifieke conditie. 

 

Inhoud 

Technieken uit de gevechtssporten zijn niet altijd makkelijk toepasbaar in realistische situaties 

waarbij zelfverdediging nodig is, omdat in de sport het verrassingseffect minder speelt.  

Daarom kozen we een lesgever KRAV MAGA voor deze cursus. 

Deze techniek werd ontwikkeld voor de Israëlische Verdedigingsmacht en is toepasbaar voor 

gebruik door gewone mensen in het dagelijks leven. Het systeem is gekenmerkt door zijn 

eenvoud en natuurlijke technieken. Het voelt erg natuurlijk aan en leunt aan bij de instinctieve 

reflexen van het lichaam. 

In deze cursus wordt gefocust op 

• preventie, het vermijden van fysieke agressie, het leren inschatten van een bedreigende 

situatie. 

• verschillende verdedigingstechnieken 

• vastberadenheid en stressbeheersing 
 

Doelstelling 

Het is de bedoeling om de deelnemers makkelijk aan te leren technieken eigen te maken 

waardoor zij zichzelf doeltreffend kunnen verdedigen. Tegelijk krijgen zij hierdoor een gevoel 

van vertrouwen in zichzelf. 
 

Docent 

Eddy Lemmers kwam een tiental jaren geleden in contact met Krav Maga, wat voor hem een 

openbaring was. Hij behaalde zijn instructeursdiploma Krav Maga Global in 2011 onder 

begeleiding van Serge Bridoux en Eyal Yanilov. Hij is houder van graad Expert 1. 
 

Data: 10 maandagen van 16.00u tot 17.00u 

03/10 – 10/10 – 17/10 – 24/10 – 21/11 – 28/11 – 16/01 – 23/01 – 30/01 – 6/02 

 

Plaats 

Polyvalente zaal van het Sint-Michielscollege Schoten 

 

Aantal deelnemers 

8-15 

 

Kledij 

Trainingsbroek, t-shirt met korte mouwen, sportschoenen met witte zolen. De docent zorgt 

voor de nodige beschermingselementen. 

 

Prijs 

€ 140 (€ 120 voor leerlingen van het Sint-Michielscollege Schoten) 
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Het Pad van de Olifanten 

Waarom olifanten boeiend, inspirerend en te beschermen zijn. 
 

Olifanten zijn een aantrekkelijke en iconische diersoort, maar weinigen 

kennen de fascinerende en uitzonderlijke details van hun afstamming, 

levenswijze en charisma. De deelnemers aan deze avond komen veel 

meer te weten over de dieren zelf, de culturele aspecten ervan en de 

mogelijke voorbeeldrol voor de mens. Tot slot wordt uitgelegd hoe 

beschermingsprojecten het zinvolst kunnen zijn. 

 

Inhoud 

Er wordt een antwoord gegeven op vele vragen, zoals: 

▪ Tot welke grote orde in het dierenrijk behoren olifanten? 

▪ Waar komen olifanten nu nog voor en leefden er ooit olifanten 

in West-Europa? 

▪ Welke opmerkelijke aspecten maken de anatomie en de levenswijze van olifanten uniek? 

▪ Hoe intelligent zijn olifanten eigenlijk? 

▪ Wat is er zo bijzonder aan het geheugen, het gevoelsleven en de communicatie van olifanten? 

▪ Waarom zijn ze – net als bijen – een keystone-soort? 

▪ Welke problemen bedreigen het voortbestaan van deze dieren? 

▪ Welke rol speelt de olifant in vele wereldgodsdiensten en waarom zijn ze een zo vaak gebruikt 

symbool? 

▪ Welke gedragingen en kenmerken van olifanten kunnen een voorbeeld zijn voor mensen? 

▪ Wat kan de organisatie van een olifantenkudde ons vertellen over goed (vrouwelijk) leiderschap? 

▪ Waarom zijn de projecten van Bring The Elephant Home voordelig voor olifanten én mensen? 
 

Datum: 18 oktober 2022 - van 19.30 uur tot 22 uur 
 

Voordrachtgever: Jan Bastiaenssens is gepensioneerd leerkracht, graadcoördinator en directeur van 

het Sint-Michielscollege Schoten. Olifanten hebben hem altijd geboeid: de dieren zelf, hun ecologische 

waarde en hun cultureel belang. Hij probeert al jaren zijn steentje bij te dragen aan projecten ter 

bescherming van olifanten, door zijn medewerking aan stichting Bring The Elephant Home. 

Hij is auteur van het boek Het Pad van de Olifanten (Uitgeverij Skribis, Gent, 2022) dat probeert aan te 

tonen hoe het leven en het wezen van olifanten inspirerend kan zijn voor ons als mensen. 
 

Deelnameprijs: € 5 

Een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Het Pad van de Olifanten” is ter plaatse aan te schaffen.  

Prijs € 18. De opbrengst van het boek gaat naar waardevolle projecten van Bring The Elephant Home. 

De cursussen of activiteiten van Simivoc educatief 

hebben meestal ’s avonds plaats. 

De cursussen zijn soms langlopend , maar meestal korter of 

soms zijn het éénavond-evenementen. 
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Femina: heldinnen en godinnen in de Griekse mythologie 

Doelgroep (min. 6 deelnemers) 

Al wie interesse heeft in of meer wil te weten komen over verhalen uit de Griekse mythologie. 

 

Inhoud 

Vrouwen zijn in de Griekse mythologie alomtegenwoordig. Denk maar aan de godinnen 

Athena, Afrodite of Artemis, de Amazones, of de heldinnen Antigone en Medea. Soms spelen 

ze een leidende, vaak eerder een lijdende rol. We vertellen de talloze verhalen over deze 

vrouwen, bekijken hun cultusplaatsen en functies die ze vervulden. Dit alles illustreren we met 

fragmenten uit de klassieke en moderne literatuur of het theater, en met afbeeldingen uit de 

kunstgeschiedenis. Thema’s als gender, me too en zelfs transgenders zijn nooit veraf. 

Ontvoerde nimfen, hermafrodieten en zelfs vrouwen die in mannen veranderen, de oude 

Grieken kenden het allemaal. Niets nieuws onder de zon dus in onze 21° eeuw! 

Aanvullend bij deze vijf docerende lessen plannen we ook twee interactieve sessies, waarin 

we een leesgroep organiseren rond hetzelfde thema: we lezen eerst enkele zangen uit de 

Odyssee van Homeros, nadien de moderne roman Circe van de Amerikaanse Madeline Miller 

(2018). We zullen daarin zien hoe een hedendaags auteur op een vernieuwende manier 

omgaat met die eeuwenoude verhalen.  

Data: 7 dinsdagavonden, telkens van 19.30u tot 21.30u 

➢ 27 september (les 1: Pandora + Athena) 

➢ 11 oktober  (les 2: Antigone + Me Too) 

➢ 18 oktober (les3: Amazones + Aphrodite) 

➢ 8 november (leesgroep 1 Odyssee) 

➢ 15 november (les 4: Medea) 

➢ 22 november (les 5: Artemis + transgenders) 

➢ 29 november (leesgroep 2 Circe) 

 

Docent 

Jan Verheyen was jarenlang leraar klassieke talen, pedagogisch begeleider en directeur in 

Antwerpen en Borgerhout. Hij specialiseerde zich in de Griekse en Romeinse mythen, 

geschiedenis, kunst en literatuur. 

 

Deelnameprijs: € 112 
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Haal meer uit je fototoestel (min. 6 deelnemers) 

 

Inhoud 

Deze cursus richt zich tot bezitters van een digitale spiegelreflexcamera (DSLR = Digital Single 

Lens Reflex-camera) of van een zogenaamde systeemcamera. Dit zijn camera’s met nagenoeg 

dezelfde mogelijkheden als een reflexcamera (bv. verwisselbare lenzen) maar zonder spiegel 

en prisma. Hierdoor zijn ze compacter en lichter.  
 

In het bijzonder richt de cursus zich tot gebruikers die tot nu (zo goed als altijd) foto’s maakten 

in de automatische stand van deze toestellen. In vele gevallen levert deze stand goede en 

prefect belichte foto’s op, maar toch is het vaak aan te raden af te stappen van het automatisch 

fotograferen en (gedeeltelijk) over te schakelen naar manuele instellingen.  
 

In deze cursus bespreken we een aantal situaties waarin de gebruiker zonder twijfel voordeel 

zal halen uit die manuele instellingen. Vooraleer we zover zijn, is het noodzakelijk een minimum 

aan inzicht te verwerven in de werking van camera’s en objectieven (lenzen). 

Tot slot bespreken we een aantal tips voor het maken van betere foto’s, leren we op een heel 

eenvoudige manier foto’s digitaal te verbeteren en bekijken we hoe we onze foto’s op een 

praktische manier kunnen beheren. 

 

Praktisch 

• Deelnemers zijn in het bezit van een reflexcamera of eventueel systeemcamera. (toestel 

moet toelaten manuele instellingen te doen) Een statief kan handig zijn, maar is geen 

noodzaak. 

• Deelnemers hebben basiskennis computer. D.w.z. werken met de Windows Verkenner, 

mappen maken, bestanden downloaden, gebruik van e-mail, … 

• Het cursusmateriaal bestaat uit een ‘interactief’ PDF-bestand. Het bestand bevat talrijke 

links naar voorbeeldfoto’s, antwoorden op vragen en interessante websites. 

• De deelnemers gaan zowel tijdens de les als thuis aan de slag a.h.v. een aantal 

praktische opdrachten en/of vragen ter verdieping. 

 

Docent 

Walter Verbustel was leraar wiskunde en wetenschappen aan het Sint-Michielscollege van 

Schoten. In het verleden gaf hij reeds verscheidene cursussen rond computergebruik. Hij is een 

geschoold amateurfotograaf. 

 

Data 

7 dinsdagavonden: 04/10, 11/10, 25/10, 8/11, 15/11, 29/11, 13/12 

Telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur 

 

Deelnameprijs: € 112 (cursusmateriaal inbegrepen) 
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Russisch voor Beginners (niveau A1.1) 
 

Doelgroep 

Iedereen die belangstelling heeft voor de Russische taal en cultuur (en om duidelijk te zijn – 

met afkeuring voor de verwerpelijke politiek van de huidige Russische overheid).  Voor de 

cursus ‘Russisch voor beginners’ is geen voorkennis vereist. 

Inhoud 

• het Russische alfabet, de beginselen van de Russische grammatica (studie van de meest 

frequente naamvallen, de werkwoorden) 

• lezen van korte tekstjes 

• eerste stappen in elementaire conversatie 

Doelstelling 

Een kennismaking met de Russische taal en cultuur.   

We leren stap voor stap lezen en schrijven in de taal van Poesjkin, Tsjechov en Achmatova.  We 

maken ons vertrouwd met de belangrijkste naamvallen, doen elementaire lexicale kennis op. 

Dit kan een eerste stap zijn bij eventuele reisplannen.  Er wordt immers niet enkel Russisch 

gesproken in Rusland, maar ook in de Oekraïne, Wit-Rusland, Estland, Letland, Litouwen, 

Roemenië, Moldavië, Mongolië, Oezbekistan, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Transnistrië en 

Turkmenistan.  Ook leren we door onze studie de taalbarrière en ons gebrek aan kennis van de 

Slavische ziel en cultuur overwinnen, die bij onze pogingen tot communicatie vaak een 

hindernis vormen. 

Data: 30 dinsdagavonden (telkens van 19.00 tot 20.30 uur) 

27/09 - 04/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12 - 13/12 - 20/12 - 10/01 - 17/01 

- 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 28/02 - 07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 - 18/04 - 25/04 - 02/05 

- 09/05 - 16/05 - 23/05 - 30/05 - 06/06 - 13/06  

Docent: Luc Mennes 

Opleiding: licentiaat vertaler (master toegepaste linguïstiek) HIVT (RUCA) te Antwerpen, 

specialisatie ‘Herzen State Pedagogical University’ in St.-Petersburg. 

Tolk- en vertaaldiensten, taalcursussen: Russische taalservice Alfa-Vit.  Docent Russisch in 

avondles te Antwerpen (KVHU (St.-Lievens)), vervolgens te Schoten (Simivoc sinds 2005), leraar 

Russisch aan Europese School 3 te Brussel. 

Deelnameprijs: € 300 (syllabus en/of handboek niet inbegrepen) 
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Wijn en champagne (volzet) 

Ontdekkingsreis naar geuren en smaken in betaalbare wijnen en bubbels 

 

Deze 31ste basiscursus richt zich tot iedere wijnliefhebber, zeker voor diegenen die nog nooit 

een wijncursus gevolgd hebben. Ondertussen namen meer dan 600 wijnliefhebbers deel aan 

deze toegankelijke cursus. 

We leren een witte of rode wijn beoordelen: kijken, ruiken, proeven en beoordelen… Zowel 

Frankrijk, Italië, Spanje als andere wereldwijnen komen aan de beurt. Is het nodig een 

champagne op tafel te zetten op een feestje, of is cava of crémant een even goed alternatief? 

Elke avond een beetje theorie, maar vooral praktijk: we beoordelen steeds 6 verschillende witte 

en rode wijnen die zeer betaalbaar zijn, maar toch kwaliteitsvol genoeg om je tafelgenoten te 

imponeren. De 18 gedegusteerde wijnen zijn in wijnwinkels in de buurt en grootwarenhuizen 

te koop. 

Bedoeling is om meer te genieten en een oordeel te kunnen vellen over de kwaliteit van een 

wijn… je zal meer te weten komen over het zicht, de aroma’s en de smaak. 
 

Data 

3 dinsdagavonden: 20/09, 27/09 en 4 oktober 2022 

Telkens van 19.30 uur tot 22.15 / 22.30 uur. 
 

Docent 

Koen Daniels is sedert 1985 leerkracht Frans aan het Sint-Michielscollege Schoten. Na een 

semi-professionele wijnopleiding bij Tastevin werd hij ‘meesterwijnproever’. Na enkele finales 

van de wedstrijd ‘Wine World Taster of the Year’, georganiseerd door Wine World en Gault et 

Millau, is hij beginnen lesgeven bij de gerenommeerde wijncursus Tastevin van Stany Pauwels. 

Koen neemt maandelijks deel aan proeverijen waar grote wijnen worden beoordeeld. Hij 

schreef soms mee aan wijnartikels voor de Gazet van Antwerpen. In 2012 werd hij in het Piva-

instituut in Antwerpen vice-Wine World Taster of the Year !  Sinds 2012 is hij ook gediplomeerd 

sommelier en wil vooral zijn wijnpassie doorgeven via verschillende wijncursussen.   
 

Prijs 

€ 95 voor 3 avonden, 6 wijnen/avond, afgedrukte powerpointslides inbegrepen 

 

 

 

De cursussen of activiteiten van Simivoc 

culinair willen de deelnemers bewuster laten 

genieten van heerlijke smaken.  

De wijncursussen van Koen Daniels zijn 

ondertussen een begrip geworden.  
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Masterclasses 
 

 

Masterclasses zijn enkel voor cursisten die de basiscursus Wijn en Champagne hebben 

gevolgd. 
 

Docent: Koen Daniels 

 

Viognier: de bloemrijke druif (volzet) 
 

Inhoud 

Viognier is een aromatisch, wit druivenras dat over de hele wereld wordt gebruikt voor volle, 

rijke en fruitige wijnen en de laatste decennia tot de meest trendy druivenrassen is uitgegroeid. 

In zijn thuisbasis, de noordelijke Rhône, ligt hij aan de basis van wereldberoemde witte wijnen 

zoals Condrieu. Hij is verder uitgezwermd naar heel Frankrijk. We proeven 7 Viogniers, ook 1 

Portugese en 1 Zuid-Afrikaanse. Uiteraard ontbreekt een topper van 55 euro uit Condrieu niet! 

 

Datum: dinsdagavond 11 oktober 2022 - 19.30 uur tot 22.00-22.15 uur  
 

Prijs: € 45 

 

Ronde van Italië (volzet) 
 

Inhoud 

Iedereen kent uiteraard Italiaanse wijnen, het land dat het meeste wijn produceert ter wereld.  

Op deze avond trekken van noord naar zuid: van Piemonte en Veneto tot Puglia en Sicilië. 

Na een theoretisch overzicht , zullen we 8 typische wijnen beoordelen.  

Er komen witte en rode wijnen aan bod. 

 

Datum: dinsdagavond 15 november 2022 - 19.30 uur tot 22.15 uur  
 

Prijs: € 45 

 

Amforen: topwijnen (volzet) 
 

Inhoud 

Amforen zijn de jongste jaren enorm geliefd bij wijnmakers. Ze belichamen dan ook een 

soort oersymbool voor de natuurlijke manier van wijn maken. Als je als wijnmaker zo weinig 

mogelijk wilt ingrijpen op het procédé dan is de amfoor perfect. Deze oude methode is niet 

beter of slechter dan andere, maar het zorgt wel voor wijn met een heel duidelijk en 

herkenbaar karakter. 

Schrijnwerker 'Mestre' Daniel verzamelde in zijn atelier in het dorpje Vila Alva een hele 

collectie amforen. Hij combineerde het timmerwerk met het maken en verkopen van wijn. 
 

Datum: dinsdagavond – 6 december 2022 - 19.30 uur tot 22.15 uur 

 
 

Prijs: € 50 



11 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Inschrijven 
U kunt voor een cursus inschrijven via de website www.simivoc.com. 

Mocht dat niet mogelijk zijn, contacteer Johan Schelfaut: 

    johan.schelfaut@sintmichiel-schoten.be 

    03 658 54 68. 

Voor sommige cursussen geldt een andere inschrijvingsformule: zie informatie boven. 
 

Pas wanneer blijkt dat het minimale aantal deelnemers zich voor een bepaalde cursus 

heeft ingeschreven, krijgt u een bevestigingsmail met alle betalingsinfo.  

• U wordt dan gevraagd om de verschuldigde deelnamesom over te schrijven 

binnen de 10 werkdagen. Als u dan niet betaald hebt, vervalt uw inschrijving. 

• Gelieve zeer duidelijk uw naam en de naam van de cursus te vermelden. 

Het is mogelijk dat het enkele weken duurt alvorens dat aantal deelnemers bereikt is. 
 

Bij een teveel aan inschrijvingen geldt voor de toekenning van de plaatsen het moment van 

inschrijving.  
 

Als het minimum aantal cursisten niet gehaald wordt, kan de cursus niet doorgaan, uiteraard 

worden de ingeschrevenen dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 
 

Indien u uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van het programma annuleert, ontvangt u het 

inschrijvingsgeld terug met inhouding van de administratiekosten gelijk aan 20% van de 

cursusprijs. Indien u later annuleert, dient u het volledige bedrag te betalen.  

 

Plaats 

Alle cursussen hebben plaats in de lokalen van het  

Sint-Michielscollege Schoten vzw, Papenaardekenstraat 53, 2900 Schoten, tenzij anders 

vermeld in de cursusomschrijving. 

Indien u met de GPS naar de school komt, 

kan u best “Voorkempenlaan” ingeven. Indien 

u “Papenaardekenstraat” ingeeft, bestaat het 

risico dat uw navigatietoestel u langs de 

andere zijde de straat laat inrijden en 

halverwege is de weg afgesloten door 

paaltjes om doorgaand sluipverkeer tegen te 

houden.  

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Sint-Michielscollege Schoten vzw, Papenaardekenstraat 53 – 2900 Schoten 

http://www.simivoc.com/
mailto:johan.schelfaut@sintmichiel-schoten.be

