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INSPIRATIESESSIE STEDEN 
EN GEMEENTEN 2023
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Wat plannen we voor steden en gemeenten? 

• Bib-actie: thematafel of -hoekje
• Mail naar communicatieverantwoordelijken steden en

gemeenten
• Basispakket: affiches, quotes, boekenlijst, ABC van de korte 

keten
• Doel van de actie: ‘korte keten’ bij de bevolking beter 

bekend maken 
• Gratis actie
• Producenten zelf contacteren mag gerust! (flyers, 

proeverij...) - zie draaiboek voor inspiratie
• Registratie noodzakelijk voor 24 maart
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Welke communicatie is er gepland? 

West-Vlaams niveau
• Sociale mediacampagne
• PREUS
• Persbericht
• Steden en gemeenten: eigen communicatiekanalen

Vlaams niveau 
• VLAM: actie WKK 
• Ideeën die lopen:

• Sofie Dumont: influencer
• Jeroen Meus: koken tijdens de WKK met korte keten 

producten
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Wat plannen we voor producenten?

Promotiepakket
• Affiche
• Pin
• Wedstrijd (lotje)

https://inagro.be/agenda/haal-meer-return-uit-je-activiteit
https://inagro.be/agenda/tips-en-tricks-voor-een-geslaagd-bedrijfsbezoek
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Zie https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/week-van-de-korte-keten

Waar inspiratie en huisstijlelementen vinden?

https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/week-van-de-korte-keten
https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/week-van-de-korte-keten
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https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/week-van-de-korte-
keten/campagnemateriaal-wkk

https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/week-van-de-korte-keten/campagnemateriaal-wkk
https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/week-van-de-korte-keten/campagnemateriaal-wkk
https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/week-van-de-korte-keten/campagnemateriaal-wkk


10

Hoe registreren?

Zie https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/week-van-de-korte-keten/registreer-wkk

Label met ‘Lekker lokaal’

https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/week-van-de-korte-keten/registreer-wkk
https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/week-van-de-korte-keten/registreer-wkk
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Website 100% West-Vlaams in een nieuw jasje   

www.100procentwest-vlaams.be

http://www.100procentwest-vlaams.be/
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Lekker Betrapt!

Stad Roeselare
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Het concept
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Fietstocht 'Lekker betrapt' langs lokale producenten en hoeves

- 8 lokale producenten met kijkje achter 
de schermen en/of proevertje,
incl. goodiebag

- keuze 25 of 35 km 
- quiz i.s.m. dienst Samenleven (groentenmand te 

winnen)
- prijs: 10 euro / deelnemer en 5 euro / kind onder de 12 

jaar,
- doel: lokale producenten en producten in de kijker! 
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Samenwerking
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Samenwerking

- tussen dienst Toerisme, dienst Economie, dienst 
Samenleven en dienst Communicatie

- met lokale streekproducenten en landbouwers (kregen 
vergoeding voor foodkost en personeel / organisatie)

- dienst Economie stond in voor de contacten met de 
producenten, dienst Samenleven voor de quiz en dienst 
Toerisme voor de uitwerking van de fietstocht

- inzet van seingevers, vrijwilligers, pechverhelping op de 
dag zelf …
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Belangrijkste stappen
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- datum bepalen in de week van de korte keten -
februari, rekening houdend met andere 
activiteiten (communies, moederdag,...)

- doelgroep bepalen > afstand fietstocht – februari

- contacten met producenten – februari

- fietsroute uittekenen (veilig en groen) – maart

- praktische uitwerking - vanaf maart:
• communicatie (flyer, nieuwsbrief, visit..)
• evenement aanvragen, vrijwilligers, 

jobstudenten, ...
• inschrijvingen met tijdssloten
• persmoment begin mei



2626

Middelen
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Budget

OUT
• globale kostprijs: € 14 500

• goodiebag + inhoud: € 3260
• vergoeding producenten: € 7500
• drankje finale halte: € 1012
• advertentiebudget (fb):
• bepijling en polsbandjes: € 356
• vrijwilligers en jobstudent: € 459
• seingevers: € 315

IN
• deelnamegelden: € 4772,50
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Communicatie



29

- online: promo via Visit website, website stad Roeselare, 
website week van de korte keten, Facebook, 
Instagram, stadsmagazine, Uit 
kalender, nieuwsbrieven Visit en Roeselare,...

- offline: verdeling flyers in Arhus, de Spil, station,…

- extra 'push' via persmoment begin mei met ‘boerende’ 
ex-wielrenner Wim Vansevenant en een 'fietsende' 
boerin Anja Beernaert als peter en meter
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Resultaat
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- maximum aantal inschrijvingen beperkt tot 500 = op 
voorhand uitverkocht

- weersomstandigheden waren heel goed
- mooie evaluaties van de deelnemers (evaluatie 

opgevraagd met google forms)
- profilering van RSL als ‘stad van de voeding’ binnen 

‘Gebeten door Roeselare’-campagne
- succes in 2022 herhalen in 2023
- nog sterkere focus op korte keten
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Tips
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Lessons learned
- succes facebookcampagne
- expertise over diensten heen samenbrengen (tandem 

economie-toerisme)
- gezinsroute te lang? (beperkte deelname gezinnen)
- engagement producent niet onderschatten (moeilijke 

periode, correcte vergoeding!)
- 100% West-Vlaams ≠ Korte Keten
- noodzaak vrijwilligers
- op voorhand betalen? (> slecht weer beleid: code geel KMI)

DON'T S
- goodiebag bij aanvang (met water gevulde bidon)
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(H)EERLIJK STADEN
Korte keten in eigen gemeente

Verhaeghe Chris, gemeente Staden
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WAT?
Het concept
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• Tombola-actie ter promotie van korte ketenproducenten
• Landbouwers aangeschreven met vraag tot deelname
• Opmaken van een brochure
• Fietsroute gekoppeld aan brochure
• Brochure met knipbonnen bedeeld ieder gezin
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WIE?
Samenwerking
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• Dienst Lokale Economie (uitwerking)
• Dienst Milieu (coördinatie)
• Dienst Communicatie (ondersteuning)
• Landbouwraad (advies)
• Landbouwkamer (reclameborden)
• Landbouwers
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HOE?
Stappenplan
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• Meest essentiële: 
landbouwproducenten overtuigen om in te tekenen

• Route uittekenen op kaart
• Ontwerpen brochure
• Uitvoeren ontwerp
• Bedeling nestkastjes
• Bedeling brochure
• Promotiecampagne
• Prijstrekking 
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WAARMEE?
Middelen + kostenplaatje
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Kostprijs project 2021
Druk folder (5750 exemplaren) + bedeling (Bpost): 4.378,02 €
Druk labels: 35 €
Ontwerp campagne: 1.252,35 €
Fotografie: 477 €
Druk meshdoeken: 299,59 €
Druk stickers rasterborden: 209,73 €
Roll-up banners: 145,93 €
Stadenbonnen: 800 €
Totaal: 7.597,62 €

Kostprijs project 2022
Druk folder (5750 exemplaren) + bedeling (Bpost): 4.643,04 €
Druk labels: 61,76 €
Ontwerp campagne: 484 €
Fotografie: 26,50 €
Stadenbonnen: 800 €
Totaal: 6.015,30 €
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Communicatie
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• Sociale media
• Nieuwsbrieven
• Stadenaar
• Pers
• UitinVlaanderen (fietsroute)
• 2de editie: www.weekvandekorteketen.be
• Banners
• Meshdoeken
• Rasterborden

http://www.weekvandekorteketen.be/


4646

Resultaat & evaluatie
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• Wat was het resultaat van de actie?
• Hoeveel deelnemers had je?
• Wat heb je geleerd uit de actie? Wat werkt wel, wat 

werkt niet?
• Wat zou je de volgende keer nog anders doen?
• Hoe kadert deze actie in alles wat je als gemeente 

doet rond Korte keten?
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Van hoeve tot bord

Stad Waregem
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WAT?
Het concept
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• Samenwerking tussen horeca en producenten

• 2 luiken:
1. Bij horeca
Vraag aan Horeca om in de actieweek een Korte keten 
gerecht, menu, dessert… te maken.
2. Bij producenten
verdeling van lotjes waarmee men 10 horecabons van 
50 euro konden winnen
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WIE?
Samenwerking
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•  Horeca
• Zorgen voor de gerechten

• Producenten (Hoevewinkels en Producenten met 100% 
West-Vlaams label)

• Verdelen de lotjes aan klanten

• Milieudienst
• Communicatie, drukwerk, organisatie…
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HOE?
Stappenplan
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• Overleg werkgroep korte keten (begin februari)

• Aanschrijven horeca (februari)

• Terugkoppeling werkgroep (begin maart)

• Uitwerking campagne (maart-april)

• Pakketten (info, flyers, lotjes) bezorgen aan horeca en 
producenten (begin mei)

• Persmoment in deelnemende horecazaak
(9 mei)
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• Week van de korte keten 14-22 mei

• Nazorg:
• Ophalen van lotjes
• lottrekking
• Organisatie

prijsuitreiking
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WAARMEE?
Middelen + kostenplaatje



59

Drukwerk €700
Horecabons €1000
Organisatie persmoment €100

TOTAAL: €1800
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Communicatie
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• Hoe heb je de actie bekend gemaakt?
• Persmoment
• Drukwerk
• Social media



62



6363

Resultaat & evaluatie
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• Wat was het resultaat van de actie?
• 9 horecazaken bewust gemaakt van het belang 

van korte keten
• Korte keten onder de aandacht gebracht

• Hoeveel deelnemers had je?
• 5000 lotjes verdeeld
• Horeca : geen idee

• Wat heb je geleerd uit de actie? Wat werkt 
wel, wat werkt niet?
• Positieve reacties van horeca en producenten
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• Wat heb je geleerd uit de actie? Wat werkt wel, wat 
werkt niet?
• Positieve reacties van horeca en producenten
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Tips
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• Welke tips kan je geven aan een andere 
gemeente?
• Tijdig starten
• Persoonlijk contact is belangrijk

• Wat zou je de volgende keer nog anders doen?
• Nog meer contact maken met Horeca die 

deelneemt
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• Wat was het resultaat van de actie?
• 9 horecazaken bewust gemaakt van het belang 

van korte keten
• Korte keten onder de aandacht gebracht

• Hoeveel deelnemers had je?
• 5000 lotjes verdeeld
• Horeca : geen idee

• Wat heb je geleerd uit de actie? Wat werkt 
wel, wat werkt niet?
• Positieve reacties van horeca en producenten
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Hoeve en 
streekproductenmarkt –
Fairtradeontbijt
7 maart 2023, online

Lokaal bestuur Blankenberge

©Kurt Penninck – Diensthoofd Lokale Economie Blankenberge
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WAT?
Het concept
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• Week van de Korte Keten 2022
 Van 14 t.e.m. 22 mei 2022

• In heel Vlaanderen:
 Allerlei activiteiten die verband houden met de korte keten 

• In Blankenberge:
 Eerste editie van de hoeve- en streekproductenmarkt
 Fairtradeontbijt (jaarlijkse traditie)
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• Hoeve- en streekmarkt
• Plaats 

 Hoeve- en streekmarkt: nabij de Sint-Amandskerk in Uitkerke
 Charmante, landelijke plaats!

• Aantal standhouders
 10

• Aanbod
 uitbreid aanbod variërend van zuivel, tot

brood, vlees, groente en fruit, bier en ijs
• Deelnameprijs

 Gratis voor standhouders
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• Fairtradeontbijt (met lokale, eerlijke producten) 

• Plaats 
 Jeugdherberg De Wullok in Uitkerke

• Aantal deelnemers
 80

• Deelnameprijs
 8 euro per persoon
 Kinderen < dan 6 jaar: gratis
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• Motto
 Lokale voeding als sleutel voor een eerlijke, duurzame en 

gezonde toekomst
• Waarden Korte Keten

 Betrokkenheid van de consument - Wederzijdse 
vertrouwensrelatie

 Beperkt aantal schakels

 Zeggenschap - Zelfstandig in de prijszetting

 Lokaal karakter - Territoriale verbondenheid
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• Motieven, opzet
 Marktgebeuren, ook in Uitkerke (en niet alleen in centrum 

Blankenberge)
 Zonder veel poespas lokale, ambachtelijke 

boeren/producenten bijeenzetten en in contact brengen met 
de consument

 Zowel producenten die hun 100% West-Vlaams label dragen, 
als Blankenbergse ondernemers in de kijker plaatsen

 De productie en consumptie  van duurzame producten 
stimuleren én de inwoners en bezoekers van Blankenberge 
nog meer vertrouwd maken met eerlijke handel 

 Klanten bewust maken van lokale voeding en het belang 
ervan
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• Motieven, opzet
 Mensen de weg doen terugvinden naar de lokale boer, dichter 

bij de lokale voedselproductie brengen
 De band tussen de boer als producent van voedsel en de 

burger als consument terug aanhalen
 Mensen een leuke namiddag bezorgen
 De korte keten beter ondersteunen en de toegenomen 

aandacht (de coronacrisis bood de lokale economie mooie 
opportuniteiten) ervoor bestendigen
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WIE?
Samenwerking
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• Samenwerking
 Dienst Lokale Economie (trekker)
 Schepencollege (initiatiefnemer)
 Politie (verkeersveiligheid)
 Dienst Inname Openbaar Domein
 Dienst Communicatie en Toerisme (aankondiging activiteit)
 Dienst Samenleven en Veiligheid (Gemeenschapswachten, 

vooraf bedelen van flyers aan buren)
 Team Duurzaamheid
 Zorgzame Buurt Blankenberge
 Handelsgebuurtekring Uitkerke
 Jeugdherberg De Wullok - Fairtrade(café)
 Trekkersgroep Fairtradegemeente
 Producenten/standhouders korte keten
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HOE?
Stappenplan
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• Belangrijke stappen
 Vooraf

• Het organiseren van een hoeve- en 
streekproductenmarkt vergt middelen, tijd, 
samenwerking, netwerking, organisatie
>>> En daarom: bezint eer ge begint en … begin er tijdig 
aan <<<

 Stappen
1. Het begint met een idee, concept, doelstellingen

• Het ‘waarom’ van een korte ketenactiviteit 
organiseren is misschien nog belangrijker is dan het 
‘hoe’. Wat wil je precies bereiken? In dit geval: 
waarom een streekmarkt?



92

• Belangrijke stappen
2. Doelgroep

• Wie wil je erbij? (belangrijk ook voor de 
(doelgroepen)communicatie en het bereiken ervan)

3. Datum en tijd
• Wanneer is het meest geschikt moment voor de 

korte keten activiteit?
 Weekdag, weekend, overdag, ‘s avonds, …
 Zijn er concurrerende activiteiten?
 Sportkalender, communies, feestdagen
 Seizoenen

4. Nevenactiviteiten
• o.a. catering, animatie, … wat kan/mag en met wie 

samenwerken?
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• Belangrijke stappen
5. Locatie

• Waar is de meest geschikte locatie voor de korte 
keten activiteit?

• De plek, het gebouw, het terrein waar je je korte 
keten activiteit organiseert, bepaalt in grote mate de 
uitstraling ervan. Het wordt als het ware het gezicht 
van je activiteit. 

• Tip: ver van de spits / zorg voor voldoende 
parkeerruimte / aandacht voor toegankelijkheid

6. Budget
• Wat mag het kosten? Het kostenplaatje uittekenen 

(inzet middelen)
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• Belangrijke stappen
7. Draaiboek

• In een draaiboek schrijf je zo minutieus mogelijk op 
wat er op welk tijdstip moet gebeuren en door 
wie/hoe

• Beschrijf de praktische organisatie, contactgegevens 
(voor als het mis zou gaan), …

8. Communicatie & marketing
• Zet je korte keten activiteit op de kaart!
• Alles ligt vast. Nu nog ervoor zorgen dat iedereen die 

het moet weten het ook weet. En vooral… veel zin 
krijgt om te komen
 Kanalen: Gemeentelijk infoblad, website, social 

media, pers, banners, flyers, …
 Zorg voor degelijke signalisatie
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• Belangrijke stappen
9. Evaluatie

• Leren van je korte keten activiteit
• De strijd is gestreden, nu nog het succes van je 

activiteit evalueren
• Hoe goed was je korte keten activiteit nu écht, als je 

er de doelstellingen naast legt die je helemaal in het 
begin had vooropgesteld?

• Lessons learned in Blankenberge:
 Te weinig communicatie (niet iedereen in de buurt/stad was op 

de hoogte)
 Te weinig communicatiemiddelen, signalisatie (bv. geen 

banners, …)
 Er niet op vertrouwen dat standhouders ook afkomen (dus 

enkele dagen vooraf best nog eens contacteren/navragen)
 Te weinig gedifferentieerd aanbod (verschillende aanbieders 

van aardbeien)
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WAARMEE?
Middelen + kostenplaatje
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• Middelen
 Tijds- en arbeidsintensief

• Het organiseren van en als producent/standhouder 
deelnemen aan een streekmarkt is tijds- en 
arbeidsintensief: er zijn mankracht en middelen 
nodig zowel van de kant van de organisator als van 
de producent/standhouder

 Vervoer, koeling, elektriciteit, water, stoelen, 
tafels, toilet, …
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Bedreigingen/zwaktes
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• Bedreigingen/zwaktes
 De productiekosten voor lokale, artisanale producten liggen 

hoog - Voor de kleine producenten en handelaars in de korte 
keten komen de exploderende prijzen hard aan: grondstoffen 
zijn duurder geworden

 De energiecrisis is een voedselcrisis geworden, prijzen 
voeding blijven stijgen ondanks dalende energieprijzen. De 
consument begint door de aanhoudende inflatie op zijn centen 
te letten. Consumenten kiezen opnieuw voor supermarkten 
met lage prijzen (huis- en budgetmerken)

 Blankenberge is geen landelijke gemeente. Er zijn weinig 
korte keten producenten in Blankenberge en omgeving (toch 
zijn er tal van landbouwbedrijven die aan hoeveverkoop doen)
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Communicatie
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• Communicatie
 Zie eerdere slides / Zie bijlagen

 Persbericht
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Resultaat & evaluatie
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• Succesfactoren, suggesties
 Creëer draagvlak voor korte keten bij producenten, 

standhouders en klanten (belang van sensibiliseren, focus op 
voordelen)

 Organiseer periodiek een korte ketenmarkt en maak vroeg op 
voorhand bekend wanneer de marktdagen plaatsvinden 
(zodat producten/standhouders zich tijdig kunnen 
organiseren)

 Start bescheiden, leer uit ervaringen en groei

 Zorg ervoor dat korte keten (activiteiten) tot het takenpakket 
van een personeelslid behoort (dus niet alleen ‘tussen de 
soep en de patatten’)
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• Succesfactoren, suggesties
 Samenwerking (intern met de stadsdiensten en extern met de 

standhouders) is nodig om de krachten en middelen te 
kunnen bundelen

 Zoek hefboomspelers: personen/handelaars die omwille van 
hun professionele of persoonlijke eigenheid autoriteit, 
maturiteit en credibiliteit uitstralen

 Succes hangt sterkt af van communicatiestrategie (flyers, 
banners, inzet gemeentekanalen (website, krant en social 
media...)... het publiek moet weten dat er iets te doen is, moet 
weten waar naartoe
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• Succesfactoren, suggesties
 Aangewezen om een korte ketenmarkt te organiseren in 

combinatie met andere publiekstrekkende activiteiten (zoals 
een fairtradeontbijt, kinderanimatie, (Uitkerke) kermis, …

 Ga allianties met andere spelers zoals bijvoorbeeld de horeca

 Maak er een smaakmarkt van: laat klanten proeven

 Ga actief op zoek naar nieuwe standhouders, goede relatie 
opbouwen met (potentiële) standhouders

 Maak een korte keten kaart (met aanduiding korte keten 
producten/producten, en maak die ook bekend!
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Week van de Korte Keten 
2023



107

• Week van de Korte Keten 2023
1. Hoeve- en streekproductenmarkt

2. Fairtradeontbijt

3. Faire Rond en Faire Wandeling
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Bijlagen
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• Bijlagen
 01-Conceptnota korte keten markt Blankenberge - v.0.1 

 01-Checklist opstart korte keten markt Blankenberge - v.0.1
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Contact
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Contact
Dienst Lokale Economie

J.F. Kennedyplein 1 – 8370 Blankenberge
middenstand@blankenberge.be

050 636 560

Kurt.penninck@blankenberge.be
0485 93 88 24

mailto:middenstand@blankenberge.be
mailto:Kurt.penninck@blankenberge.be
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Vragen?
Dank voor jullie aandacht!

Met dank aan Ilse en Isabelle 
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Lekker Lokaal Allemaal! 
fietsevenement
7 maart 2023, online

Clusterwerking Toerisme Grensleie
(Toerisme Wervik, Menen, Dadizele-Moorslede,
Ledegem & Wevelgem)
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Het concept
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Concreet
• Eendaags fietsevenement (10-18u)

• 12 deelnemende bedrijven                               
(mix van fruit- & groentetelers, wijngaarden, bio-boerderijen, zuivelhoeves, …)

• 5 steden/gemeenten
• Gratis deelname
• Online inschrijving (Covid!)

• Startschot voor fietszoektocht die hele 
zomer liep
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Wat te beleven?
• Bedrijfsbezoeken (begeleide tour of individueel parcours met infoborden)

• Degustaties (gratis)

• Pop-up bar (betalend)

• Beleving/animatie (bv. muziek, kinderanimatie, demo fietsparcours door 
aardbeienserre, bio-bodemtour, bloesemwandeling, vogelbestrijding met roofvogels, 
schaapscheren, zaadbommetjes maken, …)  

• Picknicks met streek- & KK-producten
(samenwerking met bestaande aanbieders: Knabbelkast, Picknickkast & Al’Pero)
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Samenwerking
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Partners
• Buurgemeenten
• Landbouwbedrijven
• Stedelijke diensten 

• Landbouw & Economie (inventaris landbouwbedrijven)

• Dienst Evenementen (aanlevering feestmateriaal)

• Aanbieders picknickpakketten
• Inagro (bruikleenmateriaal)

Taakverdeling
• Steden/gemeenten: coördinatie, promo, 

inschrijvingen/bevestiging & logistiek (feestmateriaal + picknicks)

• Landbouwbedrijven: programmatie/animatie + 
onthaal (evtl. kleine financiële ondersteuning door gemeente?)
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Belangrijkste stappen
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• Overleg met collega-gemeenten 
rond concept evenement (nov./dec.)

• Inventariseren + contacteren bedrijven       (jan.)

• Afstemmen programma (febr.)

• Uitwerking promotools (print & online) (maart)

• Klaarzetten website/webshop + start promo   (april)

• Praktische organisatie (april-mei)

• Uitsturen bevestiging met FNW-kaart (begin mei)

• Evenement (check-in picknick, bewegwijzering/signalisatie locaties, …) (15 mei)
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Middelen
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Lekker Lokaal Allemaal!
• Vormgeving & drukwerk € 850
• Animatie (max. € 125 tussenkomst/deelnemend bedrijf)

• Proevertjes (voor rekening van deelnemende bedrijven)

• Facebook € 200
• Taakverdeling tussen 5 collega’s binnen  

clusterwerking

Fietszoektocht (‘vergeten groenten’)

• Vormgeving & productie drukwerk 
+ vragenbordjes € 1.650

• Facebook €    200
• Prijzenpot (3 restobonnen & 2 streekproductenmanden) €    360
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Communicatie
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Promokanalen
• Gemeentelijke infobladen
• E-mailing
• Nieuwsbrief
• Sociale media (gratis + betalende campagne)

• Affiches via deelnemende landbouwbedrijven
• Persbericht/-voorstelling



Flyer 
A5 
3-luik



Artikel stadsinfomagazine
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Item in e-letter



Digitale bevestiging deelname (pdf)
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Bordjes fietszoektocht
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Formulier fietszoektocht
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Resultaat
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• 569 deelnemers ingeschreven (in praktijk (véél) meer!)

• Héél positieve reacties, zowel van de deelnemende 
bedrijven als de deelnemers zelf. 

• Verwondering over het diverse KK-aanbod vlakbij.

• Inschrijving & tijdsblokken (Covid!) liggen moeilijk. 
Deelname is vaak impulsief en weersafhankelijk.
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Tips
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• Bouw stelselmatig jouw netwerk op.                  
Begin met kleinschalige initiatieven om het ijs te breken en kennis te maken.

• Werk samen met collega’s/stadsdiensten, 
buurgemeenten & private partners 
(+: kostendeling, groter bereik, taakverdeling, diverse skills, …)

• Maak mix van ééndagsevenement (vluchtig!) 

en langer lopende initiatieven

• Gratis + kindvriendelijk

• Degustaties!

• Gebruik het fietsknooppuntennetwerk
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Vragen?

info@100procentwest-vlaams.be
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