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Voorwoord
Beste leden en andere OAK sympathisanten,
Een nieuw academiejaar is alweer begonnen, de eerste lessen
zijn gevolgd, taken gemaakt, misschien viel er hier of daar al
een katertje te bespeuren,… maar ook de Oosterse Afrikaanse
Kring kwam opnieuw tot leven!
We gaven een rondleiding op de introductiedag voor de
eerstejaars, we verkochten 2 weken lang lidkaarten in de
kelder en we koppelden peters en meters aan hun kindjes
waarna we gezellig afsloten met een spelletje beerpong in de
Amber. Een week later vlogen cocktails de deur uit!
Voor het komende jaar staat er nog allerlei activiteiten op de
planning! We gaan naar optredens en de opera, organiseren
nog een etentje, een heuse kerstkringavond in de Amber in
december,… Zet maar alvast donderdag 16 november een
groot OAKruis in jullie agenda! Dan gaat immers onze
OAKantus door in de canard bizar! (cantus joepie hiep hoi!)
Leden die zich graag willen laten “dopen” kunnen contact
opnemen met onze temmer Laura Schuyesmans.
Verder is de OAK ook altijd bereikbaar voor vragen, suggesties,
opmerkingen, klachten,... op het e-mailadres
oak.blandijn@gmail.com , of zijn jullie zeker welkom op onze
permanentie in de kelder van de Blandijn.

Ik hoop jullie allemaal snel te mogen verwelkomen op onze
activiteiten!
Groeten aan de familie!
Michel Meulemans
Praeses 2017-2018

Praesidiumvoorstelling
Bij het begin van dit nieuwe academiejaar is het al hoog tijd
om kennis te maken met het nieuwe praesidium van onze
studentenkring. Enkele vertrouwde gezichten blijven, maar er
zijn ook enkele nieuwe leden gerekruteerd. Aarzel zeker niet
om ons op facebook toe te voegen samen met de OAK pagina!

PRAESES – Michel Meulemans (25)
Hallo, mijn naam is Michel. Ik heb al enkele
jaren ervaring met studeren en het daaraan
gekoppelde studentenleven. Nadat ik met
een portie creatief boekhouden de OAK
terug financieel gezond heb gemaakt als
Penning, werd ik vorig jaar verkozen als
Praeses van de OAK.

Jammer genoeg heeft mijn opvolger het leiderschap van deze
fantastische kring naast zich moeten neerleggen. Daarom
hebben we besloten dat ik opnieuw deze functie kon
opnemen. Naast het studeren is ontspanning zeer belangrijk
en ga ik al eens op café, vooral in de Amber kan je me
terugvinden. Ook neem ik graag al eens deel aan een cantus.

PENNING – Jan Copejans (20)
Dag liefste leden! Ik zal als penningmeester
er voor proberen zorgen dat onze
activiteiten en financiën (bah) in nóg
betere banen worden geleid! Indien
uitstelgedrag en series kijken niet als
geloofwaardige hobby aanvaard worden,
durf ik ook wel eens te genieten van een hapje te koken of een
kraai te slaan met een steen (voor het laatste te verstaan
wacht je best even tot je eerste lessen Klassiek Chinees).

VICE & FEEST – Laura Laura Schuyesmans (22)
Djambo, ik ben Laura Schuyesmans. Ik
studeer Afrikaanse Talen en Culturen. Je
kent ze wel , die talen uit de
Leeuwenkoning. De meesten kennen mij
als iemand die bezeten is door de
reismicrobe en ook graag eens de

bloemetjes buiten zet in Gent of Torhout. In Torhout heb ik 2
jaar geleden een studentenclub, Athnikè, opgericht.
De passie waarmee ik Athnikè heb opgericht, wil ik nu volledig
op de OAK richten. Voor reistips, een goeie babbel, heerlijke
rumcola's en bovenal vele feestjes kan je bij mij terecht.

SECRETARIS – Sarah Vuylsteke (21)
Dag lieve OAK’ers! Mijn naam is Sarah en ik
ben dit jaar opnieuw (jullie zullen me wel al
beu zijn) jullie secretaris. Cultuur vult mijn
dagen, en verder ben ik een beetje
geobsedeerd door musicals en verslijt ik
mijn weekends in repetieruimtes en
danszalen. Daarnaast ga k nog girn ne kji een bhintje smittn en
kan je me nog wel eens ergens met mijn booty zien shaken!
Mijn tweede passie, naast cultuur, zijn logischerwijs de
Oosterse Talen en Culturen. Ik heb intussen mijn master
Sinologie afgewerkt en begin aan een iets nieuw. Ik start aan
de master Conflict & development bij pol en soc maar met
regiostudie op zuid-oost azie blijf ik dus in thema. Ik beloof
plechtig dat we er met samen met de OAK een topjaar van
maken!

CULTUUR – Tseu Ying Tang (21)
Gegroet! Mijn naam is Tseu Ying, of Cui 翠
(‘tswiy’) voor de sinologen. Ik ben dit jaar
jullie cultuur. Ik ga voor jullie via Cultour de
beste tickets proberen scoren! Hierdoor
kunnen jullie aan super voordelig naar
allerlei voorstellingen. Hiernaast
organiseer ik ook etentjes en culturele avonden. Verder werk
ik als werkstudent in de LKKR in Gent, waar onze leden soms
wel eens een koffietje kunnen krijgen bij mij.

P.R. – Lize Geloen (20)
Hoi, ik ben Lize maar iedereen zegt
eigenlijk Meloen. Ik ben geboren op 7 mei
1997 en heb een broer die twee jaar
jonger is. Ik woon in Brugge en studeer in
Gent (lerarenopleiding Engels - PO).
Mensen omschrijven mij met de
woorden: sociaal, vriendelijk, verward, soms wat simpel,
behulpzaam, vrolijk en enthousiast. In mijn vrije tijd drink ik al
eens een pintje of een glas wijn. Ik luister heel graag naar
muziek en zingen doe ik ook graag (ook al kan ik dat helemaal
niet!). Aarzel zeker niet om me aan te spreken als je met een
vraag zit, of gewoon eens een babbel nodig hebt.

WEB - Ruben D'haeyere (20)
Gegroet, Arabindohebrajapafrikanezen! Mijn
naam is Ruben/Mast/Ruubje en dit jaar sta ik in
voor alles wat met 'web' te maken heeft. Erg
veel zul je mij tijdens het eerste semester helaas
niet zien, aangezien ik op Erasmus ben in
Valencia. Even een korte samenvatting van
mezelf: ik vind bier, geiten(kaas), bier, frietjes, bier,
middeleeuwse gebouwen, cantussen, talen, bier en eten leuk.
Ik zit momenteel in m'n derde jaar Toegepaste Taalkunde
(Engels-Spaans). Wanneer m'n geld op is en m'n kleren
gewassen moeten worden, vind je me terug in Heule, maar
tijdens de week zit ik normaal gezien in Gent. Tot in de
Orientali of op café!

STUDIE - Cato Franqui (19) & Nienke de Jong (19)

Hallo, wij zijn Nienke & Cato. Wij zijn de (enige) tweedejaartjes
Indologie. Dit jaar zullen wij klaar staan om antwoord te geven
op al jullie vragen in verband met jullie studie ( of ook andere
vragen natuurlijk). Aarzel dus zeker niet om een berichtje te
sturen.

REIS – Jeroen De Proft (21)
Ik ben Jeroen, mijn vrienden noemen me
wel eens lelijken toep, lelijke vogel,
bullenbak, dweizn, lelijkaard, lelijke zak,
omhooggefloepten douche, bloten,
platvoet, onnozelen, lelijke stront, muttn,
zwaszjen, zjoebe kak, lelijken taas, lelijken
toepie, morko, lelijk naaimachien, bendan, lelijke rat, kutwijf,
lelijk kutratwijf, Kutkind, stomme viool, kleine kraaievis, dikke
doefdoos, kleine snoodaardslang, pennerat, klootviool of
klootvink. Ik word het liefste aangesproken met "Jeroen", al
vind ik persoonlijk dat stomme viool ook wel door de beugel
kan. Wacht! Voeg er nog aan toe: "Ohja, en mijn
lievelingsgerecht is rode kool."

SCRIPTOR & SPORT - Arthur T'Kindt (23)
Hallo, ik ben Arthur. Met mijn
schrijverstalent van den Aldi en mijn
diploma professioneel pinten tillen ben ik
zowat jullie persoonlijke hofnar die voor
de nodige portie entertainment garant
zal staan. Hoe ga ik dat doen? Door leuke
sportactiviteiten te organiseren en van tijd tot tijd een literair
meesterwerkje naar jullie hoofd te smijten, Kalima genaamd.
Ik zie jullie wel op een van onze activiteiten! Nou tot hoors!

Reisverslag Malaga
De leukste herinnering die ik overhoud aan mijn jaar als
reispraeses van de OAK, moet wel de reis naar Malaga zijn!
Hoewel ik de hele reis fantastisch vond, van begin tot einde,
zal ik toch een hoogtepunt uitkiezen om met jullie te delen:
het bezoek aan het Alhambra!
We bezochten het middeleeuws
paleis van de Moorse heersers
met de volledige groep, en ik
moet zeggen dat het waarlijk
prachtig was: de tuinen, de
islamitische kunst, de uitvoerige
muurdecoraties en waterpartijen lieten ons in oosterse sferen
verkeren. Voeg bij deze architecturale pracht de groep
topmensen die mee waren op reis, en je maakt herinneringen
om nooit meer te vergeten.

Naast die geweldige dag in het Alhambra houd ik ook andere
herinneringen over aan de OAK-reis: de mooie avond op het
strand, het bezoek aan Cordoba, de aapjes bovenop de rots
van Gibraltar, ... Stuk voor stuk pareltjes van herinneringen!
Maar uiteindelijk staat of valt een reis met het reisgezelschap.
Daarom wil ik net hen bedanken. Zij maakten de reis tot een
onvergetelijk avontuur!
Bedankt!
Jullie reispraeses,
Jeroen

Survivalguide Blandijn (Campus Boekentoren is
nog altijd geen begrip voor mij)
Welgekomen eerstejaarsstudent!
Je komt aan op de mooiste universitaire faculteit van het land:
Letteren en Wijsbegeerte. Jeetje, wat een groot gebouw! Wat
een doolhof lijken al die gangen wel! Je geraakt nauwelijks aan
je lessenrooster uit en je staat toch wel een paar minuten te
wachten met angstzweet op je voorhoofd voor een lokaal
omdat je niet weet of je wel juist bent. Misschien was er wel
een lokaalwijziging en heb jij door een vergissing als enige de
mail van de prof niet gehad? Je hart slaat sneller dan het
toerental van een F1-racewagen, maar dan opeens komt er
toch een medestudiegenoot aan. Hij fronst wat, draait
verlegen eerst een tweetal keer heen en weer maar vraagt je
dan toch of jij ook dat ene van die ene rare kwast hebt. Oef,
een lotgenoot! De dag begint er al beter uit te zien.
De les is niet helemaal wat je ervan verwacht had. Je beseft
dat je maar beter meteen al je illusies waarmee je hier op je
eerste dag bent afgezet kan laten varen. Opeens sta je weer
buiten, het is middag. Het is koud buiten, maar het regent
niet. Dit valt best mee denk je. Voorzichtig tover je een
glimlach op je gezicht. Opeens word je uit je dagdroom
gehaald door een heel indringend geluid, dat van je knorrende
maag. Je schraapt wat in je broekzak en vindt dan daar toch

wel een euro een 6-7 bijeen. Maar waar kan je zoal naar toe?
Beste lezer, hier volgen enkele tips voor een snelle en
goedkope maaltijd tussen de lesblokken door. Geen paniek, er
komt ook nog een editie waarin staat wat de beste cafés zijn
om te zitten terwijl je je lessen skipt, maar het is nog wat te
vroeg op het jaar om daar al aan te denken.
De Brug
Simpelweg een snelle, eenvoudige
en goedkope oplossing als je snel
je maag wilt vullen. Alles is er
goedkoop en eigenlijk best nog
wel lekker. Je kan er alle dagen
frieten krijgen, de spaghetti wordt
bedolven onder een berg kaas en er zijn altijd vegetarische
alternatieven voor de hipsters onder ons. Vergeet jouw
studentenkaart niet!
’t Hoogtepunt
Heb je zin in een kloef van een belegd broodje? Spring dan
snel even hier binnen bij Peggy. Heel goedkoop en heel lekker
(ik heb het over de broodjes he!
Nvdr.) Je kan er ook op je gemakje
binnen zitten op te eten en het
bevindt zich op minder dan een
steenworp van de Blandijn

Buzzy snacks/bunch/express
Buzzy heeft maar liefst 3 filialen rond de hoeken van de
Blandijn staan waar je tal van lekkers kan halen om te eten. De
Buzzy Bunch en Buzzy Express behoren tot de beste frituren
van Gent in mijn bescheiden opinie. De Bunch Burger is een
ware aanrader voor iedereen die graag een goedkoop
alternatief zoekt voor de dure hamburgers van Paul’s
Boutique. En alleen al voor de onuitputtelijke vriendelijkheid
en positieve energie van uitbater
Dany zou je gaan. Wil je toch naar
de Buzzy, maar wil je het wat
gezonder doen? De Buzzy express
serveert geen frietjes maar lekkere
belegde broodjes.
Zo, hopelijk was dit een fijne eerste introductie met de
Blandijn. In de volgende editie van Kalima komen er meer
survivaltips.
Tot hoors!
Arthur T’Kindt
Scriptor 2017-2018

Studiegids
Hey hallo! Hier vinden jullie een survivalgids om dit eerste
jaar, en dan vooral de examens, te overleven. (Je denkt
misschien “Beginnen jullie daar nu al over te zagen??” Jaja!
Want voor je het weet zijn ze daar!) Dus we overlopen even
wat tips and tricks om de examenperiode zonder al te veel
(permanente) schade door te komen
-Historische kritiekWe zullen maar beginnen met de grootste verschrikking van
het eerste jaar, historische kritiek (TADADADAAAM!). Dit vak
is écht geen lachertje, maar ja, we moeten er allemaal
doorheen (en liefst in ene keer). Dusss… Hoe pakken we dat
aan? Om te beginnen mag je dit vak niet laten liggen. Begin er
tijdig aan, want het is belangrijk dat je door heel het boek
raakt. Tegen het einde van het semester zal je bij de VGK
(Vlaamse Geschiedkundige Kring) in de kelder een
“studentencursus” kunnen kopen. Dat is een bundel met
hulpmiddeltjes voor de algemene vakken. Schaf die zeker aan
want die is echt super handig, ik zou zelfs durven zeggen
noodzakelijk! Voor Historische kritiek vind je in deze
studentencursus een casuslijst. Het is belangrijk dat je elk van
deze casussen goed kunt uitleggen en kunt linken met de
cursus. En wees gewaarschuwd, hij kan echt élke casus
vragen! Zelfs de kleinste casusjes van amper vijf regels. Verder
is het belangrijk dat je elke naam die je in het boek tegen komt

(en dat zijn er véél) kunt linken met de juiste stroming of
theorie. Hiervoor zoek/maak je best een namenlijst.
-Wijsbegeerte –
Zoals de prof ook zelf aankondigt, is Het niet echt nodig om
voor het vak wijsbegeerte naar de les te gaan, maar het zijn
wel nog leuke lessen. Je moet goed zien dat je de juiste
theorie bij de juiste persoon kan plaatsen. Hij focust in de les
vooral op de eerste deel van het boek (dat is ook het
belangrijkste deel) maar let op dat je wel door het hele boek
moet geraken!
-Moderne literaturendit is eigenlijk gewoon een blokvak. Je moet nu eenmaal de
auteurslijst zo goed als uit je hoofd kennen (de stucu van de
VGK is hiervoor handig) en de kenmerken van elke stroming
kennen… Het is papegaaiwerk, maar het is nodig. Flashcards
maken van de verschillende stromingen kan ook wel helpen
om het beter te kunnen onthouden. En dan herhalen,
herhalen, herhalen,…
-TaalvakkenVoor de taalvakken is er maar 1 regel: het beste is dat je alles
goed bijhoudt van in het begin, zodat je tijdens de blok vooral
kan focussen op de algemene vakken.
VEEL SUCCES XXX, Nienke en Cato

Je UGentmail in je eigen inbox?
Vind je het vervelend om steeds zowel je ugent-inbox als je
gewone inbox te checken? Eigenlijk is dat niet nodig: je kunt je
ugent-mails gewoon doorsturen naar je eigen e-mailadres! Op
die manier hoef je niet steeds naar de webmail van Ugent te
surfen! Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, het is heel eenvoudig:
- Ga naar http://webmail.ugent.be en
log in
- Ga naar “Filters” in de linkerkolom en
ga naar “doorsturen”
- Voer daar in het invoervak je eigen emailadres in. Nu zullen al je Ugentmails
simpelweg naar het adres dat je net
invoerde worden doorgestuurd.
Vergeet de instellingen niet op te
slaan! Hierna hoef je nooit meer je
ugentinbox te bekijken!
Opmerking: controleer in de lijst van
regels of doorsturen effectief aanstaat
(groen vinkje). Is dat niet zo, klik dan
op het rode kruisje om deze te
activeren.
Met dank aan Sofie De Paepe, onze proscriptor!

Rubens Dolle Webcolumn
Gegroet, OAK’er. Ik heet je van harte welkom bij deze eerste
en waarschijnlijk ook laatste editie van ‘Rubens Dolle
Webcolumn’. Neem je computer, smartphone of baksteen van
Nokia bij de hand en let goed op. Je bent momenteel een tekst
aan het lezen die verspreid is via een verouderd medium, de
gedrukte tekst, maar als goed geïnformeerde student en
millennial ben je er ongetwijfeld van op de hoogte dat 2017
modernere mogelijkheden te bieden heeft. De OAK laat deze
digitale snufjes niet aan zich voorbijgaan.
Sinds haar oprichting in 1960 heeft deze kring gestreefd om
alle technologische nieuwtjes te bemachtigen. Zo slaagden
onze voorgangers er al in 1967 om een primitieve vorm van
Snapchat te ontwikkelen. Het technologische hoogstandje
heette ‘Schietkiekje’, een baanbrekend systeem dat met
behulp van eeuwenoude Aziatische technieken polaroidfoto’s
met de Afrikaanse post verzond. Toen duurde het gemiddeld
slechts vijftien dagen voor je foto de ander bereikte!
Vandaag de dag gaat dat zelfs nog rapper. Nu de OAK
overgeschakeld is op het moderne systeem kun je dag en
nacht op de hoogte blijven van haar activiteiten. Ook de
occasionele gênante foto wanneer een OAK’er dronken is, zul
je op deze manier kunnen vinden. Door de
Arabindohebrajapafrikanees hieronder met de app te
scannen, voeg je de OAK toe. Als dat niet lukt, doordat je gsm
bijvoorbeeld te brak is, kun je ook gewoon zoeken naar

‘oakgent’. Gelukt? Dan gaan we over naar het volgende
sociale medium.

In een wereld waarin Donald Trumps levenswijsheden van 140
tekens door miljoenen mensen gelezen worden, kan de OAK
niet anders dan volgen. Heb je behoefte aan wat van
Confucius’ wijsheid of gewoon zin in een leuk weetje nu en
dan? Volg ons dan zeker op Twitter. Door ‘@OAKGent’ in te
tikken, zul je ons vinden. Voor elkaar gekregen? Op naar het
volgende medium dan.

Zeggen je vrienden soms wel eens dat je een
Instagramsletje/aandachtshoer bent? Geen probleem voor
ons. De OAK velt geen oordeel. Meer zelfs, af en toe plaatsen
we zelf een foto op Instagram. Op aanvraag werken we met
het like-voor-likesysteem. In ruil voor een like op een van onze

foto’s, mag je dan een like van ons verwachten op die ene
marginale fitnessfoto of die selfie waarop je met een veel te
diepe decolleté voor de spiegel poseert. Tik even
‘oosterse_afrikaanse_kring’ in en dan vind je ons zo terug.
Door ons te volgen zul je geregeld foto’s zien opduiken van de
voorbije activiteiten, uiteraard altijd van een paar hippe
hashtags vergezeld. #Gent #OAK #basicwhitegirl
Zit je met een prangende vraag? Een leuk verhaal dat je kwijt
wilt? Je vraagt je af hoe dat walgelijke Chinese drankje heet?
Twijfel er dan niet aan om je postduif te sturen naar
oak.blandijn@gmail.com. Het kan ook nog gemakkelijker: sluit
je aan bij de Facebookgroep ‘OAK’
(https://www.facebook.com/groups/OAKGent/) en blijf zo op
de hoogte van alle activiteiten, lesgerelateerde berichten en
eventuele vacatures. Een vind-ik-leukje op onze
Facebookpagina ‘Oosterse Afrikaanse Kring’ appreciëren we
ook altijd. Zorg er wel voor dat je niet per ongeluk belandt bij
‘Oak Gent’, een restaurant dat het uitstekend doet op
TripAdvisor, maar niets met ons te maken heeft. Voor een
culinaire ervaring raden wij de gedroogde worstjes van de
Amber aan of de pad thai van de Orientali, maar dat hoort in
een andere rubriek thuis.
Tot de volgende keer met meer webnieuws!
Ruben D’haeyere
Web 2017-2018

Hot spots Gent
Je bent nieuw in Gent en zoekt nog een gezellige plek om
koffie te drinken? Je studeert al enkele jaren in deze prachtige
studentenstad maar je hebt nog steeds geen place-to-go om
overheerlijke thee of koffie te drinken? Dan heb jij het juiste
boekje in je handen. Scheur deze pagina uit en kader ‘m in,
want hier komen de beste koffie- en theehuizen van Gent
even opgesomd speciaal voor jou!
Julie’s House – Kraanlei 13
Wie houdt van knusse plekjes, lekkere koffie of thee en
overheerlijke mouilleux, cupcakes of kaastaart is hier aan het
juiste adres. Dit gezellige zaakje heeft een ruim aanbod warme
drankjes en een nog ruimer aanbod zoete versnaperingen. Het
is bovendien heel erg gezellig zitten buiten op het terrasje.

Mayana – Sint-Pietersnieuwstraat 99
Ik heb goed nieuws voor de chocoladefreaks onder jullie, dit is
de beste chocoladebar in Gent en omstreken én ze is vlak om
de hoek van de Blandijn. Hier kan je thee krijgen (met

chocolade), koffie, chocolademelk
en lekkere ijsjes of
chocoladefondue met fruit. Sla je
middageten maar al over want
hier rol je de deur uit na een
heerlijk tussendoortje.
Pro tip: Ijscoupe Charly

Caffé Rosario – Emile Braunplein 11
Koffie is lekker, chocolademelk is ook
lekker, koffie met slagroom en een
donut (ja, een volledige donut)
erbovenop is zeer lekker. Klink dat
goed? Ja? Dan moet je hier zeker
eens langskomen. Ze hebben een
ruim aanbod aan speciale dranken en
comfortabele zeteltjes waar je
urenlang in kan vertoeven.

Simon Lévelt – Kleine Vismarkt 5
Heb je eigenlijk helemaal geen tijd of geld om naar tea-rooms
te gaan? Geen probleem, dan kan je gewoon zelf naar de
winkel om verse koffie of thee. Simon Lévelt he eft een enorm
aanbod aan verse thee (Golden Fruit is een echte aanrader!).

Je kan er zelfs speciale theekopjes kopen waar je verse thee in
kan zetten.

Omdat aan alle mooie verhaaltjes een eind moet komen, sluit
ik hier
helaas ook alweer af. Om jullie een beetje troost te bieden,
heb ik nog een mooie quote voor jullie uitgekozen. Hopelijk
testen jullie (een van) deze zaakjes uit en vinden jullie er net
hetzelfde van als ik. Heel veel succes met jullie studies en
hopelijk tot op een van onze activiteiten!

Liefs Lize

Voordelen van een lidkaart
Als je een lidkaart hebt aangekocht bij ons dit jaar, dan heb jij
geluk. Dit jaar werken we samen met ISIC, deze
studentenkaart heeft enorm veel voordelen in binnen- en
buitenland. Hieronder even een kort overzichtje waar je
korting krijgt op vertoon van je lidkaart:
✓ Copyland Gent – All Printing Services
✓ Zest Juices: 10% korting
✓ S.M.A.K., MSK, STAM, De wereld van kina en tal van
andere musea
✓ Rederij Dewaele (bootjes in Gent): €0,50 korting
✓ McDonalds
✓ Hostelworld: ga je op reis en wil je in een hostel
overnachten? Boek van via Hostelworld,
reservatiekosten zijn gratis met je ISIC-studentenkaart.
✓ Hard Rock Café: een speciaal ISIC-studentenmenu
✓ Op de website van Microsoft DreamSpark kan je gratis
software downloaden
✓ Korting op je boeken in Standaard Boekhandel
Dit zijn enkele van de voordelen, surf naar www.isic.be om alle
andere voordelen te ontdekken.

Spelletjeshoekje
Breng Michel naar de Amber!

Sponsors

