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Beste vroegere, huidige, of toekomstige redder/redster van de Voorkempen,
Zoals jullie ongetwijfeld intussen al vernomen hebben, staat ‘uw’ Red de Voorkempen voor een hoop
nieuwe uitdagingen.
Red de Voorkempen wordt veelvuldig ‘gesolliciteerd’ door plaatselijke actiegroepen, om ondersteuning
bij hun plaatselijke acties. Een bewijs dat onze vereniging een goede naam heeft in de Voorkempen.
Ook de overheid nodigt onze vereniging regelmatig uit voor overleg (bv in het kader van het Regionaal
Landschap De Voorkempen, het ondertunnelen van de R11, het project ‘versnellen van
infrastructuurwerken’, Ruimte voor Morgen (het toekomstige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen),…).
Dit is compleet nieuw! Herinner je het Oosterweeldébacle!
Dat wil niet zeggen dat wij klakkeloos de overheid zullen achternalopen, uit dank voor de ‘erkenning’.
Wij zijn een actiegroep, en we zullen dat ook blijven.
Maar de uitnodiging, om betrokken te worden in de uitbouw van een proces, waarin méér, en, vooral,
véél vroeger, kans geboden wordt aan ‘de burger’ om mee te denken, en bezwaren te uiten, lijkt ons
een kans die we niet mogen laten voorbijgaan. Een kans met (berekende?) risico’s, dat wel.
En daarom wordt het tijd om naar de toekomst te kijken, om onze werking eens kritisch te bekijken,
om ervoor te zorgen dat we ‘de Voorkempen kunnen blijven redden’.
Op ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011 doen wij beroep op u allen, om mee te denken
over de toekomst van onze vereniging.
Om 12.30 uur komen we samen in het kasteel van Zoersel (gemeentehuis Zoersel is :
Kasteeldreef 55 2980 Halle Zoersel) (Middagmaal is niet voorzien!)
Het wordt zeker een plezante namiddag, maar we gaan ook hard werken, tot zowat 18.00
uur.
Daarna kan je een broodje eten, en is er ook wijn voorzien, en tijd om nog wat bij te
praten, bijkomende afspraken te maken, of gewoon wat gezellig bij mekaar zitten, en
wilde herinneringen op te halen, of even wilde plannen te maken…
De zaal werd besteld tot 22.00 uur, maar de omgeving biedt ook nog mogelijkheden…
Wij zouden dan ook graag hebben dat jullie zo snel mogelijk inschrijven bij
paul.lermytte@reddevoorkempen.be , en dit ten laatste op 04/09/2011.
Een halve dag is niet zó heel lang. Daarom zouden we jullie willen vragen om volgende zaken al voor
te bereiden:
1. Lees ons laatste tijdschrift, en ga eens kijken op onze nieuwe webstek
www.reddevoorkempen.be, om te zien waar we momenteel mee bezig zijn.
2. Wat vinden jullie goed aan Red de Voorkempen?
3. Wat vinden jullie slecht of minder goed?

4. Welke kansen denken jullie dat Red de Voorkempen in de nabije toekomst krijgt?
5. Wat zijn de gevaren/risico’s die we lopen of kunnen lopen.
6. Noem een succes van Red de Voorkempen, en probeer te achterhalen wat er nu juist
allemaal voor gezorgd heeft dat het een succes wérd.
7. Hoe wil je dat Red De Voorkempen eruit zal zien binnen twee jaar? En in 2021?
8. Welke acties vind je, dat er nù moeten worden opgestart? En welke in de nabije toekomst?
9. In hoeverre wil jij je engageren om de werking van Red de Voorkempen te vergemakkelijken?
Je hoeft de resultaten van je grijzehersencellenwerk niet door te sturen. Hou het wel bij, en breng het
mee op 10/09.
Kan je die dag niet komen, stuur het dan wél door, dan kunnen wij er al mee verder. Ook jij telt mee in
Red de Voorkempen!
Broodjes voor ’s avonds kunnen besteld (en afgerekend) worden bij aankomst.
Ik hoop dat jullie allemaal tijd willen en kunnen vrijmaken om met oude en nieuwe vrijbuiters onze
toekomst voor te bereiden.
Red de Voorkempen rekent op jullie.
Groetjes
Voor Red de Voorkempen
Paul LERMYTTE

Filip HELSSEN

Alle Leden krijgen nog een persoonlijke Brief /uitnodiging
 denk aan het milieu voor je dit afdrukt
Hoogachtend en groeten,
secretaris vzw Red de Voorkempen
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