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Voorwoord
Oosterweel
De LANGE WAPPER heeft in het zand moeten bijten; het worden
tunnels om de kleine ring (R1) rond te maken.
Zelden heeft een bouwwerk zoveel emoties losgeweekt en zelden is
er rond een brug zoveel politiek gehakketak geweest als rond dit
dossier.
Een waar staat RED DE VOORKEMPEN?
Reeds in 1976 werden 12.000 handtekeningen verzameld tegen de
aanleg van de toen geplande GROTE RING (dwars door de
Voorkempen).
Tijdens het openbaar onderzoek rond het Structuurplan Vlaanderen
werd dat nog eens dunnetjes overgedaan toen niet minder dan
15.000 mensen een bezwaarschrift ondertekenden tegen nogmaals
de Grote Ring, en dan voornamelijk het stuk tussen het klaverblad te
Merksem en het rond punt te Wommelgem (A102), met als
alternatief: maak de KLEINE RING rond (missing link).
De provinciegouverneur heeft toen een STATEN-GENERAAL
georganiseerd waarbij een aantal alternatieven voor het oplossen
van het Antwerpse verkeersprobleem werden onderzocht en waarbij
men tot de slotsom kwam dat inderdaad het sluiten van de kleine
ring (R1) de beste oplossing was. Alleen droomden toen een aantal
politici van een brug over de Schelde. Toen dat technisch niet
mogelijk bleek zonder de scheepvaart op de Schelde te hinderen,
heeft men de brug gewoon verplaatst naar het land! Het ontstaan
van de beruchte LANGE WAPPER!
In het referendum, met enorme inspanningen afgedwongen door de
Antwerpse actiegroepen Ademloos en StRaten-Generaal, heeft de
bevolking de Lange Wapper duidelijk afgeschoten.
De Vlaamse Regering heeft toen alles uit de kast moeten halen om
tot een politiek compromis te komen: de R1 wordt rond gemaakt bij
middel van tunnels.
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Eigenlijk komt dit overeen met het standpunt dat RED DE
VOORKEMPEN steeds verdedigd heeft: in deze regio kunnen geen
nieuwe autostrades worden aangelegd, de ruimte is op, enkel het
rondmaken van de kleine ring kan nog.
Het idee van de ondertunneling kwam ter sprake toen de
Rotterdamse professor Horvath, op verzoek van de Stad Antwerpen,
tot het besluit kwam dat een ondertunneling van de
Oosterweelverbinding zeer moeilijk was maar mogelijk. Er werd
echter nooit een specifiek plan van opgesteld en niet verder ernstig
onderzocht. Tot het nu blijkbaar wel kan.
Daarmee is echter de rust in de Voorkempen niet helemaal
weergekeerd: de A102 blijft nog gepland, we kunnen nog niet
dromen van een stadsrandbos op de reservatiestrook en wat gaat de
vertunneling van de krijgsbaan (Wommelgem) tot gevolg hebben?
Maar intussen is de knoop in een moeilijk mobiliteitsdossier wel
(eindelijk) doorgehakt!

Jef Rombouts
Voorzitter
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Ondergronds
Op 8 november 2010 werd de nieuwe werkgroep “ONDERGRONDS
2010” opgericht.
Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden van ondergronds
autoverkeer in Antwerpen en de Rand.
Ze wil de werkelijke kosten - ook op het gebied van gezondheid - in
kaart brengen van het wel of niet overkappen of ondertunnelen (met
luchtzuivering) van autowegen.
In een eerste stadium focust de groep zich op de R11 en A102.
Voor dit doel zoekt Ondergronds 2010 niet alleen medewerkers uit
bewoners- en actiegroepen langs bijvoorbeeld de R11 en A102, de
Ring en de E313, maar ook specialisten, politici en ambtenaren die
zich hierbij betrokken voelen. Het gaat zowel om mensen die willen
meewerken als lid als om personen en organisaties die bereid zijn
gegevens te leveren over bestaande plannen en onderzoeken in
binnen- en buitenland, bijvoorbeeld over de uitstoot van fijnstof aan
tunnelmonden, tunneltechnologie, en de (meer)kosten en inkomsten
van de verschillende opties.
Ons lid Fernand Jacobs zal Red de Voorkempen vertegenwoordigen
in deze werkgroep.
De contactpersoon van de werkgroep is Lous Wijn (03-366.22.97).
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Reuzecartoons langs tracé A102
De gemeenten Schoten,
Wijnegem en Wommelgem
en de Antwerpse districten
Merksem en Deurne werken
samen
inzake
het
Oosterweeldossier.
Om de aandacht te vestigen
op de leefbaarheid van de
dorpskernen en het behoud
van de natuur, werden grote
borden geplaatst langs de
reservatiestrook van een
gebeurlijk aan te leggen
nieuwe autostrade tussen
Merksem en Wommelgem,
door Schoten, Deurne en
Wijnegem, de zogenaamde
A102.
Als deze autostrade er toch zou komen, dan is deze voor de
betrokken districten en gemeenten enkel aanvaardbaar wanneer
deze volledig ondergronds wordt aangelegd bij middel van een
geboorde tunnel, zonder op- en afritten.
RED DE VOORKEMPEN heeft herhaaldelijk aangedrongen op zulke
samenwerking en heeft daaromtrent ook verschillende kontakten
gelegd.
Onze vereniging steunt dan ook volledig dit initiatief.
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Het Vlaamse landschap biedt geen
ruimte voor biodiversiteit
Overheidsdiensten schetsen een bijzonder mager beeld
Het regent studiedagen over de bedreigde biodiversiteit. Eéntje
daarvan, gevoed met bijzonder concrete en herkenbare gegevens,
werd georganiseerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO).
Alle habitats (Europees beschermde gebieden) in Vlaanderen scoren
slecht inzake biodiversiteit. Veel terreinen met een hoge
natuurwaarde zijn niet beschermd. De natuurwaarden gaan nog
steeds achteruit omdat er te weinig ruimte is voor natuur en omdat
de budgetten te beperkt zijn.
De Europese doelstelling als zou de achteruitgang inzake de
biodiversiteit in Europa tegen 2010 gestopt moeten zijn, werd
hoegenaamd niet gehaald. Daarom maken ze nu van 2010 het
startjaar voor de acties op terrein voor de komende jaren.
Mager
Dirk VAN DEN BUSSCHE die zich bij de provincie bezighoudt met
natuur en landschap, wees op het project Natuur 2000 dat een
netwerk van natuurgebieden wil oprichten over heel Europa.
Beekvalleien hebben daarbij de prioriteit. De afgelopen tientallen
jaren was er weinig aandacht voor landschapszorg, maar dat keert.
Paul
STRYCKERS
van
het
Centrum
voor
Natuurbeschermingseducatie wees erop dat slechts 2,5 % van het
Vlaamse grondgebied bestaat uit natuurgebieden. Het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN) engageerde zich destijds voor een totaal
van 125.000 ha. natuurgebied, waarvan er in de praktijk intussen
slechts 87.000 ha. werd gerealiseerd. De destijds beloofde
natuurrichtplannen
komen
er
niet.
Het
Integraal
Natuurondersteunend Netwerk (IVON) zou daarenboven 150.000 ha.
aanduiden tegen 2003, maar daar is al evenmin iets van
gerealiseerd. Het IVON haalt vandaag slechts zowat 700 ha. En de
Ramsargebieden, die toevlucht moeten bieden voor watervogels, zijn
juridisch niet onderbouwd.
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Onsamenhangend
Erik GRIETENS van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) tekende het
beeld van Vlaanderen : 6.000 km. lintbebouwing, het dichtste
wegennet van Europa, veel verspreide bebouwing en een
onsamenhangend stedenbouwkundig patroon. Veel open ruimte vind
je in Vlaanderen niet (meer) : 1/4de van onze oppervlakte is
bebouwd. 3/4de onbebouwde ruimte is op zich niet slecht, maar die
open ruimte is bijzonder versnipperd.
Dan kwam het INBO zelf met zijn cijfers. De leefgebieden voor flora
en fauna in Vlaanderen zijn klein en liggen her en der verspreid. Het
creëren van grotere, samenhangende gebieden vormt echt een
noodzaak. Eén soort op vier is bedreigd.
In ’97 werd een Ruimtelijk Structuurplan-Vlaanderen opgesteld.
Vandaag treedt een enorme achterstand op inzake de doelstellingen
die toen werden besloten. Van de doelstellingen inzake de
natuurverbindingen bijvoorbeeld werd slechts 1 tot 1,5 %
gerealiseerd. De verstening van Vlaanderen zal blijven toenemen :
tegen 2030 zal nog eens 5 tot 6 % van het grondgebied versteend
zijn : 50 tot 60.000 ha. extra-bebouwing. De versnippering van de
natuurgebieden zal daardoor nog sterk toenemen.
ACKERMANS is terug
Er is nu een herziening gerealiseerd van dat ruimtelijk structuurplan
dat geldt voor de komende 5 jaar. Hierbij zullen de bedrijven verder
uitwaaieren in plaats van de bedrijventerreinen te bundelen : er
werden immers een aantal nieuwe economische knooppunten
vastgelegd, middenin de open ruimte. Een tweede herziening volgt
later.
De Codex inzake de Ruimtelijke Ordening biedt allerlei extraachterpoortjes. Zo zal de lintbebouwing verder uitbreiding nemen
omdat ze mag aansluiten bij de bestaande bebouwing : de fameuze
(en desastreuze) opvulregel van de toenmalige minister voor
Ruimtelijke Ordening ACKERMANS van zoveel jaren geleden komt
dus terug.
De planning is dikwijls in orde, maar het vergunningenbeleid wordt
een pak soepeler als gevolg van de dreiging tot het betalen van
planschade door de overheid, wat in de praktijk een reeks extraverkavelingen betekent. In feite zou er een evenwicht moeten zijn
tussen planbaten en planschade, zodat de overheid met die
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planbaten een fonds zou kunnen oprichten om onder meer de
lintbebouwing tegen te gaan.
Het mag dus meteen duidelijk zijn dat de basis voor een betere
biodiversiteit in Vlaanderen : een degelijk ruimtelijk beleid, niet
aanwezig is : gisteren niet en morgen niet. Met Europa of zonder.

Paul Staes
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Bezoek Kamp C
Onze vereniging bracht op zaterdag 16 oktober 2010 een interessant
bezoek aan het provinciaal domein KAMP C te Westerlo.
De basis van het domein
is
een
laagenergie
bedrijvencentrum.
Dit
bedrijvencentrum
is
volledig
gebouwd
volgens de moderne
principes van duurzaam
bouwen en hernieuwbare
energie. Ondernemers in
de
sector
duurzaam
bouwen
en
wonen
kunnen in De Basis
kantoorruimte huren.
Kamp C is eveneens een provinciaal informatiecentrum over
duurzaam bouwen en hernieuwbare energie. Particuliere
(ver)bouwers kunnen hier terecht voor een bezoek aan de expo
duurzaam bouwen en wonen, voor infosessies en workshops of voor
individueel en planadvies.
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De doelstelling van de infozone van Kamp C is het bieden van
objectieve informatie over duurzaam bouwen en wonen aan de
particuliere en professionele bouwer. Het infocentrum is een
toonbeeld van een duurzaam gebouw en omvat een permanente
expo en uitgebreide bibliotheek.
In de infotheek kunnen bezoekers advies op maat krijgen of een
controle laten uitvoeren op de bouwplannen bij één van onze
experts. Ook de bio-ecologische demonstratiewoning Casana
behoort tot de infozone.
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Er wordt (voorlopig) niet gebouwd in
De Zetten
Het plan dat de bouw van 150 appartementen mogelijk zou
maken in bosgebied De Zetten aan de Wijnegemsteenweg, is
voorlopig van de baan. Oe gemeenteraad trekt het plan in na de
vele negatieve reacties en vraagt dat de Vlaamse overheid het
domein zou aankopen.
De Zetten, zo heet het 30 hectare grote bos in 's-Gravenwezel dat de
eigenaars, nazaten van baron van Havre, graag willen verkavelen.
Ze kregen daarvoor in 1982 groen licht van het toenmalige
gemeentebestuur en de intussen overleden burgemeester Karel
Borstlap (CD&V). Toen de gemeente geen haast maakte met het
dossier, stapte de familie van de baron naar de rechter. In 2000
besliste die dat de gemeente in actie moest komen en moest
meewerken om de verkaveling mogelijk te maken. Dat was het sein
voor het huidige gemeentebestuur om onderhandelingen aan te
knopen met de eigenaars. Schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk
Roo-sen (Open VLD) was eenjaar geleden wat trots dat hij de gemeenteraad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kon presenteren
waardoor slechts de helft van De Zetten zou worden volgebouwd.
'We moesten iets doen want er hing de gemeente een gigantische
schadeclaim boven het hoofd. Daarmee zou de schade aan bos en
natuur beperkt blijven.'
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De reacties van de gecoro (gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening), Vlaamse en provinciale overheid op dit RUP
De Zetten waren bijzonder negatief. 'Met de unanieme nietaanvaarding van het RUP is het dossier voor de gemeente afgesloten', zegt schepen Dirk Roosen. 'We zullen nu voorstellen aan de
Vlaamse overheid om de 30 hectare bos- en natuurgebied aan te
kopen.' 'Natuurlijk is dit goed nieuws', reageert Sven Looyens, die
vlak tegen De Zetten woont. 'We zijn blij dat de hogere overheid
erkent dat de 150 geplande appartementen de draagbaarheid van dit
gebied ver overschrijden. Maar we ontkurken nog geen champagne.
We vermoeden dat de gemeente binnenkort opnieuw gaat praten
met de nazaten van van Havre en wie weet monden die gesprekken
dan niet uit in nieuwe verkavelingsplannen. We hopen dat de
opmaak van die plannen dit keer dan minstens in de openbaarheid
gebeurt, met inspraak van de inwoners van 's-Gravenwezel.'
Bron: Het Nieuwsblad 20 oktober 2010

De Zetten
RED DE VOORKEMPEN heeft steeds de buurtbewoners van het
grote bosgebied “DE ZETTEN” te ’s Gravenwezel ten volle gesteund,
ondermeer door het mee op touw zetten van ludieke acties en het
indienen van bezwaarschriften.
Het kan toch niet dat in Schilde opnieuw (zie Hof ter Linden,
grootschalige uitbreiding van skipiste Casablanca…) een mooi
natuurgebied moet sneuvelen voor een groots bouwproject
(minimaal 150 appartementen).
Vooral ons lid Filip Helssen is in dit dossier zeer actief geweest en
niet zonder resultaat! We blijven het dossier volgen en hopen dat dit
gebied van vernieling kan worden gevrijwaard.
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Primeur in luchtvaartgeschiedenis
Op 7 juli 2010 zorgde het prototype van een VLIEGTUIG OP
ZONNE-ENERGIE voor een primeur in de luchtvaartgeschiedenis:
een ononderbroken vlucht overdag en ’s nachts van 26 uur,
uitsluitend aangedreven door zonne-energie.

Zo evolueert het project verder in de richting van zijn ambitieuze
doelstelling: in 2012 een vlucht rond de wereld maken in een toestel
dat geen druppel fossiele brandstof verbruikt.
Het evenement met de “SOLAR IMPULSE” is te bekijken op video
via www.banking-on-green.com
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Campagne van FSC
Roept Belgen op een woud te redden
FSC, het gekende label voor hout en papier uit verantwoord
beheerde bossen, lanceerde op 20 september in België een nieuwe
campagne naar het grote publiek.

De campagnewebsite www.red-een-woud.be vertelt alles over het
FSC-label en nodigt bezoekers uit om mee te bouwen aan een
virtueel woud. Je kan er ook te weten komen waar je eigen FSCgelabeld hout of papier vandaan komt. Met deze campagne wil FSC
de Belgen op een ludieke manier sensibiliseren en informeren. Zij
die zich engageren maken zelfs kans op een avontuurlijke reis naar
Lapland!
Wil je als gemeente mee communiceren over de nieuwe FSC
campagne? Geef een seintje aan FSC België via info@fsc.be
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Blij dat ik nu leef… en jij?
De volgende keer als je je handen wast, en je vindt de temperatuur
van het water niet echt aangenaam, denk er dan eens aan hoe het
er ooit aan toeging... Hier volgen een aantal feiten uit de jaren 1500:
 De meeste mensen huwden in juni, omdat ze hun jaarlijks bad
namen in mei, en dus in juni nog redelijk fris roken. Tegen die
tijd begon men echter toch al lichtelijk te stinken, en dus droeg
de bruid een boeketje bloemen om haar lichaamsgeur te
verbergen. Daar komt dus het gebruik van dat ook vandaag
nog de bruid een bruidsboeket draagt.
 Een bad bestond uit een grote kuip die gevuld werd met heet
water. De heer des huizes genoot het privilege van het schone
water, daarna volgden de zoons en andere mannen die deel
uitmaakten van het huishouden, dan de vrouwen, en tenslotte
de kinderen. De baby's waren als laatsten aan de beurt.Tegen
dan was het water zo vuil dat je er makkelijk iemand in kon
kwijtraken...
Vandaar de uitdrukking "de baby met het
badwater weggooien".
 Huizen hadden in die tijd strooien daken, zonder houten
gebinte. Het was de enige plek waar de dieren zich warm
konden houden, en dus leefden de katten en kleinere dieren
(muizen, ongedierte) in het dak. Als het regende werd het daar
glibberig, en soms gleden de dieren uit en vielen van het dak.
Vandaar het Engelse gezegde "It's raining cats and dogs".
 Niets kon verhinderen dat er dingen in het huis vielen. Dit was
een echt probleem in de slaapkamer, waar ongedierte en
uitwerpselen je schone beddengoed konden bederven.
Daarom werden bedden voorzien van grote palen om een
laken over te hangen dat dan toch een beetje bescherming
bood. Zo is het gebruik van hemelbedden ontstaan.
 In die tijd kookte men in de keuken in een grote ketel die altijd
boven het vuur hing. Elke dag werd het vuur aangestoken, en
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werden er ingrediënten toegevoegd aan de ketel. Men at
meestal groenten, en weinig vlees. Men at deze stoofpot 's
avonds, en liet het overschot in de ketel. Dit werd dan 's
nachts koud, en 's anderendaags begon men gewoon
opnieuw. Zo zaten er in hun stoofpot vaak dingen die er al
heel lang inzaten...
 Wie geld had, kon zich tinnen borden veroorloven. Voedsel
met een hoge zuurtegraad zorgde er voor dat een beetje van
het lood in het voedsel terecht kwam, wat vaak tot een
loodvergiftiging en de dood leidde. Dit gebeurde het meest
met tomaten, waardoor tomaten de volgende +/- 400 jaar als
giftig werden beschouwd. Brood werd verdeeld volgens je
sociale status. Arbeiders kregen de aangebrande bodem van
het brood, het gezin at het middendeel op en gasten kregen
de bovenste, krokante korst.
 Men gebruikte loden bekers om bier of whisky te drinken. Die
combinatie zorgde er soms voor dat de drinker een aantal
dagen buiten westen was! Als de dronkaard dan bewusteloos
gevonden werd langs de straat, werd hij vaak gereed gemaakt
om begraven te worden. Hij werd een aantal dagen op de
keukentafel gelegd, en de familie at en dronk aan diezelfde
tafel, en wachtte af of hij nog wakker zou worden. Vandaar de
term…“doodswake”.
 Engeland is oud en klein, en de bevolking vond geen plaats
meer om de doden te begraven, dus werden er kisten
uitgegraven en de beenderen naar een beenderhuis
overgebracht, zodat ze de graven konden hergebruiken. Bij
het heropenen van deze kisten, ontdekten ze dat er bij 1 op 25
aan de binnenkant gekrabd was, en ze beseften dat ze
levenden hadden begraven. Van toen af werd er een touwtje
rond de pols van een lijk gebonden, dat omhoog leidde en
verbonden was met een belletje boven de grond. Iemand
moest dan heel de nacht op het kerkhof zitten om te horen of
de bel rinkelde. En zo werd er wel eens iemand "gered door
de bel" (saved by the bell).
Wie zei er ook alweer dat geschiedenis saai was...?
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Hoe gevaarlijk is draadloos?
Er is de laatste tijd heel wat te doen omtrent de mogelijke gevaren
voor onze gezondheid bij voortdurende blootstelling aan de straling
van ondermeer hoogspanningskabels, GSM-masten, mobiele
telefoons….
Alle wetenschappers staan blijkbaar niet op dezelfde lijn, maar als je
van iets niet heel zeker bent, kun je beter voorzichtig zijn.
De werkgroep “Beperk de Straling” hield begin oktober in de zaal
Forum te Schoten nog een uitvoerige uitzetting en gaf alleszins
reeds volgende aanbevelingen mee:
1. Je kan zelf je blootstelling laag houden door bewust om te
gaan met je GSM.
2. Bel waar mogelijk met een vaste telefoon in plaats van een
GSM.
3. Beperk gesprekken met een GSM tot enkele minuten per
gesprek.
4. Ontmoedig het gebruik van een GSM door kinderen.
5. Vermijd het gebruik van een GSM in bewegende voertuigen.
6. Vermijd het gebruik van een GSM wanneer je slechte
ontvangst hebt; het zendvermogen van het toestel is dan
immers krachtiger.
7. Gebruik een oortje zodat je de telefoon verder van je hoofd
kan houden.
8. Leg je GSM niet in stand-by bij de baby in de kinderwagen.
9. Schakel de GSM uit wanneer je hem niet gebruikt.
10. Vermijd het gebruik van je GSM tijdens het tanken.
11. Let bij aanschaf van een nieuwe GSM op de laagste SARwaarde.
12. Mensen met een pacemaker moeten hun GSM niet in hun
borstzakje of aan hun riem bewaren, maar liefst los van het
lichaam.
13. Laat uw kroost niet spelen tussen de detectiepoorten van de
winkel als U gaat shoppen.
14. Let op met microgolf ovens.
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15. Verwijder, voor zover mogelijk, alle stroomverbruikende
apparaten uit de slaapkamer; of trek tenminste de stekkers
uit, want uitschakelen is meestal niet voldoende.
16. Gebruik een flatpanel computerscherm en zorg voor
voldoende afstand tot het scherm.
17. Zie af van een TV op uw slaapkamer.
18. Alle apparaten met een geaarde stekker horen in een geaard
stopcontact; dit bevordert de veiligheid en reduceert de
elektromagnetische straling.
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VELT
Weetje

De koolmees eet dagelijks de helft van zijn lichaamsgewicht aan
insecten!
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Herinnering betaling lidmaatschap
Voor nog geen euro per maand bent u lid van VZW Red de
voorkempen
Onze mooie Voorkempen blijft blijkbaar aantrekkelijk voor allerlei
promotoren van nieuwe expreswegen, bruggen, industrieterreinen,
motorcrosscircuits, verkavelingen en ga zo maar door… Het is dus
van het allergrootste belang dat er jonge, frisse en krachtdadige
bewegingen blijven bestaan die resoluut opkomen voor de
leefbaarheid van onze geliefde streek.
Daarom zou ook uw lidmaatschap en inbreng oprecht gewaardeerd
worden. Dit kan op vele manieren: ideeën en documentatie
aanbrengen, meewerken of beheren van een bepaald dossier, de
vereniging
vertegenwoordigen
in
commissies,milieuraden
meewerken aan de organisatie, archiveren, studiewerk, kontakten
met politici en andere verenigingen, enz.…en als het even kan,
wanneer het echt nodig is, mee actie voeren! Dus doen!
De werking van een vzw kost uiteraard geld. U kan door lid te
worden van VZW Red de Voorkempen u bijdrage leveren aan het
behoud van natuur en milieu en uw eigen omgeving.
Uw lidmaatschap hernieuwen is voor ons van groot belang voor de
werking van VZW Red de Voorkempen. Lid worden kan door storting
op Triodos bank nr. 523-0801407-68. Voor 10€/jaar bent u steunend
lid. Voor 5€/jaar bent u gewoon lid. Als uw overschrijving binnen is
bent u lid voor 1 jaar.
Wil u onze nieuwsbrief ontvangen, geef dan uw e-mailadres door
aan het secretariaat via de website (zie link LIDMAATSCHAP)
http://users.pandora.be/vzw_reddevoorkempen/formulier.htm of via
luc.melis3@pandora.be.
Dank bij voorbaat voor uw bijdrage.
Luc Melis, secretaris/penningmeester
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Red de Voorkempen
wenst
haar leden en sympathisanten
een mooi en energiek 2011!
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Verantwoordelijke uitgever-afzender:
Luc Melis
Werkten mee aan dit nummer:
Jef Rombouts, Luc Melis, Paul Staes
Samenstelling:
Katrien De Maeyer

Voorzitter:
Jef Rombouts
Karel Selsstraat 37, Schoten
jozef_rombouts@telenet.be

Secretariaat:
Luc Melis
Canadalaan 34 b3, Brecht
Luc.melis3@pandora.be
Website:
http://users.pandora.be/vzw_reddevoorkempen
Herkenningsnummer:
3083 BS 14 april 1977
Rekeningnummer Red de Voorkempen
Triodos Bank 523-0801407-68
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