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Beste lezer,

Het september nummer van ‘t groene waasland is
een oktobernummer geworden en is ook dunner.
En wat is de reden hiervoor?
Het was de bedoeling om een dossiertje over het
MECCANOplan te maken, maar dat is nog niet
klaar geraakt. Dus nu een dunner nummer en in
november een veel dikker!!
Excuseer ons hiervoor.

Reactie van ABLLOvzw

op uitspraken van

Beverse burgemeester(1)
Dearrogantie van schijn-democratie (1)
De beverse burgemeester vindt dat we in ons
land eindelijk eens moeten leren genomen
beslissingen uit te voeren.
ABLLOvzw kan hiermee akkoord gaan op voor-
waarde dat die overheid zich aan haar eigen
regels houdt. Als zij inspraak organiseert, moet
zij op zijn minst luisteren naar de bezwaren en
opmerkingen van haar eigen burgers.

De federale overheid heeft in januari - februari
2011 een inspraakronde georganiseerd ivm de
ruimtelijke inplanting van een gevangenis in
Melsele. Verschillende groepen hebben dan
gevraagd om ervoor te zorgen dat EN de gevan-
genis EN het "MECCANO-ALTERNATIEF" voor
de BAM-tracé naast elkaar kunnen worden
gebouwd.

De resultaten van de inspraakronde zijn door

VLACORO (een commissie van de VLAAMSE
overheid) beoordeeld en op 18 mei gepubliceerd
met de opdracht dat degenen die de
gevangenis ontwerpen, best onderzoeken
hoe men EN die gevangenis EN dat MEC-
CANO-alternatief naast mekaar kan
inplanten.
Maar de bouwaanvraag van de gevangenis (dd 5
mei 2011) lag al klaar en is op 19 mei 2011 inge-
diend. Die inspraakprocedure was dus enkel
SCHIJN.

Bij de bouwvergunning zelf was opnieuw een
gelijkaardig misprijzen voor de burger te
bespeuren. De bouwaanvraag steunde op een
(nog) niet goedgekeurd GRUP.
En waarom weigert de Vlaamse regering reeds
anderhalf jaar het MECCANO-tracé te onder-
zoeken?
Moet je dan verwonderd zijn dat
actiegroepen alle wettelijke middelen
inzetten om deze gang van zaken te
proberen stoppen?

Geen tijd voor volwaardige
inspraak, alles moet over-
haast gebeuren.
Ook het archeologisch
onderzoek verloopt in ijltem-
po. Dit ziet er alleszins geen
voorzichtig onderzoek uit.
Zie foto links.
Als men de gevangenis
ongeveer 100 meter
opschuift, kunnen EN de
gevangenis EN het MECCA-
NO-tracé worden gebouwd.
Zie foto rechts.
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Reactie van ABLLOvzw

op uitspraken van

Beverse burgemeester(2)

Het Meccano-tracé zal ook voor
Beveren en voor Zwijndrecht beter
scoren.
Volgens het Leuvense studiebureau TML
werkt het Meccano-tracé globaal beter
dan het BAM-tracé.
Dit wil zeggen : Het Meccano-tracé zorgt in de
Antwerpse omgeving en in het Waasland, voor
minder filevorming dan het BAM-tracé.
Dat betekent ook dat het mogelijk sluikverkeer in
Beveren beperkter zal zijn dan bij het BAM-tracé.
Het plan der burgemeesters is een plan voor de
betere afwikkeling van het
lokale Wase verkeer. Geen
plan dus om (ongewen-
ste) doorgaande ver-
keersstromen vanaf de
E17 via de N70 naar de
Liefkenshoektunnel en de
Waaslandhaven te lood-
sen (en omgekeerd).
Dit staat uitdrukkelijk in hun
studie.

Bij de aanleg van het
Meccanotracé is de kans
veel kleiner om zo'n
ongewenste stromen te
verkrijgen omdat de route

via de Westelijke bretel (tunnel Melsele-
Zwijndrecht) voor zo'n doorgaande ver-
keersstromen zeer aantrekkelijk wordt.
Het Meccano-tracé doet het burge-
meestersplan beter functioneren!.
ABLLOvzw pleit ervoor de verbinding
tussen de N70 en de E34 als laatste
schakel aan te leggen (en enkel als blijkt
dat uit een geactualiseerde studie die
verbinding echt nodig is).
Meer hierover in
het volgend nr.
en op:

Voor Zwijndrecht is het Meccano-plan een hele
verademing. De stroom vrachtwagens die nu
maar ook bij het BAM-tracé vijf meter boven de
hoofden van de mensen van Zwijndrecht raast,
zal ondergronds verlegd worden naar de
WESTtunnel en naar het havengebied.

E17

locatie
gevangenis

www.ademloos.be
www.haasdonk.com



Zingende snorren in de

reservaatzone Donkmeer

En dan heb ik het niet over één of andere
bijeenkomst van een ‘snorren- of baardenverenig-
ing’ die in de Eendenkooi vrolijke deuntjes lopen te
zingen. Dan heb ik het ook niet over een nieuwe
Jommekes strip. Nee, het gaat over een onopval-
lend en hyperzeldzaam rietvogeltje met een heel
merkwaardige zang.
Sinds medio mei lijkt het namelijk alsof er vanuit
enkele rietkragen van de Reservaatzone
Donkmeer enkele wekkers aflopen! Beter kan je
het geluid van de snor echt niet omschrijven.
Geen melodieus gezang zoals zijn plaatselijke
buren de wielewaal en de nachtegaal, maar
eerder een snorrend en monotoon
‘trrrrrrrrrrr….’. Soms wel minutenlang aan één
stuk! Met veel geluk - en vooral veel geduld - kan je
ze van op het pad naar de Eendenkooi zien zitten
op een rietstengel, maar meer dan een diepbrui-
ne vogel met een afgeronde staart moet je niet
verwachten.

Deze dieren overwinteren diep in Afrika en nadat
ze de vele gevaren op hun reis getrotseerd
hebben, komen ze hier in de late lente aan. Zoals
zoveel vogelsoorten waren ze vroeger talrijker
dan nu. Nu ja, snorren zijn hier tijdens de laatste
decennia nooit talrijk geweest, maar volgens de
laatste schattingen broedden er in Vlaanderen
slechts een 10-tal koppels. In de reservaatzone
zaten er op een bepaald moment 2 zingende
mannetjes, maar we zouden uiteraard al enorm
tevreden zijn met 1 broedkoppel.

Deze dieren verkiezen meestal grote rietvelden in
en nabij het water om hun nest te maken.
Onnodig te vertellen dat zulke biotopen in
Vlaanderen niet zo talrijk meer zijn.
Aan het Donkmeer en omgeving waren er, in
helaas vervlogen tijden, grote rietpartijen te vin-
den met daarin een massa rietvogels zoals snor,
maar ook grote karekiet en bijvoorbeeld woudaap.
In onze reservaatzone staan langs de sloten en de
waterpartijen nog flinke stroken riet, en dat zal
met ons huidige en het toekomstige beheer alleen
nog maar verder uitbreiden.

Wie weet kunnen we op die manier een stukje van
de vroegere natuurlijke rijkdom van het Donkmeer

herstellen, en hoor je daar in een niet-zo-verre
toekomst overal in het riet wekkertjes aflopen!

Michaël Crapoen

De Durmemeersen

blijven verbazen!

Dat de Durmemeersen (Zele/ Hamme/
Waasmunster) reeds tot de kroonjuwelen van vzw
Durme behoren, is al langer duidelijk. Door de
recente waarnemingen van onder andere gevlekte
orchis, neushoornkever, addertong, een
broedgeval van de kwartelkoning, weidebeekjuf-
fers,.. wordt deze status dan ook keer op keer
bevestigd. Eind mei kon conservator Marc
Hebbelinck nog een andere, bijzonder leuke soort
aan het lijstje toevoegen: hondskruid! (foto op p5)

Deze uiterst zeldzame orchideeënsoort komt
slechts op een handvol plaatsen in Vlaanderen
voor en nu dus ook in de Durmemeersen. Het is
bekend dat deze pionierssoort plots kan opduiken
op schrale, voedselarme plekken, zoals bermen
en hooilanden.
Het reeds jarenlange op maat gesneden beheer
van de Durmemeersen creëert ideale basisvoor-
waarden voor een bijzondere biodiversiteit.
Opnieuw een dikke pluim op de hoed van het
beheerteam!

Michaël Crapoen
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Beestjes allerhande

Op 31 juli organiseerde Natuurpunt Scousele
een insecten- en vlinderwandeling.

De weergoden waren ons goedgezind.
Er scheen een flauw zonneke dat weldra
zou open bloeien tot een mooie volle zon
zoals we dat tijdens de zomer mogen
verwachten. Er waren heel wat geïnter-
esseerden. Onze insectenkenner van
dienst René Pletinck zag overal
beestjes en wist er daarbij nog heel zin-
nige dingen over te vertellen. We waren
nog niet vertrokken of René toonde ons
een labyrintspin die haar speciaal web
in een haag had gemaakt. Een eindje
verder ontdekte hij een Hangmatspin.
Een mooi penseelkevertje zat te blinken
in de zon. De vlinders waren wat minder
te bespeuren. Ik vrees dat het gering
aantal dagen zonneschijn in juli daar wel
voor iets tussen zit.
Wist je dat het Brandnetelglanskevertje
enkel op de mannelijke grote brandnetel
zit? Dit is een simpele manier om te
weten of je met een mannelijke of een
vrouwelijke plant te maken hebt! Tot
onze grote vreugde en bewondering
vonden we een Grote Beer, een zeer
prachtige nachtvlinder. De Grote Beer

bleef rustig zitten en liet zich langs alle kanten
bekijken. Het is echt een prachtbeest.
Gelukkig hadden we Pascal bij die met zijn
telelens de bijgevoegde foto maakte.
Vermits de Roomkouter in Steendorp bedekt
is met grond uit het Deurganckdok (zand-
grond) warmt die grond heel vlug op en

creëert zo een speciaal biotoopje. Rond
de waterplas konden we de Vuurrode
Heidelibel en een Bruine Korenbout
spotten.
Het is zo leuk om met een insectenken-
ner rond te lopen. Je ziet gewoon héél
veel meer dan als je alleen rondloopt!
Het was een leuke, leerrijke namiddag.
Zeker voor herhaling vatbaar.

Nine Van Hoyweghen
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Kwaliteit voorop? Vergeet het!
Oa in Zwitserland (hier St-Moritz) besteedt men veel aandacht aan open toegangen voor
fiets- en voetgangerstunnels. Sociale veiligheid, kwaliteit, aangenaam fietsen zijn prioriteir.
Aan de Westelijke Tangent nabij de Hoge Bokstraat te Sint-Niklaas, gaat men nu nog een
fietstunnel bouwen die helemaal ‘oude stijl’ is. Ongeveer zoals hieronder.
“De breedte van de toegangshellingen zal voldoen aan de voorschriften van het fiets-

vademecum”, zegt Openbare Werken van het Gewest. Wat een absoluut minimum is redu-
ceren ze tot norm ipv te zoeken naar een “menselijke” toegang zoals hierboven.
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Zie ook de webstek : www.abllo.be klik dan op kalender

Zaterdag 8 oktober

Ons Streven + vzw Durme + CVN
Dagtocht Tielrode – Hamme – Waasmunster

Een combinatie van stappen en korte gidsbeurten. Deze
tocht leidt ons langs het land van de Durme en haar
unieke omgeving en uitzonderlijke stukjes verborgen
natuur. We zijn de hele dag op stap, neem dus een pick-
nick mee. Afhaken of aanpikken kan ook op elk moment.
Afspraakplaats: Durmeveer Sint-Jozefstraat Tielrode
(Temse) om 9.00 u. Info: 03 711 04 43

Zondag 9 oktober

GROS-Lokeren, Alderande en VELT Reinaert
Bio-Fairtrade-Ontbijt
Een (h)eerlijk bio-ontbijt in het Sint-Lodewijkscollege in
Lokeren. Aan lekkers zal het zeker niet ontbreken!
Prijs: volwassenen 7 euro, kinderen (7 tot 12 jaar) 3
euro, kinderen (4 tot 6 jaar) 2 euro.
Alle info over inschrijven, vind je hier.

Hortus Ter Saksen Natuuratelier: Erik of het
klein insectenboek van 14 tot 17 uur
Beleef mee het avontuur van ‘Erik of het klein insecten-
boek’. Knutsel met klei, vruchten, zaden, bladeren of
nog ander natuurlijk materiaal de spin die Erik in geha-
vende toestand achterlaat, of de doodgraver die hem
redt. Of voel je meer voor de bekakte wespenfamilie
Vliesvleugel die bijen veracht omdat ze voor mensen
werken?
Organisatie: groendienst Bevere, Leiding natuuratelier:
Ilse Praet, Verzamelplaats: hoeve Hof ter Saksen,buurt
tentoonstelling Biodiversiteit. Info: groendienst
Beveren, T 03 775 28 51 of christa.maes@beveren.be.
Gratis deelname. Niet voor groepen bedoeld.

Hortus Ter Saksen Natuurtocht: Maibelle -
Marchin , GR575/576
Machtig uittorenend boven de Maasvallei, uitgestrekte
glooiingen met afwisseling van bossen, weilanden en
velden, stille gehuchtjes, kastelen en imposante hoeven:
dit is de Condroz!
Inschrijven bij Freddy T 0475 92 34 84 of
freddy.moorthamer@skynet.be
Afspraak: 9 uur kasteel Maibelle

Vzw Durme Herfstkruidenworkshop
Al meerdere keren gingen we in de lente aan de slag

met kruiden. Ondertussen genieten we van de prachti-
ge kleuren van de herfst en maakt de natuur zich stil-
aan klaar om even ‘slapen te gaan’. Vera Vanhouwe
leert ons dat ook tijdens dit seizoen, met allerlei bessen
en noten, de natuur ons veel te bieden heeft! Tijdens
deze workshop maken we onder andere een thee tegen
verkoudheid, een heerlijke notenquiche en een beengel
van paardenkastanje. Ideaal om de winter die voor de
deur staat gezellig en gezond door te komen!
Afspraak: Van 14 tot 17 uur aan het nieuwe bezoe-
kerscentrum Donkmeer (Donklaan 119 A in Berlare).
Meebrengen: Schort, plankjes, mes, bord en bestek,
een flesje en twee potjes.
Inschrijven: Contacteer eerst Marieke De Vos, marie-
ke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20 en schrijf ver-
volgens euro 6 euro(voor leden) of 10 euro (voor niet-
leden) over op: 001-2299900-09 met vermelding
'herfstkruiden + naam'. Naast het cursusgeld zal een
kleine onkostenvergoeding gevraagd worden voor de
ingrediënten. Meer info: Marieke De Vos, marie-
ke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20.

Natuurpunt Waasland Noord
Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos
Bij het begin van de Week van het Bos 2011 nodigen
we je uit op een wandeling door het westelijk deel van
het Stropersbos. Genietend van de aantrekkelijke afwis-
seling van bospercelen en begrazingsblokken, schen-
ken we op dit moment van het jaar bijzondere aandacht
aan de paddenstoelen, hun fascinerende rijkdom en
hun betekenis voor de natuur. Vertrek om 14 u. aan de
westelijke toegang tot de Liniedreef bij het voormalige
Fort Sint-Jan (overzijde van domein De Wal, De
Stropersstraat 75, Stekene, 800 m voorbij de
Expressweg E34).
Info hugo@panneweel.be of 0478 509635

Donderdag 13 oktober

Wase Imkers Herfstvergadering
Vernieuwing lidgelden 2012 en “Onderhoud van al je
materiaal”. Spreker: Willy Devriese. Huize Steenstreate
Nieuwstraat 86 Sint-Niklaas.

Zaterdag 15 oktober

Vzw Durme Nacht van de Duisternis
Vzw Durme organiseert samen met de gemeente
Berlare een duistere avondwandeling

C.V.N. wandelingen : De deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom.
De wandelingen duren tussen de 2 en 3 uur.
L = Laarzen gewenst, zeker bij vochtig weer. * = Geschikt voor wagentjes.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!!
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in de omgeving van het Donkmeer. Het ideale moment
om het gebied op een andere manier
te leren kennen!
Tijdens deze gratis wandeling neemt een vzw Durme-
natuurgids je mee doorheen de Polsmeersen en
Broekmeersen in de omgeving van het Donkmeer en
kan je genieten van de donkere nacht. Met wat geluk zie
of hoor je verschillende uilen en kan je met behulp van
een batdetector, een toestelletje dat vleermuis geluiden
hoorbaar maakt voor mensen, naar vleermuizen luiste-
ren. Na de wandeling, hopelijk onder een mooie ster-
renhemel, kan je genieten van een lekker Dobbelken of
een warme kop soep!
Afspraak: 20 uur aan de houten chalet (ingang
Nieuwdonk). Zie www.vzwdurme.be voor de wegbe-
schrijving.
Meer info: www.vzwdurme.be of tho-
mas.vanlancker@vzwdurme.be, 09 348 30 20.
De Nacht van de Duisternis is een campagne van Bond
Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de
Werkgroep Lichthinder van de VVS, de vereniging voor
Sterrenkunde.

Natuurpunt Scousele Temse Nacht van de duis-
ternis.
Voor de 2de editie van Nacht van de Duisternis worden
er opnieuw allerlei activiteiten voorzien op en rond de
Zaat van Temse. Alles start om 18.30 uur: kindergrime,
zaklampen(schrik)tocht, sterrenkijken met telescoop
onder begeleiding van de Astrografische Werkgroep
Mercator, info over nachtdieren door natuurverenigin-
gen enz.
Meer informatie volgt in De Nieuwe Omroeper en op de
website www.temse.be.

Zondag 16 oktober

Vzw Durme Stilleven
Volg de gids op zoek naar stilte in de Reservaatzone
Donkmeer in Berlare.
Afspraak: 9 uur aan de houten chalet bij ingang
Nieuwdonk in Berlare.
Meebrengen: laarzen en een eigen zitje.
Info: Marleen De Vos, 052 42 54 86.

CVN Waasland ism Abllo VZW- Ecotest
Wandeling Oost-sive polder
De wandeling wordt begeleid door een CVN natuurgids
en is gratis. Je hoeft niet in te schrijven.De wandeling
gaat gedeeltelijk langs het Fort en naar 't Hangene, een
bronbos met unieke voorjaarsbloeiers. Terug langs de
Lange dreef, de dijk en het Kijkverdriet.
Vertrek 14.30 uur Steenbakkerij Wienerberger
Warandestraat 9140 Steendorp. Terug rond 17 uur.

CVN Keilanden, 14u00 Station Sinaai. L

Zaterdag 22 oktober

Gemeente Temse ism Natuurpunt Scousele en

Heemkundige Kring Wissekerke
Dag van de Trage Weg
De themawandeling De geheimen van de
Lauwershoekschans en het Blauwhof is een begeleide
wandeling waarbij meer informatie gegeven wordt over
de fauna en de flora. Ook historische elementen, meer
specifiek over de Lauwershoekschans en het Blauwhof,
worden toegelicht.
Praktisch
Vertrek: 14 uur aan taverne de Groene Wandeling,
Hollebeek 156, Temse
Aantal km: 5 km. Einde rond 16.30 u.
Info : nine.vanhoyweghen@gmail.com 0473 72 66 15

De Raaklijn en stadsbestuur Sint-Niklaas
UITNODIGING
u welkom op de opening en receptie en verkenning van
de Stadhoudersboswegel. om 14u. Samenkomst
Eikenlaan ter hoogte van huisnr. 65
Receptie aangeboden door het stadsbestuur
Meer info:
www. deraaklijn.be. F. De Beleyr, Kleemstraat 89,
9111 Belsele. 03 722 07 62 ..

Zondag 23 oktober

Gemeente Temse Dag van de Trage Weg
Begeleide fietstocht langs de voetwegen van Steendorp,
Temse, Tielrode en Elversele (20 km)
Vertrek 14 uur aan de sporthal in Het Gelaag,
Sparrenlaan 25 in Steendorp

Vzw Durme Trektellen i.s.m. Vogelwerkgroep
Durmevallei
Al van 'simultaantrektellingen' gehoord? Die dagen wor-
den er over heel Vlaanderen tientallen telposten
bemand om te turen naar overtrekkende vogels. Onze
telpost ligt in het Aubroek (het hart van de
Scheldebroeken) in Berlare. Kom gerust eens een kijkje
nemen. Bij gunstige omstandigheden wordt de hele dag
geteld. Blijvers zorgen zelf voor hun picknick.
Afspraak: 7.30 uur aan het Veerhuis
(www.hetveerhuis.be) of vanaf 7.45 uur op de trektel-
post.
Info: Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86.

Vzw Durme
Mega Taartenfestijn in bezoekerscentrum Molsbroek

Elke zondagnamiddag kan je voor of na een wandeling in
natuurreservaat het Molsbroek ook een bezoekje bren-
gen aan het bezoekerscentrum en er genieten van een
drankje.
Onder het motto ‘taart kopen = grond kopen’ zorgen
vrijwilligers van vzw Durme deze zondag nu ook voor
heerlijke taart! De opbrengst van dit taartenfestijn zal
vzw Durme, als erkende terreinbeherende vereniging,
integraal gebruiken om natuurgebieden aan te kopen.
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Afspraak: Bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1 in Lokeren van 14 tot 18 uur.
Meer info: Marieke De Vos, marie-
ke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20.

Natuurpunt Waasland Noord
Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos
De verscheidenheid aan paddenstoelen in het
Stropersbos blijft verrassen. Op deze wandeling zullen
we regelmatig en op toegankelijke manier stilstaan bij
kenmerken die belangrijk zijn bij het onderscheiden van
soorten, zonder voorbij te gaan aan de relaties tussen
paddenstoelen en de omgevende natuur. Deze benade-
ring hoeft niemand af te schrikken, elke geïnteresseer-
de is welkom. Breng zo mogelijk een loep mee. Laarzen
kunnen wenselijk zijn.
Vertrek om 14 u. aan de kruising van het
Koningsstraatje met het Stopersfietspad (d.i. 100 m
voorbij het rond punt aan de Bergstraat).
Info hugo@panneweel.be of 0478 509635

CVN Puiveldebos, 14u30 Hoek Kouterstraat-
Gouden Leeuw Belsele. L

Dinsdag 25 oktober

Natuurpunt Educatie Lezing: Biodiversiteit
van 14u30 tot 16u. Locatie: Stedelijk Museum (STEM)
- Zwijgershoek, 9100 Sint-Niklaas.
Organisator: VTB Sint-Niklaas, Natuurpunt Educatie
Contact: Martens Winand, tel.03/776 67 98, email:
chr.van.damme@skynet.be

Zondag 30 oktober

Vzw Durme Workshop Keramiek
In kader van de keramiektentoonstelling ‘Gefladder in
het Molsbroek’ die van oktober t.e.m. december op
bezoek is in het Molsbroek, gaan we ook zelf aan de
slag! Onder leiding van Leo en Domi van het keramieka-
telier ’t beKLEIft, maken we een leuk voederschelpje.
Afspraak: van 14 tot 16 uur in bezoekerscentrum
Molsbroek.
Meebrengen: Schort of kledij die vuil mag worden.
Inschrijven en info: Geen ervaring vereist. Ook kinderen
vanaf 10 jaar, mits een begeleider zijn welkom.
Contacteer Marieke De Vos en schrijf vervolgens 12
euro (voor leden) of 15 euro (voor niet-leden) over op
001-2299900-09 met mededeling ‘Naam + workshop
keramiek’. De begeleiding door de lesgevers, klei,
gebruik van materiaal en het bakken van de klei zijn in de
prijs inbegrepen. Meer info: Marieke De Vos, marie-
ke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20.

Natuurpunt Zuid-Waasland + CVN
Wandeling in de Daknamse meersen
Op zoek naar paddenstoelen, 14u 30 aan de kerk van
Daknam. Gids: Andre Van Peteghem. Laarzen aantrek-
ken.

Woensdag 2 tot en met vrijdag 4 november

Vzw Durme 'Wijze uilen'cursus voor kinderen
Uilen hebben iets spookachtigs. Met hun grote ogen en
geluidloze vleugelslag zwerven ze doorheen de donkere
nacht. ‘Jij uilskuiken!’ wordt er wel eens geroepen, maar
wij weten wel beter. Op deze driedaagse cursus onder-
zoeken de kinderen hoe ‘wijs’ uilen wel zijn. We gaan
braakballen pluizen, het grote uilenspel spelen, wijze
uilenpraatjes houden en op zoek naar echte uilen in het
Molsbroek. Wist je trouwens dat uilen hun hoofd tot
270 graden kunnen draaien en dat het de enige vogels
zijn die blauw kunnen onderscheiden van andere kleu-
ren? Wil je graag nog meer te weten komen en een
echte uilenexpert worden, dan mag je deze wijze uilen-
cursus niet missen! Op het einde van de cursus krijgen
de kinderen een leuk uilencadeautje mee naar huis als
aandenken.
Voor wie? Alle kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar
Afspraak: Op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4
november 2011 telkens om 13.30 uur aan bezoekers-
centrum Molsbroek. Einde om 16.30 uur.
Inschrijven: Kan door Leen De Laender te contacteren
(leen.delaender@vzwdurme.be of 09 348 30 20) en
vervolgens 17,50 euro (voor leden) of 25 euro (voor
niet-leden) over te schrijven op 001-2299900-09 met
mededeling ‘naam kind wijze uilencursus 2011’. Het
aantal inschrijvingen is beperkt tot 15 kinderen.
Meer info: Leen De Laender,
leen.delaender@vzwdurme.be of 09 348 30 20.
Aansluitend op de ‘wijze uilen’ cursus kunnen de kinde-
ren op woensdagnamiddag 9 november naar de ani-
matiefilm ‘The Legends of the Gardians’ komen kijken.
We maken er een gezellige namiddag van met choco-
melk, popcorn en een groot zetelbed van kussens (zie
ook verder).

Vrijdag 4 november

Natuurpunt Scousele Voordracht : Klimaatopwarming
ook bij ons merkbaar ?
Kllimaatverandering blijft een heet hangijzer. Hoe het kli-
maat verandert, zien we nu al. Wereldwijd worden die-
ren en planten bedreigd en zelfs in de Vlaamse natuur
beweegt er vanalles. Niet alleen fauna en flora, maar
ook mensen ondervinden last van klimaatverandering.
Deze infoavond vertelt er je alles over. Niet de klimaat-
verandering op zich, maar wel de gevolgen ervan voor
mens en natuur staan centraal. We geven ook een
hoop tips om zelf klimaatvriendelijk te leven. De nadruk
ligt vooral op onze eigen onmiddellijke omgeving.
Afspraak : Vrijdag 04 november 20 uur Oud gemeen-
tehuis Steendorp, Gelaagstraat 100
Inkom 2 euro. Info : nine.vanhoyweghen@gmail.com
0473 72 66 15
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k a l e n d e r

Zaterdag 5 november

ABLLOvzw ECOBOUWERS OPENDEUR 14 uur
Duurzame renovaties in Sint-Gillis-Waas
www.ecobouwers.be Zie ook elders

Zondag 6 november

Vzw Durme + CVN Wandeling in het Molsbroek
Het is herfst en in het Molsbroek kan je dit ten volle
beleven. Sommige wintergasten zijn reeds aangekomen
en sommige maken zich klaar om onze streken te ont-
vluchten of om aan een lange winterslaap te beginnen.
Een ervaren CVN-gids neemt je mee op een boeiende
wandeling rondom het natuurreservaat Molsbroek.
Afspraak: 14.30 uur in het bezoekerscentrum
Molsbroek.
Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of
info@vzwdurme.be.

Donderdag 10 november

Wase Imkers Waarnemingen aan het vlieggat.
Huize Steenstraete Nieuwstraat 86 Sint-Niklaas.
Spreker Jos Beyers.

Vrijdag 11 november

Natuurpunt Zuidlede
Wandel mee in de Moervaart-Zuidlede vallei
De Evergemse gangmakers organiseren in samenwer-
king met de gemeente Evergem en de gemeente
Moerbeke hun 30e Wandel Mee. Natuurpunt
Moervaart-Zuidlede verzorgt hier de catering.
Deze wandeling kadert in de organisatie “Vlaanderen
Wandelt” van Bloso.Vanaf 11u kan men vertrekken
vanaf de Gemeentelijke Basisschool Eksaarde. Men kan
kiezen tussen 3 verschillende afstanden. Alle afstanden
vertrekken in dezelfde richting naar de omgeving van
het Etbos. Er is een stop voorzien aan de schuur van het
natuurgebied ‘De Turfmeersen’.
Inschrijven kan ter plaatse. De deelname in de onkosten
bedraagt 1 euro. Voor de korte afstand kunnen de laat-
ste wandelaars vertrekken tot 15u30. Voor de langere
afstand kan men ten laatste vertrekken om 12u.
Afspraak: om 11.00 u aan de Gemeentelijke
Basisschool Eksaarde, Dam 67 te Eksaarde-Lokeren
Meer info: Dirk Van Pottelberg, 09/346 95 68,
dirk@heidebos.be

Zaterdag 12 november

ABLLOvzw ECOBOUWERS OPENDEUR 14 uur
Bouwen met strobalen in het Waasland
www.ecobouwers.be Zie ook elders

Zondag 13 november

Hortus Ter Saksen Marchin - Wanze Huy, GR576
Langs de rechteroever van de Hoyoux naderen we Huy
en steken de Maas over. Na een stevige luswandeling in

Wanze komen we toe aan de Mehaigne. Inschrijven bij
freddy.moorthamer@skynet.be 0475 92 34 84
Afspraak: 9 uur kerk Marchin, ten zuiden van Huy

Zaterdag 19 november

Vzw Durme Dag van de natuur in de
Reservaatzone Donkmeer
Op de 'Dag van de Natuur' kan je kennismaken met het
vele (vrijwilligers)werk in verschillende reservaten in
Vlaanderen en ook vzw Durme doet hier aan mee!
Afspraak: 9.30 uur aan de houten chalet bij ingang
Nieuwdonk in Berlare.
Meebrengen: picknick, laarzen en werkhandschoenen.
Info: Franki D'Haese, 0496 57 26 23.

Natuurpunt Zuid-Waasland Dag van de natuur
Werkdag in de Daknamse meersen. Om 9u en om 14
u aan de kerk van Daknam. Werkhandschoenen mee-
brengen.

Natuurpunt Waasland Noord
Dag van de Natuur in het Rietmoer te Meerdonk
In dit prachtige rietmoeras gaan we de oprukkende wil-
gen snoeien, alleen zo kunnen we de rietkraag langs-
heen de kreek behouden.
Afspraak: 13.30 aan het Natuuruis Panneweel,
Krekeldijk 2 te Meerdonk
Meebrengen: Werkhandschoenen, laarzen, kapmes of
boomzaag
Info: Jan Dhollander, 03 770 64 26

Natuurpunt Scousele Dag van de natuur

Op vele plaatsen kan je dit weekend in verschillende
reservaten kennis komen maken met natuurbeheer.
De dag van de natuur is een doe-activiteit waar ieder-
een op een gezonde en aangename manier van de
natuur kan genieten.
In het Schausselbroek in Steendorp worden er op ver-
schillende percelen wilgen geknot. Wie graag wil komen
helpen is hartelijk welkom. Hoe meer natuurzielen, hoe
meer arbeidsvreugde. Van 14u tot 17u.
Scouselestraat 50 Steendorp.
Liefst werkhandschoenen meebrengen en werkkledij
dragen. Info : gerry.heyrman@telenet.be 0476
577 224

Donderdag 24 november

Hortus Ter Saksen
Hagen en bomenrijen in Vlaanderen
van 20 tot 22 uur
Hagen en bomenrijen hebben vele eeuwen het land-
schap van Vlaanderen bepaald. Vele daarvan zijn verd-
wenen bij de “grote schoonmaak” na de tweede wereld-
oorlog. De spreker belicht de vele aspecten van die lin-
ten in het landschap en hun ecologisch belang.
Lesgever: Dirk De Roose, Plaats: hoevegebouw Hof ter



k a l e n d e r

Saksen, Inschrijven noodzakelijk via www.hortus-ter-sak-
sen.be of info@hortus-ter-saksen.be of T 0473 27 60
85 voor 20 november 2011. Deelname: 2,5 euro

Zondag 27 november

Natuurpunt Scousele en Gemeente Temse
Vorig jaar was het de eerste keer dat er op het terrein
van de Roomkouter in Steendorp een geboortebos
werd aangeplant. Dit jaar wordt deze goede gewoonte
verder gezet. Alle kindjes geboren in 2008 en wonende
in Steendorp ontvangen een uitnodiging om samen met
hun ouders en familie “hun geboorteboompje” te komen
planten. Meer info bij
Gemeente Temse : Wendy Boterberg 03 710 12 97
duurzaamheid@temse.be of Natuurpunt Scousele
nine.vanhoyweghen@gmail.com 0473 72 66 15

Zaterdag 3 en zondag 4 december

Oxfam-wereldwinkel Beveren
Geschenkenbeurs
Er zijn tal van originele, eerlijke geschenkjes voor elke
gelegenheid, een wijnproefstand met deskundig advies,
(h) eerlijke proevertjes en een gezellige cafetaria met
drankjes en hapjes.
In Refter Koninklijk Atheneum, Donkvijverstraat 20 van
10u tot 17u30.

Zondag 4 december

CVN Molsbroek,
14u30 Bezoekerscentrum Lokeren. *

Donderdag 8 december

Wase Imkers Ambrosius vergadering.
Receptie en praatcafé. Huize Steenstraete Nieuwstraat
86 Sint-Niklaas.

Zaterdag 10 en zondag 11 december

Oxfam-wereldwinkel Melsele
Geschenkenbeurs
In Kapel OC Boerenpoort, Sint- Elisabethstraat 31A van
10 tot 17u30.

Zondag 11 december

Natuurpunt Waasland Noord
Winterwandeling langs benedenloop Durme,
Durmeschorren,
Driegotenbos en Bunt. Vertrek om 14 u. aan de par-
king bij de Mirabrug (zuidkant = Hamveer) te Hamme.
Wandeltraject ongeveer 7 km. Verrekijker nuttig. Meer
details in het novembernummer van GW.
Contact: hugo.de.beuckeleer@telenet.be of 0478
509635
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Openingsurenvanhet secretariaat vanAABBLLLLOOvvzzww::

abllo.waas@gmail.com of tel 03/777 01  58
Maandag: tussen 14u en  18u 
Dinsdag: tussen 14u en  18u
woensdag: tussen 14u en  18u 
Donderdag tussen 14u en 18u
Vrijdag tussen 14u en 17u
Dennenstraat 65,  9100 Sint-Niklaas.

Openingsuren van het secretariaat van 
''tt  ggrrooeennee    wwaaaassllaanndd::

groene.waasland@gmail.com of  03/775 19 31 
Maandag tussen 14u en 18u
Dinsdag tussen 14u en 18u
Perstraat 88, 9120 Haasdonk.

Wie start mee met
Cohousing Waasland?  

Cohousing is een moderne woonvorm, waarbij

jong en oud samen leven en als buren elkaar ken-

nen.  Naast je eigen privé woning en tuin zijn er uit-

gebreide gemeenschappelijke voorzieningen,

zoals een voetbalveldje, een wijkplein en een

paviljoen met o.a. een goed uitgeruste keuken en

een wasruimte.  Er blijft een groot respect voor de

individuele privacy en tegelijk maken we ruimte

voor spontane ontmoetingen bijvoorbeeld bij de

brievenbussen.  In het Waasland gaan we op zoek

naar een plaats voor 8 à 34 woningen.  Bij nieuw-

bouw kiezen we resoluut voor passiefhuizen.  We

streven naar moderne, ecologische en bud-

getvriendelijke woningen.  Beslissingen nemen we

in consensus.  We zijn in opstartmodus en we

zoeken mensen die mee wensen te dromen en

wat tijd willen investeren om die dromen waar te

maken.  Daarom organiseren we een eerste

infodag op donderdag 13 oktober om 20u00 in

zaal Familia in de Truweelstraat 138 te Sint-

Niklaas.  Je kan je op voorhand aanmelden bij

Federico Bisschop  +32 499 20 10 89 
Je kan ons ook bereiken via

info@cohousingwaasland.be.

Men zegge het voort...     en met vriendelijke groet,  
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Bouwen met strobalen in het
Waasland

zat. 12 november 2011 om 14 uur
Maximum aantal bezoekers per
rondleiding:  15

Beschrijving thematour: 
Al enkele jaren bezoeken we stroba-
lenprojecten in het Waasland. Ook
dit jaar laten we geïnteresseerden
kennis maken met een strobalenwo-
ning en een stroleemwoning waarin
de bewoners kunnen getuigen over

Duurzame renovaties in Sint-
Gillis-Waas

zat. 5 november 2011 om 14 uur.

Schrijf je in op www.ecobouwers.be
voor één van onze tours en
bezoek onder deskundige begelei-
ding een hele reeks interessante
bouwprojecten op één dag. 

Thematour ECOBOUWERS 

Haasdonk-Temse en Sint-Gillis

In het kader van de Open Klimaathuizen in november 2011 organiseert  ABLLO vzw in het
Waasland ook 2 thematours naar enkele duurzame bouwprojecten in het Waasland 
Voor thematour 1 worden twee bijna afgewerkte stro-projecten bezocht: een stro-leem woning
in Haasdonk  en een strobalen woning in Temse.  De bouwheren, die nauw betrokken waren
bij de bouw van hun woning, verstrekten alle mogelijke informatie.  

hun ervaringen.
Volgende onderwerpen komen aan bod
voor beide huizen : keuze van bouwlocatie,
keuze van architect, kelder of niet, indeling,
waarom stro-leem of skelet met strobalen,
houten constructie, luchtducht maken, het
dak, buitenzijde bezetten met leem of trass-
kalk, binnen bezetten et leem, passiefbouw
of lage-energiewoning, subsidiemogelijkhe-
den, zonne-installatie, ….
Daarna volgde het drankje en het hapje.

d u u r z a a m  b o u w e n
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natuurschooldagen 

mei 2011
Op 9 en 10 mei ‘schaakten’ enkele natuurgidsen
een 200-tal kinderen uit de beide basisscholen
van Tielrode tijdens de jaarlijkse natuurschoolda-
gen. Ze struinden doorheen domein Roomacker.
Heel wat aspecten van het thema ‘groeien’ wer-
den bij momenten letterlijk onder de loep
genomen. Het leven in de lokale poel werd
bestudeerd en een professor met internationale
faam wist heel wat te vertellen over bijzondere
zaadsoorten. Meteen lieten ook al die jonge
groene gozers samen het ‘Bijenhotel Ons Streven
V.Z.W.’ groeien. Zin om een overnachting te
boeken ?  … DOEN, tenminste als je een solitaire
bij bent.

e d u c a t i e
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Boomplantacties 

in het waasland    

n a t u u r p u n t   z u i d - w a a s l a n d

Onze troeven:    Scherpe prijzen
Levering aan huis: op zaterdag 26 november
vanaf 09:00 uur  ( in Lokeren, Sint-Niklaas,
Waasmunster, Elversele en Tielrode )
Zelf uw planten afhalen kan: op vrijdag 25 novem-
ber tussen 16:00 en 18:00 uur en op zaterdag
26 november tussen 10:00 en 12:00 uur
Afhaaladres: speelplaats van de vroegere
gemeenteschool aan de Wereldwinkel
Koutermolenstraat 6/B, 9111 Belsele 
Een onovertroffen keuze aan inlands bosgoed en
loofbomen Een uitgebreid assortiment aan fruit-
bomen en bessenstruiken
Elke euro winst wordt gebruikt voor de aankoop
van natuurgebieden in het Waasland en omgeving
MEER INFO
03 776 90 38  of tel 03 776 87 30
www.natuurpunt-zuid-waasland.be/boomplant -
actie.html

Ook andere natuurpuntafdelingen organis-
eren een boomplantactie 

N a t u u r p u n t - W A L

NATUURPUNT –WAL organiseert ook dit jaar in
onze gemeente een boomplantactie. Naast
bomen, hagen en struiken bieden we ook een rijk
assortiment aan fruitrassen aan. De struiken en
het bosgoed zijn streekeigen soorten die hier dus
goed gedijen en een natuurlijke meerwaarde bete-
kenen voor je tuin. Vogels, bijen en vlinders zullen

dit zeker weten te waarderen. Er is ook een varië-
teit aan bessenstruiken in ons aanbod.  Ons rijk
assortiment fruitbomen is beschikbaar in  hoog-
en halfstam .
De veertig verschillende boom-, haag- en struik-
soorten worden te koop aangeboden tegen scher-
pe prijzen. De opbrengst van deze boomplantactie
wordt volledig gebruikt voor natuurbescherming
in onze eigen regio.
Bestelbonnen met het concrete aanbod en prij-
zen zijn verkrijgbaar:
-bij de plaatselijke bibliotheken van Beveren
-bij De Bock Jerome     03/ 775.97.47   Email :
jeromedebock@skynet.be
Bestellingen moeten geplaatst zijn uiterlijk voor
01 november.  De  gratis thuislevering gebeurt
op vrijdagnamiddag 19 november of op zaterdag-
voormiddag 20 november. Samen met de leve-
ring ontvang je een blad met raadgevingen voor
het planten.
Het bestelformulier voor de boomplantactie van
2010 is hier digitaal beschikbaar:via
www.natuurpuntwal.be klik op "help de na -
tuur" vervolgens klik op "boomplantactie"
Meer info:
jeromedebock@skynet.be 03/ 775.97.47   

Natuurpunt Waasland Noord &
Pannenweel: 

via hun website  www.panneweel.be klik op
boomplantactie. 
info: Bert Raets 03 777 04 02  0485 31 28 42
of mail:   Boomplantactie@panneweel.be  Digitale
bestelformulieren kunnen gedownload worden

foto’s natuurpunt ZLM :   appelboom,     zomereik,    mand met noten
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A.B.L.L.O. vzw
Actiecomité ter Beveiliging van
het Leefmilieu op de Linkeroever
en in het Waasland: 
Postbus 7, 9100 Sint-Niklaas 
Secr. Erik Rombaut,
Stationsstraat 126, 
9170 Sint-Gillis-Waas. 
� + fax  03/770 71 47 
erik.rombaut@scarlet.be
www.abllo.be

*ONS STREVEN vzw
Milieuwerkgroep Tielrode :
B.A. Heymanstraat 92,
9140 Tielrode.  
�03/771 20 92 of  03/711 04 43
www.onsstreven.be
info@onsstreven.be

*DE RAAKLIJN
Vereniging voor kwaliteit van
de leefomgeving te Belsele:
F. De Beleyr, Kleemstraat 89, 
9111Belsele. �03/722.07.62
firmin.de.beleyr@telenet.be
www.deraaklijn.be

*RING-COMITé (=Actiecomité
Neen aan de Grote Ring) 
Gilbert Cant, Perstraat 88, 
9120 Haasdonk � 03/775.19.31
haasdonk.com@gmail.com
www.haasdonk.com

*ECOTEST
Milieuvereniging gemeente Temse: 
Negenoogstraat 3, 9140 Steendorp
� 03/774 22 57

*Vriendenkring NATUUR-
HUIS PANNEWEEL 
Jan DHollander
Bergstraat 25, 
9170  De Klinge
� 03/770.64.26
info@panneweel.be
www.panneweel.be

DURME vzw
� + fax 09/348 30 20.
www.vzwdurme.be
info@vzwdurme.be

�Afdeling Sint-Niklaas-Stekene
Tommy Vercauteren,
Zwaanaardestraat 145, 
9112 Sinaai
sintniklaas-sinaai@vzwdurme.be

�Afdeling Zele-Berlare-Wichelen

Neleke De Brauwer
Driesstraat 105,
9240 Zele, 
zele-berlare-wichelen@vzwdurme.be

�Afdeling Hamme-Dendermonde

Marc Hebbelinck
Moortelstraat 38,
9220 Hamme, 
hamme-dendermonde@vzwdurme.be

�Afdeling Lokeren-Moerbeke-Stekene

André Verstraeten,
Waasmunsterbaan 124a
9160 Lokeren, 
hamme-dendermonde@vzwdurme.be

N A T U U R P U N T

�Afdeling Hamme
Frans Van Havermaet, 
Rijbunder 1, 
9220 Hamme, 
� 052/471893
frans.van.havermaet@telenet.be

� Waasland NOORD
Marc Bogaerts, Bormte 24
9190 Stekene, � 03/779.89.31
voorzitter@panneweel.be
www.natuurpunt.be/waaslandnoord

� Zuid-Waasland
Liliane Verbeke, Cauwerburg 15
9140 Temse, 
� 03/771.17.43
www.natuurpunt-zuid-waasland.be

� Scousele (onderafdeling WAL)
Nine Van Hoyweghen, Negen -
oog straat 30, 9140 Steendorp 
� 03/774.44.70  0473 72 66 15
nine.vanhoyweghen@gmail.com

� Moervaart-Zuidlede
Dirk Van Pottelberg
Spelonckvaart 38, 9180 Moer -
beke-Waas   & 09/346 95 68
dirk@heidebos.be
www.heidebos.be

V.E.L.T.
Vereniging voor Ecologische
Leefwijze en Tuinieren
Temmermans Marc,Water molen  -
dreef 126, 9100 Sint-Niklaas   
marc.temmermans@telenet.be

J.N.M. 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu
�afdeling Waasland 
Else Vandaele, Kiekenhaag 67
9190 Stekene
� 03 789 09 06 / 0499 13 05 32
elsevandaele@gmail.com
www.jnm.be/waasland 

�afdeling Durmeland,
De Brauwer Neleke, Driesstraat
105, 9240 ZELE
� 052/44 88 38  � 0498/77 49 70
debrauwer_neleke@scarlet.be
www.jnm.be/durmeland  

VOGELBESCHERMING
VLAANDEREN 
Schuttershof 14, 9100 Nieuw -
kerken, Sint-Niklaas. 
Jan Rodts �03/296 26 80 
info@vogelbescherming.be
www.vogelbescherming.be

HOF TER SAKSEN
Arboretum & groendienst
�O3/775 28 51 Haasdonkbaan
101 , 9120 Beveren

HORTUS TER SAKSEN vzw
August De Boeckstraat 17, 9120
Beveren. � 03/755.23.26

C.V.N. Centrum voor natuur en
milieueducatie -regio Waas 
Dirk De Roose,
Schausel hoekstraat 18, 
9140 Temse, � O3/771.49.24
dirk.de.roose@scarlet.be

WASE IMKERSBOND :
Willy Devriese, Drie Lindekens 48,
9120 Beveren  � 03/755 15 65  
waseimkersbond@telenet.be

Druk in de Weer

Forelstraat 35,

9000 Gent

Tel. 09 224 29 14

info@drukindeweer.be

* geassocieerd met ABLLOvzw
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m a a r t ,  m e i ,  s e p t e m b e r  e n   n o v e m b e r .

Wie een abonnement wenst op dit tweemaandelijks tijdschrift 't groene waasland kan dit 
* door 7 EURO over te schrijven naar 't groene waasland op IBAN BE64 0001 7098 7152 
met vermelding abonnement    't groene waasland  2010

en is dan tevens ‘toegetreden’ lid van de regionale vzw ABLLO.
*of via  een contactadres van één of andere vereniging, die U vindt op de vorige bladzijde

Inhoud:
2  …Reactie van ABLLOvzw  op uitspraken van Beverse burgemeester  … … … … … … …ABLLOvzw
4  …Zingende snorren in de reservaatzone Donkmeer  … … … … … … … … … … … … …vzw Durme
4  …De Durmemeersen blijven verbazen!  … … … … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme
5  …Beestjes allerhande  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Natuurpunt  Scousele
6  …Kwaliteit voorop? Vergeet het!  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
7  …kalender  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
11  …Wie start mee met Cohousing Waasland?  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
12  …Thematour ECOBOUWERS Haasdonk-Temse en Sint-Gillis  … … … … … … … … … …ABLLOvzw
13  …natuurschooldagen mei 2011  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
14 …Boomplantacties in het waasland  … … … … … … … … … … … … … … … … … …Natuurpunt

REDACTIE :  Liliane Verbeke (foto’s), Marc
Tem mer mans,  Jenny De Laet,  Jef Verspecht, Michaël
Crapoen, Nine Van Hoyweghen, Dirk Hylebos, Gilbert
Cant (foto’s).

Alle teksten voor het volgend nummer moeten bin-
nen zijn  vòòr 25 oktober 2011 via E-mail-adres :
groene.waasland@gmail.com of schriftelijk  bij Gilbert Cant,
Perstraat 88, 9120 Haasdonk


