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DE GANGMAKER

werkt voor Boechout en Vremde

‘NIET DE NATUUR AANPASSEN,
MAAR ONZE OMGANG MET DE NATUUR’
Voor heel wat mensen waren en zijn dit maanden van verdriet, onzekerheid en grote zorgen. Biedt de coronacrisis
ook hoop op verbetering? Schepen Kris Swaegers en gemeenteraadslid Joost Derkinderen blikken (midden juli)
terug en kijken vooruit.
Voorspelbare vraag.
Hoe hebben jullie de coronacrisis tot dusver beleefd?
K: ‘Normaal gezien heb ik mijn gezin
en mijn naasten in moeilijke situaties
dicht bij mij, ging dus nu niet. Daar had
ik het lastig mee. Maar dit gemis werd
getemperd door het feit dat de lockdown samenviel met het begin van
een stralende lente. Ik heb genoten
van mijn tuin, mijn groene buurt en
ons groen dorp.’
J: ‘Het leven vertraagde voor velen,
mensen maakten tijd om een praatje
met elkaar te slaan en begonnen elkaar spontaan te helpen. Sociale cohesie is niet alleen ten tijde van corona van levensbelang.’
Werd in de crisis
op iedereen
even hard gelet?
K: ‘Nee.
Ik denk
aan
mensen
met

een psychische kwetsbaarheid, aan
jonge gezinnen die thuiswerk met
huiswerk moesten combineren en
ik ben niet de eerste die vertelt dat
voor mensen in een flatje een quarantaine minder evident is dan voor
wie woont in een vrijstaand huis met
tuin. Minder bewegingsruimte, meer
spanningen waar niet zelden kinderen
en jongeren de dupe van zijn. School
is voor velen een safe space, die viel
nu van de ene op de andere dag helemaal weg.’
J: ‘Ik denk dat de kinderen en jongeren
in het algemeen uit het oog verloren
zijn. Net als de ouderen. De getuigenissen uit de woonzorgcentra, hartverscheurend. Daar moet het echt
anders.’
K: ‘Als je leest dat de voorbije jaren
honderden miljoenen euro’s subsidies bedoeld voor de zorg zijn gegaan
naar aandeelhouders en andere
oorden die niets te maken
hebben met zorg. Dat sommige
investeringsvehikels een fortuin
vergaarden met het uitbaten van
rusthuizen, terwijl er maar een bud-

get van vier euro is voor drie maaltijden. En dat terwijl er wordt beknibbeld
op essentiële zorgbehoeften, er een
tekort aan personeel is en een tekort
aan beschermingsmateriaal. Dan draait
mijn maag om.’
J: ‘Dat asielzoekers geen asiel konden
aanvragen en in volle coronacrisis op
straat moesten overleven, bleek nauwelijks nieuws. Tot op dit moment kunnen zij alleen nog maar digitaal asiel
aanvragen, wat een maand kan duren
eer hun aanvraag behandeld wordt. In
die maand is er voor hen geen opvang
waar zij wel recht op hebben. Manifeste
onwil waar niemand beter van wordt.’
K: ‘Het virus discrimineert dus wel. Het
versterkt ongelijkheden in onze samenleving. Maar het raakt
ook
iedereen.
Dat moet een
lichtje doen
branden over
die
andere
crisis.’

De vraag is al vaker gesteld: is
corona een goede zaak voor
het klimaat of net niet?
J: ‘De parallellen zijn opvallend gelijkaardig. En dat geldt ook voor de
oplossingen. Luisteren naar de wetenschap, een andere ruimteverdeling
en een gezondere omgang met de
natuur. De natuur is geen menselijk
bezitsmiddel, we maken er deel van
uit. Daar heeft de coronacrisis ons op
pijnlijke wijze aan herinnerd.’
K: ‘Het vernielen van ecosystemen is
niet alleen rampzalig voor de biodiversiteit, voor het klimaat en het milieu, maar maakt ons ook extra kwetsbaar voor virussen. De vraag dringt
zich ook op hoe houdbaar het model
van de industriële veeteelt nog is. Ook
die vormt een voedingsbodem voor
nieuwe virussen. We moeten niet de
natuur aanpassen, maar onze omgang
met de natuur. Gaat het slecht met de
natuur, dan gaat het slecht met ons.’
Het is sinds de jaren zeventig
van de vorige eeuw algemene
kennis dat de aarde opwarmt
door menselijk toedoen. Wat
houdt de mens tegen om daar
iets aan te doen?
K: ‘Hoewel Siberië door nooit eerder
geziene hittegolven en bosbranden
wordt geteisterd, ecosystemen kapotgaan en de droogte hier al ongenadig
hard toeslaat, voelt de klimaatcrisis
blijkbaar niet urgent genoeg aan. We
kunnen een goed leven leiden en
onze verslaving aan fossiele brandstoffen afzweren. Fossiele brandstoffen en
luchtvervuiling kosten miljoenen mensenlevens per jaar. Een sociaal klimaatbeleid zal onze levens en de planeet

net gezonder maken en een groene
transformatie zal jobs opleveren. De
coronacrisis heeft geleerd dat de
mens zich snel kan aanpassen, maar
laat het ditmaal niet te laat zijn.’
J: ‘Hoe langer we wachten, hoe groter
de inspanningen zijn. Een sociaal klimaatbeleid zal net een stilstand zoals
we die tijdens de coronacrisis hebben
gekend voorkomen. Toch zijn er nog
krachten die continu op de rem staan,
om de Vlaamse regering niet bij naam
te noemen. De toekomst zal niet lief
zijn voor het huidige Vlaamse beleid.’
Wat heeft de coronacrisis ons
geleerd over de publieke ruimte?
K: ‘Er is te weinig publieke ruimte. We
moeten er ernstig rekening mee houden dat dit niet de laatste pandemie is.
Belangrijke vraag is nu: hoe maken we
onze samenleving robuust? Ik ben een
verwoed wandelaarster en al wandelend beleef je je omgeving anders
dan wanneer je in de wagen zit en zo
snel mogelijk ergens wilt zijn. Ik vermoed dat veel mensen dat nu hebben
kunnen ervaren. En ik hoop dat deze
ervaring een soort van kantelpunt is
hoe we naar onze publieke ruimte kijken. Van een onderdanige ruimte om
je zo snel mogelijk van hot naar her te
verplaatsen naar een plaats om te verblijven en waar we zorg voor dragen.’
J: ‘Tijdens de lockdown zochten mensen massaal de natuur op. Dat leverde
bij momenten ongemakkelijke beelden op van veel mensen die tegelijk
op hetzelfde lapje natuurgebied waren. Niet het probleem natuurlijk, het
probleem is dat er te weinig natuur
is waardoor mensen naar dezelfde
plaats werden gedreven.’

K: ‘De grootste verandering speelt
zich in onze hoofden af. Ineens horen
mensen in de stad de vogels kwetteren. Het zou niet de eerste keer zijn
dat een ziekte ons de publieke ruimte
anders doet inrichten. Grote crisissen
gaan dikwijls gepaard met structurele
verbetering. Dat geeft mij hoop.’
De politie zette drones met
warmtecamera’s in. Joost, jij
waarschuwt al enige tijd voor
het feit dat ANPR-camera’s
tot gezichtsherkenning in staat
zijn. Inmiddels dromen politici
als Pieter De Crem hier luidop
over.
J: ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat
de coronacrisis een handig excuus is
voor politici met autoritaire fantasieën
om burgerlijke vrijheden in te perken.
Zo evolueren we algauw richting een
samenleving waar sheriffs beslissen
wie wel en wie niet hun territorium
mag betreden. Constant gemeten en
gevolgd worden valt lastig te rijmen
met de open en vrije samenleving die
wij als groenen voor ogen hebben.’
Hoe groot is de schok voor
Boechout geweest?
K: ‘Algemeen bekeken heeft Boechout
de eerste golf goed doorstaan. We
hebben de maatregelen goed nageleefd, het aantal besmettingen bleef
tot dusver beperkt en gelukkig bleven
onze woonzorgcentra gespaard. De
gemeente heeft hard gewerkt aan een
relanceplan met extra aandacht voor
mensen die extra zorg nodig hebben.
Het zijn niet de lokale besturen die
het hebben laten afweten.’

Onze schepen Kris Swaegers
smeedt snode plannen,
zo achterhaalden we toen we een
steelse blik wierpen in haar
klimaatagenda. Ze licht zelf toe.
10 september 2020.
Start Natuurlijk Boechout.
‘Een werkgroep onder begeleiding
van Vormingplus gaat vier seizoenen
lang aan de slag rond biodiversiteit.
De groep bedenkt zelf acties en initiatieven om uit te voeren. Er vond in juli
al een kennismakingsmoment plaats.
Ik was heel opgetogen dat daar al heel
wat geëngageerde mensen aanwezig
waren en over de ideeën en inzichten
die ik er te horen kreeg. Interesse om
mee te doen? Contacteer mij of de
dienst omgeving voor meer informatie.’
21 september 2020.
Infoavond Masterplan
begraafplaatsen.
‘Zowel de begraafplaatsen van
Boechout als van Vremde zullen de
komende jaren in een mooi kleedje
gestoken worden. In de plannen staan
vergroening, ontharding en waterbeheer centraal. De begraafplaatsen als
plaats om te rouwen, maar ook als
een groene oase om tot rust en bezinning te komen. De begraafplaats
van Vremde breiden we uit met een
urnenbos. Op 21 september om
20 uur, waarschijnlijk in De Sneppe,
vindt een publiek infomoment plaats.’
Oktober.
Boom zoekt tuin.
‘Door een groepsaankoop kan de
gemeente bomen goedkoper aanbieden. Zoek dus alvast een plaatsje
in je tuin. Een plaats voor een boom
gespot op het publiek domein?
Contacteer de dienst omgeving!
(omgeving@boechout.be)

EXCLUSIEF: GLUREN IN DE
KLIMAATAGENDA VAN ONZE SCHEPEN
Over bomen gesproken. In het voorjaar ondertekenden we ook het bomencharter. Dit om onze intentie te
onderstrepen de komende jaren zoveel mogelijk bomen te willen planten. Wil ik zeker nog de Milieuraad
bedanken voor het harde werk aan
het bomenplan. Dat zal nu ter advies
worden voorgelegd aan de Gecoro
en de Groendienst.’
Najaar.
Behaag Natuurlijk.

van de Hellestraat, hebben we een
stuk grond gekocht van ruim drie
hectare waar plaats zal zijn voor
natuurbeleving en recreatie. De
gemeente werkt samen met verschillende partners: Natuurpunt, de
provincie en Zorgboerderij Kina. Dit
najaar dienen we een verwervingssubsidiedossier in. Daarna zullen de
verschillende adviesraden worden
betrokken bij de invulling van dit stuk
natuurgebied.’

‘Wil ik er nog aan toevoegen dat
we in september starten met het
gemeentelijk klimaatplan. Het
klimaatplan zal zes thema’s uitlichten: biodiversiteit, water, duurzaam
2 enthousiaste deelnemers aan Behaag Natuurlijk
consumeren/circulaire
economie,
‘De gemeente biedt in het najaar
duurzaam wonen, energie en duurnet als vorig jaar streekeigen planten zame mobiliteit. Elk halfjaar zal volaan tegen zeer schappelijke prijzen. ledig gewijd zijn aan één van deze
Goed voor de biodiversiteit in onze thema’s. Rond die thema’s zullen
gemeente! We gaan Behaag Natuur- dan acties en informatie- en sensibilijk sterk in de kijker zetten. Houd de liseringsmomenten plaatsvinden. Het
gemeentelijke kanalen en de kanalen klimaatplan wordt in de volgende
van Groen-Gangmaker goed in het editie van het gemeentelijk infoblad
oog voor meer praktische informatie.’ #boechoutbeweegt uitgebreid toegelicht. Het eerste thema dit najaar
Najaar.
is, zoals misschien al opviel, biodiver‘Aan de Molenbeekbron, ter hoogte siteit.’

TIJDLIJN

April

Juni

Een pandemie die onze levens door
elkaar gooit of niet, vergaderd wordt
er altijd. Maar dan vanuit ons kot.

Drie speciale gezanten verkennen
het parcours van de Grote GroenGangmakerspeurtocht. En ze
kwamen heelhuids thuis. ‘Uitdagend,
maar dat maakt de voldoening des te
groter wanneer het lukt,’ laten ze optekenen. Iemand van het drietal (we
zeggen niet wie) die al bijna dertig jaar
in Vremde woont en voorzitter is van
Groen-Gangmaker gaf zelfs te kennen
wegen te hebben ontdekt die hij niet
kent. U kunt de speurtocht nog tot
en met 31 augustus zelf doen. Meer
informatie over onze speurtocht vindt
u op de laatste bladzijde.

Mei
Als we Joost met een vlag zien zwaaien, dan weten we: het is 17 mei, de
Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Joost: ‘Alle
mensen worden vrij en gelijk geboren,
artikel 1 van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens. Maar in
de praktijk blijkt jezelf kunnen zijn nog
altijd niet vanzelfsprekend. Daarom
moeten we blijven opkomen voor elkaar en het hoofd bieden aan haat en
intolerantie. Waarom moeilijk doen
als het samen kan?’

Of Boechout voor de derde
maal fietsgemeente wordt of
niet weten we in oktober.
Maar liefst 414 Boechoutenaren
vulden de bijbehorende online enquête in. En die resultaten leidden
tot een fraaie score van 88,8%.

Hoe zwaar het leven van een schepen
kan zijn. Kris verkent het Uilenbos,
geprangd tussen Hove en Boechout,
op zoek naar een trage weg naar
Boechout.
Juli
Groen Mortsel voerde actie tegen het
verdwijnen van Tram 7. Het verdwijnen van Tram 7 zou ook betekenen:
geen tramverlenging naar Kontich.
Wij dus naar Mortsel. Want van waar
kennen we dat verhaal toch? Door
de plannen van De Lijn dreigt in onze
gemeente Bus 51 te verdwijnen, de
enige vorm van openbaar vervoer in
Vremde. U kunt onze petitie nog altijd
tekenen op onze website:
www.groengangmaker.be/petitielijn51

BERICHTEN UIT
DE LAATSTE GEMEENTERAAD
De plexiglasgemeenteraad van juni
was een tikkie bewogen. Een fractieleider maakt er een sport van op de
vrouw in plaats van op de bal te spelen,
oppositieleden deden niet mee aan
stemmingen of liepen gewoon weg
en tussen deze vlagen van dorpstheater ging het er bij momenten zowaar
inhoudelijk aan toe. Toch nodigen we
u graag uit voor de gemeenteraad
van maandag 28 september. De
aftrap vindt om 20 uur plaats. Geen
ticketprijzen. Mondmasker zelf mee te
brengen.
Zo kwam op de gemeenteraad van
juni ter sprake dat 10% van de kinderen vorig jaar in Boechout-Vremde
in kansarmoede werd geboren ten
opzichte van 8% in 2018. Een complex verhaal en het zou verkeerd
zijn om hier aan scorebordpolitiek te
doen. Joost licht toe: ‘Een structureel
armoedebeleid voeren gebeurt op
bovenlokaal niveau. Een sterke sociale
bescherming, hogere minimumlonen
en uitkeringen, een herverdeling van
middelen die de kwetsbaarste mensen ten goede komt... Helaas heeft de
Vlaamse regering de handdoek in de
ring gegooid wat armoedebestrijding
betreft. Wat we lokaal kunnen doen
en ook doen, is een flankerend armoedebeleid voeren. Bevoegd schepen Els Augustinus gaf op de gemeenteraad een lange rist aan maatregelen
weer die de gemeente treft. Dat leert
mij dat niet daar het schoentje knelt.
Waar wel? We zouden als gemeente
waarschijnlijk nog proactiever kunnen te werk gaan bij het bereiken
van mensen. Drempels verlagen of
zelf over die drempel stappen. Meer

inzetten op buurt- en wijkwerking bijvoorbeeld. Maar er zal ook iets in de
samenleving moeten veranderen. Het
idee dat armoede je eigen schuld is,
een probleem van individuen, zorgt
ervoor dat mensen te beschaamd zijn
om aan te kloppen voor hulp. We zullen elkaar moeten helpen. Het is niet
omdat regeringen schuldig verzuim
plegen dat we dat als samenleving
moeten doen.’

Goedgekeurd: de motie van onze
schepen van Dierenwelzijn Kris Swaegers voor een strenger wetgevend kader rond de commerciële import
van puppy’s. ‘In de motie vragen we
om een meer sluitend systeem te creëren om de leeftijd vast te stellen van
puppy’s en om scherpere invoerregels. Het nauwkeurig kunnen vaststellen van de leeftijd van puppy’s is belangrijk om te kunnen bewijzen of er
al dan niet gefraudeerd wordt met de
geboortedatum. De leeftijd kennen is
van groot belang voor het welzijn van
de hond, van andere honden en zelfs
voor de volksgezondheid.’ Jammer genoeg stemde alleen de meerderheid
voor.

Nog op de gemeenteraad lichtte
onze schepen Kris het waterbeleid
van de gemeente toe. ‘Als lokaal bestuur kunnen we twee dingen doen:
inzetten op waterbesparende maatregelen en het maximaal vasthouden
en bergen van water. De gemeente zal een hemelwaterplan met
rioolbeheerder Pidpa opstellen. In
het najaar zal de gemeente ook het
Burgemeestersconvenant 2030
ondertekenen waarbij in het klimaatactieplan maximaal ingezet wordt op
klimaatadaptie: ervoor zorgen dat de
gevolgen van de droogte en wateroverlast voor onze omgeving zo minimaal mogelijk zijn. Alvast te noteren:
in het voorjaar van 2021 doet onze
gemeente een groepsaankoop regentonnen.’
Tot slot werd de motie van Joost tegen
de aanvraag van een bouwvergunning
voor een nieuwe ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk goedgekeurd.
‘De Vlaamse klimaatdoelstellingen zijn
zacht gezegd al niet te ambitieus en
met een grotere verbrandingsoven in
Wilrijk wordt het zelfs lastig om die te
halen. Er is nochtans een goedkoper
en klimaat- en milieuvriendelijker alternatief in de haven van Antwerpen.
Waarom daar geen werk van wordt
gemaakt, valt rationeel niet te verklaren.’

GROEN-GANGMAKER
NODIGT UIT:

LEZING JOS GEYSELS: VOLG ONS OP

DE HERKANSING SOCIALE MEDIA
(1 OKTOBER)

Ietwat hoogmoedig om in deze tijden
meer dan een maand tevoren een
evenement aan te kondigen. Maar als
er geen tweede coronagolf ons overspoelt, organiseren we onze avond in
Theater Vooruit met Jos Geysels op
donderdag 1 oktober. Gratis inkom
vanaf 19.30. Om veiligheidsredenen
vragen we u wel om via een van onze
online kanalen of offline mensen te laten weten of u komt. Mocht de lezing
niet doorgaan, kunnen we u zo een
seintje geven.

Bericht van de benjamin van onze
groep: die raadt u stellig aan om
Groen-Gangmaker te volgen op Facebook en Instagram. Aldaar kunt u
onze bezigheden en zielenroerselen in
realtime beleven van op de eerste rij.
Volg zijn advies en maak onze benjamin gelukkig.
/groengangmaker/
@Groengangmaker

1 OKTOBER
20 uur
THEATER
VOOUIT
INKOM:
GRATIS
En nu u toch bezig bent: ga naar onze
website en abonneer u daar op onze
nieuwsbrief!

Wie goed oplette, zag bij de #blacklivesmatter-protesten zowel zwarte als
witte mensen op straat komen. Geen
detail: in de strijd tegen racisme kan iedereen zijn steentje bijdragen.
Oké, klinkt leuk. Maar even heel praktisch: hoe begin ik als wit persoon eraan?

#BLACKLIVESMATTER:
ZELF RACISME BESTRIJDEN IN
3 STAPPEN

1. Erken de feiten
Zolang mensen op basis van hun naam
minder kans hebben op een baan, zolang kinderen op school op basis van
hun kleur stelselmatig worden onderschat, zolang mensen op basis van hun
achtergrond op de huurmarkt worden
gediscrimineerd, zolang mensen met
een migratieachtergrond op straat en
op sociale media worden belaagd en
van jongs af moeten opboksen tegen
vooroordelen, zolang antiracismeplannen al 20 jaar worden beloofd en er
geen politiek beleid is dat racisme echt
ernstig neemt, zolang politici met een
groot podium mensen met een migratieachtergrond als profiteurs en als
gevaar voor onze cultuur aanzien en
tegelijkertijd racisme minimaliseren,
kortom zolang kleur de kansen van
mensen bepaalt en mensen zich in gelijke situaties extra hard moeten bewijzen door hun achtergrond, is er werk
aan de winkel.
Ik moet zeggen dat het toch nog wat
abstract klinkt. Ik merk er in mijn leven
eigenlijk niks van. Is het probleem dan
wel zo groot?
2. Leer bij
Ga na wat racisme is. Probeer te vatten wat de impact is van weer maar
eens lukraak gecontroleerd te worden, van keer op keer het deksel op je
neus krijgen vanwege je kleur, van als
een minderwaardige burger te worden aanzien. Luister naar mensen die
met racisme geconfronteerd worden,
lees je in en leer bij wat racisme doet
met een mens. Kom tot het besef dat
je niet alles beseft: het is niet omdat jij
racisme niet als een ernstig probleem
in onze samenleving ervaart dat het
dat niet is.

Word je zo bewust van welke strijd
mensen moeten leveren, hoe dit onrecht onder je huid kruipt en uiteindelijk je ziel opeet en hoe overbodig die
strijd zou moeten zijn. Het is heel eenvoudig: elke mens moet de kans krijgen om een vrij en volwaardig leven te
leiden. Het komt de hele samenleving
ten goede. Samenlevingen die daarentegen racisme niet actief bestrijden,
verspillen een enorm reservoir aan talent en bewijzen zichzelf geen dienst.
Geen idee waar te beginnen? Op
www.withuiswerk.nl vind je heel wat
lees- en kijktips die je al een aardig eind
op weg helpen.

Hoewel racisme voor mij niet heel zichtbaar is, ben ik ervan overtuigd dat racisme nog altijd een groot probleem is.
Maar wat kan ik er concreet aan doen?
3. Laat je stem horen
Leg je er niet bij neer dat racisme iets
onvermijdelijks is. Niets dat haat zo
snel verspreidt als onverschilligheid. De
wereld rechtvaardiger maken lukt helaas zelden door braafjes je vinger op
te steken en geduldig te wachten tot
er iemand je spreekrecht geeft. Spreek
je uit. Op sociale media en in het echte
leven.Vraag jezelf af wat er beter kan in
de organisaties en verenigingen waar je
actief bent. Ga in dialoog. Stem op personen die de strijd tegen racisme ter
harte nemen. Teken petities. Doe mee
aan betogingen. Wees solidair. Heb het
erover. Alleen zo bouwen we aan een
samenleving waar iedereen zich thuis
voelt.

DE GROEN-GANGMAKERZELFTEST
1. U woont in Boechout-Vremde
a) Uiteraard (5)
b) Tot mijn grote spijt niet (3)
c) Niet waar (1)
2. U knuffelt een boom…
a) Alleen met wederzijdse toestemming (5)
b) Af en toe (3)
c) Vrijwel nooit (1)
3. U droomt van…
a) Een leefbare en rechtvaardige planeet voor al wie na u komt (5)
b) Een hulpvaardige samenleving
waar elk mens telt (5)
c) Altijd wind mee voor fietsers (5)
4. Om van Brussel naar Antwerpen te gaan, neemt u…
a) De fiets en/of het openbaar vervoer (5)
b) Een privéjet en u maakt hierbij
een ommetje via Knokke (-1)
5. U passeert een helemaal
verwilderde tuin.
a) U denkt: ‘Fantastisch voor de
biodiversiteit! Ik bel aan voor tips
voor mijn tuin.’ (5)
b) U bent hard aan het fietsen en
rijdt deze tuin buiten adem voorbij. (3)
c) U besproeit uw gemillimeterde
gazon een keer extra. (1)

BONUS. U hebt in 2018
gestemd op…
a) Groen-Gangmaker (250)
IS GROEN-GANGMAKER
IETS VOOR U?
20 punten of meer. Groen-Gangmaker is het puzzelstukje dat uw leven compleet maakt. Snel contact met
ons opnemen is sterk aanbevolen.
10-20 punten. Wat zeggen 5 vragen
nu over uw politieke voorkeur? Helemaal niets toch? U weet het misschien
nog niet, maar Groen-Gangmaker is
vast iets voor u.
Minder dan 10 punten. Doe de
test opnieuw.

DOE MET ONS MEE!
groengangmaker.be
/groengangmaker/
@Groengangmaker
daniel.grillet@telenet.be of
0485 10 84 30

DOE MEE AAN DE EERSTE
GROTE GROEN-GANGMAKERSPEURTOCHT
Omdat we het niet kunnen maken
dat u zich deze grote vakantie te
pletter verveelt en omdat het zonde
zou zijn dat u tijdens uw thuisvakantie
Boechout en Vremde niet beter leert
kennen, hebben we de eerste Grote
Groen-Gangmakerspeurtocht gelanceerd. Deelname is gratis. Opgelet: de
deadline om uw antwoordformulier
in te dienen (insturen op groengangmakerbv@gmail.com of af te geven bij
Joost, Kris of Danny) is 31 augustus
2020. Er is een mooie prijs voor de
drie deelnemers met de minste fouten.Te moeilijk, te weinig tijd? Er is een
prijs voor de origineelste speurtochtselfie en op onze Facebookpagina
vindt u tips. De vragen, het parcours,
de antwoordbladen en de spelregels
vindt u op onze site: https://www.
groengangmaker.be/de_eerste_grote_groen_gangmakerspeurtocht

verantw uitgever: Danny Grillet, Begonialaan 3, Vremde

Dat Groen-Gangmaker: is dat eigenlijk wel iets voor mij? Mocht u zich dit afvragen, hebben wij een aardig hulpmiddel bedacht. Door uzelf aan deze zelftest te onderwerpen, weet u meteen waar u aan toe bent! Duid de
oplossing aan die op u van toepassing is, tel hierna de getallen op die bij uw antwoord horen en bekom zo een
mooie of nog mooiere score.Veel succes!

