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EDITORIAAL
Boem, paukeslag, daar ligt
alles plat, weer razen violen,
celli, bassen, koperen triangel. Trommels, pauken, razen, rennen, razen, rennen,
razen STOP!

KAARTING
Zondag 15 maart 2015 van 9u tot 13u in de bar
van het Parochiaal Centrum, Dorp 22, Nazareth.
Inleg: 1,5 €
Prijzenpot: braadworst.
Voor kaarters gratis tombola met
waardevolle prijzen.

Dit schreef Paul van Ostaijen in
1921, toen tufte Timon Schaubroeck heel waarschijnlijk
door Nazareth met een slakkengangetje. Nu zoveel jaar
later tuffen we met z’n allen
door Nazareth terug aan dezelfde snelheid. Toen met heel
veel beziens maar nu met heel
wat minder beziens want we zijn ook met zoveel. Toen zag Nazareth er ook heel anders uit
en speelde het leven zich meer dan waarschijnlijk af rond de kerk. Tot voor een paar weken
probeerden we ook zo snel mogelijk weer uit het dorp te zijn maar toen … het dorp werd een
rond punt. Reacties op sociale media logen er niet om, het was voor veel mensen een slechte
beslissing, het ging voor opstoppingen zorgen, een waar verkeersinfarct. Het is gelukkig uit
gebleven, het gaat trager en het verkeer verloopt veiliger op het dorp.
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Een warme oproep aan alle vurige kaartliefhebbers om in een ontspannen sfeer
een kaartje te komen leggen. Natuurlijk
zijn ook alle niet-kaarters welkom.
Bij een lekker drankje of aperitief houden
wij met vrienden en kennissen een
gezellige babbel over de gebeurtenissen
van de voorbije periode.
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Ook onze burgemeester, schepenen,
OCMW-voorzitter en CD&V-mandatarissen
zullen er zijn.

Laat ons dan eventjes stil staan bij een dorp, het is een plaats waar mensen moeten ontmoeten, waar ze een praatje kunnen slaan, een beetje onthaasting in ons drukke bestaan. Wat is er
met ons gebeurd de laatste decennia. Moet het echt allemaal snel, snel, snel gaan? We hossen
van de ene afspraak naar de andere, geen tijd meer voor mekaar.
Met het ontwerp om van Nazareth weer een leuke dorpskern te maken op termijn hebben
we als CD&V het initiatief genomen om ons dorp weer een ontmoetingsplaats te maken waar
mensen tijd voor mekaar maken. Een goed voornemen voor 2015, tijd maken voor mekaar.
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PASCAL MARCHAND
Communicatieverantwoordelijke, CD&V Nazareth-Eke

nodigt alle inwoners van onze gemeente
graag uit op de
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pascalmarchand@telenet.be
Foto’s: Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem,
Viviane De Preester, Pascal Marchand,
www.erfgoedbankleieschelde.be/ privécollectie
Marc Langeraert
Verantwoordelijke uitgever: Danny Claeys,
Stationsstraat 121, 9810 Nazareth-Eke
Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd,
vermenigvuldigd of geciteerd, graag met
bronvermelding CD&V Nazareth-Eke.

Valentijnsreceptie
Zondag 22 februari 2014 om 10u30
CC Nova, Steenweg 92 Eke-Nazareth

Uw aanwezigheid zou ons plezier doen!
Toespraak door Robrecht Bothuyne
(Vlaams volksvertegenwoordiger)

LEDENUITSTAP
Dit jaar gaat de ledenuitstap door op 21 maart 2015. We trekken naar Puurs /
Breendonk.
Alle leden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging hiervoor met de
details. Niet-leden kunnen zich wenden tot Hans Heyse voor meer informatie.
De kostprijs voor leden bedraagt E 40, voor niet-leden E 60.
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Wist je dat …

· THOMAS VAN ONGEVAL naast zijn activiteiten in de lokale politiek, hij ook
werkt als adviseur voor CD&V in de Kamercommissie justitie. Daar werkt hij achter de schermen mee aan het beleid op nationaal niveau. Zo kan hij mee zoeken
naar oplossingen voor de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen.
· RIA VERCRUYSSE absoluut NIET bang van is van spinnen of muizen.
· DIRK LE ROY in zijn vrije tijd mee fietst met de wielertoeristen en een fan is van kuifje.
· IVAN SCHAUBROECK de trotse grootvader is van negen kleinkinderen. Over
een kroostrijke familie gesproken.
· NATHALIE DHONDT In 2014 5 km leerde te lopen, en dat ze er heel fier op is :-)
· 2014 één van de mooiste jaren uit het leven van FEMKE COLEMBIE was! Niet
alleen heeft ze met hare Jonas een huis
gekocht waar we ze hen thuis voelen, ook
is ze met hem, de man van haar leven, getrouwd op 12 juli 2014. Een aantal maanden later hebben ze ook hun gezinnetje
uitgebreid met een nieuw familielid : Nordin! Hij is een Finse lappenhond, en is niet
alleen de mooiste maar ook de liefste!
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Voor de tweede maal organiseerde
JONGCD&V
een
kleurwedstrijd
voor
de aanwezige kinderen op het jaarlijks
CD&V-eetfestijn. Deze keer was de prijs
een box met stoepkrijt en (knikker)balletjes. De kinderen moesten samen met
mama en papa raden hoeveel balletjes
er in de box verstopt zaten. Gelukkig
was de box doorzichtig en kon er dus geteld en gericht geschat worden. En nu de ontknoping... In totaal zaten er 89 balletjes en 100 krijtjes in de box. De 7-jarige
Iben was de dolgelukkige winnaar van deze prijsbox. U doet
volgend eetfestijn toch terug mee?
NATHALIE DHONDT
voorzitter JONGCD&V

· Er in Poker een OCMW RAADSLID als gangster acteerde, zich
eigenlijk niet hoefde om te kleden en zijn tekst toch wist te onthouden, een
totaal van 3 zinnen gespreid over 16 woordjes.
· RAF DE VOS een echte wielersupporter is, die bijna nooit een
TV-uitzending van een koers of veldrit zal missen.
· FREDDY VERTRIEST wellicht het oudste gemeenteraadslid is, dit sluit niet
uit dat hij steeds met volle inzet en ten dienste staat van de ganse bevolking
van Nazareth-Eke.
· VIVIANE DE PREESTER uitkijkt naar 2015, het huwelijk van haar
oudste dochter Stefanie, met haar gedroomde schoonzoon Maarten op zaterdag 10 oktober. Of ze daar zelf het dienblad ter hand zal nemen valt nog af te
wachten.
· CHRISTIAAN VAN HERZEELE sinds
1968 supporter is van KSV Waregem, nu
SV Zulte Waregem
· DANNY CLAEYS dit jaar 10 jaar burgemeester is van Nazareth-Eke.

VEILIG FIETSEN IN NAZARETH EN EKE
CD&V Nazareth-Eke hecht al lange tijd heel wat belang aan
de veiligheid van de zwakke weggebruiker. In verschillende
straten van de gemeente werden de fietspaden geaccentueerd
door een rode thermoplastic laag. Op sommige plaatsen is deze
laag door het drukke verkeer en door strenge winterdagen
afgebrokkeld. Daarom zal voortaan minder gebruik gemaakt worden van de thermoplastic bekleding, maar zullen fietspaden geverfd worden. In de loop van 2015 zijn de rode fietspaden langs de
centrale as, en de fietssuggestiestroken in de Groenstraat en de
Ommegangsstraat aan de beurt.

VERBROEDERINGSFEESTEN EICHEN-BRUCHE (DUITSLAND)
FIETS JIJ MEE?
Op 17, 18 en 19 juli gaan in Eichen-Bruche (Duitsland)
de traditionele verbroederingsfeesten van de 4 Eke’s
door. En deze keer gaat het over een bijzondere feestviering want het is ondertussen al vijftig jaar geleden
dat deze verbroederingsketting in gang is gezet.
In de afgelopen jaren hebben vele tientallen mensen,
doorgaans om de 2-3 jaar mee deze overstap gedaan naar
één van de verbroederde gemeenten, hetzij Eichen-Bruche (Duitsland), Eiken (Zwitserland) of Eecke (Frankrijk).
Twee jaar geleden fietsten we met meer dan 20 enthousiastelingen naar de verbroederingsfeesten in
Eecke (Frankrijk). In twee dagen fietsten we de 100km

2

af in een superleuke en recreatieve fietstocht naar het
noorden van Frankrijk. Enkele tussenstoppen zorgden voor
de nodige verpozing en het proviand. Iedereen die erbij
was, getuigde van de bijzonder leuke ervaring.
Er duiken vragen en suggesties op om dit jaar terug zo’n
leuke fietstocht te ondernemen. Maar, de afstand is wel heel
veel groter: het totale fietstraject bedraagt zo’n 420 – 450 km.
Wie heeft er zin om deze uitdaging aan te nemen? Geheel
of gedeeltelijk?
Geïnteresseerden geven een seintje aan:
burgemeester Danny Claeys - 0476 41 78 70
of burgemeester@nazareth.be.

THOMAS VAN ONGEVAL
Schepen van Financiën
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BELEID
HET DIGITAAL SCHOOLBORD
DOET HAAR INTREDE IN DE GEMEENTESCHOOL
Het digitaal schoolbord of smartboard, zelfs
digibord genoemd, is een digitale versie van
het klassieke schoolbord waarop tot nog toe
met krijt wordt geschreven.
In 2015 worden de klassen van de leerjaren
4-5-6 van de Gemeentelijke basisschool
Nazareth uitgerust met digitale schoolborden.
In de afdeling Eke zijn digitale borden voorzien in de zes klassen in uitbreiding en zullen
wellicht in 2016 in gebruik worden genomen.
Het digitale schoolbord biedt tal van
mogelijkheden t.o.v. het klassieke schoolbord.
Zo kunnen o.a. beelden worden geprojecteerd
waar toelichting op het digibord kan
worden bijgeschreven en nadien opgeslagen.
Naargelang de gebruikte technologie wordt
voor het schrijven een speciale pen of gewoon
de vinger gebruikt.
Dit high-tech materiaal is bijzonder welkom bij

de hedendaagse leermethodes. Het internet is
niet meer weg te denken in onze hedendaagse
leefwereld, laat staan in het onderwijs. Het
internet kan een welgekomen ondersteuning
zijn bij bepaalde leervakken. Zo kunnen gelijktijdig voorbeelden op het internet opgezocht
worden en leren de leerlingen het internet in
de positieve zin ook gebruiken.
Werken met een digitaal schoolbord zal even
wennen worden voor de leerkrachten. Wij
wensen leerkrachten en leerlingen alvast veel
succes.
IVAN SCHAUBROECK
Schepen van onderwijs

In de raad van 1 december ll. heeft de
gemeenteraad van Nazareth het startschot
gegeven voor een offensief milieu- en
klimaatbeleid in onze gemeente en dit door
de ondertekening van de zogenaamde
‘Convenant of Mayors’ of burgemeestersconvenant.
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HERAANLEG RIOLERING EN WEGENIS WARANDESTRAAT
EN WIJK LINDEKENS
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Na een voortraject van meerdere jaren zullen dit jaar de rioleringswerken in de Warandestraat en
enkele zijstraten, alsook in de buurt Lindekens aangevat worden.

De Europese Waterrichtlijnen verplichten onze gemeente inspanningen te leveren om minder
afvalwater te lozen en over te stappen naar een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het
afvalwater afgezonderd wordt van het (propere) hemelwater en vervolgens naar een
zuiveringsinstallatie wordt afgevoerd. Het ‘project Warandestraat’ is voor onze gemeente een
belangrijk dossier om een hogere zuiveringsgraad te bekomen. Dit betekent dat elke
bewoner op eigen domein het water gescheiden moet afvoeren naar de straatkant om aan te
sluiten op de nieuwe riolering. Het gemeentebestuur legt per woning tot maximum 1250 euro bij voor de
uitvoeringskosten.
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NAZARETH ONDERTEKENT
‘CONVENANT OF MAYORS’

Meteen wordt in een groot aantal straten van het project het wegdek vernieuwd en creëren we in de
Warandestraat en Schoolstraat nieuwe fietspaden.
Het project Warandestraat moet zo leiden tot een veiligere straat, met aangename fietspaden en
ruimte voor groen.
Gezien de grootte van het project zullen de werken in totaal twee kalenderjaren bestrijken. Om de
hinder voor de bewoners te beperken, wordt het project gefaseerd aangepakt. De werken starten in
de Warandestraat vanaf de kant ’s Gravenstraat om fase na fase te eindigen met de Kloosterbosstraat,
Schoolstraat en Huisepontweg. De kostprijs van de werken wordt geraamd op zo’n 7 miljoen euro. Het
gemeentebestuur kan hierbij rekenen op subsidies van Aquafin en middelen van Aquario, zodat het
gemeentelijk aandeel ongeveer 1 miljoen euro zal bedragen.

Door dit convenant te ondertekenen geeft
de meerderheid van CD&V en SPa heel
uitdrukkelijk aan op gemeentelijk vlak werk
te willen maken van een ernstige reductie
van de CO2 uitstoot. Heel wat maatregelen
zullen er moeten toe bijdragen om te
bekomen dat tegen 2020 een reductie van
minstens 20% van de CO2 wordt bereikt.
Daarom zullen we in de nabije toekomst ook
werken met een specifieke werkgroep die
rond dit thema nadenkt en voorstellen doet
aan het gemeentebestuur. Maar we willen
ook nog verder gaan in dit meedenken aan
een reductieplan voor de CO2. Immers
over enkele maanden zal het bestuur een
zogenaamd CO2 forum organiseren. We
nodigen dan alle geïnteresseerde inwoners
uit om mee te denken over deze problematiek
en concrete en haalbare voorstellen te doen
en zo hier een steentje toe bij te dragen.
Hou de gemeentelijke informatie in het oog en
schrijf u dan in voor een van deze gemeentelijke participatie-initiatieven in Nazareth.
DANNY CLAEYS
Burgemeester

THOMAS VAN ONGEVAL-CHRISTIAAN VAN HERZEELE
Schepen van Financiën - Schepen van openbare werken

EN NOG DIT …
CD&V is een partij waar familie op de
eerste plaats komt. Daarom willen we
graag dat je met je gezin eens een uitje
kan doen, family time. We verloten
graag 4 cinema ticketten of 2 kaarten
voor ons eetfestijn. Geen quiz
maar stuur gewoon een mailtje naar
pascalmarchand@telenet.be,
SMS “CD&V wedstrijd + je naam” naar
0479 425 132 of een briefje naar Stijn
Streuvelsstraat 4, Eke.
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IN ACTIE!
10 JAAR DE KRUK
Zowat 10 jaar geleden kreeg het OCMW de melding dat mensen
uit Nazareth, omwille van de stadige groei van aanvragen,
niet meer terecht konden in de Deinse voedselbank voor
voedselpakketten. Omdat een maandelijks voedselpakket voor
een aantal gezinnen toch echt wel van wezenlijke betekenis is, en
het OCMW als openbaar bestuur niet erkend kon worden door de Voedselbanken Oost-Vlaanderen,
sloegen een aantal mensen de handen in mekaar en werd er overgegaan tot de oprichting van een
vzw, genaamd DE KRUK. Een ‘kruk’ die ondersteuning biedt wanneer het moeilijk gaat, een deur’kruk’
die deuren of perspectieven opent naar een beter bestaan. De Kruk biedt maandelijks voedselpakketten aan in het Oud-Wielkine aan gezinnen of alleenstaanden die het tijdelijk of langdurig moeilijk
hebben. De oorzaken kunnen heel divers zijn. Het voedsel zelf wordt opgehaald bij de Voedselbanken
Oost-Vlaanderen (gesitueerd in de Begoniastraat te Eke) en daarna in Oud-Wielkine gesorteerd en per
gezin verzameld. ‘s Avonds worden alle pakketten afgehaald. Alles gebeurt door een 5-tal vrijwilligers
die maandelijks heel wat tijd besteden aan afhandeling van de bedeling. Hun bijdrage is van onschatbare
waarde. 10 jaar geleden had de Kruk een erkenning voor 25 gezinnen (50 individuen), nu worden er
maandelijks pakketten gemaakt voor 67 gezinnen (160 individuen). De paketten bestaan uit voedsel
dat komt van de Voedselbanken Oost-Vlaanderen, daarnaast zijn er ook etenswaren die aangemaakt
worden met Europese middelen en bedeeld door de overheid naast voedsel dat geschonken wordt

door particulieren. Elk jaar gebeuren er ook inzamelacties door D’oude Garde (vriendengroep van
oudleiding KLJ-Eke), de vrije basisschool van Eke en van Nazareth. Daarnaast krijgt de Kruk ook voor de
derde keer op rij financiële middelen vanuit de gemeentelijke basisschool Eke en Nazareth die een groot
bedrag verzamelden door middel van een sponsortocht. Milde sponsors zijn ook de ouderen-adviesraad
(filmvoorstelling), d’oude garde (kaas-en wijnavond), KVLV-Eke (ontbijt), ACV Nazareth-Eke,
diverse organisaties en politieke partijen. De ingezamelde middelen worden integraal gebruikt voor
de aankoop van producten zoals verse groenten en fruit, schoonmaak- en verzorgingsproducten,
vuilniszakken... . De middelen nodig voor de dagelijkse werking van De Kruk worden voorzien vanuit
het OCMW. Ik wil graag in naam van de vele gezinnen allen bedanken voor elke bijdrage en heel in het
bijzonder de vrijwilligers van het eerste uur: Rita Crucke, Christine Coussement, Noëlla Mestdagh,
Gilbert Vanlancker en nu ook Gerda Coussement en onze chauffeur Firmin De Vreeze. Zonder hun
inzet en zorg waren de maandelijkse bedelingen gewoon onmogelijk. Graag wil ik ieder van jullie
uitnodigen voor het solidariteitsfeest op donderdag 12 februari in CC De Zwaan met een voordracht van
KOMOSIE omtrent voedselverspilling en een optreden van MONG ROSSEEL en zijn groep “de
Illustratie”. Als bijdrage vragen we een item bewaarbaar voedsel mee te brengen.
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EEN INTERVIEW MET DE
MEDEWERKERS VAN VZW
DE KRUK
redactie:

U was er bij vanaf de start. Hoe herinneren
jullie zich de start van De Kruk?
het de kruk-team: Op 2-06-2004 werden we uitgenodigd
naar een vergadering. Daar werd uitgelegd wat het allemaal
inhield en mochten we een naam kiezen voor de voedselbank.
Het werd ‘De Kruk’ en we gingen van start met zijn drieën. We
wisten niet wat ons te wachten stond. Het was even wennen
maar het viel zeer goed mee. Elke maand gingen we in Destelbergen het voedsel ophalen dat toegewezen was aan De Kruk
om dan dezelfde dag ‘s avonds te bedelen.
redactie: Hoeveel gezinnen van Nazareth kwamen toen
naar de voedselbank?
het de kruk-team: We zijn begonnen in een klein lokaaltje
op de eerste verdieping van Oud Wielkine. In de
begintijd kwamen 13 à 15 gezinnen naar de voedselbank.
redactie: Zijn er gezinnen van het eerste uur die nog
steeds naar de voedselbank komen?
het de kruk-team: Er zijn inderdaad nog een paar
mensen van toen nog steeds aanwezig op de maandelijkse bedeling, andere zijn even weggebleven en
komen nu terug.
redactie: Welk assortiment van producten kon je aanbieden?
het de kruk-team: Wat we meekregen uit Destelbergen was zeer divers. Het waren vooral basisproducten: koffie, melk, koekjes allerhande, chocolade,
deegwaren, kazen, boterhambeleg en groenten. Twee
plaatselijke bakkers schenken maandelijks ook brood
en gebak. Er waren toen al goederen van de Europese
Unie zoals melk, bloem, spaghetti en rijst.
redactie: Is het assortiment nu uitgebreider dan toen?
Wat bedeel je zo allemaal?
het de kruk-team: Het assortiment goederen is ferm
uitgebreid; confituur, ontbijtgranen, een groot aanbod groenten en fruit, bovendien diepvriesproducten
en conserven waaronder groenten en vis.
De Kruk koopt iedere maand nog groenten en fruit
alsook onderhoudsproducten en verzorgingsproducten. Allemaal producten die gezinnen het best
kunnen gebruiken.
redactie: Hoeveel gezinnen staan momenteel op de
voedselverdeellijst? Zijn die enkel van Nazareth?
het de kruk-team: Momenteel staan er meer dan
60 gezinnen op de lijst. Er worden ook gezinnen
doorverwezen via de OCMW’s van omliggende
gemeenten waar geen voedelbedeling bestaat.
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ANNEMIE DE GUSSEM
voorzitter De Kruk

redactie:

Jullie krijgen heel wat steun van enkele Nazarethse verenigingen? Wat gebeurt er met de opbrengst?
het de kruk-team: Inderdaad, De Kruk krijgt heel veel
steun, zowel materiële als financiële steun. Met de centen
kopen we vooral basisproducten. Onder de schenkers aan
De Kruk kennen we de vrijgevige anonieme schenkers,
enkele verenigingen die een deel of de volledige opbrengst
van een activiteit integraal schenken aan De Kruk, twee
lokale bakkers, de scholen en een paar plaatselijke land- en
tuinbouwers met prei, appelen en aardappelen.
redactie: Onderweg zijn een paar medewerkers het
team komen vervoegen? Zijn de taken verdeeld
volgens een bepaald takenplan? Hoe is zo’n “De Krukdag’ gepland?
het de kruk-team: Gelukkig, er zijn een paar vrijwilligers
bijgekomen. Momenteel zijn we met zes, allen 60-plussers.
Ieder neemt elke maand hetzelfde werkje voor zijn
rekening en dat gaat heel vlot. Recent is de Oost-Vlaamse
voedselbank verhuisd van Destelbergen naar de
Bedrijvenzone-Eke (aan de Makro). Ook dit is een fameuze
meevaller. We beginnen ‘s morgens om 8u. Een drietal
haalt het pakket op bij de Oost-Vlaamse voedselbank in
Eke. Eens terug in het bedelingslokaal begint het zware
werk. Soms moet er ongeveer 1000 kg in pakketten per
gezin verdeeld worden. U begrijpt, we zijn daar zoet mee
tot een eind in de namiddag. Het afhalen begint dezelfde
dag om 18u. Als alles terug is opgeruimd loopt het al vlug
tegen 20u aan. Wel hopen we op een spoedige verhuis naar
de andere locatie waar alles kan gebeuren in één lokaal en
bij voorkeur op het gelijkvloers. 1000 kg naar boven tillen
en dezelfde dag terug naar beneden brengen is op termijn
niet te volharden.
redactie: Hoe is het gevoel van een vrijwilliger van “De
Kruk”.
het de kruk-team: We hebben allen een zeer goed gevoel bij ons werk. Na al die jaren krijg je een band
met het vrijwilligersteam. Ook een gesprekje met de
mensen en een luisterend oor doen soms wonderen.
Tenslotte doen we het allemaal voor hen en velen
zijn ons dankbaar.
redactie: Tot wanneer zullen jullie doorgaan?
het de kruk-team: Na 10 jaar doen we het nog altijd
met hart en ziel!!!!
Wij zullen doorgaan tot zolang onze fysiek en
gezondheid het toelaat!
redactie: Dank voor jullie verhaal!

IN MIJN MUIL GEEN
ZWERFVUIL
Onze Nazarethse landbouwers maken zich zorgen
over het zwerfvuil dat weggebruikers dumpen
in hun weilanden en grachten. Wanneer het
afval uit de grachten machinaal wordt verwijderd,
komt dit op de weide of op de akker terecht.
Bij de oogst kan niet vermeden worden dat de
blikjes en flesjes in stukken gemalen in het voeder
voor de koeien terechtkomen en zo bloedingen
veroorzaken soms met de dood tot gevolg. Ook
voor de landbouwmachines kan zwerfvuil heel
wat problemen opleveren: de messen van de
grasmaaier gaan stuk, een tractorband wordt
lek gereden of een hakselaar raakt verstopt.
Bovendien komt de veiligheid van de landbouwer
of loonwerker in het gedrang, wanneer hij deze
stukjes uit de machine moet halen. Onze beleidsmensen erkennen deze problematiek en zo
werd een 3 pijler project ingediend bij OVAM,
wat resulteert in een pilootproject voor OostVlaanderen met subsidiëring. Met de hulp van
de landbouw zal de problematiek in kaart gebracht worden. Een inventaris moet duidelijk
maken van wat er waar in welke hoeveelheden
opgeraapt wordt. Concreet betekent dit dat de
gemeentelijke zwerfvuilacties 2015 zich vooral
concentreren op het zwerfvuil langs bermen en
grachten aan akkers en weilanden.
De landbouwraad verklaarde zich akkoord
om hun achterban te motiveren om hieraan
tenvolle hun medewerking te verlenen en dit onder de vorm van zelf ruimen en inventariseren
rond eigen hoeve. Het materiaal wordt gratis ter
beschikking gesteld en het geruimde zwerfvuil
wordt apart opgehaald.

