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Lijsttrekker CD&V

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor 
de deur. Straks kiest U een nieuwe ge-
meenteraad, met mensen die de volgende 
zes jaar het bestuur in handen zullen ne-
men. CD&V voert campagne onder de 
slogan ‘Thuis in Kalmthout’. 

Onze kandidaten voelen zich erg thuis in 
Kalmthout en zijn uiteraard fier op onze 
mooie gemeente : we wonen en werken 
hier graag, met onze familie en vrien-
den, we zijn met veel plezier actief in een 
vereniging, we houden van onze natuur 
en genieten van deze landelijke, rustige 
omgeving. CD&V is ook overal thuis in 
Kalmthout. Onze kandidaten wonen in 
het Centrum, in Heide, in het Dorp, in 
Nieuwmoer en in Achterbroek. 

Beleid maken is vooruit kijken. CD&V stelde 
een duidelijk partijprogramma op met 
engagementen voor de volgende jaren.  
Met veel aandacht voor betaalbaar wo-
nen, veilig verkeer, meer kinderopvang, een 
cultureel centrum, het nieuwe sportpark 
en het behoud van Kalmthout als mooie en 
groene gemeente.

In deze folder kijken we eerst even terug. 

We hebben immers goed en hard gewerkt 
de voorbije jaren. Er is heel wat gereali-
seerd: het dienstencentrum draait op volle 
toeren, de kerkomgeving van Nieuwmoer 
werd fraai heraangelegd, Achterbroek en 
Heide kregen nieuwe fietspaden. Overal 
verschenen mooie bloemen en perkjes 
langs de straatkant, het zwembad werd 
vernieuwd en kreeg een glijbaan, jeugd-
lokalen werden opgeknapt met steun van 
de gemeente, … Enfin, teveel om op te 
noemen. Bij dat alles houden we ook de fi-
nanciële situatie van de gemeente streng in 
’t oog: we investeren alleen wat haalbaar is. 
De belastingen zijn al sinds 2003 ongewij-
zigd, we hebben de schuld gehalveerd en 
er is een ruim reservefonds. Allemaal goe-
de cijfers, want ook dat vinden de mensen 
belangrijk.

CD&V wil opnieuw het heft in handen 
nemen in Kalmthout. We hebben mensen 
met heel wat ervaring. Andere, nieuwe kan-
didaten staan klaar om mee verantwoorde-
lijkheid op te nemen. 

Met deze ploeg en met uw stem is 
Kalmthout in goede handen.

Beste Kalmthoutenaar,
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Betaalbare woningen
Er is in Kalmthout een heuse in-

haalbeweging gerealiseerd met de 

bouw van 70 nieuwe sociale wo-

ningen de voorbije jaren. Dat was 

een belangrijke belofte van CD&V. 

We voerden een maatregel in dat 

nieuwe verkavelingen voor de helft betaalbare 

woningen moeten bevatten. De verkaveling Kerke-

neind-West in het Centrum is daarvan het eerste 

voorbeeld :  66 van 132 worden sociale huur- en 

koopwoningen. In Nieuwmoer werden al heel wat 

gronden aangekocht voor de inrichting van het 

woonuitbreidingsgebied. Het gemeentelijk woon-

loket biedt alle info over sociale woningen, geeft 

hulp en advies over de vele premies en tips over 

woonkwaliteit. 

Nieuwe stationsbuurten
Als je de klok zes jaar terug draait, zou je de sta-

tionsomgevingen van Kalmthout, Kijkuit en Heide 

niet meer herkennen. De perrons werden mooi 

vernieuwd en verhard aangelegd. Sinds de perrons 

in Kalmthout en Heide werden geschrankt, verloopt 

de doorstroming van het verkeer aan de overwegen 

ook beter. Maar we deden nog meer :  er kwamen 

gloednieuwe, overdekte fietsenstallingen en de sta-

tionsparking van Kalmthout werd eens zo groot.

Mooie straten
Jaarlijks wordt binnen een vast budget een deel 

van de Kalmthoutse straten geasfalteerd. En na 

de rioleringswerken worden de straten en de 

grachten helemaal vernieuwd. Zo werden heel wat 

straten in Heide en de Holleweg in Nieuwmoer 

heraangelegd en voorzien van een gescheiden wa-

terafvoer. Dat is heel 

wat beter voor het 

milieu. De kasseien 

van de Heikantstraat 

werden hergebruikt 

bij de vernieuwing 

van deze straat.

Fraaie kerkomgevingen
De kerkomgevingen in Achterbroek 

en Nieuwmoer ondergingen een 

ware metamorfose. Het kerkplein 

aan het drukke kruispunt in Ach-

terbroek werd helemaal vernieuwd 

en kreeg er heel wat groen bij. In 

Nieuwmoer werd heel de openbare ruimte rond 

het kerkgebouw in een mooi concept heraange-

legd. De mooie Nieuwmoerse woorden in de muur 

rond de kerk en het beeldje van Jaan de Turfsteker 

vormen er de kers op de taart.

leefomgeving
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Tunneltje en rond punt

Het tunneltje onder de viaduct 

van het Noordeind wordt dagelijks 

gebruikt door vele jongeren die 

van en naar school rijden. Het is er 

niet meer weg te denken. Daarmee 

werd een zeer gevaarlijke oversteek opgelost. Ook 

het rondpunt op de Brasschaatsteenweg aan de 

Heikantstraat is een zegen. Het kruispunt daar 

was voordien jarenlang het gevaarlijkste punt van 

Kalmthout. Ook aan de Darm en de Franse Weg 

werd het oversteken voor fietsers en voetgangers 

veiliger gemaakt.

Veilige fietspaden
De voorbije jaren werd 10 km aan veilige fiets-

paden aangelegd. De prioriteit daarbij ging naar 

de drukke gewestwegen. Heuvel, Achterbroek-

steenweg en Brasschaatsteenweg kregen nieuwe 

vrijliggende fietspaden. Ook langs spoorlijn 12 

verschenen mooie fietspaden. Het fietspad aan de 

Heikantstraat werd nieuw aangelegd en de basis-

school van Achterbroek werd via een veilig pad 

verbonden met de Zandstraat. In de vernieuwde 

Heidestatiestraat moet de fietser niet langer de 

straat op met de komst van een gemengd voet-  

en fietspad.

Goed materiaal 
voor de brandweer

Sinds de grote heidebrand vorig 

jaar weet iedereen hoe belangrijk 

het is om te investeren in goed 

materiaal voor de brandweer 

in Kalmthout. De voorbije jaren 

kocht de gemeente dan ook verschillende nieuwe 

voertuigen, o.a. geschikt voor de bestrijding van 

bos- en heidebranden. Met de ladderwagen werd 

het korps goed uitgerust voor de bestrijding van 

woningbranden. De bouw van een gloednieuwe 

brandweerkazerne achter het gemeentehuis is bij-

na klaar. Daar komt ook het kantoor van de brand-

weercommandant, die sinds enkele jaren voor het 

eerst voltijds in dienst is.

Degelijk strooiplan bij 
sneeuw en ijzel
Straks komt de winter er weer aan. De gemeente-

diensten staan dan dag en nacht paraat voor be-

strijding van sneeuw en ijzel.  Er kwam een nieuw 

en helder strooiplan met prioritaire routes en ook 

veel aandacht voor ijsvrije fietspaden en -routes. 

Met de aankoop van nieuw en aangepast materieel 

kan dit intensief werk optimaal uitgevoerd worden.

veiligheid
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mensen

Veel te doen voor de jeugd
De jeugd verveelt zich niet in Kalmthout. Er is heel 

wat te doen. Niet alleen zorgen de vele jeugdver-

enigingen voor een ruim aanbod. De gemeente 

staat elk jaar garant voor een mooi aanbod voor 

alle kinderen en jongeren. Het kinderfestival op het 

einde van het schooljaar en T-Day op het einde 

van de zomervakantie zijn dagen om naar uit te 

kijken. Het JAC-punt naast jeugdhuis Govio helpt 

jongeren verder met hun vragen en via Jeuk For 

You werd een eigentijds subsidiereglement uitge-

werkt. Er was heel wat financiële steun voor de 

bouw en renovatie van jeugdlokalen. Via de fuif-

bussen geraken de jongeren veilig weer thuis na 

een fuif in de buurgemeenten. Er werden de voor-

bije 6 jaar maar liefst 16 speelterreintjes vernieuwd 

of aangelegd. Dat is heel wat.

Steun aan verenigingen
Kalmthout heeft een bruisend verenigingsleven. 

De vele verenigingen zorgen samen voor een druk 

gevulde activiteitenkalender. De organisatoren 

kunnen sinds enkele jaren bij de gemeente terecht 

aan één evenementenloket. Niet meer van de ene 

dienst, naar de andere dus als je een fuif organi-

seert. Eén aanvraagformulier en de evenemen-

tencoördinator en de uitleendienst doen de rest. 

Kalmthout leeft daarmee nog meer dan voorheen.

Betere sportvoorzieningen
Kalmthout is een sportgemeente. Met de meer dan 

70 sportverenigingen wordt er veel gesport. Het 

zwembad kreeg nieuwe kleedkamers en een keitof-

fe buitenglijbaan. Er kwam een mindervalidenlift  en 

een toegankelijke trap. De kleedkamers en douches 

in de sportzalen van Gitok en Achterbroek en aan 

de Zwarte hond werden vernieuwd. In Achterbroek 

werd bovendien een betere sportvloer aangelegd. 

De tennis- en voetbalterreinen op de Zwarte Hond 

werden ook opgewaardeerd. Het allereerste sport-

beleidsplan zet voortaan de lijnen uit voor een 

goede aanpak van het sportgebeuren.

De seniorengids voor de 
60-plusser
Speciaal op maat van de 60-plussers verscheen 

de eerste Kalmthoutse seniorengids, boordevol 

nuttige info. De ouderen konden de voorbije jaren 

ook genieten van het ruime culturele aanbod bij 

Hangart en Vlaanderen Feest. De beweegweken 

van ‘BOEBS’ (Blijf op eigen benen staan) zorgden 

voor heel wat beweging en zetten het thema van 

de valpreventie hoog op de agenda. De Kalmt-

houtse voetpaden werden proefondervindelijk met 

rolstoelgebruikers getest op toegankelijkheid. De 

voornaamste gebreken werden ondertussen weg-

gewerkt.

9



Wateroverlast aangepakt
De hevige regenbuien zullen toenemen de volgen-

de decennia. Zo voorspellen de wetenschappers. 

In Kalmthout werd opnieuw geïnvesteerd in de 

aanleg van bijkomende bufferbekkens. De wateraf-

voer onder de Kapellensteenweg verloopt voort-

aan trager bij hevige buien sinds de verbreding 

van de Kerkeneindbeek. Het bufferbekken in de 

Kijkuitstraat zorgt er dan weer voor dat het water 

van Heide naar de Dorpsbeek vertraagd wordt 

afgevoerd. Dat voorkomt heel wat problemen.

Minder restafval
Met de komst van het nieuwe con-

tainerpark produceren we met z’n 

allen minder restafval in Kalmthout. 

Dat is dus goed nieuws. Een ruim 

containerpark met een weegbrug 

in de KMO-zone Bosduin zorgt ervoor dat we nog 

beter recycleren dan voorheen. Ook het huishou-

delijk afval in de grijze en groene container ver-

mindert. Dat komt omdat die nu gewogen worden. 

Hoe minder in de vuilbak, hoe minder men betaalt. 

Logisch toch?

Energiezuinige aanpak
De gemeente beschikt over heel wat gebouwen en 

daarbij wordt fors geïnvesteerd in een energiezui-

nige inrichting. Beter isoleren is immers minder be-

talen. Op het gemeentehuis werden zonnepanelen 

gelegd en zonneboilers geplaatst in verschillende 

gemeentelijke gebouwen. De openbare verlichting 

werd energiezuinig georganiseerd en de gemeente 

kiest voor 100% groene stroom voor de leve-

ring van elektriciteit. Kalmthout engageerde zich 

bovendien als klimaat-neutrale organisatie tegen 

2020.

duurzaam
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De toerist is welkom
We hebben veel te bieden aan toeristen die Kalm-

thout bezoeken. Onze unieke natuurdomeinen en 

het prachtige groene kader om te wandelen en te 

fietsen. De nieuw ingerichte Dienst voor Toerisme 

aan de Vroente leidt de toerist vlekkeloos door 

alle info. Mooie toeristische panelen verwelkomen 

de bezoekers bij het inrijden van de gemeente. De 

nieuwe stripmuren van Suske en Wiske houden de 

herinnering aan Willy Vandersteen levendig.

Kalmthout mooi en fleurig
Kalmthout is van zichzelf een 

mooie, groene en landelijke ge-

meente. Dat moeten we zo be-

houden en daar werden ook heel 

wat inspanningen voor geleverd. 

De bermen worden extra gemaaid, de veegwa-

gen is elke dag op ronde om de straten proper te 

maken en er verschenen mooie bloemenmanden 

in het straatbeeld. De eindejaarsperiode is sinds 

enkele jaren ook extra stemmig met de nieuwe 

kerstverlichting.

Subsidie voor 
de straatbarbecue

Hoe meer straat- en buurtbarbecues, hoe beter. En 

daarom werd een subsidie van € 125 gelanceerd 

voor alle straten die een gezellig samenzijn orga-

niseren met de buren. En dat werkte stimulerend: 

er kwamen nieuwe buurtinitiatieven bij. Op drie 

jaar tijd steeg het aantal buurtfeestjes van 25 naar 

45 dit jaar. Naast de tafels en stoelen kunnen de 

organisatoren voortaan ook rekenen op bijkomend 

materiaal van de uitleendienst.

Dagelijks geluk in het 
dienstencentrum
Met de komst van ‘De Grote Uitleg’ aan het Kerke-

neind is er altijd wel iets te beleven in de gebou-

wen van het dienstencentrum. Dagelijks komen 

heel wat ouderen er samen om gezellig bij te 

praten, te biljarten of mee te doen met één van de 

vele activiteiten. Je kan er via Digidak ook op een 

eenvoudige manier goed met de computer leren 

werken. Mensen vinden zo hun dagelijks geluk.

gezellig
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Plannen voor goede 
ruimtelijke ordening

Goede ruimtelijke ordening. Daar 

wordt hard aan gewerkt in Kalmt-

hout. Via Ruimtelijke Uitvoerings-

plannen (RUP’s) werd het algemeen 

geldende gewestplan hier en daar 

verfijnd. Zo kan Zonnekind eindelijk werk maken 

van de bouw van de kleuterschool en kan over 

enkele jaren een nieuwe school gebouwd worden 

voor Gitok ‘eerste graad’ in Heide. Een ander plan 

gaf rechtszekerheid aan enkele bedrijven die zo-

nevreemd gelegen waren. Met de opmaak van het 

RUP Sportpark werd de stedenbouwkundige basis 

gelegd voor de aanleg van nieuwe sportvelden aan 

de Heikantstraat. In Nieuwmoer en in het centrum 

van Kalmthout werden verkavelingsplannen op-

gemaakt voor de bouw van nieuwe woningen via 

inbreiding.

Ruimte voor bedrijven
Bedrijven zorgen voor tewerkstelling. Ruimte voor 

bedrijven is daarmee een zeer belangrijke doel-

stelling. En dat lukt aardig in Kalmthout. De KMO-

zone Bosduin werd verder ontwikkeld en zo werd 

opnieuw 10 ha grond verkocht aan nieuwe onder-

nemingen. Ook de gemeente investeerde zelf als 

bedrijf met de bouw van een nieuw gemeente-

magazijn. Er kwam ook een duidelijke signalisatie 

op het bedrijventerrein. De winkelstraat in Heide 

onderging een ware facelift en met het Willy Van-

dersteenplein werd bijkomende ruimte gecreëerd 

voor nieuwe winkels en parking. 

Afscheidspaviljoenen op 
begraafplaatsen

De zorg voor een begraafplaats is een belangrijke 

taak voor de gemeente. De vier begraafplaatsen 

kregen zo de voorbije jaren elk een mooi en nuttig 

afscheidspaviljoen. Die bieden de nabestaanden 

bescherming bij slecht weer tijdens de afscheidsce-

remonie. Er worden ook bijkomende voorzieningen 

getroffen voor de plaatsing van grondcolumbaria 

na de crematie. Nieuwe naamplaatjes geven ook 

een blijvende herinnering na een asverstrooiing.

ruimte
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Een sociaal huis in 
Kalmthout

Met de goedkeuring van het lokaal sociaal beleids-

plan werden goede afspraken gemaakt met alle 

partners voor een maximale toegankelijkheid van 

de aangeboden hulp in het algemeen welzijn voor 

elke inwoner. Via sociale infopunten is alle info over 

zorg, gezondheid, wonen, werken, kinderopvang 

en dienstverlening overzichtelijk voorradig. De 

aangeworven welzijnsconsulent leidt alles in goede 

banen, zowel bij het OCMW als bij de gemeente. 

Goede hulp in de buurt
Dorpstraat 3 is een nieuwe plek in 

Kalmthout waar iedereen terecht 

kan met vragen. Jongeren worden 

er verder geholpen bij het JAC-

punt. Ouders vinden er hulp en 

antwoorden op vragen over opvoe-

ding in de ‘opvoedingswinkel’. Volwassenen vin-

den er een laagdrempelig onthaal voor geestelijke 

gezondheidszorg. Het OCMW bouwde verder aan 

een aanbod van beschikbare doorgangswoningen. 

Mensen met acute woningnood kunnen daar  

tijdelijk terecht.

Ruimte voor 
kinderopvang

Vele mensen zijn betrokken bij de opvang van kin-

deren. De scholen, de grootouders, kinderdagver-

blijven, onthaalouders en vrienden steken allemaal 

de handen uit de mouwen. Ook de gemeente en 

het OCMW doen dat. Met de aankoop van een 

woning in de Heibloemlaan werd een vaste stek 

gevonden voor de buitenschoolse kinderopvang in 

Heide. Nieuwmoer en Achterbroek kregen bijko-

mende opvangmogelijkheden via Stekelbees en de 

zelfstandige kinderdagverblijven krijgen jaarlijks 

een premie om hun werk te ondersteunen.

Nieuwe kansen voor 
tewerkstelling

Met de komst van het strijkatelier De Plooiing aan 

de Kapellensteenweg werden twee vliegen in één 

klap geslagen: iedereen kan er met fiscaalvriende-

lijke dienstencheques terecht voor de strijk en het 

biedt tewerkstelling in het kader van de lokale so-

ciale economie. Zes strijkdames zorgden zo vorig 

jaar voor 27.000 stuks, keurig gestreken wasgoed.  

De jobbeurs, voor het eerst georganiseerd in 2010, 

krijgt heel wat bezoekers over de vloer op zoek 

naar openstaande vacatures.

zorg
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Cultuur dichtbij

We zijn met z’n allen erg actief op cultureel vlak 

in Kalmthout. De gemeente doet daar graag aan 

mee. Er kwam een nieuwe thuis voor Pigment 

als tekenacademie in de Van den Bogaertlei, het 

fanfarelokaal in de Schooldreef werd veel ruimer 

en het kunsthuis Ernest Albert werd opgeknapt. 

Eén op drie Kalmthoutenaren vindt de weg naar 

de bibliotheek: er werd een automatische inname 

en uitleen geïnstalleerd met een nieuw gamma aan 

DVD’s. Het bijenteeltmuseum werd recent hele-

maal vernieuwd en is daarmee zeker opnieuw een 

bezoekje waard. De herinnering aan de oude St.-

Tussen Hei en Maatjes, 
nog mooier

De gemeentelijke info is niet alleen interessant, het 

ziet er ook netjes uit. De tweewekelijkse nieuws-

brief en het driemaandelijks magazine ‘Tussen Hei 

en Maatjes’ werden in een nieuw jasje gestoken. 

De website werd helemaal herwerkt. De gemeente 

is erg actief op Facebook en Twitter en met de 

lancering van de nieuwe huisstijl werd alles netjes 

gestroomlijnd. En ook op de smartphone vind je 

alles over Kalmthout. Onze mooie ‘app’ is gratis te 

downloaden voor de Iphone en Android-systemen.

Goed overleg met  
Kalmthoutse scholen

De Kalmthoutse scholen overleg-

gen samen met de gemeente in de 

nieuwe onderwijsraad. Het is een 

structureel overlegorgaan waarbij 

samen wordt nagedacht en gewerkt 

aan gemeenschappelijke projecten 

voor de kinderen en jongeren van het Kalmthoutse 

basis- en secundair onderwijs. Zo werden al nieu-

we subsidiereglementen opgemaakt voor sport- 

en cultuuractiviteiten op de scholen en verbroede-

ren de leerkrachten op de ‘avond van  

het onderwijs’. De gemeente maakte een over-

zichtelijke onderwijsgids, met duidelijke informatie 

over alle Kalmthoutse scholen.

leerrijk Jacobskapel blijft levendig sinds de mooie herin-

richting van het oude pleintje aan de Dorpsstraat. 

De alom gekende ‘Moeder Kee’ pronkt sinds kort 

op het mooie Heidestatieplein, met zicht op haar 

Cambuus.
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LUKAS JACOBS

JAN VAN HOOYDONCK

RENÉ FRANCKEN

DIDIER VAN AERT

JEF VAN DEN BERGH

STIJN DE KONING

STEFANIE VAN LOOVEREN

MAGGY BEYERS

LEA VAN LOOVEREN

SILKE LATHOUWERS

JAN OERLEMANS

WIES PEETERS

LEEN SUYKERBUYK

JAN BREUGELMANS

“Betaalbare bouwgronden 
voor jonge gezinnen”

“Nieuw bufferbekken tegen 
wateroverlast”

“Heel wat veilige  
fietspaden op komst”

BALDWIN SONDERVAN
“Iedereen moet 
verantwoord kunnen 
bewegen en sporten”

“Ruimte waar kinderen 
kunnen spelen”

EVY MONU
“Betaalbare woningen voor 
jonge tweeverdieners”

“In Brussel ijveren voor 
Kalmthout”

MAARTEN DE BOCK
“Werken aan een gezond 
financieel beleid”

GUST VAN LOON
“Nieuw sportpark 
op komst”

“Sluipverkeer  
doordacht aanpakken”

SANDRA HOPPENBROUWERS
“Positief imago van de 
landbouw versterken”

“Kalmthout moet een leven-
dige gemeente blijven”

JAN FRAETERS
“Dorpshuis voor jong en 
oud in Nieuwmoer en 
Achterbroek”

“Meer kinderopvang in 
Kalmthout.”

“Blijven investeren 
in toerisme”

“Steun aan de 
jeugdverenigingen”

EDITH MATTHEEUSEN
“Mensen gelukkig 
maken in Kalmthout”

“Mooie woonprojecten 
op komst voor 
Nieuwmoer”

MONIQUE BUYENS
“Nog meer bloemen in 
Kalmthoutse straten”

“Werk maken van  
sociale tewerkstelling”

INGE GOOVAERTS
“Veilig fietspad 
door Nieuwmoer”

“Aandacht voor 
mensen met een 
handicap”

MARTINE VAN HOOYDONK
“Meer gemachtigde 
opzichters voor fietsende 
schoolkinderen”

“Kruispunt 
Achterbroek veiliger 
inrichten”

DIRK VAN PEEL
“Vernieuwende aanpak 
tegen veroudering”
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DIRK VAN PEEL  9e plaats provincie

Provincieraadsverkiezingen

alle wijken 
inbegrepen

Centrum

Heide

Achterbroek

Dorp-Heuvel

Nieuwmoer

Gezonde politiek met een hart

Dirk Van Peel heeft door al de jaren heen een schat 

aan politieke ervaring opgebouwd.

Is het dan geen tijd voor zijn memoires ? “Nee”, zegt 

Dirk. “Ik kan de mensen niet missen. Ik voel me fit 

genoeg om me verder te engageren. Zo wil ik bij de 

provincie inzetten op de toenemende uitdagingen in 

de sociale sector. Ook op het vlak van welzijns- en 

ouderenbeleid wil ik mee projecten realiseren bij het 

provinciebestuur.”

jongeren inbegrepen
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THUIS IN KALMTHOUT

1 JACOBS Lukas
2 BEYERS Maggy
3 DE BOCK Maarten
4 PEETERS Wies
5 FANCKEN René
6 LATHOUWERS Silke
7 DE KONING Stijn
8 SUYKERBUYK Leen
9 VAN AERT Didier
10 OERLEMANS Jan
11 VAN LOOVEREN Stefanie
12 BREUGELMANS Jan
13 VAN HOOYDONCK Jan
14 VAN LOOVEREN Lea
15 VAN LOON Gust
16 GOOVAERTS Inge
17 SONDERVAN Baldwin
18 MATTHEEUSEN Edith
19 HOPPENBROUWERS Sandra
20 VAN HOOYDONK Martine
21 MONU Evy
22 BUYENS Monique
23 FRAETERS Jan
24 VAN PEEL Dirk
25 VAN DEN BERGH Jef

http://kalmthout.cdenv.be/
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