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Anders en beter
Minder positief in het gemeentelijk beleidsplan zijn een
aantal aangekondigde maatregelen die een neoliberale,
rechtse ideologie uitademenen.

Zo is er de intentie om voor het sociaal objectief inzake
bescheiden woningen de sociale lasten voor
projectontwikkelaars (het opleggen van een percentage
sociale woningen) te vervangen door een financiële
compensatie. Waartoe dat zal leiden weet niemand,
maar een uitholling van de bestaande regels is het
zeker.

De versterking van de tweede pensioenpijler van de
contractuele gemeentelijke personeelsleden is uiteraard
een goede zaak voor de betrokkenen, maar beter ware
het om in te zetten op de aanwerving van statutaire
ambtenaren in plaats van bedienden met onzekere
contracten.

Het uitbreiden van de capaciteit van kinderopvang is
een evidente en dringende noodzaak in Kontich, maar

hoewel het niet met zoveel woorden gezegd wordt,
vrezen wij dat het initiatief weer vooral van de
privésector zal moeten komen. Met alle gevolgen van
dien qua onzekerheid van een goede dienstverlening.
Laat de gemeente zelf inrichter zijn van een
kwaliteitsvolle, zekere en sociaal gerichte kinderopvang.

The name of the game
Ook de “verklanting” slaat weer toe. Het gaat vooral
over woordgebruik, maar benamingen zijn
symptomatisch voor een bepaalde mentaliteit. Bij het
luik paticipatie wordt met geen woord gerept over het
bestaande verenigingsleven of het sociaal middenveld,
maar wel over “burgers en klanten”. Is er iets mis met
de normale term “inwoners”? Zijn wij “klant” van de
gemeente? Neen, klant zijn we bij de bakker en bij de
supermarkt. Bij de gemeente zijn we inwoners. Een
openbaar bestuur is geen commercieel privébedrijf en
moet dat zeker niet willen zijn.

P.V.

Wat het eerst opvalt, is dat dit beleidsplan inhoudelijk
bijzonder ambitieus is. Kontich moet binnen een jaar of
vijf zo ongeveer een modelgemeente zijn geworden, zo
lijkt het wel. Op zich is dat natuurlijk positief: wie wat wil
verwezenlijken, moet ambitieus zijn, maar uiteraard wel in
het besef dat je maar een deel zult kunnen realiseren.
Geen mens gelooft dat dit allemaal over 5 jaar in orde zal
zijn. Los van deze inleidende opmerking zien wij een
aantal doelstellingen en beleidslijnen die wij toejuichen of
op zijn minst sympathiek vinden. Hieronder pikken we er
enkele uit.

Sociale thema’s
Voor het uitwerken van een ouderenbeleidsplan dat
breed wordt gedragen, zal nog maar de helft van het
werk moeten gebeuren: de aanzet en de grote
krachtlijnen zijn al aangeleverd door de seniorenraad na
de grote enquête van begin dit jaar. Communicatie met
de doelgroep via een gemeentelijk seniorenmagazine zou
inderdaad een prima aanvulling zijn. Twee belangrijke
projecten die worden aangereikt vanuit ons sociaal
middenveld kunnen gelukkig rekenen op medewerking
van deze meerderheid: de realisatie van een sociale
kruidenier (zie ook verder in deze Ketting) en het sociaal
gemeenschapsproject SeniorenThuis in het klooster van
Kontich Kazerne. Dat laatste komt er – tenzij er nog
onverwachte obstakels zouden opduiken – na vele jaren
aandringen van onze beweging bij diverse vorige
gemeentebesturen.

Op weg naar Eden
Toe te juichen is daarnaast dat er heel wat aandacht gaat
naar erfgoed in diverse vormen: als kenner van deze
materie heeft de burgemeester een belangrijke
bondgenoot gevonden in de Kontichse erfgoedraad, de
meest actieve van alle adviesraden. Ook de inbreng van
de Kring voor Heemkunde, die een belangrijke
ondersteuning levert voor de raad, is hier belangrijk. Hier
is het wel opletten voor een mogelijke verkoop van het
historische gebouw De Ploeg. Dat moet vermeden
worden. De aandacht voor dierenrechten van dit
gemeentebestuur verdient eveneens alle lof. Vele
dierenliefhebbers kijken uit naar de invoering van
geluidsarm vuurwerk. Elk jaareinde weer worden honden,
poezen, paarden, boerderijdieren, ... de stuipen op het lijf
gejaagd door de harde knallen, soms met tragische
afloop. Tot slot een tip bij de geplande heraanleg en
opwaardering van onze parken: denk eens aan de
realisatie van een beeldenpark. Kontich verdient een mini-
Middelheim!

P.V.

De vleugels van Icarus
Het beleidsplan van het gemeentebestuur werd recent aan de bevolking voorgesteld
tijdens enkele infobijeenkomsten in de verschillende wijken. Het spreekt vanzelf
dat Vesta en De Ketting deze plannen van de – nog relatief nieuwe – meerderheid
van NV-A en Open VLD met een kritisch oog hebben bekeken.

Een openbaar bestuur
is geen commercieel
privébedrijf
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De Kompanie in de startblokken

Een sociale kruidenier voor Kontich

Boeren & Buren

In september opende Buurderij Kontich haar deuren in
Woonzorgcentrum De Hazelaar. Die dag konden de
aanwezigen kennis maken met lokale boeren en hun eigen
geteelde, gekweekte of ambachtelijk bereide producten.
Elke dinsdag kan je voortaan tussen 17u30 en 19 uur in
Woonzorgcentrum De Hazelaar terecht voor het afhalen
van lokale groenten, fruit, brood, zuivel, vleeswaren,
streekproducten en artisanale bereidingen die u vooraf
online kan bestellen via www.boerenenburen.be of
rechtstreeks via de Buurderij-verantwoordelijke.

Bij het politiek debat in juni 2018 kreeg het idee van een sociaal
winkelpunt in Kontich, ontstaan bij VESTA (Verenigingen Samen aan
Tafel), de steun van bijna alle politieke vertegenwoordigers. Het was dan
ook een grote meevaller dat de nieuwe meerderheid dit ook effectief
wilde realiseren en er mee haar schouders heeft onder gezet. En nu, na
maanden voorbereiding, staat een enthousiaste groep vrijwilligers in de
startblokken.

Zoals dat wel eens vaker gebeurt als er verschillende partners in het spel zijn,
heeft ook dit project wat vertraging opgelopen. Maar uiteindelijk zijn de violen
gelijk gestemd, de sleutels overhandigd, en stevenen we in rechte lijn af op de
opening die we plannen in maart 2020.

Werk aan de winkel
Het pand aan de Drabstraat (voormalige Assist-winkel) kan nog wat opfrissing
gebruiken. Met dank aan ‘de mannen van de gemeente’ die deze taak op zich
nemen. Daarna is het aan het bestuur en de vrijwilligers van De Kompanie om de
ons toegewezen lokalen te herscheppen in een winkel. De Kompanie: dat is
inderdaad de naam die we hebben gekozen voor dit mooie project.

Onze partners – onze sterkte
Een mooi partnerschap tussen gemeente, Sociaal Winkelpunt vzw en een hele
groep enthousiaste vrijwilligers maakt dat dit project gerealiseerd kan worden.
Financieel kwetsbare mensen zullen er (na doorverwijzing door een bevoegde
organisatie) terecht kunnen voor hun wekelijkse inkopen aan een prijs die een stuk
lager ligt dan in de supermarkt. Maar het gaat om veel meer dan een winkel. Op
termijn zal het OCMW er activiteiten inrichten die op maat zijn van de doelgroep.
Ook de onthaalfunctie is belangrijk. Mensen kunnen elkaar daar ontmoeten in een
warme sfeer en kunnen bij een tas koffie hun verhaal kwijt. We voorzien hiertoe
steeds de aanwezigheid van vrijwilligers die daarvoor een opleiding krijgen.

Koken kost geld
We zijn de gemeente dankbaar dat ze dit project financieel willen steunen. Vooral
de huur van het pand is, naast de nodige materiële ondersteuning, van cruciaal
belang om de winkel te kunnen starten. Het doet ons dan ook plezier om te lezen
dat het project is opgenomen in het gemeentelijk beleidsplan.
De vzw Sociaal Winkelpunt van haar kant is een cruciale partner om ons te
ondersteunen met opleiding, regelgeving (o.a. controles voedselagentschap) en de
administratieve uitbouw van de winkel.

De vrijwilligers: onze essentiële bouwstenen
We zijn geweldig blij te kunnen werken met een enthousiaste, sterke groep
vrijwilligers uit verschillende verenigingen. Naast een dagelijks bestuur zijn er al
heel wat concrete taken ingevuld. Maar we kunnen uiteraard nog steeds helpende
handen gebruiken, voor kleinere of grotere taken.

Heb je zin om mee te werken aan de uitbouw van dit sociaal ankerpunt in het
centrum van Kontich? Of wil je er gewoon wat meer over te weten komen? Aarzel
niet en stuur een mailtje aan eliane.de.boeck@hotmail.com (Eliane De Boeck) of
aan huize.ibens@telenet.be (Josée Vingerhoets), beiden lid van het bestuur. We
nemen dan zo vlug mogelijk met jou contact op.
Met z’n allen samen maken we er iets moois van!

Kijk voor meer informatie op www.sociaalwinkelpunt.be

E.D.B.

Met een vrolijk webplatform brengt Boeren &
Buren consumenten en producenten samen, en
doe je als Buur online boodschappen rechtstreeks
bij de landbouwers. Op het moment dat de
producten verdeeld worden, ontmoeten de Buren
en Boeren elkaar op een aangename locatie
tijdens een wekelijkse boerenmarkt, de “Buurderij”
genaamd. In Kontich vinden de bijeenkomsten
plaats in Woonzorgcentrum De Hazelaar,
Witvrouwenveldstraat 1. Buren bestellen wanneer
ze willen en hoe vaak ze willen zonder
verplichtingen, minimumbestelling, vaste
pakketten of abonnement.

Sociaal ondernemerschap
Om het concept te doen werken, doet Boeren &
Buren beroep op ondernemende mensen, de
zogenaamde Buurderij-verantwoordelijken die
instaan voor de communicatie met de
producenten en de uitbouw van een lokaal
ledennetwerk. Zij zorgen in eerste instantie voor
een gevarieerd aanbod van lokaal lekkers en

maken van boodschappen doen opnieuw een
sociale en ontspannende ervaring. “Kontich leeft!”
en met de opening van de Buurderij willen we dan
ook duidelijk laten zien dat alle mensen met een
hart voor lokale land- en tuinbouw in Kontich
terecht kunnen. “Er wordt duurzaam werk
gecreëerd in de gemeente en ook inspanningen
gedaan om Fairtrade-handel te stimuleren.”,
vertelt Kathy, Buurderijverantwoordelijke voor
Kontich.

Eerlijke prijs voor boeren en consumenten
Volgens het onderzoeksbureau Ivox is ruim
driekwart van de Vlamingen bereid om meer te
betalen voor landbouwproducten als dat een
eerlijkere prijs oplevert voor de boer. “De discussie
rond de druk op de prijzen in de landbouw is
tegenwoordig weer brandend actueel. Dankzij
Boeren en Buren ontvangen de deelnemende
producenten maar liefst 80 procent van de
verkoopprijs van hun producten. Dat is ettelijke
malen meer dan in andere verkoopkanalen waar

ze het meestal met veel minder dan de helft
moeten doen, of soms zelf met verlies verkopen”,
voegt Hannes Van de Eeckhout,
netwerkcoördinator bij Boeren en Buren, toe.
Geen computer? De Buurderij-verantwoordelijke
staat voor u klaar!

Natuurlijk wil Buurderij Kontich er zijn voor
iedereen. Beschikt u niet over een computer of
lukt online aankopen niet voor u? Geen nood: u
kan bij de Buurderij-verantwoordelijke terecht.
Eénmaal per week, op dinsdag, kan u in De
Hazelaar bij Kathy uw bestelling voor de volgende
week plaatsen. Zij heeft een lijst met producten
die op de volgende Buurderij beschikbaar zullen
zijn. U geeft uw bestelling door en betaalt deze. In
ruil krijgt u een ontvangstbewijs waarmee u de
volgende week op de Buurderij uw bestelling kan
ophalen.

K. P.

Een enthousiaste, sterke groep vrijwilligers
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“Hoeveel verkozenen wij hebben? U bedoelt: federale
politici die zich tot ‘de beweging’ rekenen? Ik denk
zowat de helft van de CD&V-parlementsleden. Maar u
moet dat nuanceren. Parlementariërs stemmen over
regeringsvoorstellen op basis van partijtucht. Je kunt je
dus afvragen: wat heb je aan zogenoemde ‘bevriende’
parlementsleden als die tucht toch alles bepaalt?”

Marc Leemans, voorzitter ACV

“De dag dat we van Leemans een schouderklop
krijgen, moeten we beginnen op te passen.”

Pieter De Crem, minister, CD&V

“Pieter De Crem bekritiseert de koers van zijn partij: de
CD&V is te links geworden, te groen zelfs. De Crem
vindt dat de CD&V moet breken met ‘de standen’, lees:
beweging.net, het voormalige ACW. De Crem weet
heus wel dat een CD&V zonder standen geen
christendemocratische partij meer is. ”

Walter Pauli, redacteur Knack

“Als Bart De Wever blijft herhalen dat de
ziekenfondsen overbodig zijn, lanceert hij een bewuste
aanval op het financiële hart van het klassieke
middenveld. Daar draait het hem ook om. Het Vlaamse
regeerakkoord is erop gericht het middenveld politiek
te ontwapenen. Alle tussenniveaus zijn zogezegd
ballast, behàlve de politieke partijen. ”

Luc Huyse, emeritus hoogleraar sociologie

“Neem de media niet te ernstig. Dat doen ze zelf wel.
Berichten zijn vluchtig. Meningen ook. Wat vandaag
een deugd is, is morgen een misdrijf. Wat vandaag
wijsheid lijkt, is morgen een cliché.”

Rik Torfs, hoogleraar kerkelijk recht

Ieder zijn

zegRest and be Thankful
en de Conventie van Kontich
Rest and be Thankful: een rare naam voor een huis, zelfs als het een statige
villa betreft. Van waar die naam komt en waarom deze plek aan de
Antwerpsesteenweg het toneel van een belangrijke voetnoot in de
geschiedenis was lees je hieronder.

Het verhaal van een Kontichs monument

Op reis door Schotland rustte Kontichnaar Paul
Roelofs even uit op een idyllische bergpas in de
buurt van het stadje Oban en Loch Lomond. Tot
zijn niet geringe verbazing heette die plaats Rest
and Be Thankful. Waarschijnlijk hebben Britse
soldaten die naam gegeven toen ze bovenaan de
pas klaar waren met hun karwei, het aanleggen
van een weg. Een tweede versie zegt dan weer
dat het eerder herders betrof die blij waren dat
ze met hun schapen het hoogste punt hadden
bereikt. Wat er ook van zij, Roelofs liet bij zijn
terugkeer door de bekende architect Ernest
Stordiau een huis in Engelse cottagestijl bouwen
en hij gaf zijn villa de naam van zijn Schotse
rustplaats. Dit verhaaltje zou een mooie
anekdote zijn geweest, ware het niet dat kort
daarna in deze villa iets veel dramatischer zou
gebeuren dan de naam laat vermoeden.

We schrijven 9 oktober 1914. De Duitse troepen
rukken op naar Antwerpen en staan op het punt
de stad te veroveren. Om groter onheil en meer
slachtoffers te voorkomen, vertrekt een delegatie
van vier man naar Kontich. Het betreft de
Antwerpse burgemeester De Vos, oud-minister

Franck en senator Rijckmans. De vierde man is
de consul-generaal van Spanje, een neutraal
land. Na een kort onderhoud in Tildonk treft het
gezelschap de Duitse generaal von Beseler in de
villa aan de Antwerpsesteenweg. De generaal
leest er de punten van de capitulatie voor, maar
de delegatie wijst die af, aangezien zij slechts het
burgerlijke en niet het militaire gezag
vertegenwoordigt. Een woede-uitbarsting van de
Duitse bevelhebber brengt de onderhandelaars
op andere gedachten en ze ondertekenen het
verdrag. Antwerpen blijft gespaard van verder
menselijk onheil. En later volgt ook de militaire
capitulatie.
Hoe belangrijk ook voor onze gemeente, deze
Conventie van Kontich is eerder een voetnoot in
de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.

De villa is in zijn oorspronkelijke staat bewaard.
De tafel en de stoelen waaraan het verdrag werd
getekend, bevinden zich in het
Documentatiecentrum van de Heemkundige
Kring, Duivenstraat 22.

P.C.

Een nieuwe naam voor
Wereldsolidariteit

Waarom een nieuwe naam?
We besloten een tijdje geleden om onze communicatiestrategie te versterken. En
dus moesten we allereerst onze identiteit als organisatie scherpstellen.

• We zijn een van de weinige nationale ngo’s in België: we
(her)positioneren ons als één organisatie actief rond het recht op
waardig werk en sociale bescherming.

• We verbinden onze partners in een netwerk, in de landen zelf, in de
continenten én internationaal: we positioneren ons als actor en
facilitator van een thematisch netwerk rond het recht op sociale
bescherming.

• We gaan van verscheidenheid naar meer eenheid wanneer we
communiceren.

• We evolueerden van ontwikkelingssamenwerking naar
internationalisering.

• Met luide stem eisen we onze rol op als maatschappelijk middenveld,
ten aanzien van overheid en economie: niet alleen in daden, maar ook
in woorden.

• Dat doen we niet alleen, maar met vele sociale bewegingen.
Wanneer de vlag de lading niet meer dekt, moeten we ook vormelijk kunnen
evolueren.

Voor al je vragen hierrond:
Nancy Govaerts, nancy.govaerts@wsm.be, 02 246 36 86.

Ontvang De Ketting gratis!
Wenst u dit tijdschrift voortaan ook gratis in uw brievenbus te ontvangen? Bezorg uw naam en adres op ons redactieadres: Peter
Vanhooren, Volderij 5 bus 0201, 2550 Kontich of via mail: thedjivan@hotmail.com. Ontvangt u liever De Ketting digitaal in plaats van
op papier? Bezorg ons dan uw mailadres via dezelfde weg.

De Ketting verschijnt driemaandelijks en brengt nieuws over actuele en sociaal getinte onderwerpen uit Kontich en daarbuiten, mét
een mening. Ons blad bestaat sinds 1968 als bestuursblad van de christelijke arbeidersbeweging (toen nog ACW) afdeling Kontich.
Mettertijd werd het lezersbestand uitgebreid met geïnteresseerden uit sociale en politieke kringen en uit het brede verenigingsleven
in Kontich. Ondertussen wordt ons blad op 950 exemplaren gedrukt, waarvan er 900 in Kontichse brievenbussen terechtkomen. De
Ketting diende als pionier tot voorbeeld van vele andere gemeentelijke afdelingen van (ondertussen) beweging.net: er zijn nu in het
verbond (arrondissement) Antwerpen een 15-tal plaatselijke kwartaaltijdschriften.

De redactie

Foto Kring voor Heemkunde Kontich
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Colofon
Voor info over beweging.net Kontich kan je terecht bij Peter Vanhooren, Volderij 5 app. 0201, 2550 Kontich
Fotografie: Wilfried Eynatten

Familiegroep
DEMENTIE van start

Warme zoektocht

Dementie: een ziekte in de hersenen,
ongeneeslijk, die kan zorgen voor een heel
aantal klachten zoals onder andere
geheugenverlies, gedragsveranderingen en
wisselende stemmingen. Elke persoon met
dementie staat hierdoor voor een zware
beproeving tot aan het levenseinde. Gelukkig
staan zij er meestal niet alleen voor en zijn zij
omringd door hun kennissen en familie. Dit
maakt wel dat leven met dementie ook voor de
omgeving een grote uitdaging is.

Wat kunnen we verwachten? Hoe geven we het leven
vorm? Waar vinden we hulp?
Na de diagnose komen er veel vragen boven. Zorgen
voor een persoon met dementie is zwaar op fysiek en
mentaal vlak. De weg vinden in een groot kluwen van
verschillende diensten en voorzieningen is ook niet
vanzelfsprekend.
Heb jij, als mantelzorger/familie/kennis van een
persoon met dementie, eens de behoefte om je
zorgen te delen of gewoon contact te maken met
gelijkgestemden? Of kent u zo iemand? Dan is er de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een
familiegroep Dementie.
Het concept van de familiegroepen is ontwikkeld door

de Alzheimer Liga. Het initiatief in Kontich is een
samenwerking tussen de gemeente, De Hazelaar en
lokaal dienstencentrum De Wilg.

Een familiegroep is een laagdrempelige en
vrijblijvende bijeenkomst van mantelzorgers. Je hoeft
niet elke keer te komen, het is gratis en je hoeft niet
in te schrijven. Het kan ingeleid worden met een
thema, maar de mantelzorgers zelf bepalen de
inhoud naargelang hun behoeften. Het is een kans
om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
In deze bijeenkomsten staat de mantelzorger
centraal. Wens je te komen, maar heb je het moeilijk
om opvang te vinden voor de persoon met dementie

mag je ons gerust contacteren en trachten we samen
een oplossing te zoeken.

Betrokken initiatiefnemers zijn:
GZA De Hazelaar: Stephanie Spoelders,
referentiepersoon Dementie
Lokaal Dienstencentrum De Wilg: Wendy Van Dessel,
centrummedewerker en Elke Wouters,
centrumleidster.
Gemeente Kontich: Iris Corynen, verantwoordelijke
zorg Dienst Welzijn en Hilde Van Den Bergh,
verantwoordelijke GEZEL

S.S.

Viva-SVV en Curieus Kontich organiseerden tijdens de
zomervakantie een fotozoektocht door de gemeente.
Dit werd een onverwacht groot succes. Er werden niet
minder dan 189 brochures verkocht en er deden 20
kinderen mee. De zoektocht bracht ongeveer 1.000
euro op. Die opbrengst gaat naar onderzoek voor
Alzheimer en dementie. Winnaars Ingrid Fransens en
Michel Cuypers kregen kregen elk een waardebon. De
winnaar bij de kinderen is Olivier Jacobs. Hij kreeg een
mooie rugzak. Er kwamen alleen positieve
commentaren. De besturen van Viva-SVV en Curieus
Kontich bedanken alle sponsors, die ervoor gezorgd
hebben dat alle deelnemers die hun
antwoordformulier tijdig binnenbrachten een leuke
prijs konden ontvangen.

C.B.

Winnaar Olivier Jacobs

Winnaars Ingrid Fransens en Michel Cuypers

Kontich

De plaatselijke afdeling is ondertussen al meer dan 36 jaar actief in
onze gemeente.
In Kontich en Waarloos wonen er 165 aangesloten gezinnen. Er zijn
ook vele Pasarleden uit Hove, Lint en Mortsel die regelmatig aan
activiteiten van Kontich deelnemen. Deze gemeenten hebben geen
eigen afdeling.

Vijf bestuursleden komen bijna maandelijks samen om wandelingen,
fietstochten of bezoeken uit te werken. Ondertussen is onze 700ste
activiteit voorbij en hebben iets meer dan 24 000 deelnemers hiervan
kunnen genieten. We hebben dit onlangs gevierd met een gratis
deelname en een drankje tijdens de fietstocht.De activiteiten worden
ook aangekondigd in de plaatselijke parochiebladen en op de
gemeentelijke website (Uit-in-Kontich).Vooral bij wandelingen mogen
we dikwijls deelnemers van verder-af ontmoeten. Via de nationale
website en Uit-in-Vlaanderen hebben zij de weg naar een Kontichse
activiteit gevonden.Ons eigen ledenblad Pasar Ko verschijnt 4 maal
per jaar. Het wordt gedrukt aan de ingeschreven abonnees bezorgd.

Indien nodig gaat het bestuur mee het toeristisch beleid van de
gemeente of de streek ondersteunen. Ons bestuur neemt daarom
deel aan de cultuurraad en aan de milieuraad in Kontich en aan
vergaderingen van de streekvereniging Zuidrand.

Pasar Kontich biedt elke maand een boeiende activiteit.
Het jaar 2020 zal nog maar enkele weken oud zijn en we trekken er
al op uit. Op 19 januari verkennen we onze eigen omgeving. Deze
winterwandeling sluiten we traditioneel af met een worstenbrood of
appelbol met een warm drankje. Op 22 maart is er een tocht naar en
een bezoek aan het Fort Liefkenshoek. We vertrekken vroeg want we
willen gans het fort kunnen bezichtigen. Eind april voelen we de lente
in al onze botten. De lentewandeling brengt ons naar het Waasland.
En dan start ons fietsseizoen weer. Maar daarover lees je meer in een
volgende uitgave van De Ketting.

Meer info op www.pasar.be/kontich

A.C.
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