
 

Verkeerscirculatieplan 

Op dinsdag 17 juni vindt er om 20u in de in de vergaderzaal Blauwesteen op de gemeentelijke technische 
dienst, Blauwesteenstraat 81 A te Kontich een gemeenteraadscommissie plaats waarin gediscussieerd  
wordt op het verkeerscirculatieplan. Op 24 juni wordt het plan voorgesteld voor goedkeuring door de 
gemeenteraad. Toeschouwers zijn welkom op beide vergaderingen maar mogen zelf niet tussenkomen. 

 



In de loop van de komende weken wordt er dus beslist over een nieuwe verkeerscirculatie voor Kontich-
Centrum. Er is geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk via Ooststatiestraat – Hofstraat. Ook 
sluiproutes langs Sint-Jansplein en ’s Herenlei zijn niet meer mogelijk. De oost-westroute zal hierdoor 
minder druk worden en dus veiliger voor fietsers.  

Auto’s komende uit Lint of Kontich-Kazerne moeten kiezen of ze het centrum in willen rijden via 
Antwerpsesteenweg of via Duffelsesteenweg. We vermoeden dat de autostromen zich al zullen 
verplaatsen in Kontich-Kazerne. Vanuit de Fietsersbond vragen we maatregelen om sluipverkeer door 
Meylweg onmogelijk te maken en om de snelheid te verlagen in Duffelshoek en Groene Wandeling. 

De knip in de Hofstraat zal ervoor zorgen dat meer auto’s gebruik maken van de buitenste straten. 
Hierdoor zal het minder druk worden in de centrumstraten zelf. Het zal wel drukker worden in 
bijvoorbeeld de Helenaveldstraat en de Kruisschanslei. In de Kruisschanslei zal autoverkeer in beide 
richtingen toegelaten worden. Deze straat is op de meeste plaatsen voldoende breed en heeft fietspaden 
aan beide kanten. 

In deze straat zijn er 15 parkeerplaatsen op de openbare weg. Op 
die plaatsen blijft er onvoldoende ruimte over om twee auto’s te 
laten kruisen. We vragen om de parkeerplaatsen te verhuizen 
naar ofwel het begin van de Cornelis Verhulstlaan ofwel naar de 
vroegere gemeentewerf. Als de parkeerplaatsen niet verplaatst 
worden, moeten er paaltjes voorzien worden aan de rand van de 
rijweg om te vermijden dat er auto’s gebruik zouden maken van 
het fietspad. Deze paaltjes mogen niet geplaatst worden op het 
fietspad. 

 
Niet opnieuw paaltjes op dit fietspad. 

Ter hoogte van de Varkensmarkt worden er paaltjes voorzien. Hierdoor zullen het smalle gedeelte van 
Ooststatiestraat, de Duivenstraat, de Magdalenastraat en het Sint-Jansplein terug rustige woonstraten 
worden. Fietsers zullen veilig gebruik kunnen maken van deze oost-westroute. 

Enkel fietsers, bussen en hulpdiensten zullen nog mogen rijden in Edegemsesteenweg van 
Helenaveldstraat naar Bochtstraat. Auto’s die gebruik maken van de Helenaveldstraat moeten rechtsaf 
naar de Expresweg. De zone rond VTI en Altena wordt dus rustiger tijdens de schoolspits. 

Door de knip in de Hofstaat zal het ook minder druk worden in het smalle gedeelte van de 
Edegemsesteenweg. De smalle Nieuwstraat krijgt eindelijk haar noodzakelijke eenrichting. Zo wordt ook 
de omgeving van de Abraham Hansschool veiliger. 

Autoverkeer is niet meer toegelaten in de Drabstraat van Keizershoek naar Expresweg. Dit weggedeelte 
heeft nu een te smal fietspad in slechte staat. Door deze selectieve eenrichting zal het veel rustiger 
worden in de Drabstraat maar ook in de omgeving van Sint-Jozef. Maar vermoedelijk zullen er meer auto’s 
gebruik maken van de lange Keizershoek. Deze heeft momenteel maar fietspaden tot aan Agora. Deze 
moeten verlengd worden tot aan de N171. 

 

Midzomeravondfietstocht 

De afdeling van de Fietsersbond van Edegem nodigt u uit op 
haar midzomeravondfietstocht in de richting van het 
Zennegat. We vertrekken dondardag 19 juni om 19u30 op het 
gemeenteplein in Edegem. 

 
Vorig jaar op een steilere helling.  

 



Trappen om te overkappen 

 
Op 4 mei telden we ongeveer 1500 fietsers op weg naar Park Spoor Noord. Na de massaal bijgewoonde 
manifestatie ‘trappen om te overkappen’ en een open brief van vijf artsen die stellen dat een volledige 
overkapping van de Antwerpse Ring noodzakelijk is voor de gezondheid van de tienduizenden 
omwonenden, heeft het project Ringland definitief een plaats op de politieke agenda veroverd. 

Verkeerseducatieve fietstocht 

  

Op 8 mei fietsten de vijfdejaars van alle Kontichse basisscholen van 
school naar school. De Fietsersbond organiseerde deze KoKaWaCe 
voor de tiende keer op rij. De tocht voerde de kinderen dus via 
Kontich-Kazerne en Waarloos terug naar Kontich-Centrum. Elke 
school zorgde voor een verkeerseducatieve activiteit. 

Altena organiseerde een activiteit rond het thema 
zichtbaarheid. Sint-Montfort verzorgde een fotoquiz rond 
verkeerskennis. Sint-Michiel werkte samen met Transport 
Verbessem in het kader van de Dode Hoek bij o.a. 
vrachtwagens. De Schans oefende de correcte 
basisvaardigheden op de fiets (zoals starten, stoppen, 
omkijken, …). Sint-Jozef organiseerde samen met de 
Fietsersbond en met hulp van dagcentrum Pegode het Grote 
Fietsexamen. Abraham Hans zorgde voor de leuke kers op de 
taart. Zij huren jaarlijkse speciale fietsen waarop de kinderen 
enkele toertjes kunnen maken in het Gemeentepark. 

 

Een reportage van het Groot Fietsexamen werd op 31 mei uitgezonden op Kijk Uit op één. Er werden 
beelden genomen in Kontich. 

Fietsweekend en lentefietstocht 

Op 10 en 11 mei fietsten we mee met de 
Fietsersbond van de afdeling Edegem naar de Hoge 
Rielen in Kasterlee. De weergoden waren ons dit 
jaar minder goed gezind en bezorgden ons enkele 
natte periodes. Het was opnieuw een mooie tocht 
langs vele aangename rustige wegen, langs rivieren 
en door bossen. ’s Avonds genoten we zelfs van 
een brede opklaring bij een lekkere BBQ. 

Op 18 mei volgde de lentefietstocht van de 
Fietsersbond van de afdeling Hove. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lFGwgR4fLgc&index=93&list=PL0185E339B2512C7D


Orgelfietstocht 

 

Deze op het eerste zicht ongewone combinatie 
bleek een schot in de roos te zijn. Een vijftigtal 
muziekliefhebbers nam op 18 mei deel aan deze 
fietstocht. In Reet, Schelle en Kontich zorgde een 
mooi orgelconcert voor de culturele noot. In 
Kontich werd de orgelmuziek zelfs aangevuld door 
een solist. 

In Hemiksem dronken we nog een glaasje in het 
historische café van de Heemkundige Kring in de 
gebouwen van de abdij. 

Ondertekening memorandum Ringland 

Op 21 mei ondertekenden we samen met andere afdelingen van de Fietsersbond het 
Ringlandmemorandum. We ondersteunen hiermee het project om de Antwerpse ring volledig te 
overkappen. 

     

Volgens de Fietsersbond zou de leefbaarheid in de omgeving van Antwerpen erop vooruitgaan met de 
realisatie van Ringland. "Het project kiest voor duurzaamheid en heeft aandacht voor een veilige en 
aangename fietsinfrastructuur", klinkt het.  

Duurzame fietstocht 

Op 24 mei volgde tot slot onze tweede duurzame fietstocht. Op meerdere plaatsen werd extra informatie 
gegeven o.a. over de schoolstraat, de realisaties en plannen aan het Langbos, de fietsostrade en het VCP. 
We bezochten ook de plukboerderij en maakten een wandeling door de nieuwe tuin van de Heemkundige 
Kring. 

Waven voor overkappen Ring 

 

Op 10 bruggen, beginnende 
in Zwijndrecht over Antwerpen naar 
Ekeren, vond op 24 mei een wave 
plaats, georganiseerd door Ringland, 
Ademloos en stRaten-generaal. Met 
dit initiatief wil de actiegroepen 
Ringland op de politieke agenda 
zetten. "We willen de volgende 
Vlaamse regering laten zien dat 
Ringland moet opgenomen worden 
in het regeerakkoord", zegt Sven 
Augusteyns van Ringland. Ook na de 
verkiezingen zal dit thema zeer 
actueel blijven." 

http://www.gva.be/antwerpen/zwijndrecht
http://www.gva.be/antwerpen/antwerpen
http://www.gva.be/ahimgpath/assets_img_gva/2014/05/24/2921771/ringland-doet-wave-rond-antwerpen-id5672289-1000x800-n.j


Snelheid op landbouwwegen verlaagd 

Het schepencollege reageert positief op het verzoek van de Fietsersbond om de 
snelheid op een aantal wegen in de gemeente te verlagen. Dat zegt schepen voor 
Mobiliteit Willem Wevers (N-VA): "De snelheid op landbouwwegen zal binnenkort 
verlaagd worden van 90 naar 50 km per uur. De politie en de 
mobiliteitsambtenaar zijn bezig met het uitwerken van een verkeersbordenplan." 
Verder wil de schepen onderzoeken of de snelheid in woonwijken niet kan verlaagd 
worden naar 30 kilometer per uur.  

Fietsoversteek aan einde Pierstraat in Rumst 

Vroeger stond er een gemachtigd opzichter aan de fietsoversteekplaats aan het einde van de Pierstraat in 
Rumst. Dagelijks fietsen er bijna drieduizend leerlingen langs het gevaarlijke kruispunt, van en naar het 
Sint-Ritacollege en het Sint-Jozefinstituut in Kontich.  

Het gemeentebestuur van Rumst heeft intussen overlegd met de ouderraad van het Sint-Ritacollege.  ‘Er 
moet zo snel mogelijk iets gebeuren om het gevaarlijke kruispunt veiliger te maken voor de vele fietsende 
scholieren’ zegt de Rumstse burgemeester Wendy Weckhuysen (CD&V).  

 

De Fietsersbond stelt een alternatief voor. Mogelijk 
kan er een verkeerslicht toegevoegd worden. Het 
fietspad tussen Reet en Aartselaar moet verlegd 
worden zodat er een ruimte komt tussen dit fietspad 
en de verkeerslichten. In deze zone en op een tiental 
meter voor de oversteekplaats komende uit Kontich 
kan er een detectielus voorzien worden. Voor 
voetgangers en carbonfietsen wordt er nog een 
drukknop voorzien. Als auto’s sneller rijden dan 
50 km/h springt het verkeerslicht ook op rood.  

Vraag wijziging Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

De gemeente Kontich heeft een vraag ingediend 
voor een aanvulling van het Bovenlokaal 
Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF).  

Dit netwerk bevat de fietsostrades (dubbele lijn), 
de functionele routes (volle lijn) en de alternatieve 
routes (streepjeslijn).  

Keizershoek-Kruisschanslei wordt voorgesteld als 
alternatief voor het drukke fietspad van de 
Pierstraat.  

Verder worden ook hiaten opgevuld. Zo staan de 
Edegemsesteenweg en de Drabstraat niet 
geselecteerd. 

De gemeente ondersteunt ook onze vraag voor 
een alternatieve fietsroute aan de noordgrens 
van de gemeente van het station tot aan de 
Zandbergen.  

De werkgroep ging niet akkoord met de meeste voorstellen van onze gemeente. Ze vinden het netwerk al 
voldoende dicht. Enkel een verlenging van de functionele route van Pierstraat via Drabstraat en 
Rubensstraat tot Gemeenteplein werd aanvaard. 



Kontich-Kazerne verwelkomt fietsers 

Meer dan 50 vrijwilligers daagden op voor een schoonmaakactie 
langs de Kontichse fietsstraat. Het zwerfvuil in de 
Lintsesteenweg en aan het stationsplein werd  opgeruimd. 
Borstels en harken werden zelfs boven gehaald om alles extra 

proper te maken en het onkruid te wieden.  
 

 

Als afsluiter werd het verwelkomingsbord, ontworpen door Geert 
Vandenbroele,  onthuld.  Het bord wil fietsers op de fietsostrade er attent 
op maken dat ze door Kontich-Kazerne rijden, een aangename wijk die 
iedereen welkom heet.  

Deze actie is een eerste initiatief van het wijkoverleg. Zij maken ook 
voorstellen aan het gemeentebestuur ook op het vlak van mobiliteit. 

Alle Kontichse scholen worden Octopusschool 

Het Octopusteam gooit het over een andere boeg en schakelt een 
versnelling hoger!  Om scholen heel het jaar door te ondersteunen op 
vlak van mobiliteit en verkeerseducatie, bundelen zij VIER initiatieven 
in een overzichtelijk en voordelig lidmaatschap voor scholen. 
Beginnend met de STRAPDAG op 19 september, werken rond 
zichtbaarheid met de nieuwe FLITS! campagne tijdens de donkere 
periode, toegang tot het online lesplatform Octopus Verkeersl@nd én 
genieten van kortingen en promoties!  

De gemeente Kontich wenst dergelijke initiatieven voor meer verkeerseducatie te ondersteunen en neemt 
de lidmaatschapsbijdrage op zich. Alle Kontichse basisscholen zijn intussen Octopusscholen. 

10 op 10, het verkeerslabel van de provincie Antwerpen 

De Kontichse scholen kunnen zich ook aansluiten bij het 10op10-programma van de provincie Antwerpen. 
Het 10op10-project van de Provincie Antwerpen wil drie belangrijke doelstellingen realiseren. De 
provincie verwacht dat scholen in hun verkeerswerking op weg naar een 10op10-label of voor het behoud 
ervan, hun aandacht hierop toespitsen. 

 Praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie (VME): Scholen die praktijkgerichte verkeers- 
en mobiliteitseducatie  op de agenda zetten, helpen jonge kinderen op te groeien tot zelfstandige 
en vaardige verkeersdeelnemers. Leerlingen moeten goed kunnen fietsen en een aantal 
verkeersgedragingen onder de knie hebben. Eerst oefenen ze best in een beschermde omgeving 
en daarna in het echte verkeer.  

 Betrokkenheid van de ouders: Scholen kunnen invloed uitoefenen op het verkeersgedrag en de 
mentaliteit van ouders. Het is belangrijk dat scholen ouders voldoende informeren en 
sensibiliseren om te komen tot een autoluwe schoolomgeving en voorbeeldgedrag in het verkeer.  

 Een veilige schoolomgeving: De directe schoolomgeving en de weg er naartoe moeten zo veilig 
mogelijk zijn. Kinderen willen zich veilig en zelfstandig kunnen bewegen. Daarvoor zijn 
maatregelen nodig op het gebied van infrastructuur en van communicatie.  Niet alleen de school 
en de leerlingen zelf dragen bij tot een veilige schoolomgeving. Ook de gemeente, de 
buurtbewoners, de politie en de ouders kunnen hun steentje bijdragen.  

Aansluiten bij dit 10op10-programma geeft een school ook recht op drie subsidies van 2500 euro voor 
maatregelen die bijdragen tot bovenstaande drie doelstellingen. De gemeente zelf heeft jaarlijks recht op 
subsidie tot 5000 euro. 

http://www.sint-montfort.be/Verkeerswerkgroep/10op10.htm#doel


Fietsostrade vanuit Lier wordt verlengd tot aan station van Kontich 

De gemeente Lint is begin deze maand begonnen met de aanleg van het laatste stuk fietsostrade tussen 
Lint en Lier. Het einde van de werken is voorzien in oktober. De fietsostrade volgt de spoorlijn en vormt 
een veilige, comfortabele en snelle verbinding tussen de stations van Lier en Kontich.  

 

De aanleg van de 
fietsostrade stond al 
een tijdje in de stelling, 
maar liep steeds 
vertraging op. Zo 
moesten er eerst nog 
meerdere seinkabels 
verlegd te worden. 

Er worden drie op- en 
afritten voorzien ter 
hoogte van de 
Molenstraat, de 
Nieuwstraat en het 
Tarweblok. 

Eerste fietsstraat van Antwerpen 

De Grotehondstraat wordt de eerste fietsstraat in 
Antwerpen. Dat is gebleken in de algemene 
raadscommissie van het district Antwerpen.  

De Grotehondstraat werd gekozen op basis van 
een aantal criteria: het is een zone 30, er rijdt geen 
openbaar vervoer door de straat, de intensiteit van 
het fietsverkeer is er vrij hoog en die van het 
autoverkeer laag. En de straat ligt op een 
belangrijke fietsroute naar het stadscentrum. 

 

De Fietsersbond is voorstander van dergelijke fietsstraten, maar toch klinkt er weinig applaus voor de 
Antwerpse plannen. Voorbij de Grotehondstraat belanden de fietsers immers op de bijna onberijdbare 
kasseien van de Cogels-Osylei of op het te smalle fietspad van de Pretoriastraat. Er moet immers steeds 
gekeken worden naar de volledige route.  

Leven zonder auto 

 

Journalist Luc Vanheerentals leeft al heel zijn leven zonder auto. Ook al lukt 
dat zowel professioneel als privé prima, toch moet hij zich voortdurend 
verantwoorden. Wie geen auto heeft, is in de huidige tijdsgeest immers een 
zonderling. Daar gaat 'Leven zonder auto' resoluut tegen in, met feiten en 
cijfers, maar ook emo, ethiek en persoonlijke motieven. 

Het boek telt 296 bladzijden en kan rechtstreeks besteld worden bij de auteur 
(luc.vanheerentals@telenet.be) en kost 17,5 euro (+ 1,5 euro voor de 
verzending). 

mailto:luc.vanheerentals@telenet.be
http://www.gva.be/ahimgpath/assets_img_gva/2014/06/12/2936774/eerste-fietsstraat-van-antwerpen-id5731983-1000x800-n.jpg
http://www.argusactueel.be/sites/default/files/imagecache/in_de_kijker_beeld_van_de_week/foto_of_logo/97295_Leven-zonder-auto_Cov.j


Mythes over verkeer en mobiliteit doorprikt 

Recent verschenen nog twee andere nieuwe boeken over mobiliteit. “Weg van mobiliteit” van Kris 
Peeters (de andere) en “Het mobielste land ter wereld” van Kobe Boussauw en Thomas Vanoutrive. 
Beide publicaties proberen de dogma’s over verkeer en mobiliteit te ontkrachten en presenteren 
nieuwe inzichten waar je amper iets over leest in de krant. Aanbevolen literatuur voor iedereen die niet 
gevangen wil blijven zitten in de overheersende denkkaders over verkeer en mobiliteit. 

Volgens Kris Peeters gaan verkeersdeskundigen en politici al te gemakkelijk uit van een steeds maar 
toenemend autogebruik. Omdat die ‘autonome’ groei van het autoverkeer zelfs verankerd is in 
verkeersmodellen, is de logische conclusie van allerhande onderzoeken telkens opnieuw dat de 
wegcapaciteit te beperkt is. De taak van de overheid is beperkt tot het opvangen van de onvermijdelijke 
groei, door nieuwe infrastructuur aan te leggen. Een verkeersdeskundige die opwerpt dat die groei  wel 
degelijk bij te sturen is, wordt steevast weggezet als een wereldvreemde dromer.  

Nochtans blijkt dat de trend van toenemend autoverkeer stilaan aan het keren is. De trendwijziging is het 
duidelijkst bij de jongeren. Jongvolwassenen maken veel minder gebruik van de auto, sociale media 
zorgen voor minder fysieke verplaatsingen en een hippe smartphone is een groter statussymbool dan een 
sportwagen. In Nederland werden met gecorrigeerde cijfers over een minder sterk groeiend autoverkeer 
in de toekomst, enkele kosten baten analyses voor grote infrastructuurwerken overgedaan. En wat blijkt? 
Voor de meeste projecten liggen de kosten hoger dan de baten. 

Ook in “Het mobielste land ter wereld” van Kobe Boussauw en Thomas Vanoutrive worden enkele 
hardnekkige mythes over mobiliteit doorprikt. De auteurs doen dat door met elkaar in dialoog te gaan. 
Verwacht dus geen kant en klare standpunten, wel botsende denkbeelden over mobiliteit, waar je zelf je 
conclusies uit moet trekken. Dit zeer leesbare boek heeft dan ook vooral de verdienste dat het discussies 
over mobiliteit losweekt, om zo los te komen van verstarde denkpatronen. 

Tips voor de belastingaangifte 

Wie het woon-werkverkeer met de fiets aflegt en zijn werkelijke beroepskosten bewijst, mag 0,22 euro 
per afgelegde kilometer aftrekken. Dat is meer dan het aftrekbare bedrag voor het woon-werkverkeer 
met de wagen of de trein, waarvoor u slechts 0,15 euro per kilometer kunt inbrengen. Bovendien is de 
fietsvergoeding van maximaal 0,22 euro per kilometer die uw werkgever eventueel betaalt, vrijgesteld 
van belasting. 

Niet alleen zelfstandigen kunnen hun werkelijke beroepskosten bewijzen, elke belastingplichtige mag dat 
doen. Dat levert in veel gevallen een aardige belastingbesparing op. Naast de verplaatsingskosten mogen 
ook kosten voor beroepsmatig gebruik van de eigen woning en andere kantoorkosten in rekening 
genomen worden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld leerkrachten, kaderleden of 
handelsvertegenwoordigers die soms van thuis uit werken. 

Jean-Luc Dehaene haalde fietsers uit de marge 

Als verkeersminister (1988 tot 1992) voerde Jean-Luc Dehaene de zone 30 in. Ook gaf hij fietsers het 
recht gaf om naast elkaar te rijden, een belangrijker maatregel dan men op het eerste zicht zou denken 
en in die tijd ook een gedurfde beslissing.  

Dankzij deze innovatie mogen fietsers hun ruimte op de rijweg opeisen in plaats van zich achter elkaar te 
moeten verschansen in de marge. Dit heeft een groot symbolisch belang, maar zorgt ook voor meer 
fietsplezier én veiligheid. Wie een zichtbare plaats mag innemen, wordt minder over het hoofd gezien. 
Dankzij Dehaene mogen fietsende ouders nu hun kinderen afschermen als ze hen leren fietsen.  

Voor alle duidelijkheid: bij gemengd verkeer binnen de bebouwde kom mogen fietsers altijd per twee 
naast elkaar rijden. Buiten de bebouwde kom moeten ze tijdelijk achter elkaar fietsen wanneer 
achterliggend verkeer hen wil voorbijsteken. 



Kinderen veilig leren fietsen  

Veilig fietsen leer je door ervaring. Veel ervaring. Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is 
het essentieel dat de ouders vaak met hen gaan fietsen. De zomervakantie is 
ideaal om te oefenen, zo zijn ze in september helemaal klaar voor de eerste 
schooldrukte. Spelletjes, tips en tricks vind je in de brochure ‘Zet je kinderen veilig 
op weg’, nu gratis te bestellen via http://www.fietsersbond.be/kinderbrochure. 

 

Parijs wordt zone 30 

Het nieuwe bestuur in Parijs trekt ten strijde tegen de luchtvervuiling. Met een nieuwe maatregel, die ten 
vroegste vanaf 2015 van kracht wordt, moet overal in de Franse hoofdstad een maximumsnelheid van 30 
kilometer per uur gaan gelden. Enkel de grote boulevards ontsnappen. 

Agenda 

 Donderdag 19 juni – Fietsersbond Edegem nodigt u uit op haar midzomeravondfietstocht in de 
richting van het Zennegat. We vertrekken om 19u30 op het gemeenteplein in Edegem. 

 Zondag 22 juni – Fietsersbond Edegem organiseert samen met de Gezinsbond Edegem ‘Straffe 
fietstoeren’. De activiteit richt zich op kinderen van eerste tot vierde leerjaar en hun ouders. 
Vertrekpunten zijn de speeltuin aan Pieter Van den Bemdenlaan of deze van Philips de Monteplein. 
Vooraf inschrijven via mail aan fiets.edegem@gmail.com met onderwerp ‘Straffe fietstoeren’ en 
vermelding van aantal kinderen en startplaats. 

 Zondag 12 oktober - herdenking van de vlucht per fiets van een aantal Edegemnaars naar 
Nederland. Wij fietsen deze tocht opnieuw i.s.m. de gemeente Edegem en enkele andere 
verenigingen. 

 

 

Bart Van der Spiegel 
www.fietsersbond.be/kontich 

http://www.fietsersbond.be/kinderbrochure
mailto:fiets.edegem@gmail.com
http://www.fietsersbond.be/kontich

