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Zwart op wit
en verder

Een 'verbindingsweg' tussen
Edegem en Kontich
De Vlaamse overheid wil werk maken van de “verbindingsweg” vanaf de
Mechelsesteenweg tot de Boniverlei. Met mogelijk nog een uitbreiding tot aan de Prins
Boudewijnlaan (de “verbindingsweg plus”). En zowel in Edegem, als in Kontich, lijkt er
een meerderheid te zijn om deze verbindingsweg te realiseren.
Eigenlijk is er van deze verbindingsweg al jaren sprake.
De bedoeling is om het verkeer dat momenteel door
Edegem en Kontich rijdt, om te leiden. De
verbindingsweg zou getrokken worden van op de
Mechelsesteenweg naar het kruispunt van de
Edegemsesteenweg/Boniverlei. Vlaams minister Hilde
Crevits liet al op het einde van de vorige legislatuur de
verbindingsweg opnemen in het Masterplan 2020 van de
Vlaamse regering.
‘Wij zijn al jaren vragende partij voor die verbindingsweg’
benadrukt Bart Breugelmans, fractieleider van CD&V en
beweging.net-mandataris. ‘Die zal er voor zorgen dat het
centrum van Edegem, de Hovestraat en Buizegem
minder verkeer moeten slikken. Daardoor kan ook de
Boniverlei kleinschaliger heraangelegd worden met
betere en bredere fiets- en voetpaden en meer leef- en
speelruimte langs de weg. Op dit moment is dat nog een
bovenlokale weg die onder andere voor uitzonderlijk
vervoer gebruikt wordt. Een rol die de nieuwe
verbindingsweg in de toekomst op zich kan nemen. Zo
worden zowel de Boniverlei, de Buizegemlei, de
Kontichstraat, als de Hovestraat veiliger voor fietsers en
voetgangers.
In elk geval kunnen zowel de verbindingsweg, als de
verbindingsweg plus, een groot deel van het sluipverkeer
in Edegem wegnemen.

Wel moet er rekening gehouden worden met de natuur
in de zone langs de Edegemse Beek. De nabijheid van de
Edegemse Beek moet zeker gevrijwaard blijven. Samen
met de verbindingsweg dienen er wandel- en fietspaden
aangelegd te worden die voor een verbinding zorgen
van de verschillende natuurgebieden langs de Edegemse
Beek’.
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Ook de Edegemse N-VA is gewonnen voor de
verbindingsweg: ‘N-VA wil absoluut dat er een
verbindingsweg komt. Daar zijn wij heel duidelijk in. Het
verkeer van Boechout, Hove en Mortsel hoeft dan niet
meer door onze dorpskernen te rijden om de weg naar
de snelweg te vinden. Edegem heeft al jaren zoveel nood
aan een slagader die geopend kan worden en met die
verbindingsweg zou dat eindelijk waargemaakt kunnen
worden.’
En zeker in Kontich is de huidige meerderheid vragende
partij voor de realisatie van de verbindingsweg. N-VA
Kontich verkondigde dat het dossier in een
stroomversnelling zit en hoopt dat de verbindingsweg er
zo snel mogelijk komt om het sluipverkeer uit de
dorpskernen te halen.
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Jongeren komen op voor hun toekomst
‘75.000 mensen die op straat komen, is ook niet min. Het was al geleden
van de betoging tegen de oorlog in Irak – 15 februari 2003 – dat zoveel
mensen samen manifesteerden op een weekenddag.’ staat te lezen op de
website van DeWereldMorgen. Enkele dagen na de klimaatmars weigert
België, onder druk van één Vlaamse partij, het ambitieus klimaatakkoord
te tekenen. Wat volgde, hebben we al heel lang niet meer gezien.
Sommigen beweren dat het van mei ’68 is geleden dat jongeren zich zo
massaal laten horen.

‘Brossen voor de bossen’
Net zoals de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg
begon Anuna de Wever in januari met het ‘brossen
voor de bossen’. Wat in Mortsel begon met twee
jongeren is nu uitgegroeid tot een massabeweging
met tienduizenden deelnemers. De zestienjarige Yoni
is een van de ongeveer zeventig Edegemse jongeren
die mee in actie zijn gegaan. Net zoals Stien, Nicolaas
en Louise, die in Edegem zelf school lopen.
Waarom deden jullie mee?
Yoni: ‘Ik zit op dezelfde school als Anuna. Zij is een
jaar ouder. Ook al zie ik ze af en toe passeren in de
gang, ik ken Anuna niet persoonlijk. Door ‘Youth For
Climate’ ken ik haar iets beter. Ik heb al eens een
gesprek met haar gevoerd. Omdat de doelstellingen
mij superhard aanspreken, heb ik niet lang getwijfeld
om mee te doen’.
Louise: ‘Ik ben gegaan omdat ik vind dat dit een
probleem is dat iedereen aanbelangt. Dit gaat over de
toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen. Ik wil
dat zij kunnen leven op een propere planeet die onze
generatie heeft achtergelaten’.
Stien: ‘Het is vijf over twaalf en nog wordt er
onvoldoende naar ons geluisterd. Mensen vinden het
“maar jongeren die gaan spijbelen”. Wij moeten later
in een land wonen dat een vorige generatie niet
netjes heeft achterlaten, wij zijn die volgende
generatie! We moeten er vandaag aan beginnen
werken, niet morgen, want morgen is het te laat ...’
Nicolas: ‘Waarom nog naar school gaan als de
toekomst toch om zeep is? Ik sta volledig achter de
klimaatactie. Het is heel jammer dat de overheid de
grotere bedrijven niet aanpakt. Die zijn meestal de
meest vervuilende in onze samenleving. Willen wij
nog een toekomst “samen”, dan gaan wij met z'n allen
hier dringend méér aan moeten doen! Onze planeet
heeft het lef om fel tekeer te gaan, kijk maar naar
overstromingen, hittegolven ... nu is het aan ons om
eens fel tekeer te gaan en onze stem te laten horen.

Daarnaast heb ik dankzij die acties veel bijgeleerd.
Wellicht meer dan dat ik op dat moment op school
had gezeten’.
Yoni, mogen wij jou nog wat bijkomende vragen
stellen? Mocht jij in Edegem bevoegd zijn voor het
klimaat, wat zou je dan als eerste aanpakken of
realiseren?
‘Ik zou onder andere de scholen nog meer
sensibiliseren. Waarom wordt er nog zoveel op papier
gewerkt? Door veel meer in te zetten op digitalisering
kunnen we bergen papier en inkt besparen. Ook het
gebruik van plastic kan veel minder. Met kleine acties
en aanpassingen kunnen we een verschil maken. Zo
kunnen we kraantjes met drinkbaar water, waar de
leerlingen hun drinkbussen kunnen vullen, op alle
scholen voorzien.’

Tegenstanders zeggen soms dat jongeren wel
betogen maar zelf niets doen. Jongeren zouden
enkele keren per jaar met een vliegtuig op
vakantie gaan en laten zich te dikwijls met de
auto voeren. Hoe zit dat bij jou? Hoeveel keer heb
je al gevlogen? Hoe verplaats je je meestal? En wat
doe je zelf voor het klimaat?
‘Ik heb nog nooit gevlogen. De meeste verplaatsingen
doe ik met de fiets. Zo ga ik elke dag met de fiets
naar school. Heb ik ergens een afspraak, dan doe ik
dat voornamelijk ook met de fiets. Thuis drinken we
water van de kraan, gaan we winkelen met
herbruikbare zakken, sorteren we ons afval ... Naar
school neem ik een drinkbus en een brooddoos mee.
En als vanzelfsprekend gooi ik mijn afval altijd in een
vuilbak en nooit op straat.’

Laat ons een stapje hoger gaan. Wat zou je doen
mocht je de bevoegde minister zijn?
Ik zou ervoor zorgen dat er minder plastic in de
winkels ligt. Zo kunnen we fruit en groenten in
herbruikbare zakjes doen. Sommige winkels doen dit
al. Waarom kan dit niet in alle winkels? Eigenlijk
kunnen veel producten met minder verpakking in de
winkels liggen.
Daarnaast zou ik veel meer investeren in het
openbaar vervoer. Goedkoper en beter openbaar
vervoer lijkt me hard nodig’.

Tijdens de nieuwjaarsdrink van de Edegemse
volksbeweging d!Em kreeg je de oorkonde van
moedige burger. Wat dacht je toen je dit hoorde?
‘Ik was verbaasd en super enthousiast! Ik voel me
super vereerd en trots dat mijn bijdrage werd
opgepikt. Onder andere die erkenning steunt mij om
zeker verder te doen.’

Ook al spijbel je voor een goed doel, de kans
bestaat dat er consequenties zijn. In hoeverre
houd je daar rekening mee?
‘Eventuele consequenties neem ik er bij. Ik zorg er wel
voor dat ik niet teveel testen of belangrijke lessen
mis.’
Hoe reageerden je ouders en anderen uit je
omgeving toen ze hoorden dat je ook ging
spijbelen?
‘Mijn ouders waren, samen met heel mijn familie,
enthousiast over de actie! Ze vinden het super dat ik
nadenk over mijn toekomst en me hier ook voor wil
inzetten.’

Sommige politiekers willen praten met de
klimaatactivisten. Geloof je in de goede
bedoelingen van deze politiekers?
‘Ergens heb ik nog wel hoop in “de politiekers”. Ik ben
me er ook wel terdege van bewust dat het bijna
verkiezingen zijn en dat ze daarom allemaal hun
beste beentje voorzetten. Laat ons hopen dat het niet
alleen bij woorden blijft. We hebben nood aan daden.’
Hoe lang denk je dat je blijft meedoen aan de
spijbelacties?
‘Zolang als nodig is. Ik ben nu al twee keer gaan
spijbelen en ik was ook aanwezig op de klimaatmars
op zondag. Zolang dit een beetje te combineren valt
met school en ik geen verandering zie, blijf ik
doorgaan!’

Lieve mensen van Edegem
Smaken verschillen. Zeker ook bij ons: de CRSE (= Club van Ronddolende Spoken in Edegem), een vereniging van ongeleide
projectielen die nogal verschillende richtingen uitgaan. U kent ons wel van vorige bijdragen in uw favoriete nieuwsbrief.
Neem nu onze Manke Lies in haar Fort 5: romantisch,
emotioneel en weekhartig. Het regelrechte tegendeel
van onze heldhaftige vriend Jacob uit de Terelststraat:
morenjager, pelgrim en down-to-earth, een ware ecorealist. Ikzelf dwaal tussen beiden in, soms
overhellend naar de ene, dan weer naar de andere.
De zwevende kiezer, zeg maar.
Onlangs – op 14 februari – zat het er weer bovenarms
op. Sint-Valentijn: Manke Lies vond er niet beter op
dan Fort 5 vol rode hartjes te hangen en ieder van
ons zoetgevooisde versjes en kaartjes toe te sturen.
‘Vuile commerce’, foeterde Jacob en nog iets in het
Latijn erachter, ‘Hallmark-holiday’, kon ik nog
verstaan.
Ook Blue Monday viert Lies met de gepaste piëteit, de
eerste maandag van het nieuwe jaar, de meest
deprimerende dag van het jaar, vindt zij. ‘Pure onzin’,
volgens Jacob.
Tegen 24 april breken dan weer de discussies over
secretaressendag los. ‘Verzonnen door de
Amerikaanse beroepsvereniging van secretaressen in
samenwerking met de bloemen- en

chocoladeverkopers’, dixit Jacob en Lies moet geen
attentie verwachten. Moeder- en Vaderdag is hier ook
steeds een onderwerp van discussie, was daar niet
het feit dat Antwerpen er in geslaagd is zijn eigen
Moederdag te creëren. Frans van Kuyck, Antwerpse
schepen van Cultuur, riep in 1913 om ongekende
redenen 15 augustus uit tot Moederdag. Het feit heeft
de eerste wereldoorlog overleefd en is daarmee het
best strategisch uitgekiend feest: het valt samen met
de Antwerpse kermisweek en het feest van Onze
Lieve Vrouw Hemelvaart. Dit Antwerpse monument
kent dus genade in de ogen van Jacob.
Kunnen helemaal niet op genade rekenen: het uit
Amerika geïmporteerde Halloween en Black Friday, de
dag na Thanksgiving, de officiële start van de cadeauaankopen, die via media, film en supermarkten onze
huiskamers inslopen.
Mijn persoonlijke favoriete feestdag is zonder twijfel
die van 1 april. Op 1 april stuurt men de gekken waar
men wil. Leuk toch! Op de eerste april schikt men de
zotten op den dril; op die dag worden allerlei grappen
uitgehaald, vooral met verzonnen berichten en

boodschappen. De pret kan dan niet op … behalve
voor Jacob die daar absoluut niet mee kan lachen.
Idiote onzin, vindt hij dat.
Wat hij echter niet weet is dat wij dit jaar, in
samenwerking met het gemeentebestuur, een leuke
farce hebben bedacht net voor zijn neus. Met veel
toeters en bellen wordt er die dag plechtig een Eerste
Steen gelegd. Wat er met de tweede en de derde
gaat gebeuren is nog afwachten. Ik geef het u echter
op een blaadje: je zult er hem niet mee zien lachen.
Wij houden u op de hoogte.
Uw Cornelius Guldentop
Spook te Edegem
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Eerste pastavond van kwb
Naast de jaarlijks weerkerende smulpartij met friet-stoofvlees en frietkoninginnenhapje in maart organiseerde de kwb dit jaar ook een pasta-avond
in januari.
Met acht man werd zaterdagochtend 26 januari naar de keuken van de Crypte
gespurt. Groentjes, gehakt en vis werden onder handen genomen en verwerkt
voor ons nieuwe spaghettifestijn. In het begin van de avond was het
aanschuiven voor een goedgevuld bord, overgoten met heerlijke verse
spaghetti bolognese met groenten of tagliatelli met vis in ricottasaus. De
lekkernij toverde bij iedereen een glimlach en hier en daar een sausvlek rond
de mond. Zeker na de tweede, derde of wie weet hoeveelste portie! Na het

spaghettifestijn werd er nog een leuk babbeltje geslaan bij een drankje.
Stilaan wordt de kwb ook een echte kookclub, met niet alleen kookavonden
voor mannen, maar met ook kooksessies voor ‘Ladies’ en met een ‘Crea Club’
voor de jonge garde. En niet te vergeten: de traditie van 30 jaar om op de
Edegemse jaarmarkt te zorgen voor lekkere frietjes. Dit naast de maandelijkse
kaartnamiddagen, de bierdegustaties en de fijne fietsweekenden.

Te noteren in de agenda: op 7 september viert de kwb haar
zeventigjarig bestaan!

“Linderaje: iesta peruana”

Wat als ...
de sociale zekerheid
niet bestond?

Laagdrempelige gespreksavonden over stellingen sociale
zekerheid.
De “Linderaje” is een traditie die Edegem
overnam van de zustergemeente San
Jerónimo in Cusco Peru. Het is een
wandeltocht langs de grenzen van de
gemeente. Al 15 jaar is Edegem de
stedenbandpartner van San Jerónimo.
Beide gemeenten werken samen aan een
duurzaam afvalbeheer, een sociale
economie en educatieve opvang voor
kinderen, jongeren en bejaarden.
“Linderaje” is een Peruaanse traditie. De
inwoners van de gemeente San Jerónimo
wandelen jaarlijks hun grenzen af om de
afbakening van hun gebied te bevestigen.
Enkele jaren na het tot stand komen van
de stedenband nam Edegem de
Peruaanse traditie over. Op dezelfde
zondag in de prille lente wordt er zowel in
Edegem als in San Jerónimo rond de
gemeente gewandeld. De verjaardag van
15 jaar samenwerking zal gevierd worden
met een heleboel toffe activiteiten op

zondag 31 maart. Eerst kan je op
krachten komen met een stevig ontbijt
van de Gezinsbond, die al 95 jaar de
handen uit de mouwen steekt. Zoals elk
jaar kan je ook weer de benen strekken
door mee de trage wegen van Edegem te
ontdekken met “De Dauwstappers”, of
mee te gaan lopen met “Atletiek Belgica
Edegem Sport”. Ook fietsliefhebbers
kunnen hun ketting smeren en aansluiten
bij het team van de “Fietsersbond
Edegem”. Wie het graag wat rustiger
aandoet, kan zich laten verrassen tijdens
een “Verhalenwandeling” van “t Forum
vzw of tijdens de “Klimaatwandeling” van
de Gezinsbond. In de namiddag is er een
groot Peruaans feest, opgeluisterd door
Peruaanse muziek, live gebracht door het
sociaal geëngageerd jongerenorkest
Perusica.

Meer info via www.edegem.be.

‘Wie veel verdient of bezit, moet minder kinderbijslag krijgen’.
Deze en andere stellingen komen aan bod tijdens een reeks
gespreksavonden over de sociale zekerheid. Geen debatavond
met experts, wel een laagdrempelige avond met tafelgesprekken
waar iedereen aan kan deelnemen.
‘De “sociale zekerheid” wordt vaak als een ingewikkeld
bureaucratisch systeem ervaren’, vertelt Jan Duden, voorzitter van
beweging.net Edegem. ‘Zo ontstaan er soms misvattingen. Net
daarom willen we met stellingen, steekkaarten, een korte quiz en
filmpjes een geanimeerd gesprek opstarten dat niet boven de
hoofden van mensen plaatsvindt maar juist met hen. Want
uiteindelijk gaat sociale zekerheid over een kwaliteitsvol leven
garanderen voor iedereen. Het debat over sociale zekerheid
alleen overlaten aan luide roepers lijkt ons zeker geen goed idee.’
Woensdag 3 april 2019 – deuren open 19.30 uur– start 20 uur.
Hotel De Basiliek – Hovestraat 69 – 2650 Edegem
Toegang gratis. Reserveren is gewenst via andre@
masereelfonds.be of telefonisch bij André van Ekelenburg – 0486
26 66 15.
Een organisatie van: beweging.net, Masereelfonds en ACV.
Ter info: Op donderdag 25 april om 20 uur vindt een afsluitende
expertenavond plaats in de Lillo-zaal van ACV Antwerpen,
Nationalestraat 111. Inschrijven kan via antwerpen@
beweging.net.

Colofon
Voor info over beweging.net Edegem kan je terecht bij Jan Duden, Boniverlei 148/2, 2650 Edegem.

