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Band
Wat als de

sociale zekerheid
niet bestond?
De Sociale Zekerheid zorgt ervoor dat wie tijdelijk of blijvend over een onvoldoende inkomen
beschikt of verzorging nodig heeft vanuit de solidariteit gesteund wordt. Zoals bijvoorbeeld bij
pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid. Tegenwoordig
staat de Sociale Zekerheid sterk onder druk. Maar is dit terecht?

Meer dan 125 jaar geleden was
één van de effecten van de
industriële revolutie een totaal
nieuwe sociale verhouding in de
maatschappij. De arbeider werd
een koopwaar en een
productiefactor in handen van de
werkgevers.

en verder

Er kwam verzet tegen onveilige en
uitputtende werkomstandigheden
en kinderarbeid. Oorspronkelijk
heel ongeorganiseerd, maar zeker
na de tweede wereldoorlog waren
vakverbonden en mutualiteiten
actief en ontstond de sociale
zekerheid. Werkloosheid,
kinderbijslag, ziekteverzekering,
pensioenen en zovele andere
stelsels werden het leven
ingeroepen.
Vandaag staan sommige van deze
systemen onder druk en worden
ze heel kritisch bekeken.
Hoe denk jij over de sociale
zekerheid vandaag? Kom mee je
gedacht zeggen en vormen!
We gaan het gesprek aan over
drie onderwerpen:

Wie na een jaar geen werk
vindt, moet elke job
aannemen.
We geven onze mening over het
huidig systeem van
werkloosheidsuitkeringen en bekijken
of het een goed idee is om ze in de
tijd te beperken. Wat zijn de voor- en
nadelen van zo’n systeem?

Ben je ziek als gevolg van
een ongezonde levensstijl,
dan moet dit buiten de
ziekteverzekering vallen.
Wat vind jij van rokers die
longbehandelingen terugbetaald
krijgen? Of alcoholverslaafden die
een leveraandoening hebben? Of
mensen die te veel chips eten? Hoe
gezond moet je zijn om recht te
hebben op onze ziekteverzekering?

Nieuwjaarswandeling
Pasar Essen

2

Een zwaar beroep bestaat
niet als je iets graag
doet.
Wat is een zwaar beroep? Waar
ligt de grens? Moet een bedrijf
een oudere werknemer ander
werk aanbieden? En wat als er
geen ander werk is?

Op donderdag 28 maart om 20 uur starten we het gesprek in GC De Oude Pastorij,
Essendonk 3 in Essen. Deelname is uiteraard gratis en inschrijven hoeft niet.

Nieuwjaarsreceptie
beweging.net

Een bloemeke
voor Jos Meeussen
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Nieuwjaarswandeling Pasar Essen
Op zondag 13 januari hield Pasar Essen haar nieuwjaarswandeling. Het
werd een leuke wandeling door de Gageltjes en de Greef, om zo langs de
spoorweg en de Sint-Jansstraat terug te komen bij de start. Daar stond
de deelnemers een heerlijke tas zelfgemaakte tomatensoep te wachten.
Na de heerlijke tas soep had iedereen zelf de keuze uit een appelbol of een worstenbrood met koffie
of thee. Dit alles tijdens een 2 uur durend optreden van “De Tornado’s” uit Oostmalle, een 18koppige damesgroep met sketches en playback uit de oude doos. De sfeer zat er goed in bij de
deelnemers. Lachen, zingen, dansen en een goed glaasje naar ieders smaak. De ambiance was
verzekerd en zo kon iedereen weer naar huis keren met een voldaan gevoel.
Corry Verhulst

Leuke nieuwjaarsreceptie van beweging.net Essen
Op vrijdagavond 18 januari 2019 organiseerde beweging.net Essen haar jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie.
Deze ging naar jaarlijkse gewoonte door in de cafetaria van woonzorgcentrum Sint-Michaël in de
Moerkantsebaan.
Alle partnerorganisaties waren welkom voor een hapje en een drankje. Het was vooral een gezellig
samen zijn waardoor heel wat ervaringen en suggesties met elkaar uitgewisseld werden.
Gert Paulussen, stafmedewerker van beweging.net Antwerpen, polste onder de deelnemers naar
interesse voor enkele acties die in Essen kunnen plaatsvinden: een bezoek aan het Vlaams
Parlement, een snelheidskoffer om metingen in eigen straat of schoolomgeving te doen, een
filmavond met gespreksstof rond ruimtelijke ordening (Plannen voor plaats), tweedehandskledij
inzamelen voor een wereldrecordpoging met Wereldsolidariteit of het opstarten van een fietsbieb.
Mensen die interesse hebben om deze acties mee uit te bouwen, kunnen contact opnemen met ons
bewegingspunt.
We bedankten uitdrukkelijk Maria Konings en Imelda Schrauwen voor hun jarenlange inzet als
bewegingsmandataris en politica. Verschillende legislaturen bouwden met deze dames een
vertrouwensband op. Deze goede band maakte het mogelijk om kwesties die leven onder de
bevolking op een vertrouwelijke manier te kunnen uitwisselen. Een dikke merci aan Maria en Imelda
was daarom zeker op zijn plaats.
Onze burgemeester, Gaston Van Tichelt, wenste ons allen veel succes bij de uitbouw van onze
verenigingen en lichtte enkele elementen uit het bestuursakkoord toe.
Het was weer een gezellig samen zijn en een goede babbel. Op naar volgend jaar.
Monique Versmissen

Agenda
Er valt altijd iets te beleven in Essen
APRIL
* Dinsdag 2 april 2019, Femma Heikant, wandeling Stappersven met
gids

* Zondag 26 mei 2019 , KWB-Heikant, KUBB + Mölkky

* Zondag 14 april 2019, PASAR, Lentewandeling te Meerle (9km)
doorheen natuurgebied “De Elsakker en Domein Den Rooy”
Vertrek Heuvelplein Essen om 12.30 uur (carpooling)
Info: André Jacobs 0478/59.49.25.

* Zondag 30 juni 2019, KWB-Heikant KUBB + Mölkky

* Zondag 28 april 2019, KWB-Heikant, KUBB + Mölkky
MEI
* Dinsdag 14 mei 2019, Femma Heikant “glowngolf”
* Zondag 19 mei 2019,P ASAR, Wandeling te St-Job/Schildestrand
(9km)
Bosrijke wandeling langs het Antitankkanaal en Schildestrand
Vertrek Heuvelplein Essen om 12.45 uur (carpooling)
Info: André Jacobs 0478/59.49.25.

JUNI
* Dinsdag 18 juni 2019, Femma-Heikant “spoorfietsen”

JULI
* Zondag 7 juli 2019, PASAR, Dagfietstocht (verrassing, 64 km)
Vertrek Heuvelplein Essen om 10.30 uur , maxium 25 deelnemers
Inschrijven en info bij André Jacobs 0478/59.49.25.
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Een bloemeke voor
Jos Meeussen en
de Pompoenfeesten
Jos Meeussen werd wijkmeester bij KWBWildert in 1996. Hij volgde zijn vader op.
In 2000 werd Jos verkozen tot voorzitter van
KWB-Wildert. Hij is dit gebleven tot 2009 en gaf
daarna de fakkel door.

Het kweken van pompoenen is ontstaan in 2000
samen met 11 wijkmeesters. Hier groeide de
pompoenfeesten uit die steeds op de eerste zondag
van oktober plaatsvinden.
Het geheel ging dan om de grote,grootste ,…
pompoenen. De vruchten werden op karren en
kruiwagens door enkele straten op de Wildert
getoond . Bovendien hing er een extra wedstrijd aan
vast waarbij men kon dingen naar de zwaarste
pompoen. Die prijs werd uitgereikt in Parochiezaal
Wildert.

Na enkele jaren werd het grootser aangepakt. Jos
zocht sponsors en er kwam een grote tent met
verwarming en verlichting op een weide. Rond de tent
stond er een kraam met pompoenjenever,
pompoenbier en pralines.
De pompoenfeesten breidden uit en begonnen op
vrijdagavond met een barbecue, gezellige muziek en
optredens. ‘s Zondags vertrok de optocht om 10.00
uur door de Wildertse straten. Allerlei grote en kleine
wagens, oude tractoren en go-cars vormden de stoet.
Met de jaren kwam er in de optocht ook meer
animatie bij: vendelzwaaiers, steltenlopers, enzovoort.

Colofon
Info over beweging.net Essen:
Monique Versmissen, Moerkantsebaan 252, 2910 Essen
Jan Konings, Sint-Antoniusplein 15, 2910 Essen

Para-vliegers zorgden op zondagmiddag voor vertier.
Ze moesten een pompoen mikken op een roos die op
de weide werd getekend. Tijdens dit weekend konden
kampeerders op de weide staan met hun mobilhome.
Mede door Jos Meeussen is er op de Wildert een mooi
evenement ontstaan, die nu ook in de lijst van het
Belgische Kampioenschap is erkend.
Na 19 jaar stopt Jos Meeussen en gaat hij het rustiger
aandoen. Hij blijft nog wel lid van KWB (nu Wok
genoemd) en ander verenigingen.
Monique Versmissen

