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Compostela
Lange lijdensweg mogen we zelfs zeggen. Uit 2006 al dateren de eerste plannen om een
nieuw woonzorgcentrum te bouwen in Waarloos. Dat was toen al geen overbodige luxe.
Het tekort aan seniorenvoorzieningen in Kontich (en Waarloos) was immers schrijnend.
En dat is het nu nog meer dan toen. Behalve de 90 bedden van de Hazelaar is er immers
niets, en dat terwijl er 300 zouden moeten zijn. Op een druk bijgewoonde infoavond in
januari in Waarloos gaf initiatiefnemer Compostela tekst en uitleg.

en verder

"We klinken op de
solidariteit van mensen
die zich verenigen."

Rerum Novarum: dat verdient een feestje!
Zaterdag 25 mei: we klinken op de solidariteit van
mensen die zich verenigen!

Zaterdagnamiddag ben je samen met familie en
vrienden welkom in het lokaal van de kwb
(Magdalenastraat achteraan) om samen met Vesta en
alle verenigingen van onze beweging te klinken op
solidariteit en rechtvaardigheid.

Als spreker verwelkomen wij Dirk de Kort: Vlaams
parlementslid, maar ook voorzitter van de sociale
huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Hij komt
ons iets vertellen over twee belangrijke projecten in
Kontich:

• In de nieuwe woonwijk Groeningen moeten
100 sociale woningen worden gerealiseerd.

• In het vroegere klooster van Kontich Kazerne
zou het nieuwe project SeniorenThuis kunnen
komen.

Wat de stand van zaken is en hoe de visie van De
Ideale Woning eruit ziet, verneemt u op 25 mei.
Programma:
14 uur: deuren
14.30 uur: de Kontichse projecten van De Ideale
Woning
15 uur: vragen en antwoorden
15.30 uur: napraten met een drankje en een hapje
Tot dan!

De hardnekkige tegenstand
De plannen voor het nieuwe woonzorgcentrum - te
realiseren op grond van de gemeente en de
kerkfabriek, gelegen tussen Beekboshoek en
Pastoriestraat – kregen van bij het begin veel
tegenwind. De gebruikelijke NIMBY-reflexen van
omwonenden werden ook hier weer aangewakkerd
door een aantal usual suspects uit de hoek van de
ruimtelijke nihilisten. Na de toekenning van de
bouwvergunning werd een bezwaarschrift afgewezen
door de provincie. Dan kwam de raad voor
vergunningsbetwistingen aan de beurt: die verwierp de
bezwaren in januari 2017. Laatste poging bij de Raad
van State: opnieuw verworpen in maart 2018. De
officiële erkenning door de gewestelijke overheid kwam
in oktober 2018. In december laatstleden gingen de
eerste graafwerken van start. Een zucht van verlichting
ging hier en daar op.

Reacties tijdens de infoavond
Zaal Berkenhof zat vol en de aanhang van de
tegenstanders van het project liet zich nog steeds
horen. Ze hebben zich psychologisch blijkbaar nog niet
neergelegd bij de nederlaag. Er waren ook
tegenreacties: ‘onze ouders moeten de kans krijgen om
dicht bij huis te blijven tijdens hun oude dag’.
Volgens Compostela zouden ze door alle procedures al
meer dan een half miljoen euro verloren hebben en
zouden ze nu onder een minder gunstige
subsidieregeling vallen. Daardoor zal de dagprijs op 63
euro komen. Na de bouw van de 90 rusthuisbedden (en

ook 90 ondergrondse parkings) zou er eventueel een
fase twee kunnen komen met onder meer een
dagrestaurant, ook voor niet-bewoners. Veel
aanwezigen zagen dat wel zitten, maar het is helemaal
niet zeker dat die fase twee er nog komt. Ook de
oorspronkelijk voorziene assistentiewoningen
(serviceflats) komen er niet, voorlopig zijn er daarvan
genoeg in Kontich. Er wordt voor het rusthuis een
voorrangsregeling voorzien voor inwoners van de
gemeente, maar daarbij moeten altijd bepaalde
wettelijke regels gevolgd worden.

Het kind heet Coralia
In onze regio heeft Compostela al woonzorgcentra in
Hove, Reet en Borsbeek. Die hebben allemaal een eigen
naam. Het nieuwe centrum in Waarloos zal Coralia
heten. Het duurt nog wel een paar jaar voor we zover
zijn, de echte bouw begint pas in september van dit
jaar. Laten we vooral blij zijn dat Compostela niet de
handdoek in de ring heeft gegooid na die
uitputtingsslag van jarenlange tegenkanting.

P.V.

De lange weg naar
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Naar een
Senioren-beleidsplan
2019-2024 in Kontich

In een uitgebreid memorandum presenteerde de seniorenraad eind 2017 een
coherent geheel van voorstellen naar de politieke partijen. Begin 2018 vroeg de
raad ook aan het schepencollege (toen N-VA-Sander) om een
ouderenbehoeftenonderzoek door te voeren om nog beter de noden van de
ouderen te kennen. Dat gebeurde in de periode april–juli 2018 en onder leiding
van de VUB. 52 vrijwilligers-enquêteurs contacteerden 500 ouderen. In juli-
augustus voerde de dienst vrije tijd al deze gegevens in en bezorgde het geheel
aan de VUB. Het definitieve rapport (220 blz.) wordt verwacht rond deze tijd, maart
2019. Een aantal voorstellen in het memorandum krijgen een onderbouwde
bevestiging vanuit dit onderzoek.

• In het bestuursakkoord van de huidige coalitie (N-VA – Open Vld) staat
het realiseren en uitwerken van een senioren-beleidsplan voor 2019-2024
als (naast andere punten) prioritair aangestipt.

• Er is een vaste stuurgroep gevormd met de schepen van seniorenzaken,
twee gemeentelijke ‘managers’ (dienst welzijn en dienst vrije tijd) en drie
medewerkers. De voorzitter van de seniorenraad is adviserend
opgenomen in deze groep. Deze groep draagt het traject.

• De groep zal vermoedelijk in maart een beknopte samenvatting van het
behoeftenonderzoek uitgewerkt hebben en einde maart zal het volledige

rapport van de VUB voor iedereen raadpleegbaar zijn op de
gemeentelijke website.

• Het college van burgemeester en schepenen nam de beslissing via een
participatieve onderbouw te komen tot het senioren-beleidsplan. Alle
senioren die daaraan willen meewerken, worden publiek uitgenodigd op
een samenkomst die “Werktafels Senioren-beleidsplan” wordt genoemd.
Deze samenkomst gaat door op dinsdag 26 maart 2019 van 13.30 uur tot
16 uur in het Halfdiep. Raadpleeg de gemeentelijke publicaties en, als je
senior bent en mee wil participeren, schrijf je in.

• Op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek en nuttige
bijkomende gegevens (memorandum seniorenraad, OCMW-data en
initiatieven) wordt er samen met senioren gezocht naar wat mogelijke
acties kunnen zijn.

• In het najaar en allicht voor einde 2019 zal dat normaal op een of andere
manier breed gecommuniceerd worden vanuit de gemeente naar de
bevolking en voorzeker naar de senioren.

L.C.

Anno 2018 waren er in Kontich 5.666 inwoners 60 jaar en ouder.
Tegen 2025 zullen er meer dan 6.500 60-plussers zijn. Dat is 30
procent van de Kontichse bevolking: 45% heeft de ouderdom 60-69
jaar, 32% 70-79 jaar en 23% is dan ouder dan 80 jaar.

Voorzitter Seniorenraad tevreden

Volgens voorzitter Lode Conings is de focus op de behoeften van ouderen een prima zaak: ‘We zijn tevreden dat er op onze vraag een coherent en onderbouwd
beleidsplan voor de Kontichse senioren komt. Onze raad ondersteunt dit heel actief. Een helder beleidsplan kan ook jaarlijks worden geëvalueerd en bijgestuurd.
Wie weet komen we tot een jaarlijks, open opvolgmoment vanuit de gemeente en de seniorenraad. Wat nog niet is, kan misschien nog komen ...’

"Een derde van de
senioren komt financieel
moeilijk rond."

Het ouderen-behoeftenonderzoek
Enkele eerste vaststellingen

In november gaf professor Verté (VUB) reeds
enkele gegevens vrij. In het definitieve rapport zal
dit veel genuanceerder te vinden zijn. Hier al een
paar interessante vaststellingen.
Om de onderstaande percentages goed in te
schatten moet je onthouden: 1% = 57 ouderen, 5%
= 285, 10% = 567

Demografische gegevens
Zowat 70% is gehuwd, 4% samenwonend, 3%
nooit gehuwd en 6% gescheiden. 11% van de
ouderen heeft geen kinderen en 20 % geen
kleinkinderen.

Wonen
80% is eigenaar, 17.5% huurt privaat en 2.8%
sociaal. Maar 14.3% vindt zijn woning te groot en
10% kan de woning moeilijk warm stoken. Tussen
de 30% en 40% vindt de eigen woning
onaangepast voor senioren en 33% vindt dat ze
daaraan iets zou moeten kunnen doen.
Wat de woonomgeving betreft vindt meer dan
70% het eerder prettig te wonen in zijn wijk,
ongeveer 5% vindt dat niet. Toch voelt slechts een
vierde van de groep zich betrokken bij de wijk. Als
problemen in de woonomgeving worden vooral
genoemd: te druk verkeer (60%) en lawaaihinder
(28%). Senioren ondervinden het meest hinder
door een gebrek aan openbare toiletten (36%) en
aan rustbanken (27%). Volgende voorzieningen
worden sterk gemist in de wijk: kruidenierszaak
(33%), bank (23%), postkantoor (18%), slager en
bakker (15%).

Inkomen en gezondheid
3% heeft een besteedbaar gezinsinkomen
beneden de 1.000 euro, 19% tussen 1.000 en 1500
euro, 22% tussen 1500 en 2000 euro. Een derde
van de senioren geeft aan moeite te hebben met
financieel rond te komen.
Meer dan de helft van onze ouderen geeft aan
beperkt te zijn in zware inspanningen. Men heeft
het vooral moeilijk met tillen, bukken en trappen
lopen. Ongeveer 11% voelt zich in zijn sociale
activiteiten afgeremd door zijn
gezondheidstoestand. 16% is het laatste jaar

minstens een keer gevallen en 10% zelfs twee of
meerdere keren. Niet verwonderlijk zijn het vooral
de 80-plussers die hulp nodig hebben in de
persoonlijke zorg, in het huishouden en voor
verplaatsingen.

Eenzaamheid
Ongeveer 8% van de ouderen in Kontich kampt
met ernstige eenzaamheidsgevoelens en 30%
komt in de zone van vereenzaming. De ernstige
eenzaamheid is gelijk in alle leeftijdsgroepen. De
‘matige’ eenzaamheid neemt toe met de leeftijd
(bijna 40% bij 80-plussers). Mannen zijn iets
eenzamer dan vrouwen.
Daarnaast zullen er nog heel veel leerrijke
gegevens te lezen zijn: de kwetsbaarheid, welke
hulp hebben ouderen wel en niet en de
tevredenheid erover, de vrijetijdsbesteding en hun
behoeften daarin, aan welke activiteiten nemen ze
deel, hoeveel ouderen zouden aansluiten bij
seniorenverenigingen en hoeveel zijn
aanspreekbaar voor vrijwilligerswerk en welk
vrijwilligerswerk dan … Dus zeker uitkijken naar het
samenvattend rapport en de volledige studie – te
lezen einde maart op de gemeentelijke website.

L.C.
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‘Ondanks de royale loonsubsidies, ondanks de
indexsprong, ondanks verminderingen van
werkgeversbijdragen en ondanks de verlaging van de
bedrijfsbelasting delen aandeelhouders hun winsten
niet zo graag met de mensen die het iedere dag weer
waarmaken op de werkvloer.’

Marc Leemans,
voorzitter ACV

‘Mensen hebben het vermogen tot vriendelijkheid en
zorgzaamheid. Maar een kwaadaardige ideologie, het
neoliberalisme, heeft ons wijsgemaakt dat we met
elkaar moeten concurreren en elkaar moeten
wantrouwen. Maar als we als gemeenschap een
gemeenschappelijk doel nieuw leven inblazen, kunnen
we onze ware aard herontdekken. Er kan een nieuw
gevoel van samenhorigheid ontstaan, met een nieuwe
economie, die mens en planeet met respect
behandelt.’

Wim Verlinde,
voorzitter kwb

‘In de jaren 30 voorspelde de econoom John Maynard
Keynes dat we in 2030 nog maar vijftien uur per week
zouden werken. Hij dacht dat we de
productiviteitsstijging zouden omzetten in vrije tijd. Dat
die voorspelling niet is uitgekomen is te wijten aan de
opkomst van het neoliberalisme, het ongebreidelde
consumptiegedrag en onze drang naar altijd maar
meer. We werken ons te pletter om dingen te kopen
die we eigenlijk niet nodig hebben.’

Riet Ory,
adjunct-directeur Femma

‘De dierenwelzijnswet van het gewest Brussel erkent
dat dieren levende wezens zijn met gevoel, eigen
belangen en waardigheid die bijzondere bescherming
genieten. Een eerste opstap naar de erkenning van
rechtspersoonlijkheid voor dieren? Weliswaar
intellectueel goed verdedigbaar, zijn slechts weinig
juridisch geschoolde geesten daar vandaag rijp voor.
Maar wat niet is, kan nog komen.’

Michel Vandenbosch,
voorzitter GAIA

Ieder zijn

zeg

Kontich krijgt een
sociale kruidenier

Geef darmkanker geen kans

Waar we al lang van droomden, wordt realiteit. Als alles verloopt zoals
gewenst, vieren we eind dit jaar de opening van de eerste sociale kruidenier
in onze regio. We kunnen dit niet zonder de steun van de gemeente als
partner. In januari hebben we van de burgemeester en schepenen een go
gekregen. En daar zijn we heel blij mee.

"Een open huis voor
ontmoeting en sociale
projecten."

Ook het pand dat ons tegen een zeer redelijke
huurprijs ter beschikking wordt gesteld door de
‘Gasthuiszusters van Antwerpen’ (De Hazelaar)
is een onontbeerlijke steun. Het bevindt zich
aan het St. Martinusplein, daar waar
momenteel nog de Assist-winkel huist. Heel het
project wordt gedragen door vrijwilligers en
ressorteert onder de vzw Sociaal Winkelpunt.

Wie kan daar wat kopen?
Een sociale kruidenier voorziet in alle
basisproducten die een gezin nodig heeft. Deze
worden verkocht tegen een prijs die gemiddeld
15 procent lager ligt dan in de gewone
supermarkt. Het gaat niet om minderwaardige
producten, maar om merkproducten die via
sociale toeleveranciers zoals goods to give
worden aangekocht. Ook met de lokale
supermarkten kunnen afspraken gemaakt
worden. Naast het basisgamma wordt gekeken
naar de samenstelling van het klantenbestand.
Als dat bijvoorbeeld vooral bestaat uit moeders
met kleine kinderen zullen er meer pampers in
de rekken komen. De klanten worden
doorverwezen door lokale diensten
maatschappelijk werk. Van hen krijgen de
mensen een doorverwijsbrief. Hiermee krijgen
ze in de winkel een klantenkaart die 6 maanden
geldig is. Daarna wordt hun financiële toestand
herbekeken en krijgen ze al dan niet een
vernieuwde toelating voor 6 maanden. De
winkel zelf moet voldoen aan alle voorwaarden
van een handelszaak en wordt vooraf
gecontroleerd door de voedselinspectie. Dit alles
wordt geregeld door de vzw Sociaal

Winkelpunt, waar ook onze winkel deel zal van
uitmaken.

Niet krijgen maar kopen, zoals iedereen
Bij een sociale kruidenier wordt gekocht, niet
gekregen. Het concept vertrekt duidelijk vanuit
een emancipatorische visie en hecht veel
belang aan de waardigheid van de kwetsbare
persoon.

En: zoveel meer dan alleen maar een winkel
...
Net zo belangrijk als de winkel is zeker de
ontmoetingsruimte die erbij hoort. Bij een
koffie en een koekje kunnen de klanten en de
vrijwilligers mekaar beter leren kennen en zo
beter inspelen op de noden die er leven. Dat
allemaal in een laagdrempelige, respectvolle
sfeer. Zo is het de bedoeling dat er stilaan
nevenprojecten ontstaan die mee ondersteund
worden door alle partners van de gemeente en
het sociaal middenveld. Zo dromen we van
huiswerkbegeleiding, ontspannende activiteiten
voor de kinderen, op een prettige manier de
Nederlandse taal beter onder de knie krijgen
voor wie dat nodig heeft, samen gezond koken
en achteraf de benen onder tafel steken ... Het
is de bedoeling dat de winkel zelf één dag per
week zal geopend zijn, maar dat wil niet zeggen
dat het de andere dagen geen open huis kan
zijn voor bovengenoemde activiteiten. Maar we
gaan eerst stappen voor we gaan hardlopen.
Er is nog veel werk aan de winkel!

E.D.B.

Wil jij als vrijwilliger meewerken aan dit unieke project voor Kontich? Wil je samen met ons
deze droom waarmaken? Want zonder helpende handen kunnen we dit niet!
Neem dan contact op met:
Eliane De Boeck, tel.: 03 457 88 08, eliane.de.boeck@hotmail.com
of
Josée Vingerhoets, tel.: 0468 16 36 69, huize.ibens@telenet.be

Lezing dokter Colemont
Woensdag 27 maart 2019, 20 uur

Spreker: Dokter Colemont, geneesheer-specialist
Plaats: cultuurpunt Altena, Antwerpsesteenweg 79,
2550 Kontich
Prijs: gratis, gelieve vooraf in te schrijven
Start: 20 uur (toegang vanaf 19.40 uur)
Napraten: met een drankje te koop aan de toog
Parkeren: buiten het Altenadomein
parkeerplaatsen vind je aan de ingang van het park,
op de Antwerpsesteenweg.
Inschrijven: Gezel, p/a OCMW Kontich

Antwerpsesteenweg 62, 2550 Kontich, 03 451 14 30,
gezel@kontich.be

Iedere dag verliezen vijf families in Vlaanderen een
dierbare aan darmkanker. Dat zijn er 150 per
maand. Nochtans is darmkanker volgens alle criteria
van de WHO de “ideale ziekte” om vroegtijdig op te
sporen. Indien vroegtijdig opgespoord, is de kans op
genezing méér dan 90%.

Wist je dat het acht à tien jaar duurt vooraleer een
kleine poliep eventueel uitgroeit tot een
kwaadaardig gezwel? Wat zijn de symptomen van
darmkanker? Wat is de rol van een gezonde

levensstijl? Hoe vaak komt darmkanker voor? Is het
altijd erfelijk of familiaal? Wat is het prijskaartje van
de behandeling? Hoe zit het met het Vlaams
bevolkingsonderzoek? enz.

Op deze en vele andere vragen geeft Dr. Colemont
een duidelijk en helder antwoord in “mensentaal”.
Een boeiende uiteenzetting die slechts één doel voor
ogen heeft: minder leed door darmkanker, méér
gezonde levensjaren!
Dr. Luc Colemont: "Als je de vijand niet kent, kan je
nooit de oorlog winnen, daarom zijn informatie en
voorlichting zo belangrijk."
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Bij de eerste activiteit, de winterwandeling rond
Kontich-Kazerne, stonden we stil bij enkele Pak je tijd-
plekjes. We vertelden wat over de veranderingen die
we steunen om de mobiliteit in de streek te
verbeteren.

Ook al hebben we de jongste decennia meer vrije tijd
in uren en dagen, het gevoel ervan te genieten
ontbreekt. Het lijkt alsof we helemaal niet meer vrije
tijd hebben dan heel veel jaren geleden. We zijn altijd
druk-druk-druk bezig.

Pasar vindt dat mensen terug meer tijd voor zichzelf

moeten krijgen. Tijd om te ontspannen, ter
ontwikkeling en vooral voor rust. Tijd om te genieten,
die je verrijkt en gelukkiger maakt. Pasar noemt dit
“netto vrije tijd”. Geen boodschappen doen, geen
klussen, geen gehannes.

Echte vrije tijd is vrij van “moetens”. We spenderen
deze toegewijde of gefocuste tijd met volle aandacht.
Wanneer we volledig opgaan in iets, vliegt de tijd
voorbij.
Andere waarden dan economische groei winnen aan
belang. Mensen willen meer hun vrije tijd delen en

beleven met anderen. Maar sommigen durven niet
uitkomen voor hun behoefte aan vrije tijd en blijven
dan meedraaien in de dagelijkse ratrace tégen de
tijd. Dat moet veranderen. Vrije tijd is evenwaardig
met en even waardevol als werktijd. En vrije tijd hoeft
niet super efficiënt te worden benut. Ook “niets
doen” is OK.
Niet voor iedereen zo onmiddellijk toe te passen.
Maar nadenken over het onderwerp is al de eerste
stap.

Pak jij ook je tijd?
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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

PAK JE TIJD

Pasar Kontich
biedt elke maand een boeiende activiteit

Op 17 maart gaan we op uitstap. We zoeken naar street art of graffiti in Lier. Je zult zien dat het niet allemaal
vandalen-kladwerk is dat we op gevels tegenkomen. Bij goed weer doen we de verplaatsing per fiets. We
vertrekken dan aan de kerk van Kontich-Kazerne. Houd de website maar in de gaten.

Op 7 april (aangepaste datum!) zal het wel goed weer zijn (een traditie van de laatste jaren) bij onze eerste
(halve dag-) fietstocht. Je kan mee op de lentewandeling op 19 mei. En dan hebben we weer onze acht
dinsdagavondfietstochten vanaf 18 juni tot 6 augustus.

Je vindt de jaarkalender en de verschenen Pasar Ko’s ook terug in de drie Kontichse bibliotheken.

Meer info op www.pasar.be/kontich

A.C.

De Ketting | maart 2019


