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Het Global Compact for Migration, of beter gekend als het migratiepact, luidde in
december het einde van de Belgische federale regering in. Terecht of onterecht, iedereen
had zo zijn mening, al ging er op sociale media veel foutieve informatie de ronde. Voor
beweging.net Schoten was dit het sein om het tij te doen keren en nodigde federaal
kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) uit voor een gespreksavond rond asiel en migratie.

en verder

Uw voorzitter was na alle commotie rond het
migratiepact zwaar teleurgesteld. Niet zozeer met de
argumenten voor of tegen, maar wel uitspraken aan de
toog en foute berichten op sociale media die leidden
tot stemmingmakerij maar geen bijdrage leveren tot
een duurzame oplossing.

Beweging.net Schoten heeft niet de gewoonte om niet
mee te huilen met de wolven in het bos, maar wel om
met een positief initiatief tegen de stroom in te gaan.
Zo kwamen we in contact met Nahima Lanjri, een
politica uit Borgerhout, die naast tal van wetgevende
initiatieven over asiel en migratie de wet Lanjri rond
gezinshereniging op haar naam heeft staan.
Na een intensieve campagne, m.o. een publicatie in
Visie, het Parochieblad, Gazet van Antwerpen en Bode
Van Schoten mochten, we woensdag 6 februari Nahima
verwelkomen in het Rozenkransheem. Met een
opkomst van dertig toehoorders kunnen we niet echt
spreken van een grote opkomst, maar de presentatie
van Nahima loste alle verwachtingen in en nam tal van
misvattingen weg bij het publiek.

De ganse presentatie publiceren is niet mogelijk maar
graag geven we het volgende mee:
Asielzoekers krijgen bij aankomst in België GEEN geld
in handen, maar met “BAD, BED en BROOD” enkel
materiële hulp.
Asielzoekers krijgen bij aankomst GEEN stempelgeld of
pensioen. Zij moeten eerst erkend zijn en deelnemen
aan de arbeidsmarkt, waar ze net zoals alle Belgen
sociale rechten kunnen opbouwen.

Asielzoekers hebben GEEN voorrang bij het toekennen
van een sociale woning.
Gezinshereniging is pas mogelijk na een wettelijk
verblijf van 12 maanden en beperkt tot echtgenoot en
minderjarige kinderen.
Het migratiepact legt GEEN verplichtingen op aan

België, maar is een warme oproep om samen met
andere landen migratie op een veilige, ordelijke en
regelmatige manier te organiseren.

Na de pauze volgde een korte vragenronde die
gemodereerd werd door voormalig stafmedewerker
Herman Gorremans. Na het afsluiten van deze
boeiende gespreksavond volgde een daverend applaus
voor Nahima, die als dank voor haar komst een doos
vers geperst Schotens appelsap in ontvangst mocht
nemen. Missie geslaagd dus en duimen dat velen onder
ons tot nieuwe inzichten komen en deze ook zo willen
verspreiden zodat er wat meer verdraagzaamheid
komt!

Erik Maes
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Samana Bloemendaal beleeft muzikaal kerstfeest

Zoals vele verenigingen, hadden ook wij,
Samana Bloemendaal, in december ons
kerstfeest. Na een heerlijke warme
maaltijd werden we zowaar verrast met
mooie muziek. Jawel, een van onze leden
toonde samen met enkele collega-
muzikanten van het groepje waarin hij
speelt ons trots zijn muzikaal talent. We
mochten genieten van een doedelzak-
ensemble dat ons een waaier van
folkmuziek bracht. Tevens kregen we een
woordje uitleg over de Vlaamse
doedelzak, hoe dat instrument werkt en
bespeeld wordt. De Vlaamse doedelzak
klinkt ook wel heel wat zachter dan de

Schotse doedelzak. Het was heerlijke
muziek … met hier en daar ook een
gezongen liedje ertussen. We hebben
werkelijk genoten! Na een korte pauze
met een ijskoud kerstdessertje, kregen we
ook nog bezoek van de plaatselijke OKRA
Christmas Singers. Dat is intussen al een
beetje traditie geworden. Zij brachten ons
traditionele kerstliedjes en kerst-
meezingers. Zo zat de sfeer er helemaal
in. Het was weer een fijne en gezellige
namiddag waar wij allen van genoten
hebben.

Magda Luyckx

Honderdjarige Margrietje Michiels
gehuldigd door OKRA en Samana Bloemendaal

Het is natuurlijk niet onze
eigen verdienste, maar we zijn
er toch wel fier op. Sinds
februari hebben we een
eeuweling in ons midden.
Margrietje Michiels (De Clercq)
werd inderdaad 100 jaar! Een
kranige vrouw is ze, heel alert
en helder van geest, alleen
doen haar benen het niet
meer zo goed. Ze is er nog
graag bij, op onze activiteiten,
en geniet dan van het
gezelschap. En als ze te moe

wordt op onze samenkomsten,
weet ze dat ze kan rekenen
op haar trouwe chauffeur
François Michel en echtgenote
Lisette Scherer, die haar dan
wel naar huis brengen. Ze is
dan heel blij dat ze iedereen
nog eens heeft gezien. Van
harte proficiat Margrietje! We
wensen je alle goeds toe. En
nu … op naar de 101!

Magda Luyckx

Zaterdag 16 februari vond in
de Vlaamse Zaal de Algemene
Vergadering van OKRA
Bloemendaal plaats. Naast de
vaste rubrieken waren er ook
hier felicitaties voor eeuweling
Margrietje Michiels die
genoot van de sfeer en
heerlijke pannenkoeken.

Erik Maes
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Pastor Flor Stes 50 jaar priester

Pastor Flor Stes werd in juni 1969 gewijd tot priester.
De eerste 10 jaar was hij onderpastoor in de parochie
Brasschaat Kaart. Na het plotse overlijden van
priester Koen Vertongen kreeg Flor Stes in december
1979 de opdracht om priester te worden in Sint-
Cordula. 50 jaar na de priesterwijding is er zondag 23
juni om 10 uur een dankviering in de kerk van Sint-
Cordula. Deze wordt opgeluisterd door de Schotense
Kantorij en afgesloten met een feestelijke receptie. Na
de middag is er in en rond feestzaal Don Bosco
gelegenheid voor een gezellig samenzijn met pastoor
Flor Stes.

Valentijnsconcert zet bomvolle Heilig-Hartkerk in vuur en vlam
De vijfhonderd stoelen in de Heilig-Hartkerk van Schoten
Deuzeld waren allemaal ingenomen voor een uniek
Valentijnsconcert. Naast het bekende projectkoor Cantiamo
onder leiding van dirigent Werner Van Acker, dat het
publiek onmiddellijk op sleeptouw nam met enkele
aanstekelijke Gospelhits, werd ook het leven van Valentino
met een knipoog uitgebeeld en in enkele korte
toneelfragmenten tot leven gebracht.

Liefdespoëzie ontbrak ook niet. Op een groot scherm
ondersteunden pakkende filmbeelden en foto’s de
gebrachte liefdesliederen. Honderden kaarsen en vuur
brachten de toehoorders verder in een fijne en meermaals
ook ontroerende stemming.
Het publiek toonde bij de eerste noten muziek al zijn
enthousiasme door mee te zingen, te wiegen, in de handen
te klappen, te wuiven en te zwaaien met de rode sjaal die
elke bezoeker ontvangen had bij het binnenkomen van de

kerk. Tijdens het concert kreeg iedereen een uniek koekje in
de vorm van twee harten met de uitnodiging om dit koekje
te breken en te delen met ieders buur. Na het concert werd
er nog druk nagepraat in het Valentijnscafé, dat plaats vond
in het parochiecentrum. Iedereen was het erover eens, dit
concert was een schot in de roos. Met alle lovende
commentaren mag er zeker over een enorm geslaagde
avond gesproken worden. Het Valentijnsconcert gemist?
Geen nood. Op zondag 12 mei is er het Benefietconcert
“Colours of Flanders” dat in het spoor zal treden van
Vlaamse componisten. Tot slot is het ook al uitkijken naar
22, 23 en 24 november. Dan zal het gospelprojectkoor,
samen met het Agape Makao Choir uit Tanzania, drie vurige
Gospelconcerten uitvoeren. Van harte welkom in de Heilig-
Hartkerk!

Werner Van Acker

'Wie veel verdient of bezit, moet
minder kinderbijslag krijgen'
Het Klein Onderhoud: laagdrempelige gespreksavonden over stellingen sociale zekerheid

Deze en andere stellingen komen aan bod tijdens een reeks gespreksavonden over de sociale
zekerheid die beweging.net,samen met ACV, de komende maanden onder de noemer ‘Het Klein
Onderhoud’ organiseert. Geen debatavonden met experts, maar laagdrempelige
tafelgesprekken waar iedereen aan kan deelnemen.
Dat is een uitdrukkelijke keuze van beweging.net en ACV. ‘De sociale zekerheid wordt vaak als
een ingewikkeld bureaucratisch systeem ervaren’, vertelt Yves Van Antwerpen van ACV
Antwerpen. ‘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 experts of luide roepers lijkt ons dan ook geen goed idee.’
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.
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Een bloemeke voor Leona Matthijssens

Colofon
Voor info over beweging.net Schoten kan je terecht
bij Erik Maes, Tarwestraat 35, 2900 Schoten

Maandag 18 februari voer voor het eerst de waterbus tussen Wijnegem en Antwerpen uit. Het was een droom van de
voormalige schepen voor mobiliteit van Wijnegem, Luc Monsieurs (Durf) en mezelf (CD&V) in Schoten.

Het was Fons Breugelmans, voormalig voorzitter van
de parochieraad, die Leona vroeg of ze geen tijd had
om even te helpen bij een koffietafel. Leona zei
meteen ja en meer dan 35 jaar later is zij in en rond
het parochiecentrum van Heilig-Hart Deuzeld een
belangrijke schakel in het dagdagelijks beheer van de
feestzaal en bijhorende lokalen.

Zo staat Leona in voor het onderhoud van de
parochiezaal en de keuken, doet zij de bestellingen bij
de brouwer en steekt zij een handje toe bij de
activiteiten die plaatsvinden in het Parochiecentrum.
Ze is tijdens Deuzeldkermis gestart als hulp in de
feestzaal, om nadien samen met haar echtgenoot
verantwoordelijke te worden van de cremerie.
Vandaag staat ze al voor het derde jaar achter de
aperitiefbar en heeft ze de “job van haar leven”
gevonden.

Leona was ook drie termijnen voorzitster van KAV
Deuzeld waar ze alom geprezen werd voor haar inzet

en engagement. Ook buiten Schoten heeft men
Leona gevonden. Een bridgeclub was op zoek naar
een propere, stille en rookvrije zaal. De club vond een
nieuwe stek in het parochiecenrum van Heilig-Hart en
vroeg Leona of ze éénmalig achter de toog kon
inspringen. Het bleef niet bij deze éne keer en 25 jaar
later helpt zij nog steeds mee tijdens de wekelijkse
bridgenamiddag.
Naast al dit engagement is Leona ook nog voltijds
grootmoeder. Het is vaak puzzelen maar Leona slaagt
er in om haar vier kleinkinderen de nodige aandacht
te geven. Tegenslag heeft Leona helaas ook gekend.
Haar echtgenoot is 15 jaar geleden veel te vroeg
gestorven, maar Leona is een vechter en blijft gewoon
verder doen. Zo kan Leona al meer dan 10 jaar
rekenen op de hulp van Maria De Roey en vindt zij
steun bij alle vrijwilligers van de parochie, wat haar
enorm deugd doet!
Leona, het ga je nog vele jaren goed!

Erik Maes

Een waterbus tussen Wijnegem en Antwerpen

Het idee is ontstaan tijdens de vele vergaderingen
van de Stuurgroep van het Strategisch Project De
Kanaalkant. Dit project, gesubsidieerd door de
Vlaamse Overheid, is een studie voor de
reorganisatie, herstructurering en verduurzaming
van het 2e grootste industriegebied in Antwerpen, de
Albertkanaalzone van Antwerpen tot Wijnegem.
Zowel de stad Antwerpen, de districten Deurne en
Merksem, als de gemeenten Wijnegem en Schoten
werkten hier intensief aan samen, boven alle
partijgrenzen heen, dit in coördinatie van de
Provincie en in samenwerking met De Vlaamse
Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV),
het Agentschap Natuur en Bos (ENB), het Regionaal
Landschap De Voorkempen en de dienst Planning
van de Provincie.
Een groot deel van de aandacht ging naar de interne
en externe mobiliteit én de mobiliteit tijdens de in
aantocht zijnde grote werken langs het kanaal, zoals
de verbreding van de noordkant, het verleggen van
de Metropoolstraat, de herbouw van de brug van het
Sportpaleis, de brug van den Azijn en de
Hoogmolenbrug. Deze werken gaan in de volgende 3
jaar heel wat verkeershinder met zich meebrengen.
En zowel Luc als ikzelf waren ervan overtuigd dat we
alle mogelijkheden moesten onderzoeken om een
alternatieve mobiliteit tussen onze gemeenten en de
stad mogelijk te maken. En de waterbus hoorde voor
ons daarbij.
Personenvervoer langs het water heeft vele
voordelen, geen file, geen verkeersergernis,

eenvoudig de fiets mee te nemen, veilig, je hoeft zelf
niet de besturen, …, en het is gewoon ook
ontspannend en aangenaam.

Velen waren septisch, zelfs het studiebureau dat de
herziening van het Schotense mobiliteitsplan
begeleide, geloofde er niet echt in. Toch bleven we
er zelf in geloven, zeker toen we vernamen dat het
Havenbedrijf, met als voorzitter Marc Van Peel
(CD&V), een eerste test ging doen met een waterbus
tussen Antwerpen en Hemiksem, die later positief
werd geëvalueerd. We zagen in een lijn Wijnegem –
Schoten – Merksem – Antwerpen veel meer
potentieel gezien het groter aantal inwoners en heel
wat meer dagelijkse pendelaars naar het Antwerpse
havengebied. Uiteindelijk besliste het Havenbedrijf
om de Waterbus uit te breiden met twee lijnen, één
naar Zwijndrecht en Kallosluis op de Schelde én één
over het Albertkanaal.

De verbinding tussen de drie lijnen maak je aan het
Havenhuis, waar je tussen de lijnen Wijnegem en de
twee andere enkele minuten moet overbruggen per
fiets of te voet, de Royerssluis nemen was geen optie
voor de waterbus, dit zou een enorme vertraging
met zich meebrengen.

Eerder zou de waterbus tussen Wijnegem en
Antwerpen een 30 minuten varen, het zijn er
uiteindelijk 40 geworden, wat vooral te wijten is aan
de lage maximale snelheid die men mag varen op

het Albertkanaal.
De verbinding van aan het Havenhuis naar het
centrum zal in de toekomst eenvoudig kunnen met
de nieuwe tramlijn, die nog in aanbouw is. Je kan er
ook een Vélo nemen, een deelauto of natuurlijk
gewoon je eigen fiets meepakken op de Waterbus.
Deze Waterbus is een belangrijk onderdeel voor de
uitbouw van co-mobiliteit (efficiënt gebruik van
verschillende vervoersmodi om van punt a naar b te
gaan) en modalshift (verplaatsen van wegverkeer
naar water-, fiets- en voetgangersverkeer en
collectief vervoer).

Tijdens de eerste week en weekend kende de
Waterbus alvast een zeer groot succes met vele zeer
enthousiaste gebruikers.

Erik Block

Familiedag op zondag 12 mei

Op zondag 12 mei 2019 is er weer onze
jaarlijkse Familiedag.
Vanaf 11.30 uur zijn de vuren aangepookt en
kan er vlees gebakken worden. Onze traditie is
nog altijd dat iedereen mag en kan
aanschuiven en daarom zijn de prijzen ook zeer
democratisch. U kan kiezen uit verschillende
soorten vlees en vis en inbegrepen is er dan

een uitgebreide saladbar en brood. Drank moet
je wel apart betalen, maar de prijzen vallen
best mee.
In de namiddag is er dan tijd voor een babbel
en zal ook de uitslag bekend gemaakt worden
van onze wandelzoektocht die rond de Paastijd
heeft plaats gevonden. Bij een tas koffie en
gebakje of heerlijke pannenkoek.

In de prijs is begrepen: Vlees, uitgebreide
groenteschotel, aardappelen en brood.

Inschrijven met voorafbetaling vóór 5 mei 2019
bij uw kernlid ofwel
bij Verbist-Simon Ernié en Mireille -
Rodeborgstraat 77 - 0493527779
of via mail: ernie.verbist@gmail.com
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