
Bewegingspunt Wilrijk heeft een nieuwe
voorzitter én ook een ere-voorzitter

Alcoholisme

Welzijnsschakels,
ook in Wilrijk
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Agenda

en verder

Na 34 jaar activiteit ten bate van bewegingspunt Wilrijk en zijn voorgangers heeft Mariette Nobels de leiding
overgedragen aan Marleen Verbruggen. Naar aanleiding daarvan en als dank voor haar jarenlange en
torenhoge inzet werd Mariette het erevoorzitterschap aangeboden. Haar opvolgster krijgt de lastige taak om
de organisatie de weg van de toekomst te laten opgaan in een flink veranderde omgeving. De brede
ontkerstening van Vlaanderen, maar vooral de sterke individualisering, daarbij geholpen door de nieuwe media
hebben onze leefwereld ingrijpend veranderd. De zorg voor de naaste was vroeger ingebed in structuren die
voor een deel hun betekenis verloren hebben. De naaste is nu de hele wereld in al zijn aspecten: klimaat en
ecologie, zeker ook ontwikkelingsbeleid. Maar evengoed Marie achter de hoek met haar te klein pensioen. Om
er maar enkele te noemen. Het is in dat spanningsveld dat Marleen overneemt. De Wilrijkse kern van
beweging.net zal haar daarin ondersteunen en wenst haar alle succes toe. Aan de afscheid nemende voorzitter
vroegen we om haar 34 jaar kort te schetsen. Dat verhaal kan u hieronder vinden, samen met de voorstelling
van de nieuwe voorzitter.

De erevoorzitter, Mariette Nobels, kijkt terug op haar jarenlang engagement in de beweging

MARIETTE NOBELS MARLEEN VERBRUGGEN

De start
34 jaar in een bestuur van een
vereniging actief zijn, is niet zomaar
samen te vatten. Het begon in 1984
met de verkiezingen van een nieuw
Dagelijks Bestuur voor Wilrijk tijdens
het Hoofdbestuur, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de
deeltakken (KAV, KWB, KBG,
Vakantiegenoegens,…). Tijdens die
eerste vier jaar was ik secretaris van
de nieuw verkozen voorzitter, Julien
Baetens. In 1988 werd ik de eerste
vrouwelijke voorzitter!

Een veelvoud van activiteiten
Met een sterk Dagelijks Bestuur
organiseerden wij vele activiteiten met
als thema’s: “Mobiliteit”, “Leefmilieu –
waterverontreiniging”, “Drugs”,
“Toekomstvisie van de Lijn” , “ADHD &
voeding”, “Vandalenwerk”,
“Multicultureel samenleven”, “Voeding
& gedragstherapie bij kinderen”,
“politieke debatten bij de
verkiezingen”, “Iedereen
Burgemeester”, “Sociale Zekerheid”
enz.
Ook werden interparochiële
kaartwedstrijden en sportwedstrijden
georganiseerd met de hulp van onze

deelorganisaties. Een wekelijks
zwemuurtje op woensdagavond hield
ons gezond. Actie rond de
petanquebaan op de Bist,
fietspoolproject. Jaarlijks een quiz met
Hugo Bonner als quizmaster, later
opgevolgd door de “Kwistig Goed quiz”
voor het goede doel, “aperitiefconcert
met voorstelling van het boekje “80
jaar ACW” door René Boeye. Culturele
activiteiten zoals kerstconcerten,
theatervoorstellingen in Dionteater,
Rerum - Novarumvieringen met
eucharistie en de bloempotjes voor de
residenten van Bloemenveld en WZC
St-Bavo. Met toch wel een hoogtepunt
op 1 mei 2008 toen de dag van de
Arbeid samenviel met Rerum
Novarum en ACW-Wilrijk samen met
SP.A Wilrijk een viering opzette met
gastspreker Prof. Bea Cantillon over
“Omdat werk ons verbindt” en Youssef
El Mousaoiu (standup comedian).
Groter opgezette activiteiten zoals de
ASO show in CC De Kern, de Global
Fiësta en de Fiësta La Paz in
Steytelinckpark, een namiddag met
alle verenigingen die in Willrijk
werkzaam waren rond de derde
wereld.

Samenwerking
Veel van die activiteiten werden in
samenwerking met de deeltakken
georganiseerd. Het ACW was toen
nog een koepelorgaan met als
opdracht: de coördinatie van alle
organisaties en diensten, de uitbouw
van eigen diensten en de politieke
werking. En ook ervoor te zorgen dat
er geen overlapping was in de
kalender. Op plaatselijk vlak moest die
coördinatie leiden tot een goede
vertegenwoordiging van de
arbeidersbeweging in het politieke,
kerkelijke en sociaal-culturele leven.

Vieringen en steun uit de
Nationalestraat
Tijdens die 34 jaar vierden we 70 jaar
– 75 jaar – 80 - 90 jaar en 100 jaar
ACW - bewegingspunt Wilrijk. We
werden goed ondersteund door de
“Nationale” straat en kunnen nog
steeds op de stafmedewerkers
rekenen! Die namen als gevolg van de
crisis in 2008, sterk in aantal af.
Bedankt, Bert, Freddy, Lode, Ludo,
Stef, Steven, Leen, Daan, Karolien, ...
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Activiteiten draaien op vrijwilligerswerk
Als gevolg van die crisis werd de subsidiekraan toegedraaid en zo moeten we het
nu met heel wat minder centjes stellen, maar creatief zoals bewegingspunt Wilrijk
is, slaagt die er toch nog in om ieder jaar alle vrijwilligers, actief bij onze partners,
te bedanken voor hun inzet op een Trefmoment met receptie en appelbollen en
worstenbroden en wordt er ieder jaar een Toogpunt georganiseerd met weliswaar
terugkerende onderwerpen. Want spijtig genoeg is er op die 34 jaar nog geen
oplossing voor milieu, klimaat, mobiliteit,…. De twaalf fundamentele doelstellingen
van de beweging zeggen waar het om gaat en de vrijwilligers staan daarbij centraal.
Samenwerking en onderlinge ondersteuning, met eerbiediging van ieders
zelfstandigheid en op voet van gelijkheid, moeten tot een beter resultaat leiden.
Voor de verwezenlijking van dit alles wordt er ook gestreefd naar samenwerking
met alle democratische krachten die hiervoor aanspreekbaar zijn. Gedurende de
jaren kwamen naamsveranderingen aan bod met in 2014 de geboorte van
“beweging.net”, de koepel werd een netwerk met elf partners en vier geassocieerde
partners.

Drijfveer
De drijfveer om dit zolang vol te houden, is de kracht en de energie die ik van de
mensen waar ik mee samenwerkte kreeg. Het organiseren zit me in het bloed, denk
ik. De sociale contacten met allerlei verenigingen binnen en buiten de beweging
gaven me veel voldoening en zin in het leven. Netwerken was en is mijn hobby.

Dank en wens
Mijn dankbaarheid gaat uit naar alle leden van de Kern: Iréne, Ria, Rita, Kris, Julien,
Hans I, Hans VdB, voor de hulp en de ondersteuning. Ik wens beweging.net Wilrijk
onder de leiding van de nieuwe voorzitter Marleen Verbruggen veel succes in de
komende jaren!

De nieuwe voorzitter, Marleen Verbruggen

59 jaar, trotse mama van twee
kinderen en een fier moeke van vier
kleinkinderen. Momenteel werk ik in
de voormiddag als verpleegkundige
in een labo. Vandaar dat ik nog heel
wat vrije tijd heb. Deze besteed ik
graag aan vrijwilligerswerk, het
verenigingsleven, politiek,
organiseren van heel wat wijkfeesten
en nog veel meer. Een bezige bij
noemen ze me wel eens. Sinds
januari 2019 zetel ik in de
Districtsraad Wilrijk. Een “Warm en
veilig Wilrijk” met al zijn bijzondere
wijken, daar wil ik graag aan
meewerken.

Ik ben lid van Okra, Femma en actief
lid van de Neerlandraad. U kan wel
begrijpen dat het vrijwilligersleven, de
mantelzorgers en de
wijkverenigingen mij nauw aan het
hart liggen. Zonder deze verliezen wij
ons sociaal leven. Daar ben ik zeker
van. Twee van mijn kleinkinderen

gaan reeds naar de kleuterschool.
Zoals iedereen wil ook ik dat zij veilig
naar school kunnen. Veiligheid aan de
school was één van mijn actiepunten
tijdens de voorbije kiescampagne.
Burgerparticipatie en goede
communicatie voorop: burgers
informeren én betrekken.
Communicatie is overal een
“pijnpunt”. Hierbij mogen wij zeker
niet de mensen vergeten die het
“digitale gebeuren” niet onder de knie
hebben. Nog vele onderwerpen kan
ik hier aankaarten, maar gedurende
de volgende zes jaar zal ik mij inzetten
voor ONS Wilrijk.

Om te eindigen, wil ik Mariette
Nobels danken voor het telefoontje
naar mij met de vraag of ik haar taak
in beweging.net als voorzitter wilde
overnemen. Lang moest ik er niet
over nadenken. Mariette en haar
schitterend team, wie wil daar niet
mee samenwerken?

Alcoholisme een gevaar,
maar je kan er vanaf!

Eens alcoholist, altijd alcoholist, zegt menigeen. En toch
kan je er vanaf in je eigen voordeel, dat van de mensen
rondom jou en de gemeenschap als geheel.

De getuigenis van Koen hieronder maakt duidelijk dat je met veel en
volgehouden inspanningen van alcoholverslaving af kan geraken, al kennen
we allicht in onze omgeving mensen waarbij dat niet lukt. Overdadig
alcoholgebruik schaadt niet alleen jezelf, maar heeft een diep negatieve
impact op de mensen rondom jou en is een gevaar voor de maatschappij.
Dat laatste wordt al meteen duidelijk als we de statistieken bekijken van
ongevallen veroorzaakt onder invloed.

ALCOHOL IN CIJFERS

Elke 2 uur een ongeval
Elke twee uur gebeurt er in ons land een ongeval waarbij de
chauffeur te veel gedronken heeft. In 2017 ging het over
4.210 ongevallen.

De wettelijke grens om te mogen rijden ligt op 0,5 promille in het bloed (0,2 promille voor
professionele bestuurders zoals vrachtwagenchauffeurs). Veel mensen rekenen uit dat 0,5 promille
ongeveer overeenkomt met twee standaardglazen, maar Vias raadt af om te rekenen. De afbraak
van alcohol is van zoveel afhankelijk (geslacht, gewicht, ...) dat je ook met twee standaardglazen
positief kunt blazen.

0,5 reken er niet op

En nu met veel dank aan de auteur het verhaal van
Koen, een late vijftiger met een vrouw en twee
dochters en een vaste betrekking als sociaal werker
die hem veel voldoening en sociaal contact bezorgt.
Hij is nu al drieënhalf jaar droog.

Hoe komt het dat de alcoholverslaving jou
getroffen heeft?
Het is een combinatie van genetische aanleg, mijn
vader was ook alcoholist, en een alcoholvriendelijke
omgeving. Ik heb een zeer druk leven op zowel
privégebied, als professioneel gebied met tal van
mandataten, engagementen, enzovoort. Allemaal met
grote verantwoordelijkheid. Ik begon te drinken uit
euforie, maar vooral tegen de stress. Eigenlijk dronk ik
op mijn 17 jaar al zo goed als dagelijks. Zo is dit
doorgegroeid naar een zware gewoonte en
uiteindelijk naar een verslaving.
Op mijn 50ste kreeg ik de eerste fysieke signalen:
slechte bloedwaarden, lever-alvleesklier niet meer
goed, enzovoort. Ik begon op te letten met drinken

uit angst, maar eigenlijk beschouwde ik dit enkel als
een vervelende stoorzender. Het lukte dan ook niet
goed om van de alcohol af te blijven, de
afhankelijkheid groeide meer en meer.
Stilaan manifesteerde zich ook dat ik minder goed
sociaal kon functioneren, zeker in de nabije
omgeving. Maar zelf zag ik niet direct een probleem.
Het laatste jaar groeide het besef meer en meer,
maar gecontroleerd sociaal drinken lukte steeds
minder. Mijn vrouw confronteerde mij nogmaals
liefdevol, begripvol en respectvol maar heel duidelijk.
“Je hebt echt geprobeerd van gecontroleerd sociaal te
drinken, maar het lukt niet. Je bent verslaafd, en nu
is de keuze aan jou, ofwel kiezen voor de fles met alle
gevolgen, ofwel het probleem aanpakken en
oplossen.” En toen heb ik gecapituleerd. Het voelde
dan ook aan als een opluchting, want ik voelde mij
stilaan met de rug tegen de muur geplakt.
En dan ging het snel. Ik maakte de keuze om op
intakegesprek te gaan bij de Alexianen zorggroep in
Tienen die mij een therapie van 8 weken in hun

zorgcentrum voorstelde. Ik ging ook op gesprek bij
Walter van AA (Anonieme Alcoholisten) om na Tienen
hier vlot bij aan te sluiten. Dit zijn stappen die ik
allemaal zelf heb ondernomen.

Communicatie
Aangezien ik 8 weken in therapie ging in Tienen,
moest ik beginnen communiceren naar de
buitenwereld. Mijn vrouw en ik vertelden dit tegen
familie en vrienden, en ik vertelde dit persoonlijk en/
of via mail tegen de leiding op het werk, de eigen
dienst, verantwoordelijke diverse maatschappijen,
verenigingen, cafébazen, stamgasten,… Het was net
geen advertentie.
Ik legde uit dat ik alcoholverslaafd was en vrijwillig
naar Tienen vertrok om de basis te leggen voor een
ander leven, zonder alcohol. Er kwamen reacties van
verbazing, bewondering, respect, ondersteuning,.. Er
was geen enkele negatieve reactie bij, dat gaf mij een
extra boost om er echt voor te gaan.
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AGENDA - Er valt altijd wat te beleven in Wilrijk
Contacten
Dionteater www.dionteater.be/reservaties:
tel. 0468 13 99 95 (woensdag 19.00 - 21.00 uur)
Femma Wilrijk Centrum: Rita Stevens,
tel. 03 830 00 82
Pasar. Wandelclub Gun je de tijd, tel: 03 827 87 08 of
gunjedetijd@hotmail.com
OKRA Trefpunt 55+ Sint-Bavo
Website: okra sint bavo Wilrijk

Activiteiten
Dinsdag 26 maart om 8.30 uur
Voorjaarsreis naar Poperinge
Femma Wilrijk Centrum

Woensdag 27 maart om 19u30
Gespreksavond: Wat als de sociale zekerheid niet
bestond?
Parochiecentrum, St-Bavo. St-Camillusstraat 95, Wilrijk
Info via mail aan: antwerpen@beweging.net

Maandag 1 april om 10 uur
Bezoek aan de Roma
Femma Wilrijk Centrum

Vrijdag 5 april om 14 uur
Dialectwandeling in de “Parochie van miserie”
Femma Wilrijk Centrum

Zondag 7 april
Dagwandeling te Lanaken (Limburg)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Dinsdag 16 april om 13.30 en om 19.30 uur
Bloemschikken - Paasstuk
Femma Wilrijk Centrum

Zaterdag 20 april om 18.30 uur en zondag 21 april
om 11.30 uur
Paaseitjesverkoop t.v.v. Broederlijk Delen
Femma Wilrijk Centrum

Zaterdag 4 mei om 18 uur en zondag 5 mei om 11
uur
Themaviering Femma in Sint-Bavokerk
Femma Wilrijk Centrum

Zondag 5 mei
Dagwandeling te Libin - Redu (Luxemburg)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Donderdagen 9, 16 en 23 mei om 13.30 uur en om
19.30 uur
Crea met Monique
Monique Vankerckhoven tel. 03 827 56 71

Vrijdag 10 mei om 9 uur
Bezoek aan de groentenveiling in Sint-Katelijne Waver
Femma Wilrijk Centrum

11, 17, 18, 24, 27 mei om 20u15
12 mei om 14u30
Chocolade Ventje. Een heel eenvoudig verhaal. Een
klassieker. Twee vrouwen en drie mannen. De
vrouwen zijn allebei nuchter, weten goed wat ze
willen en enige manipulatie is hen niet vreemd. De
mannen zijn verliefd en een beetje dom en
goedgelovig
Dionteater St-Camillusstraat 29
Reserveren: zie contacten.

Zondag 19 mei om 11 uur
Lentebrunch
KWB en Femma Wilrijk Centrum

Zondag 19 mei
Halve dag wandeling te Zele - Durmen (Oost-
Vlaanderen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Dinsdag 21 mei om 14 uur
Fietstocht
Femma Wilrijk Centrum

Donderdag 6 juni om 14 uur
Wandeling in de wijk Neerland
Femma Wilrijk Centrum

Zaterdag 15 juni om 9.30 uur
Stationsbezoek Berchem en Antwerpen-Centraal
Femma Wilrijk Centrum

Vaste activiteiten
Femma Wilrijk Centrum

Elke maandag van 10 tot 11 uur
Ook tijdens de schoolvakanties
Nordic walking
Nachtegalenpark en Den Brandt, vertrek einde
Vijverlaan

Elke maandag van 12 tot 13 uur
NIET tijdens de schoolvakanties
Zwemmen, Zwembad Ieperman

Elke maandag van 7 januari tot 18 maart
van 9.30 tot 10.45 uur en van 20 tot 21.15 uur Yoga
Huis van het kind (zaal vooraan)
Femma Wilrijk Centrum: Micheline Joos,
tel. 03 827 32 37

Okra Berkenrijs

Bij Okra Berkenrijs is iedereen welkom iedere
woensdag- en zaterdagnamiddag van 14u tot 18u om
te kaarten, sjoelen of petanque (in de zomer).
Een bingonamiddag voor iedereen (lid of geen lid) is
er op 13 maart - 15 mei - 18 sept - 16 okt - 13 nov.

OKRA Trefpunt 55+ Sint Bavo

Elke donderdag 13.00 – 17.00 uur
Gezellig samenzijn
Parochiecentrum, Sint-Camillustraat 95, Wilrijk
OKRA Trefpunt 55+ Sint-Bavo
Website: okra sint bavo wilrijk

Welzijnsschakels Vlaanderen telt een tachtigtal
afdelingen met als doel een schakel te zijn in de zorg
voor de minstbedeelden onder ons. Daarvoor wordt
een beroep gedaan op vrijwilligers die enkele uren
per week willen vrijmaken om hieraan plaatselijk mee
te werken.

Wilrijk is het laatste district van Antwerpen waar een
verdeelpunt voor voeding is opgestart. De
hulpvragers uit Wilrijk kunnen iedere week op
donderdag tussen 10u en 12u bij de Welzijnsschakel
Wilrijk terecht in de Koornbloemstraat 57.
Naast de beschikbare basisvoeding leggen wij ook de
nadruk op gezonde voeding met verse groenten en
fruit. Om hen keuzemogelijkheid te geven, hanteren
wij een (gratis) winkelsysteem.

Naast de voedselbedeling organiseren wij ook
Nederlandse lessen en sociaal/maatschappelijke
begeleiding.
In Wilrijk ontvangen wij al steun van twee bakkers,
van enkele scholen, parochies en organisaties zoals
de Bib, het Cultureel Centrum de Kern en de Rotary
club Wilrijk. Dit jaar willen we onze werking in heel
Wilrijk bekendmaken.

Wij kunnen nog wel steun gebruiken in de vorm van
bepaalde voeding die we tekort hebben zoals: suiker,
olie, choco en thee. Ook financiële steun is welkom.
Hiermee kopen wij zelf eieren, kaas, fruit, hygiënische
producten, was- en kuisproducten, enzovoort. Ons
rekeningnummer is: BE72 6528 5503 8716. Maar als je
het gestorte bedrag (minimum €40 voor een jaar) wilt

aftrekken van je belastingen moet je de rekening van
Caritas gebruiken (BE80 7765 9023 3377) en vergeet
daarbij niet ons projectnummer te vermelden als
begunstigde (project 8394).
Maar ook propere verpakkingen, die anders toch in
de vuilbak of in de PMD-zak belanden zijn welkom:
broodzakken, eierdoosjes en plastieken potjes (vooral
boter- en plattekaaspotten van 500gr of soortgelijke).
Die gebruiken we om bulkgoederen tot bruikbare
porties om te vormen.

Ward Degeyter en Irène Anckaer
0475/58 81 74
Degeyter-anckaer@telenet.be
Koornbloemstraat 57, Wilrijk
Open op donderdag van 10 tot 12 uur

Welzijnsschakels, ook in Wilrijk

Tot voor kort moesten de Wilrijkenaars naar Hoboken gaan om
gebruik te kunnen maken van een bedieningspunt van
Welzijnsschakels. Met de opening van een verdeelpunt in de
Koornbloemstraat is die verplaatsing niet meer nodig.
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Therapie in Tienen van 8 weken
De therapie in Tienen vereiste 110%
inzet. Het was een schitterende sterke
groep waarvan ik deel mocht
uitmaken. Ik hervatte daar het sporten,
1 à 2 sessies per dag ging ik joggen,
fitnessen of zwemmen.
Ik onderging ook een video observatie
over hersenenwerking, dit gaf extra
overtuiging de juiste keuze te hebben
gemaakt. Vanaf dan heb ik ook steeds
heel open en veel gecommuniceerd
met mijn vrouw en kinderen over mijn
alcoholprobleem.
Ik ben mij daar snel gaan focussen op
een ander leven na Tienen. Ik maakte
een analyse van de mogelijke triggers
en valkuilen en maakte alternatieven,
gewoonteveranderingen en
noodplannen op. Daar hoorden ook
enkele belangrijke beslissingen bij. Zo

heb ik een al geboekte all-invakantie
geannuleerd aangezien dit te veel
risico’s met zich meebracht. Absoluut
niet leuk zo’n beslissing maken. Ik ging
met een grove borstel door diverse
engagementen en heb er meteen een
aantal stopgezet.

Thuis
Toen ik thuiskwam, ben ik direct terug
gaan werken, met toepassing van de
meest noodzakelijke
gewoonteverandering. Namelijk na het
werk niet langs cafés gaan voor een
paar Duvels, maar rechtstreeks naar
huis om te joggen, tuinieren, op te
ruimen, of krant-Knack lezen, tekstjes
schrijven, of mails, enzovoort. Maar
geen Duvels, geen alcohol!

Nazorg Tienen
Met zevenen uit 'Tienen' gaan we een
keer per maand blijven samenkomen
in Leuven. De AA heeft een heel sterke
groep in mijn stad: 35 à 40
aanwezigen, chairman ,tekstjes,…
Dinsdagavond is heilig voor ons. Ik heb
ook regelmatige contacten met nog
andere lotgenoten die ik niet ken via
Tienen of AA. Ik ben blijven sporten,
werk terug in de tuin, ga naar de
bioscoop, lees meer,.. Maar doe vooral
fijne dingen met mijn vrouw, kinderen,
kleindochter en vrienden.

Gezond, vertrouwen en steeds alert
Ik voel mij gezond en ben het ook
volgens Idewe. Ik voel mij fier, sterk en
gelukkig. Ik heb veel vertrouwen in de
toekomst, maar blijf steeds gefocust
en alert.

Koen
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Colofon
Voor info over beweging.net Wilrijk kan je terecht bij Marleen Verbruggen, Schuurveldlaan 45/201, 2610 Wilrijk.
bewegingspuntwilrijk@gmail.com
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