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Ontwerp zelf de
mobiliteit van de toekomst

en verder

De eerste golf van deelauto’s en deelfietsen is
ondertussen gemeengoed in de centrumsteden en
breidt zich stilaan uit naar meer landelijke dorpskernen.
En het openbaar vervoer lijkt ook te wijzigen met eigen
gemeentelijke busjes tussen zorgvoorzieningen.
Bovendien stijgt het aantal fietsers spectaculair.
Iedereen voelt aan dat we ons stilaan op een andere
manier verplaatsen. Ook in Groot-Zandhoven.

Beweging.net Zandhoven organiseert daarom een
gespreksavond rond die nieuwe mobiliteit, waarin je
vooral zelf mee kan bouwen aan de toekomst. De avond
valt uiteen in twee grote blokken.

Eerst schetst Vlaams parlementslid Dirk de Kort een
aantal belangrijke beleidsveranderingen die een impact
hebben op onze manier van verplaatsen. Die
overkoepelende visie wordt daarna kort uitgediept door

vakspecialisten op vlak van autodelen, ecopremies,
ruimte voor voetgangers en deelfietsen.

In een tweede deel komen we zelf aan het woord en
kiezen we voor vier werktafels waarin we aan de slag
gaan met jouw ervaringen om straks in je eigen
omgeving verplaatsingen beter te maken voor stappers,
trappers, openbaar vervoer en privaat vervoer. Een
boeiende uitdaging!

Doe de mobiliteit van de toekomst mee ontwerpen op
woensdag 3 april om 20 uur in De Populier. Deelname is
gratis en inschrijven hoeft niet. Voor meer info kan je
terecht bij Paula Henderickx op het nummer
0475 59 32 76.

Wat jouw concrete inbreng kan zijn?
Lees hier meer over op pagina 3.

Klimaatspijbelaars of bosbrossers ijveren voor een duurzame wereld. Mobiliteit is één
van die sleutels die we zelf in handen hebben om in te spelen op de vraag van onze
jongste generatie. Je ziet dagdagelijks het verkeer vastzitten op de autosnelwegen,
waardoor ook onze N14 en enkele dorpskernen dichtslibben door het autoverkeer. Je
merkt de trage opkomst van elektrische auto’s.
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De column van ???

A M A D A
Alle macht aan de Anonimiteit

Voorbeelden genoeg:In de bedrijfswereld worden anoniem geheime
prijsafspraken gemaakt met als gevolg kunstmatig te hoge prijzen voor
exuberante winstmarges. Onlangs nog in het nieuws: onder druk van anonieme
aandeelhouders en banken wordt zelfs onze ziekteverzekering onder druk gezet.
Van bepaalde levensnoodzakelijke geneesmiddelen worden de prijzen door de
pharma-industrie schandalig verhoogd en worden onbetaalbaar voor een groep
zwakkeren in onze samenleving, namelijk de ernstig zieken.

Anonieme personen bewegen zich in het beursmilieu, de banken en de
financiële wereld en beïnvloeden zeer sterk de wereldeconomie. Om nog te
zwijgen over de illustere onbekenden, die in goed beveiligde geheime cenakels
zoals de loge, afspraken vastleggen met een enorme impact op het beleid van
onze maatschappij.

Allerhande anonieme figuren worden, al dan niet officieel, aangesteld door privé
personen of door bepaalde overheden. Neem privé detectives, infiltranten in
criminele milieus. Voor deze laatsten blijft het voordeel van de twijfel. Zij werken
anoniem voor het algemeen belang en de bestrijding van de criminaliteit.
Bedrijfsspionage, zowel op plaatselijk, als internationaal niveau (denk maar aan
het afpikken van o.a. Europese uitvindingen door China), is minder fraai en leidt
tot oneerlijke concurrentie.
Anonieme verklikkers voor aangifte van onterecht ontvangen ziekte- of

werkloosheidsuitkeringen worden zelfs door bepaalde overheden aangemoedigd.

De Engelse journaliste Stephane Horel schrijft “Beleidskeuzes zijn bijna
uitsluitend gebaseerd op studies voor commerciële belangen. Ter illustratie: in
de entourage van het Europees Parlement lopen naar schatting 25.000
anonieme lobbyisten rond.
In bepaalde gevallen kan anonimiteit wenselijk en noodzakelijk zijn. Bvb: militaire
spionage bij mogelijke dreiging van een gewapend conflict of oorlog.

In andere gevallen kan anonimiteit moreel gedoogd worden zoals hierboven
reeds vermeld, bvb bij bestrijding van de misdaad of het aanpakken van fraude
allerhande. Hier dringt zich wel de noodzaak op dat met evenveel inzet elke
soort fraude wordt aangepakt.
En wat gedacht van de geheime sektes en lobby’s? Zowel godsdienstige, als
agnostische genootschappen komen anoniem naar buiten en hebben een niet te
schatten invloed op onze maatschappij en de politieke besluitvorming. Lobbyist
is zelfs een gespecialiseerd beroep, waar veel geld mee te verdienen valt.

Conclusie: de macht van de anonimiteit is realiteit, soms te rechtvaardigen,
dikwijls misbruikt.

willy.van.asbroeck@skynet.be

Lentekriebels in de

BARMHART-tuin

De BARMHART-tuinierders kunnen met voldoening terugblikken op een succesvol
2018. Ondanks het rare weer, eerst te nat en daarna veel te droog, hebben we
allen heel het jaar rond weer lekkere, gezonde groenten kunnen eten. En er zijn
vele voorbijgangers met plezier gestopt om onze prachtige bloemenweelde te
bewonderen!

Ook op bouwkundig vlak was 2018 een succes. Met
vele helpers zijn we erin geslaagd om ons tuinhuis
te bouwen en ook de beginselen voor de fruitkooi
werden reeds geplaatst.

Begin dit jaar zijn we aan ons derde tuinjaar
begonnen. Met de lente in het zicht begint het
inderdaad te kriebelen om weer te kunnen zaaien
en planten.
Vind je het ook belangrijk om maaltijden op je
bord te toveren met zelf gezaaide en zelf geoogste
bio-groenten? Zou je ook de handen uit de
mouwen willen steken of zou je ons gewoon willen
komen aanmoedigen, kom dan gerust eens langs
om een kijkje te nemen of er mee in te vliegen! Wij
kunnen naast helpende handen ook nog
administratieve helpers en supporters gebruiken.
Al heb je twee linkerhanden of juist groene
vingers, ben je dik of dun, met of zonder

beperking, arm of rijk, groot of klein: iedereen is
welkom!
Ook dit jaar zijn er verschillende interessante
cursussen en andere activiteiten gepland in onze
tuin.
Onze eerstvolgende activiteit gaat reeds door op
17 maart. Dan komt Eddy Vets van Tuinhier ons
allerhande verhalen vertellen en tips geven in
verband met zaaien. Op 1 mei gaat de reeds
bekende dahlia-dag door en op 26 mei komt May
Leysen ons leren hoe we een kruidentuin moeten
aanleggen.

Praktische inlichtingen in verband met lid worden,
openingsuren en de volledige activiteitenplanning
vind je op onze website www.barmharttuin.com en
je kan ons ook volgen op Facebook BARMHART-
tuin
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Gezocht: wandelaars van allerlei slag.
In het weekend genieten van een
PASAR-wandeling of zelf in de
omgeving genieten van een
natuurwandeling maakt je expert. Net
zoals die wandelaar die met een
rollator haar weg baant tussen een
dienstencentrum en de bakker.
SAMANA en OKRA trekken hier dikwijls
aan de bel voor toegankelijkere
voetpaden. Of de jonge ouders die
met de kinderwagen winkelend door
een dorpscentrum trekken. Iedereen
vanuit zijn perspectief is welkom.

Nodig: fietsers met ervaring. Heel wat
mensen trekken er vandaag met de
fiets op uit. Lekker recreatief door met
kwb, Femma, okra of een andere
vereniging te genieten van een
georganiseerde fietstocht. Maar even
goed profiteren van het moment en
de fietsknooppunten aandoen, is een
eigen ervaring. Net zoals de zovele
keren dat je snel de fiets op springt
naar de bakker, beenhouwerij of
school. Ook de functionele gebruiker
die voor zijn woon-werkverkeer (door
weer en wind) regelmatig of dagelijks

de fiets op springt, kent de gevaarlijke
punten in de gemeente. Al deze
ervaringen maken een rijk gesprek.

Gebruikers van het openbaar vervoer:
u hoort erbij. Willen we verduurzamen
in onze mobiliteit, dan is openbaar
veroer een belangrijke sleutel.
Luisteren naar de mensen die
vandaag de bus op gaan, doet
stilstaan bij knelpunten. Of je nu
dagelijks de schoolbus gebruikt, af en
toe eens met de snelbus gaat shoppen
of regelmatig naar een
zorgvoorziening wil met de bus: jouw
ervaring is nodig om de mobiliteit van
de toekomst vorm te geven. Kom ze
delen in De Populier op 3 april!

Velen van ons zijn autogebruikers en
hebben ook veel bedenkingen bij de
auto van de toekomst. Waarom deel
je nog niet of heb je geen elektrische
auto? Waarom gebruik je de auto en
niet de fiets of het openbaar vervoer?
We horen het graag van jou om straks
samen naar een nieuwe mobiliteit te
gaan!

3

Iedereen is mobiliteitsexpert
Om de mobiliteit van de toekomst goed te ontwerpen, heb je
sterke studiediensten en visionaire mobiliteitsarchitecten nodig.
Maar deze mensen vormen maar een puzzel dankzij de expertise
die in ieder van ons zit. Ook jij hebt vanuit jouw leefwereld een
eigen ervaring en specifieke verlangens rond de mobiliteit van de
toekomst. Die ervaring is nodig op de denkavond van woensdag 3
april in Zandhoven. Jij bent er van harte welkom!

CVBA Zonnewind
op volle toeren!
Na de officiële oprichting van de CVBA
Zonnewind in 2017 was 2018 voor de
energiecoöperatie het jaar van de
eerste grote projecten. Een beetje
zoeken en leren ook, samen puzzelen,
rekenen en overleggen tot we het
juiste voorstel op papier kregen…
maar dat maakte het toosten achteraf
op de geslaagde realisaties des te
uitbundiger!

Zo werden de 360 zonnepanelen op
sportcomplex Het Veld Zandhoven
feestelijk ingehuldigd tijdens een
vijfde Energie & CO(2) Café in
november en werden ook de
werkzaamheden in het melkveebedrijf
Kenis-Peers te Viersel succesvol
afgerond.
Ondertussen bieden zich steeds meer
mogelijkheden aan om via
burgerparticipatie duurzame en
energie-neutrale projecten op maat
uit te werken. De geslaagde win-win
realisaties werken aanstekelijk bij de
kennissen en de buren. Tevens groeit
wereldwijd de bewustwording dat we
de aarde niet langer kunnen blijven
uitputten en vervuilen. De
ongerustheid over de

klimaatverandering en het uitblijven
van noodzakelijke beleidsmaatregelen
bracht tienduizenden burgers op de
been tijdens de klimaatmars.
Gedreven door de noodzaak tot
verandering en gesteund door vele
gelijkgezinden wil Zonnewind in 2019
met alle werkgroepen dan ook meer
op volle toeren gaan draaien en
verder professionaliseren door
aanwerving van een deeltijdse
werkkracht, zodat onze impact meer
betekent dan een druppel op een
gloeiende plaat.

Om deze plannen te kunnen
realiseren, zullen we in het eerste
kwartaal van 2019 dan ook een
tweede kapitaalophaling lanceren. We
hopen dat deze even succesvol zal zijn
als onze eerste aandelenuitgifte en
dat we op jullie steun kunnen blijven
rekenen om het goede klimaatdoel
alle kansen te geven.

Heb je een vraag, aarzel dan niet
contact op te nemen via mail of
telefoon: http://zonnewind.org/
contact/

Seniorenraad wordt volwaardige
Senioren Advies Raad
Net als in de meeste gemeenten is ook
in Zandhoven een lokale ouderenraad
(de Senioren Advies Raad) actief. Een
adviesraad kan knelpunten en
weerstanden die in de gemeente leven,
signaleren aan het lokale bestuur. Ook
de risico’s die verbonden zijn aan
nieuwe regels of plannen, kan een
adviesraad signaleren. Bovendien wordt
zo de positie van ouder wordende
personen in de samenleving versterkt.

Daarom maakt de Senioren Advies Raad
van Zandhoven sinds kort ook deel uit
van het Regionaal Platform
Ouderenoverleg dat de seniorenraden
uit de regio samenbrengt in de
provinciaal overkoepelende
interregionale stuurgroep
ouderenparticipatie die dan weer de
Vlaamse Ouderenraad adviseert.
De seniorenraad wil ook een schakel
zijn voor het verenigingsleven en
informatie op maat leveren voor de
senioren binnen onze gemeente.

Zo komt er in het voorjaar een lezing
rond een waardig levenseinde. Het
houdt vele mensen bezig ook al lijkt het

soms zo moeilijk bespreekbaar. Tijdens
je leven kan je een aantal zaken
regelen, maar misschien zit je daarover
met heel wat vragen. Een wilsverklaring,
de euthanasiewet, palliatieve sedatie
en palliatieve zorg? Sterven hoort bij het
leven. In deze interactieve lezing
overlopen we samen de mogelijke
scenario’s van het levenseinde.

Tegenwoordig kan je vooraf al veel
vastleggen via een wilsverklaring of
andere documenten. Zo wordt sterven
minder taboe. In ons land zijn
verschillende scenario’s mogelijk voor
het levenseinde. Wil je graag weten wat
wel en niet kan volgens de
euthanasiewet? Vraag je je af wat
palliatieve sedatie precies is? Wil je
weten welke documenten je vooraf kan
invullen en hoe afdwingbaar ze zijn? En
vooral, wil je je rechten als patiënt beter
kennen? Dit en veel meer kom je te
weten op deze informatieve namiddag.

De lezing die de seniorenraad
organiseert rond ‘levenseinde’ gaat
door op maandag 11 maart om 14
uur in De Populier.
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Colofon
Voor info over beweging.net Groot-Zandhoven kan je terecht bij Paula Henderickx, De Linden 59, 2240 Zandhoven

Een bloemeke voor de
Manjai Kids

Gambia is een arm land. Er is te weinig geld om het onderwijs te ondersteunen, dus
de schoolkosten komen volledig op de schouders van de ouders terecht. Scholen en
gezinnen zijn aangewezen op externe steun. Die steun biedt de Manjai Kids. Een
transparant, administratief eenvoudige werking zorgt ervoor dat de gestorte
bijdragen rechtstreeks naar de kinderen, hun school en hun gezin gaat.

Manjai Kids is een vrij jonge werking, ontstaan
"uit het hart".
Een vakantie van een moeder-dochter met
een toevallige samenloop van een jonge man,
waarbij iedereen getroffen werd door de
armoede in de verschillende families, de
kinderen die omwille van geldgebrek niet de
kans kregen naar school te gaan en dus hele
dagen doelloos rondliepen en de scholen waar
nog heel veel werk aan de winkel is wat
betreft onderwijs, logistiek enz ...
Thuisgekomen hebben ze alles laten bezinken
en dan hebben ze besloten dat ze ook hun
steentje kunnen bijdragen tot een betere
wereld.

Via een systeem van peter- en meterschap kan
elke lezer een kindje de kans geven om naar
school te gaan.
Een maandelijkse bijdrage van 15 euro zorgt
ervoor dat een kind kleuter- en lager

onderwijs kan volgen. Regelmatig word je op
de hoogte gehouden van het reilen en zeilen
van je kindje. Bij bezoek aan Gambia nemen
we foto's en wie wenst mag ook een foto van
zichzelf of gezin meegeven zodat het kindje en
de familie in kwestie kan zien wie "auntie en/
of uncle" is.

Verzamelen van materiaal
Bij elke afreis nemen we koffers vol materiaal
mee. Meters en peters geven een pakje mee
voor hun kindje. Bij familiebezoek krijgt ieder
kind een geschenkje en ook de scholen
worden voorzien van extra materiaal. Er wordt
nieuw materiaal aangekocht, maar het
grootste deel is tweedehands, in goede staat
welteverstaan.

Mensen die graag iets schenken mogen
Manjai kids steeds contacteren via
tom.deduytschaever@gmail.com
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