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en verder

In een goed gevulde Crypte verwelkomde Jan Duden, voorzitter van bewegingspunt
Edegem, zo'n 50 aanwezigen. Er werd voor dit jaar een speciale gast uitgenodigd: de
nieuwe pastoor.

Rerum Novarum in Edegem

In zijn verwelkoming gaf Jan een
bondige schets van wat er de laatste
jaren zo al gebeurde in ons land:
een centrumrechtse regering die
lastenverlagingen heeft ingevoerd
voor de werkgevers en een
indexsprong voor werknemers en
gepensioneerden, rechtse partijen
die het middenveld aanvallen om zo
de tussenstructuren te verzwakken.
Hij pleitte voor een sociale,
progressieve regering die opnieuw
wil investeren in mensen, in zorg, in
huisvesting en in onderwijs, die
openstaat voor een ambitieus
klimaatbeleid, dat tegelijkertijd ook
sociaal-rechtvaardig is, die werkt aan
veilige fietswegen en frequente
tram- en buslijnen, die de
gezondheidszorg terug gezond

maakt, en die werkt voor jobs die
inkomenszekerheid en stabiliteit
bieden.

Vervolgens stelde de voorzitter de
gastspreker van de avond voor:
E.H. Tom Schellekens, die vanaf
september pastoor wordt van de
drie Edegemse parochies. De nieuwe
pastoor woont al jaren in Edegem,
maar werd zes jaar geleden pastoor
van de vijf Mortselse parochies. Hij
krijgt dus de zware taak om een
pastorale eenheid van acht
parochies te leiden.

In zijn boeiende toespraak toonde
pastoor Tom Schellekens zijn vurig
geloof om mensen terug op een
eenvoudige manier pastoraal te
verenigen om dingen samen te doen

en te beleven. Hij lichtte toe hoe hij
de werking van de pastorale eenheid
ziet, waar volgens hem de
moeilijkheden, maar zeker ook de
opportuniteiten liggen. Hij
beklemtoonde vooral het belang van
mensen op allerlei manieren te
betrekken bij de gemeenschaps-
werking in de acht parochies. Ook
wees hij er op dat wij binnen onze
verenigingen telkens weer moeten
proberen de deur open te zetten
voor nieuwe mensen.

Deze gezellige ontmoeting werd
wederom door KWB-Edegem
begeleid met een hapje en drankje.
Als bewegingspunt.Edegem kijken
we alvast uit naar een goede
samenwerking met onze nieuwe
pastoor.

Pastoor Tom Schellekens
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bezocht Centraal Station
in Antwerpen

'Azzek in de Middenstatie
aankom z’n ek al thuis…'
De Strangers hebben er een
“lieke” over gemaakt.

En wij hebben in april onder de deskundige
leiding van een gids op een plezante manier
de 'Statie' van Antwerpen bezocht.
Van boven tot onder. Letterlijk van op het dak,
helemaal tot beneden op -2.
Elke hoek, elk kantje van dit prachtig
monumentaal gebouw hebben we gezien.
Een lokettenzaal in eclectische, voornamelijk
neobarokke stijl…
We mogen bescheiden zijn, zoals gewoonlijk,
het schoonste station van héél Europa!
Van het Centraal Station tot aan het seinhuis
in Berchem.
De “Rudy” had dat weeral goed georganiseerd,
deze vier uur durende rondleiding.
Dorstige kelen en hongerige magen tot
gevolg.
Maar het was de moeite waard!
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Op de agenda

Samen met het dienstencentrum
Den Appel organiseert Pasar-
Edegem op donderdag 8 augustus
een wandeling in buurgemeente
Kontich.

Samenkomst om 13u30 op het gemeenteplein in Edegem, dan met bus 135 naar Kontich kerk, waar de wandeling begint.
De afstand van de wandeling is ongeveer 8 kilometer.
Het Broekbos is één van de groene longen van Kontich Kazerne. Het ligt tussen de Ooststatiestraat, de Kauwlei en de Koningin Astridlaan. Een broekbos is een bos
waarvan de vegetatie sterk wordt bepaald door de (hoge) stand van het grondwater. Elzen of berken vormen er meestal de boomlaag.
Na de wandeling wordt met dezelfde lijnbus teruggekeerd.
Inschrijven kan bij het dienstencentrum of bij het vertrek.

Contactpersoon is Jef Leyssens, jef.leyssens@telenet.be.

Met Pasar wandelen naar het Broekbos
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Colofon
Voor info over beweging.net Edegem kan je terecht bij Jan Duden, Boniverlei 148/2, 2650 Edegem.
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Geslaagde gespreksavond

Vrijdag 20 september (deuren 19.30 uur)

Fortkomedie met Bert Kruismans
KWB-Edegem bestaat dit jaar 70 jaar. Om dit te vieren, is er in januari
een werkgroep gestart met enkele bestuursleden rond het thema '70
jaar KWB-Edegem'. Na zes vergaderingen was de kogel door de kerk.

Voor ons was het duidelijk: KWB-Edegem wou iets anders doen dan anders, jong en oud
betrekken en met KWB-Edegem naar buiten komen. En zo werd gekozen voor een comedy-
show met Bert Kruismans.

Het oorspronkelijke plan was de show te laten doorgaan in de Basiliek, boven ons
vertrouwde lokaal 'de Crypte'. Maar ondanks een voorafgaand akkoord met de huidige
pastoor kwam er vanuit het parochiecomité verzet tegen een 'Komiek in de Basiliek'. En zo
is uiteindelijk gekozen om de show te laten doorgaan in Hangar 27, aan het Fort V, onder
de naam 'Fortkomedie'.
Kaarten zullen rechtstreeks te koop zijn in voorverkoop op het kantoor van DVV Attent
verzekeringen – Prins Boudewijnlaan 443 – Edegem.

Voorverkoopkaarten kan men vanaf nu bestellen via Edegem.Kwb@gmail.com en na
overschrijving van €15 p.p. op de rekening van Kwb Edegem: BE37-7895-1169-5428 met
vermelding “comedy”. Men kan de kaarten afhalen de dag zelf aan de kassa.
Bij de voorverkoopkaarten is een drankje (pintje of frisdrank) inbegrepen in de prijs.
De prijs aan de kassa zelf bedraagt €17.
U komt toch ook?

Op 3 april organiseerden ACV-Edegem, bewegingspunt Edegem
en het Masereelfonds een gespreksavond over de sociale
zekerheid. Koen Meesters, de nationale secretaris van het ACV,
leidde de gesprekken in en liet aan de hand van concrete
stellingen en vragen de aanwezigen hun meningen verwoorden
over diverse aspecten van de sociale zekerheid.

Veel vaker dan je denkt, komt de sociale zekerheid over de tongen bij u en ik. Aan
de schoolpoort, op café of bij vrienden hoor je vaak verschillende meningen
hierover. En die meningen gaan heel wat kanten uit. Van “goed dat het bestaat nu
ik plots langdurig ziek ben” tot “is het fair dat ik moet betalen voor mensen die
zelf kiezen om ongezond te leven?”.
Opvallend was dat er onder de aanwezigen een grote eensgezindheid was over
het ontzeglijk belang van onze sociale zekerheid.

Met vragen zoals "moeten we strenger zijn? bieden we iedereen voldoende sociale
zekerheid? is het nog betaalbaar? waarom mag ik zelf niet kiezen waarvoor ik me
verzeker?", lokte Koen Meesters een geanimeerde discussie uit, maar telkens
bleek iedereen overtuigd van de noodzaak van solidariteit.

Koen Meesters
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