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Wat als de sociale zekerheid
niet bestond?
Op donderdag 28 maart 2019 organiseerde
beweging.net en ACV-Essen een infoavond
over de sociale zekerheid in De Oude Pastorij.
Onder de vorm van een quiz kregen we een
betere kijk op allerlei punten binnen de
sociale zekerheid.
Sommige punten waren verrassend. Sociale
zekerheid gaat echt wel verder dan we soms
denken. Bij inziens is deze hard nodig en
moet dit zeker in stand gehouden worden.
Daarom is onze bijdragen via afhouding loon
nodig, al is dat soms moeilijk.
Na verder nog wat bijgepraat te hebben,
werd de avond afgesloten. Met wat meer
wijsheid konden we dan huiswaarts gaan.

Jan Konings

Geslaagde Applausdag
Op donderdag 21 maart stonden beweging.net en CD&V
Essen om 6.45 uur paraat aan het Station in Essen om
applaus uit de delen aan alle moedige mensen die zo
vroeg naar hun werk of school vertrokken.
Ze kregen nog een paaseitje om de dag goed te
beginnen. Hun glimlach, hun goedemorgen die wij

kregen, deed ons denken dat ze het apprecieerden dat
we er stonden.
Het was een gezellige ochtend, bedankt aan het team
dat er stond!

Stefaan Nelen
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Brigitte Van Aert
Hoe begin je als kersverse schepen aan een G-beleid?

Naar mijn gevoel? Van onderuit, door
hen te bevragen, naar hen te
luisteren, te verbinden en samen
stappen vooruit te nemen.
Met een duidelijk doel voor ogen
starten we aan ons G-beleid.

Doel van ons G-beleid
Mensen met een beperking alle
kansen geven om zich te integreren
binnen de Essense gemeenschap.
Zodat zij voluit kunnen sporten,
kunnen genieten van optredens, rustig
kunnen winkelen in ons eigen dorp,
zich goed voelen in Essen, hier kunnen
wonen, zich kunnen verplaatsen…
Kortom we willen hen net zoveel
dezelfde kansen geven als iedereen.

We hebben een kerngroep gevormd
vanuit verschillende domeinen: jeugd,
sport, wonen, werk, mobiliteit, welzijn,
gezondheid en ontwikkelingskansen.
Vanuit elk domein is er een ambtenaar
vertegenwoordigd in de kerngroep en
samen met de schepen trekken zij
een breed overleg op gang.

Vanuit de kerngroep brachten we alle
verschillende G-initiatieven en
organisaties bij elkaar.
Op deze vergadering stelde iedereen
zijn initiatief of organisatie even voor,
met de vragen:
wie is wie, wat doe je, waar doe je dit
en wanneer doe je dit. Deze kleine
vragen hadden een grote impact. Met
heel veel passie vertelde men over zijn

initiatief of organisaties. Iedereen
luisterde geboeid, stelde elkaar vragen
en bleven na de vergadering nog lang
en gezellig napraten.

We eindigde de avond met een quote:
“Je bent pas echt beperkt, als je niet
leert van mensen met een
beperking”.

Bij de volgende stap gaan we samen
kijken waar we als G-initiatief of
organisatie tegen aanlopen, wat
missen we nog in Essen. Misschien
kunnen we elkaar hierbij helpen,
samen oplossingen vinden en waarin
kan de gemeente ondersteunen.

Op donderdag 09/05 om 19u30
volgden een 20-tal leden van het
ACV een info-avond betreffende
de eindeloopbaanstelsels in de
privé-sector op camping De Berk
te Essen.

Onder de deskundige leiding van
Tim Swaans, specialist
eindeloopbaanstelsels van ACV
Provincie Antwerpen, werden
gedurende een goede 2,5 uur

durende presentatie de regels
van de verschillende
eindeloopbaanstelsels toegelicht.

Tijdens en na de presentatie was
er ruimte voor vragen, welke
talrijk door het aanwezige
publiek werden gesteld.
Omstreeks 22 uur gingen alle
aanwezigen huiswaarts, een stuk
wijzer in de verschillende
systemen van de eindeloopbaan!

Infoavond eindeloopbaan
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Geen armoede in Essen?

Helaas wel ...

Essen is een mooie gemeente, met mooie landschappen, investeringen in
nieuwbouw en nieuwe bedrijven, goed werkende scholen en
verenigingen, enz. Op het eerste zicht loopt alles op wieltjes. Maar schijn
bedriegt ook: achter heel wat gevels heerst er wel degelijk financiële
ellende.

Soms is de armoede iets of wat zichtbaar,
maar dikwijls is dat veel minder het geval.
Mensen zijn soms “te trots” om hulp te gaan
zoeken, om bv. een leefloon of
schuldbemiddeling aan te vragen. Dan blijft
de armoede verborgen, terwijl de miserie
alleen maar vergroot. Op school ziet men dat
de brooddozen maar amper gevuld zijn, en
allerlei facturen worden niet betaald zodat de
schulden zich ophopen. Soms gaat die
armoede nog eens gepaard met
vereenzaming. Mensen hebben geen geld
om een pintje te betalen, en omdat men
geen sportkledij kan betalen, kunnen de
kinderen niet gaan voetballen.

De actie van het gemeentebestuur om aan
80-plussers een koekjesdoos cadeau te doen,
is er eigenlijk gekomen om eens bij de 80-
plussers binnen te kunnen kijken. Letterlijk,
om te zien of er geen hulp kan geboden
worden als dat nodig is. Eigenlijk moeten we
nog meer ogen en oren hebben om ook
andere leeftijdscategorieën te kunnen
benaderen. Niet om ons te moeien in de
privacy van elkeen, maar wél om hulp te

bieden daar waar kan. Het ontdekken van
verborgen armoede, dat is een belangrijke
uitdaging!

Het gemeentebestuur werkt ondertussen aan
het uitwerken van een goed systeem van
“sociaal tarief”. Zodoende kunnen meer
mensen deelnemen aan activiteiten,
evenementen van de gemeente. Hoe lager
de drempel, hoe meer mensen uit hun
eenzaamheid kunnen komen en hoe meer
kinderen kunnen participeren, ook al hebben
de ouders het moeilijk. Zo kunnen we
generatie armoede voorkomen. Op het vlak
van woonbeleid hebben we al heel wat
gerealiseerd. Onlangs is het sociaal
woonproject op Heikant ingehuldigd. Veel
armoede begint bij woon- en energiekosten.
Zonder sociale woningen zouden er m.a.w.
nog veel meer mensen zijn die in armoede
moeten leven, en zouden er nog veel meer
kinderen zijn die met één boterhammetje
naar school gaan.

Gaston Van Tichelt
burgemeester

Toneel met

Eind jaren 70 speelden een aantal leden van KAV
Horendonk een kersttoneel op het jaarlijks Kerstfeest
van de toenmalige KAV. Dit viel zo goed in de smaak
dat al snel het idee rees om ‘toneel’ te gaan spelen. In
de archieven vonden we nog eerdere
toneelopvoeringen op Horendonk, ook gebracht door
toenmalige KAV-leden.

Vanaf 1980 werd het fundament
gevormd voor de huidige
toneelgroep, in de loop der jaren
zijn er dames bijgekomen en
dames gestopt. Groso modo
gaat het om een 30 tal dames
die zich jarenlang hebben
ingezet en hun beste beentje
hebben voorgezet. Een warm
dank je wel was hier zeker op
zijn plaats. De eerste jaren
speelde men een tragedie, maar
de nood groeide om komedies
te spelen. Veel bezoekers en
toeschouwers gaven nog steeds
aan dat een avondje naar toneel
komen kijken bij Femma
Horendonk gelijk staat aan een
avond ontspanning, even alle
beslommeringen opzij, gewoon
genieten en vooral veel lachen.
Veel vriendschappen zijn door de
jaren heen ontstaan,
bijvoorbeeld met de toneelgroep
van Den Helder onderhielden we
warme banden. Deze band is
ooit ontstaan toen wij als groep
een stuk speelden geschreven
door Jan Tol. Jan is vanuit het
hoge noorden van Nederland
naar ‘Den Uil’ afgezakt om te
zien hoe enkele vrouwen een
stuk van hem ten tonele
brachten, vrouwen die
mannenrollen spelen…. Dat
wilde de auteur graag met eigen
ogen zien. Wat volgde is een
jarenlange hartelijke
vriendschap. Dit jaar spelende
we als afsluiter een stuk
geschreven door Jan Derene, hij
is actief bij de toneelgroep van
Oud Gastel. Wij hebben vorig
jaar enorm gelachen en genoten
van de opvoering van ‘Camping
zonder uitzicht’. We hoopten het
minstens even goed te doen als
de collega’s van Oud Gastel.

Eind oktober begonnen we met
de repetities, voordien is er druk
gezocht naar een leuk
toneelstuk dat past bij onze
groep, bij ons kunnen en dat
ook rekening houdt met hetgeen
we niet kunnen. De repetities
van oktober tot 14 dagen voor
de opvoeringen in de
parochiezaal van Horendonk
spelen zich af in de living van 1
van onze speelsters. Zij verbouwt
een kleine 3 maanden haar
living en haar huiskat was 3
maanden uit haar doen. 2 weken
voor de opvoering was het alle
hens aan dek, de mannen
komen het podium bouwen en
het decor timmeren, zondags
werd er behangen en
geschilderd. Voor de aankleding,
de attributen, onze kledij zorgen
we allemaal zelf. We werkten
zonder regisseur en hielpen
elkaar zodat we tot een mooie
opvoering komen. 5 keer konden

we op het podium repeteren, 5
keer konden we niet alleen onze
tekst oefenen, maar alle
gebaren, bewegingen, langs
waar je op of af moet gaan, ….
Ondertussen waren we ook
bezig met de administratie,
zijnde affiches maken, kaarten
bestellen, uitnodigingen
versturen, reclame maken. De
catering van de toneelavonden
moest ook in orde gebracht
worden en er moest gezocht
worden naar helpende handen
voor de 5 opvoeringen. Gelukkig
kregen we hier hulp vanuit de
Femma, het team en de leden.
Het toneel kon tenslotte ook niet
doorgaan zonder de vele
helpende handen voor en achter
de schermen.

“Camping ‘zonder uitzicht’” was
de titel van ons toneel voor
2019. Het ‘uit’ is voor onze
toneelgroep in ‘zicht’. We
speelde dit jaar onze laatste 5
opvoeringen. Het is heel mooi
geweest. We hebben jaren veel
plezier gehad. Voor, tijdens en
na het toneel hebben we veel
gelachen, er met plezier veel tijd
er ingestoken, feestjes gehad en
ook hard gewerkt. Maar we
hebben ook verdriet te
verwerken gekregen binnen de
toneelgroep, ook daarin hebben
we elkaar altijd gesteund. Dit
maakt van ons een hechte
groep. Het wordt elk jaar
moeilijker en moeilijker om een
geschikt stuk te vinden, dat past
bij onze groep, dat past op ons
podium, enzovoort.
Alle speelsters worden ook een
jaartje ouder, het wordt steeds
moeilijker om van ons jonge
meisjes te maken. Alhoewel onze
schminksters al vaak mirakels
hebben verricht. Ook onze
mannen, die we nodig hebben
om het podium op te bouwen en
het decor te timmeren, worden
wat stijver en strammer, ‘t wordt
allemaal wat moeilijker om op
hoge ladders en stellingen te
klimmen.
We willen graag afsluiten in
schoonheid en denken met veel
plezier terug aan de vele
ontmoetingen die we hebben
gehad dankzij onze
toneelervaringen. Heel veel dank
aan ons trouw publiek, aan
iedereeen die op één of andere
manier ooit een steentje, klein of
groot, heeft bijgedragen aan
het succes van de uilse
toneelavonden. We hopen dat
jullie genoten hebben van de
laatste opvoeringen!

Greet Andriessen

Horendonk

AGENDA
Zondag 7 juli 2019
PASAR
Ochtendwandeling te Zundert (Trappistenroute - 9km)
Bosrijke en rustige wandeling, vertrek Heuvelplein Essen om 8.45uur (carpooling)
Info: André Jacobs, 0478 59 49 25.

Zondag 25 juli en zondag 25 augustus 2019
KWB-Heikant
Kubb + Mölkky, een Fins spel. Inschrijven is niet nodig.
Plaats: Sportpark Hemelrijk, Moerkantsebaan, Essen, 10 tot 11.30 uur
Info: guy.vanhoydonck@skynet.be

Zondag 25 augustus 2019
PASAR
Ochtendwandeling door natuurgebied de Pannenhoef en Lokkerberg (8,5 km)
Vertrek Heuvelplein Essen om 8.45 uur (carpooling).
Info: André Jacobs, 0478 59 49 25.
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Colofon
Info over beweging.net Essen:
Monique Versmissen, Moerkantsebaan 252, 2910 Essen
Jan Konings, Sint-Antoniusplein 15, 2910 Essen

Een bloemeke voor

Julia Peeters

Julia Peeters, beter bekent als “Julia Van Louise van ’t Hoekske”, baatte het café Onder de Toren uit.
Vele verengingen kwamen hier vergaderen, het zangkoor kwam hier oefenen, anderen kaarten en
biljarten.
Jaren stelde ze haar plaatsen ter beschikking (café, keuken, het zaaltje waar vroeger de winkel was en
zelfs de woonkamer). Ze zorgde dat iedereen zich welkom voelde en verzorgde haar klanten goed.
Vele zullen haar gastvrijheid missen, ook wij als beweging.net Essen.

Essen bezocht

Op donderdag 21 februari bracht Pasar Essen met 20 personen een
bezoek aan “De Chocolaterie”, Antwerpse steenweg 150 in Westmalle.
Deze chocolaterie is een moderne chocolade-academie, waar klanten en
consumenten alles te weten komen over chocolade. Het beschikt over een
grote winkel waar het productassortiment wordt voorgesteld. Een lange
glazen wand scheidt de showroom van het productiegedeelte, deze open
kijk op de productie geeft een kijk achter de schermen. We kregen een
rondleiding met:

Ontvangst

- Chocoladecinema: een korte filmvoorstelling met info over de
cacaoplantages en de verschillende types chocolade, met geur- en
smaaktest;

- Workshop onder professionele begeleiding: iedere deelnemer (helemaal
hygiënisch gekleed) maakte zelf 2 chocoladefiguren t.w.v. 25 euro, die je
mee naar huis mocht nemen. We waren op dat moment allemaal echte
chocolatiers;
- Chocoladebar: iedereen kon er nog nagenieten van verschillende hot
chocolates en tal van andere snoeperijen met een drankje naar keuze.

Het was een heel leuke ervaring en zeker de moeite waard, uiteraard
werd ook de winkel druk bezocht voor lekkere aankopen (en zeker met
Pasen in het vooruitzicht).

Corry Verhulst

Foto's: Guy Maas
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