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Een Ideale Woning in Kontich
Over nieuwbouw van appartementsgebouwen en over sociale woningen worden vaak
heel wat geruchten verspreid of gaan half uit de lucht gegrepen verhalen soms een eigen
leven leiden. Dirk de Kort kwam ons haarfijn uitleggen wat er de komende jaren te
verwachten valt in Kontich. Om te beginnen even schetsen waar onze gemeente zich
bevindt in de statistieken van vastgoedprijzen.

en verder

Kontich is duur en wordt nog
duurder
Dat het in Kontich en in de
omliggende gemeenten niet
meevalt om iets te kopen voor een
redelijke prijs, dat wist iedereen al.
Maar het zal er niet op beteren,
want het blijkt dat de prijzen hier op
middellange termijn (van 2005 tot
2016) een flink stuk sterker
gestegen zijn dan in vergelijkbare
gemeenten in Vlaanderen en sterker
dan gemiddeld in het Vlaamse
gewest. Dat geldt voor zowel
appartementen (vooral), als voor
gewone huizen en voor villa’s. Voor
veel inwoners en hun kinderen zijn
sociale woningen dus welkom. Op
de wachtlijst staan 170 gezinnen uit
Kontich (en nog eens vele
honderden van elders). Er zijn er dus
niet genoeg: in Kontich maar 2
procent tegenover het totaal,
tegenover 5 procent in vergelijkbare

gemeenten en 5,6 procent als
gemiddelde in het Vlaams gewest.
Volgens het bindend sociaal
objectief, jaren geleden opgelegd
door de Vlaamse overheid, moeten
er dan bij ons ook nog 155 sociale
woningen bijkomen tegen 2025.

Groeningen
Een groot deel van die 155 zal
gerealiseerd worden in de nieuw
aan te leggen wijk Groeningen. Op
een totaal van 600 nieuwe huizen
en appartementen komen er 100
sociale woningen. Die worden gelijk
verdeeld tussen de twee
maatschappijen die gemachtigd zijn
op het Kontichs grondgebied: De
Ideale Woning en de Volkswoningen
van Duffel. Zij zullen er dus elk 50
bouwen.

Andere projecten
Behalve Groeningen zijn er nog

enkele andere kleinschalige
projecten gepland voor 2020-2021.
Die zullen nog eens goed zijn voor
een 50-tal sociale woningen. Op de
hoek van de Drabstraat met de
Expressweg komt een nieuwbouw
met in totaal 22 woningen
(koopwoningen en huurwoningen
gemengd). In de Vredesstraat zal
een renovatie leiden tot 4 nieuwe
appartementen en in de Josephine
Charlottelei komt er een herbouw
met 14 eenheden. Een nieuwbouw
aan de Josse Cleymansstraat
voorziet 9 nieuwe appartementen.
Tot slot is daar nog het
langverwachte project SeniorenThuis
in het oud klooster van Kontich-
Kazerne (gemeentelijke eigendom)
waar er 7 woongelegenheden voor
senioren komen.

P.V.

Rerum Novarum:

Solidariteit en verdraagzaamheid
Dat zijn twee belangrijke kernwaarden
waar onze beweging voor staat. Aldus
de korte, maar krachtige en
inspirerende inleiding door Josée bij
de Rerum Novarumviering van Vesta.
Voorzitter van De Ideale Woning Dirk
de Kort was onze gast: over zijn
boodschap verder meer. Een lente-
achtige zaterdagnamiddag mét inhoud:
dat bleek nu een stuk moeilijker dan
twee jaar geleden, toen we heel veel
volk mochten verwelkomen in het
KWB-lokaal.

Schoolfeesten, communiefeesten,
fietstochten, vakanties, onverwachte
sterfgevallen, ongevallen met
verwondingen, ... : dat alles leidde tot
een hoog aantal verontschuldigingen
en afwezigheden, een aantal dat
zowat even hoog lag als dat van de

aanwezigen. Maar die afwezigen
hadden alweer, zoals dikwijls, ongelijk.
Zij misten een interessante
uiteenzetting met vragen en
antwoorden, lekkere hapjes en
drankjes en gesprekjes met
sympathieke mensen. Dirk de Kort
werd na zijn gesmaakte voorstelling
uitgewuifd door Eliane met een
Kontichse streekmand gevuld met
Specfour, Kontjes en Contjes.

Worden die twee kernwaarden uit de
titel (laat ons dat voor het gemak
misschien ‘beschaving’ noemen) nog
breed gedragen in onze samenleving?
Mogen of moeten we ons dat na de
verkiezingen van 26 mei afvragen? Wie
het weet, mag het zeggen.

P.V.
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Een donderslag ...

Adviesraad sociaal beleid in de startblokken

Helemaal nieuw is die niet, want van 2003 tot 2006
bestond er al een sociale raad, opgericht onder
impuls van het ACV en het toenmalige ACW. De
sociale raad zal het lokaal bestuur adviseren rond
het algemeen welzijn en sociale problemen vanuit
de samenleving. Dit kan gaan over (kans)armoede,
onderbescherming, sociale huisvesting, betaalbare
woongelegenheden, sociale tewerkstelling, ... De
sociale raad heeft daarbij bijzonder aandacht voor
diverse kwetsbare groepen. De raad zal ook een
antennefunctie vervullen voor het signaleren van
concrete problemen.

De hersamenstelling gebeurt volgens onderstaande
afspraken:

• Stemgerechtigde leden zijn:
Afgevaardigden van welzijnsverenigingen
met werking op het grondgebied Kontich
en individuele geïnteresseerde burgers die

zich kandidaat stellen om deel te nemen
als stemgerechtigd lid (op te nemen in de
samenstelling) of als niet stemgerechtigd
lid (deelname aan de vergaderingen is
openbaar).

• Personeelsleden van het Lokaal Bestuur
Kontich kunnen geen bestuursfunctie
binnen de adviesraad opnemen en zijn een
niet stemgerechtigd lid binnen de
algemene vergaderingen van de
adviesraad. Politieke mandatarissen van
om het even welk niveau mogen geen
stemgerechtigd lid zijn van de adviesraad.

• Ten hoogste twee derde van de leden van
de adviesraad mag van hetzelfde geslacht
zijn, anders kan de raad niet op
rechtsgeldige wijze advies uitbrengen.

Wil jij je welzijnsvereniging vertegenwoordigen,
breng dit dan zeker ter sprake bij jouw vereniging

en stel je kandidatuur via de link op ‘Kandidaat voor
adviesraad 2019 ?’
Heb je als burger individueel interesse om deel te
nemen, ga dan eveneens naar deze link.
Alle kandidaturen komen terecht bij de secretaris
van de sociale raad, die de hersamenstelling mee
zal opvolgen. Voor meer informatie kan je contact
opnemen met de secretaris Vera Van der Jeught via
vera.van.der.jeught@kontich.be of 03 246 25 90.

B.B.

Het ouderen-behoeftenonderzoek (vervolg)

Bij heldere hemel, jawel. Dat was het
onverwachte bericht dat het ACV het
dienstencentrum van Kontich ging
sluiten. Sinds een eeuw (het verbond
der Christene Vakvereenigingen van
Contich) was Kontich het regionale
centrum van de werking van de
christelijke vakbond. Dat tijdperk
wordt nu afgesloten, tot verbijstering
van alle militanten en
sympathisanten.

De provincialisering van het ACV-
verbond enkele jaren geleden heeft
helaas tot nu toe weinig goeds
gebracht. Financiële overwegingen
spelen hierin een bepalende rol:
behalve de verliezen van Dexia en
Arco is daar ook de verminderde
bijdrage van de overheid voor de
behandeling van werkloosheids-
dossiers. Na de sluiting van
ondermeer de dienstencentra in
Boom, Brecht en Schoten moet nu
ook Kontich voor de bijl. Andere gaan

nog volgen, zo hebben we
vernomen.

Een enorme witte vlek
Oorspronkelijk was het de bedoeling
om tussen Kontich en Lier een fifty-
fifty beurtrol te organiseren. Maar in
het provinciaal dagelijks bestuur
werden de militanten zonder overleg
voor een voldongen feit geplaatst:
Kontich gaat dicht! Een strategische
blunder van formaat natuurlijk. Want
dat betekent dat er binnen de
vierhoek Antwerpen-Mechelen-
Willebroek-Lier geen dienstencentrum
meer overblijft: de regio Kontich (het
kanton Kontich) en de Rupelstreek
(het kanton Boom) met samen zowat
40.000 leden worden een witte vlek in
de ACV-dienstverlening. Dat er nog
hier en daar brievenbussen zullen
zijn, is helaas een schrale troost.

P.V.

Van 2006 tot 2018 was in Kontich een stuurgroep lokaal sociaal beleid actief. Daarin zaten een aantal afgevaardigden van
diverse verenigingen die samen met de bevoegde schepen en de bevoegde OCMW-ambtenaar signalen over betreffende
thema’s doorgaf aan het gemeentebestuur. Onder meer op vraag van onze beweging en mede ingevolge een nieuw decreet
lokaal sociaal beleid en de samenvoeging gemeente-OCMW wordt deze stuurgroep opgewaardeerd naar een volwaardige
gemeentelijke adviesraad.

Intussen zijn alle gegevens uit het onderzoek
bekendgemaakt. Hieronder volgen nog enkele
belangrijke conclusies en bedenkingen als
aanvulling op het artikel in de vorige Ketting.

Voor die elementen die gericht zijn op zorg,
hebben we in Kontich goede bijkomende info dank
zij de uitstekende gegevens die in het OCMW
aanwezig zijn. Met daarin gegevens die ook een
behoefte-prognose maken naar 2025. Dus over de
hele komende legislatuur. Die moeten we waar
nuttig meenemen in een ouderenbeleidsplan.

De verdienste van dit behoefte-onderzoek is dat we

daarmee aan de senioren in de gemeente een
stem hebben gegeven. De kunst zal zijn de
belangrijkste punten eruit te halen en op een
tiental grote lijnen te zetten. Met nodige
omzichtigheid en voldoende tactvolle initiatieven
naar die senioren die het meest kwetsbaar zijn.

Enkele markante resultaten
• Ongeveer een derde van de

ondervraagden (1.800) zegt moeilijk te
kunnen rondkomen met het beschikbaar
inkomen.

• Het aantal woningen dat niet aangepast is
ligt hoog: 36 procent noemt zijn woning
ernstig onaangepast.

• Veel senioren voelen zich eenzaam, en
opmerkelijk is dat het gevoel van
eenzaamheid afneemt naarmate het
inkomen hoger is.

• Hetzelfde is vast te stellen bij
onveiligheidsgevoelens: men voelt zich
minder veilig naarmate de leeftijd stijgt,
maar ook naarmate men minder inkomen
heeft.

• Er zijn nog mogelijkheden voor het
verenigingsleven: ongeveer 30 procent wil
zich misschien aansluiten bij een
seniorenvereniging en 11 procent is daar
zelfs zeker van.

• De grote meerderheid van ongeveer 90
procent is tevreden over de openbare
dienstverlening.

Verdere aanpak
De seniorenraad stelde in de aanloop naar de
laatste gemeenteraadsverkiezingen vast dat de
meeste politieke partijen heel wat aanbreng uit ons
memorandum overnamen. Wat ons daarin
hoopvol stemt: het toekomstig ouderenbeleid in de
gemeente kan er een zijn dat geschraagd is vanuit
zowel meerderheid, als oppositie. En dat hoeft dus
niet te stranden binnen de klassieke discussie en
het politiek spel oppositie/meerderheid. Al met al
een formidabel cadeau aan de nieuwe schepenen
voor seniorenbeleid en voor welzijn. Startcadeau
waar menig schepen in andere gemeenten jaloers
op mag zijn.

De weg is open om tegen medio 2019 een serieus
onderbouwd ouderenbeleidsplan te hebben voor
de komende legislatuur! Geef ons dus de tijd en de
ruimte om vanuit en met de senioren (en
ondersteund en mee aangestuurd door de
inzichten van de gemeentelijke diensten), vanuit dit
onderzoek de krachtlijnen en suggesties voor een
ouderenbeleidsplan samen te stellen.

L.C.
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“Onze sociale zekerheid is de beste dam ooit tegen
miserie en ellende, en juist daarom is ze voor mij ook
het toppunt van de Europese beschaving. Als Mario
Draghi zegt dat Europa’s sociale model verdwenen is
en ons traditionele sociale contract er eigenlijk niet
meer toe doet, bestempelt de grote baas van de
Europese Centrale Bank zichzelf tot de vijand van de
Europese beschaving. ”

Geert Van Istendael, journalist en schrijver

“België heeft, net als Nederland, een relatief grote
publieke sector. Dat is gezond. Je zou als inwoner trots
moeten zijn op een grote overheid, in plaats van te
denken dat je land daarom een soort inefficiënt
kneusje is.”

Rutger Bregman, historicus en schrijver

“Veel langdurig zieken die in een reïntegratieproject
zijn gestapt, konden uiteindelijk niet opnieuw aan de
slag gaan. Is er geen aangepast werk, dan kan de
werknemer zonder opzegvergoeding ontslagen
worden. In 68 procent van de gevallen is dat ook
gebeurd. De regering heeft een goedkope
ontslagmachine gecreëerd.”

Paul Callewaert, voorzitter socialistische mutualiteiten

“Bankiers en vermogenbeheerders behoren vaak tot de
‘pakkers’ of ‘graaiers’. Ze produceren zo goed als niets
en toch belonen ze zichzelf met riante commissies,
zelfs als de adviezen aan hun cliënten compleet de
mist ingaan. Ze komen er nog mee weg ook. ”

Mariana Mazzucato, hoogleraar economie, adviseur
van de Europese Unie

“Het is beter te heersen in de hel dan te dienen in de
hemel.”

Steve Bannon, extreemrechtse leider en activist

Ieder zijn

zeg

Sociaal Winkelpunt:
langzaam maar zeker

Daar is hij weer!

In de vorige Ketting kon je al lezen dat we van start konden gaan met de
realisatie van een belangrijk programmapunt van Vesta (beweging.net) dat
gelukkig werd opgepikt door verschillende politieke partijen in de aanloop
naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dankzij de toegezegde financiële
steun van de gemeente en dankzij medewerking van De Hazelaar – De Wilg
kunnen we er nu werk van beginnen maken.

Wie? Wel, de ringweg natuurlijk. Wat dacht je? Sinds een jaar of twintig duikt die om de zoveel tijd wel eens terug op in de
actualiteit. Deze keer was de aanleiding een info-avond van CD&V Edegem. Daar bleek dat in onze buurgemeente de NV-A
zonder meer voorstander is, dat CD&V gematigd voorstander is (mits de weg slechts één rijstrook per richting krijgt en mits
snelheidsbeperkingen), en dat Groen zonder meer tegen is. Groen was in Edegem zelfs zodanig gealarmeerd dat het de kwestie
ter bespreking op de agenda van de gemeenteraad plaatste.

Stroomversnelling?
In de commentaren achteraf werd gesproken over
een “stroomversnelling” voor de veelbesproken
verbindingsweg. Sommigen beweerden zelfs dat de
resultaten van het onderzoek door de Vlaamse
overheid bevestigen dat de nieuwe weg gunstig zal
zijn voor het verkeer in de centra van Kontich en
Edegem. Twijfelde soms iemand daar nog aan dan?
Bij de NV-A van Edegem verwachtte men zelfs in
mei de officiële resultaten van het onderzoek te
krijgen vanwege het Vlaams Agentschap voor
Wegen en Verkeer.

Onderzoek? Welk onderzoek?
Verbazing alom toen 2 dagen later datzelfde
Agentschap Wegen en Verkeer liet weten dat de
bovenstaande geruchten helemaal nergens op
sloegen. Want er is helemaal nog geen onderzoek
naar onze verbindingsweg. “Het onderzoek is nog
niet in gang gezet, er kunnen dus nog geen
resultaten zijn”, aldus het agentschap. Er is
inderdaad wel een budget voorzien om een studie
uit te voeren naar de verbindingsweg, zo zeggen ze
bij het agentschap, met alles erop en eraan (een
milieueffectenrapport en een ruimtelijk

uitvoeringsplan), maar de studie is nog niet
opgestart, laat staan dat er al resultaten zouden
zijn. Bovendien zou die voorziene studie enkel gaan
over de beperkte ringweg, dus van de N1 tot de
Expressweg, niet over de verbindingsweg ‘plus’, tot
aan de Prins Boudewijnlaan.

Ondertussen in Kontich
Behalve Sander (zeg maar de Kontichse groenen)
was en is hier iedereen en elke partij helemaal
gewonnen voor de realisatie van de verbindingsweg.
We vroegen om een reactie van het
gemeentebestuur op deze nieuwe heisa. Volgens
schepen van verkeer Wevers was het budget voor
het onderzoek vorig jaar voorzien in de Vlaamse
begroting en dit jaar opnieuw, maar moeten
verschillende diensten bij de Vlaamse overheid nog
overleggen voor ze zover zijn. “We dringen erop aan
dat dat zo snel mogelijk gebeurt want om tot een
verkeersveilig Kontich te komen, is die weg een
noodzaak”, aldus Wevers, “Telkens we overleg
hebben met AVW leggen we de start van de studie
opnieuw op tafel. Ze weten dat de meerderheid in
Kontich, net als in Edegem, hierop zit te wachten.
Dus liever vandaag dan morgen.”

Allee, vooruit dan maar: nog een paar jaar wachten
en dan zal iemand er nog eens opnieuw over
beginnen. Hopen we toch.

P.V.

Wat?
Vooraf nog even in herinnering brengen
wat de bedoeling is. Een sociale kruidenier
voorziet in alle basisproducten die een gezin
nodig heeft. Deze worden verkocht tegen
een prijs die gemiddeld 15 procent lager ligt
dan in de gewone supermarkt. Het gaat om
kwaliteitsvolle voeding, verzorgings- en
huishoudproducten die via sociale
toeleveranciers en via afspraken met
supermarkten worden verkregen. De
klanten worden doorverwezen door lokale
diensten maatschappelijk werk. Dit alles valt
onder de koepel van Sociaal Winkelpunt
vzw, waar ook onze winkel deel van zal
uitmaken, als eerste in onze regio. Bij een
sociale kruidenier wordt gekocht, niet
gekregen. Het is dus geen voedselbank en
het gaat niet om liefdadigheid. De
keuzevrijheid die mensen hebben, verhoogt
de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.
Naast de winkel is een gezellige
ontmoetingsruimte. In een later stadium
zouden er nog andere activiteiten moeten
bijkomen, zoals huiswerkbegeleiding en
vorming.

Wie?
Na 2 bijeenkomsten met geïnteresseerde
mensen uit het brede verenigingsleven
werden voorlopig al 2 groepen vrijwilligers
samengesteld: een kerngroep van ongeveer
15 personen die de organisatie in handen
nemen en van nabij opvolgen, daarnaast
een groep van mensen die, hetzij
occasioneel hetzij regelmatig, als vrijwilliger
willen meehelpen maar geen
bestuursfunctie opnemen.

Waar?
De Assistwinkel naast de Hazelaar aan het
Sint-Martinusplein is vrijgekomen na de
verhuis van Assist. Daar komt de sociale
kruidenier.
Wanneer?
Voor de opening mikken we op het einde
van dit jaar (december?). Als alles goed van
start is gegaan, zal de winkel wekelijks open
zijn op donderdagnamiddag.
U hoort er nog van!

E.D.B.

Wil jij als vrijwilliger graag meewerken aan dit unieke
project voor Kontich?
Neem dan contact op met:
Eliane De Boeck, tel.: 03 457 88 08, eliane.de.boeck@
hotmail.com
of
Josée Vingerhoets, tel.: 0468 16 36 69, huize.ibens@
telenet.be

Kijk voor meer informatie over Sociaal Winkelpunt vzw op:
www.sociaalwinkelpunt.be
www.facebook.be/vzw.sociaalwinkelpunt
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Gerauld was gastheer van dienst, hij
ontving de bezoekers en legde uit wat
er te beleven viel. Zo kon je niet alleen
een kijkje nemen in de nieuwe
lokalen, maar ook ervaren welke
activiteiten aangeboden worden op
maat van elke cliënt. Tessa vertelde
hoe de kaarsen gemaakt worden. In
de keuken kon je zien hoe je kan
wortels schrapen en in stukjes snijden
voor de soep, ook als je een verlamde
arm hebt. Er was een film te bekijken
over de andere activiteiten, zoals
paardrijden en zwemmen. Je kon het
werk van de tuinders bewonderen en
buiten ervaren hoe het voelt om op
een driewielfiets te rijden. De chiro-
leiding van Waarloos zorgde dat elke
aanwezige kon genieten van een
drankje en een hapje.

De opening was een succes: er hing
een aangename sfeer en het was
gezellig druk. Alle bezoekers,
waaronder verschillende leden van het
schepencollege, konden vaststellen
dat alle lokalen groot en licht zijn, met
de nodige ruimte voor rolstoelen en
met een prachtig zicht op de
achterliggende weiden waar
momenteel fazanten en reigers actief
zijn. Een minpunt is de drukke baan
richting Duffel en het (voorlopig?)
ontbreken van maatregelen om de
snelheid te beperken aan het
dagcentrum. De aanwezige schepenen
konden dat ook vaststellen en wij
hopen daarom op een gepast gevolg.

J.V.
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Colofon
Voor info over beweging.net Kontich kan je terecht bij Peter Vanhooren, Volderij 5 app. 0201, 2550 Kontich
Fotografie: Wilfried Eynatten

Pasar werkt met

vrijwilligers

De samenleving evolueert de laatste decennia
enorm, dus ook het verenigingsleven en het
vrijwilligerswerk. Solidariteit, engagement zonder
onmiddellijk persoonlijk voordeel, inzet en tijd voor
anderen en “besturen” zijn niet meer evident. Onze
Beweging had als uitgangspunt Vlamingen te
emanciperen, te verheffen, mondig te maken. Een
groot deel van die opdracht is vervuld. Grote
groepen mensen kunnen nu op eigen benen staan,
zelf reizen, tochten en wandelingen organiseren.
Pasar groepeert zo deze mensen. Ook Pasar moest
in die evolutie haar opdracht bijsturen en op een
meer eigentijdse manier mensen samen brengen,
zorgen voor ontmoeting, wegen op het beleid rond
vrije tijd. Pasar stelt haar kennis en expertise van
jaren ter beschikking, vooral deze van de plaatselijke
medewerker. Die medewerkers zetten hun beste
beentje voor. Elk op het gebied waarin ze sterk zijn.
Samenwerken om het gemeenschappelijke einddoel,
de vrije tijd van de leden op een vreugdegevende
wijze opvullen, te halen, dragen we hoog in het
vaandel.

Pasar Ko

De leden van Pasar, wonende in Kontich-Waarloos,
ontvangen het gedrukte tijdschrift Pasar Ko als zij dit
wensen. Zij worden genoteerd in de abonneelijst.
Vanaf januari wordt deze abonneelijst terug up-to-
date gemaakt. Misschien kwam de gedrukte editie
van de Pasar KO van april niet in jouw brievenbus.
Dat komt waarschijnlijk omdat je vergeten bent om
je gratis abonnement te hernieuwen. Wens je de
papieren versie van ons driemaandelijks tijdschrift in
je brievenbus te ontvangen? Verwittig een
bestuurslid of mail ons (pasarkontich@gmail.com) en
wij bussen dan vanaf de volgende uitgave jouw
exemplaar.

Iedereen kan onze Nieuwsbrieven ontvangen in zijn
mailbox. Bij het verschijnen van een nieuwe Pasar
Ko krijg je zo automatisch de digitale versie met
foto’s in kleur.

Pasar Kontich biedt elke maand een boeiende
activiteit.
Zomertijd is fietstijd in Kontich. Acht
dinsdagavonden verzamelen we aan de kerk van
Kontich Kazerne. Om 19 uur starten we voor een
rustige tocht van zowat 30 kilometer. Wegkapiteins
zorgen voor een veilig verloop. Ongeveer
halverwege houden we een tussenstop. Het warme
weer heeft dan de kelen uitgedroogd en onze benen
hebben een rustpauze nodig

In september gaan we de culturele toer op. We
bekijken hoe Eugeen Van Mieghem onder de indruk
kwam van de duizenden migranten die hij zag
vertrekken met de Red Starline.

Je vindt de jaarkalender en de verschenen Pasar Ko’s
ook terug in de drie Kontichse bibliotheken.

Meer info op www.pasar.be/kontich

A.C.

Een nieuw huis voor Pegode
Pegode is verhuisd van de Staf Van Elzenlaan naar een splinternieuwe locatie in Waarloos aan de Ferdinand Maesstraat. Na weken
van intens schilderen, foto's ophangen, alle spullen een nieuwe plaats geven en zo meer, werd het nieuwe dagcentrum feestelijk
geopend op vrijdag 26 april. Familie, vrienden, buren en sympathisanten waren uitgenodigd en zeer welkom.

Dankzij duizenden vrijwilligers is Pasar geworden tot wat het
vandaag is, één van de belangrijke spelers op het gebied van
beleven van vrije tijd. Ook in Kontich is een vaste ploeg van 5
vrijwilligers actief in het bestuur. Zij worden daarbij ook
geholpen door 7 losse medewerkers.

Schakel Kontich zoekt vrijwilligers om het team te versterken
Zet jij je graag in voor mensen die in een moeilijke
situatie leven?

Heb je zin om samen met een team mensen te doen
groeien en meer kansen te geven?

Heb je enkele uurtjes vrij?

Welke taken kunnen er zoal opgenomen worden?
• Activiteiten bedenken, voorbereiden of

uitvoeren
• Administratieve zaken opvolgen
• … of een andere taak die jou op het lijf

geschreven staat

Interesse? Heb je graag meer informatie?
Neem contact op met: Cecile Planckaert:
cecile.planckaert@skynet.be of
0472/ 62 92 57
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