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Bedevaart naar
Gaverland

en verder

Op donderdag 30 mei vierden we Rerum Novarum, hét feest van de christelijke
arbeidersbeweging. Een feest dat we al bijna 100 jaar mogen vieren.

We hebben zopas weer verkiezingen gehad. Dat is wat
ons betreft hét feest van de democratie. Onze
participatieve democratie is goud waard en dat zie je
meteen als je het vergelijkt met regimes elders in de
wereld, waar we landen verder zien afglijden richting
dictatuur, waar elke politieke tegenstand monddood
wordt gemaakt. Het is bij ons zeker niet perfect,
verbeteringen zijn altijd mogelijk en die verbeteringen
beginnen ook bij ons.

Wij van beweging.net eren de democratie door op een
fatsoenlijke manier over politiek en politici te
spreken. Voor ons geen haatboodschappen op sociale
media. Wij van beweging.net beleven de democratie
door zelf constructieve beleidsvoorstellen te doen, die
haalbaar en betaalbaar zijn, maar ook sociaal en
duurzaam. Wij van beweging.net respecteren de
democratie door politici in hun rol te erkennen en
blijvend op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Wij
spreken niet over zakkenvullers, noch over
postjespakkers. Wij weten hoe moeilijk en complex de
uitdagingen zijn en hoe eervol het compromis kan
zijn, op voorwaarde dat er naar alle partijen geluisterd
wordt.

We kijken nu vooruit en duimen voor een sociale
regering die opnieuw wil investeren in mensen, in
zorg en in huisvesting en die openstaat voor een
ambitieus klimaatbeleid dat tegelijkertijd ook sociaal-
rechtvaardig is. We beseffen goed dat er ongerustheid
is bij de bevolking over de factuur van een ambitieus

klimaatbeleid, dat de prijs voor hernieuwbare energie,
voor duurzame mobiliteit op de kap van de mensen
komt. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Er zijn
ook slimme maatregelen die én sociaal én duurzaam
zijn.

Zo lanceerde beweging.net het voorstel om massief te
investeren in de bouw en renovatie van sociale
woningen. Dat is vier keer winst: goed voor de
economie, goed voor de mensen op de wachtlijsten,
goed voor het milieu door betere isolatie en goed
voor de mobiliteit, mits de sociale woningen worden
ingeplant in wijken met een goed openbaar vervoer.

Hetzelfde kunnen we doen door te investeren in meer
en beter openbaar vervoer en in fietsinfrastructuur.
Het kan mensen overtuigen om de auto te laten
staan, wat goed is tegen de luchtvervuiling, het biedt
mensen zonder auto mobiliteitsoplossingen aan, wat
sociaal is. Maar we willen natuurlijk niet opnieuw lege
bussen laten rondrijden. Tegelijkertijd moeten politici
de moed hebben om het autogebruik te verminderen.
Maar laat ons duidelijk zijn, de auto kan alleen
ontmoedigd worden als de alternatieven aanwezig
zijn. Veilige fietswegen, autodeelsystemen in alle
gemeenten, frequente tram- en buslijnen naar de rand
van de stad en goede aansluitingen tussen bus en
trein.
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De volgende regering moet eindelijk effectief de
armoede aanpakken. Zonder de mensen in
armoede zelf de schuld te geven voor hun
situatie. Zonder allerlei onnodige of onhaalbare
voorwaarden op te leggen. Het gaat niet op om
alleen maar in te zetten op jobs en activering,
want dat is geen antwoord aan de vele mensen
die niet meer kunnen werken omdat ze te ziek
zijn, te laag geschoold of te oud zijn.

Wij verwachten van de volgende regeringen ook
een doordacht arbeidsmarktbeleid waar
kwaliteitsvolle jobs die inkomenszekerheid en
stabiliteit bieden aan de mensen voorop staan. Er
dient zich een enorme schaarste aan

arbeidskrachten aan in verschillende sectoren.
25.000 extra personeelsleden in de zorg, 6.000 à
7.000 extra leerkrachten per jaar in onderwijs, en
ik kan zo verder gaan. Maar schaarste op de
arbeidsmarkt is doorgaans een goed moment om
de loon- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren,
om de statuten te verbeteren en om de lekken in
de inkomsten van de sociale zekerheid te dichten.
En zo kunnen we nog een eindje doorgaan. Wij
hopen dat het besef groeit dat we meer sociale,
economische en ecologische vooruitgang boeken
als we samenwerken en als we het sociaal overleg
zijn rol laten spelen. We zullen zelf ruimte blijven
creëren voor overleg en participatie. We zullen
zelf initiatief blijven nemen om op lokaal vlak
maatschappelijke problemen aan te pakken. Dat is
wie we zijn en dat is wat we doen.

Rerum Novarum is ieder jaar opnieuw een
belangrijk moment voor ons, om ons als netwerk
te presenteren, om onze boodschap te herhalen,
zowel intern als extern. Maar het is ook een fijn
moment om jullie – de vele vrijwilligers die onze
beweging maken en uitdragen, de vele
mandatarissen die ons project mee helpen
realiseren – te bedanken voor jullie inzet en jullie
engagement.
Ik wens jullie nog een fijne Rerum Novarum en
we gaan daar zo een goed glas drinken bij de
hapjes die jullie hebben meegebracht en die we
nu gaan delen met elkaar als blijk van waardering
voor elkaar.

Luc George

Bedevaart naar Gaverland

Na enkele dagen van kil en regenachtig lenteweer
konden onze bedevaarders naar Gaverland toch
nog genieten van een mooie en warme lentedag.
Twee voetgangers, één fietser en velen die met
eigen vervoer waren gekomen, hebben het zich
alleszins niet beklaagd deel te nemen. De natuur

met zijn jong en fris lentegroen heeft zich weer
langs zijn beste kant laten zien.
Om halfvier konden de aanwezigen deelnemen
aan de rondgang van de beeweg. Nadien was het
tijd voor de eucharistieviering opgedragen door
onze pastoor Herman, die er aan gehouden had,

ondanks drukke bezigheden, met ons te vieren.
Alle aanwezigen hebben in een stemmige sfeer
mee kunnen zingen en vieren.
Na de zegen was het tijd voor nog een drink en
een gezellige babbel in de ‘Mops’ als afsluiter van
een mooie dag.

Sint-Anneke | juni 2019



3

AGENDA

Linkeroever

OKRA ONZE LIEVE VROUW TER SCHELDE

Vrijdag 26 juli: wandeling van Oud–Zuid naar Nieuw–Zuid.

Woensdag 15 augustus: openluchtviering, Onze Lieve-Vrouw Hemelvaart,
aan de Zorgcampus: “Hof ter Schelde,” August Vermeylenlaan 6.

Vrijdag 23 augustus: wandeling in de Regattawijk.

Donderdag 29 augustus: Moederfeest in het Sint-Anneke-Centrum,
Hanegraefstraat 5, aanvang om 14.00u.

Maandag 6 september: daguitstap naar zee.

Elke maand
Elke woensdagnamiddag kaarting, crea en rummiclub en elke eerste
woensdag van de maand is er prijskaarten. Dit alles in CC ter Schelde,
Fromentinstraat 2a.

Elke week op dinsdag en donderdag is er petanque op het terrein aan
het CC ter Schelde. Dit van april tot eind september.

Elke maand, behalve in juli en augustus is er elke 3de dinsdag van de
maand kookclub in het Sint-Annke-Centrum vanaf 9 uur.

Elke vrijdagnamiddag is er gelegenheid om te fietsen vanaf eind april tot
eind september. Samenkomst CC ter Schelde.
Meer gegevens over al deze activiteiten kan u altijd vinden bij het
bestuur of in het maandblad van ons Okra trefpunt ter Schelde: het
“Rentenierken”. Ook via Kerk & leven, rubriek “agenda” en via www.sint-
anna-ten-drieen.be, klik het blokje “waar en wanneer” aan (links op uw
scherm het 4de blokje), dan krijgt u de activiteiten van onze parochie.

Of via www.okra.be

OKRA SINT-ANNA LINKEROEVER

Alle activiteiten gaan door in het SAC

Woensdag 12 juni: prijskaarting

Vrijdag 28 juni: treintje Kruibeke-Bazel

Woensdag 3 juli: inschrijven daguitstap 25/7/2018 (zie bijlage)

Woensdag 10 juli: prijskaarting

Donderdag 25 juli: daguitstap KOOLZAADOLIE EN MATTENTAARTEN
Vertrek: 8u15
We rijden naar het koolzaadoliebedrijf in Mollem. Hier worden we
ontvangen met een koffie en een stuk cake. Daarna starten we onze
rondleiding. Koolzaad levert witgele koolzaadhoning. De beste honing
verwerkt men tot spijsolie en het overige wordt geperst tot
biobrandstof. Na de rondleiding genieten we van enkele hapjes gemaakt
op basis van koolzaadolie.
Rond 12u30 genieten we van een lekker 3-gangen menu.
Na ons lekker middagmaal rijden we door het mooie Scheldelandschap
naar Geraardsbergen. We bezoeken een mattentaartenbakker. Daarna
rijden we naar het centrum van Geraardsbergen, bekend van de
beruchte “Muur” in de Ronde Van Vlaanderen. Maar onze gids zal u
tonen dat de stad nog heel wat meer te bieden heeft, zoals de mooie
Sint-Bartholomeuskerk en “Manneke Pis”. Nadien nog even vrije tijd.
Rond 18u00 vertrekken we terug richting opstapplaats.
Prijs: € 50 per persoon.
Inschrijven op 3 juli 2019 – vanaf 14 uur in het SAC.
Minimum 30 deelnemers zijn vereist.

Woensdag 7 augustus: inschrijven Moederfeest

Dinsdag 13 augustus: Moederfeest

Woensdag 14 augustus: prijskaarting

Woensdag 4 september: inschrijven daguitstap 19/9/2019 (zie bijlage)
Inschrijven najaarsconcert “congratulations” (22/10/2019)

Woensdag 11 september: prijskaarting

Donderdag 19 september: daguitstap PALING EN POMPOENEN
Vertrek: 10u30
We rijden naar het Biezemhof in Aalter. In dit prachtig gelegen
restaurant genieten we van een heerlijk Palingfestijn. We genieten van
Paling in het groen, gebakken paling, paling in room of paling
provençale (keuze op voorhand doorgeven). Voor de mensen die geen
paling wensen, kunnen we een heerlijke tournedos voorzien. Wat ook je
keuze is, we garanderen een heerlijke maaltijd!
Na ons lekker middagmaal rijden we door het mooie Zeeland naar
IJzendijke. Hier brengen we een bezoek aan een pompoenkwekerij. We
krijgen een rondleiding door de kassen en ontdekken de vele soorten
pompoenen, lagnarias, sierkomkommers, aubergines, sierpepers, enz.
We worden verwend met een tasje koffie met een stukje pompoencake.
Ook mogen we proeven van diverse pompoenlekkernijen zoals o.a. een
lekker pompoensoepje. In de winkel van het bedrijf heb je ook de
mogelijkheid om de pompoenlekkernijen aan te kopen.
Rond 18 uur vertrekken we terug richting opstapplaats.
Prijs: € 54 per persoon

Dit zijn de datums voor de “BABBELKOUSEN“ voor het najaar 2019.

Donderdag 19/09 - 17/10 - 21/11 - 12/12.

BABBELKOUSEN

Daguitstap naar zee

Fietsen met OKRA
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Colofon
Voor info over beweging.net Linkeroever kan je terecht bij Luc George, Goethestraat 2, 2050 Antwerpen

Waarom nog een vakbond?
Enkele dagen geleden gelezen in een lezersbrief uit een krant: "Het is tijd voor een grondige audit. Vakbonden zijn niet
meer van deze tijd. Zij brengen veel schade toe aan het land en onze economie”.

Schrijver van deze brief is wellicht vergeten hoe het
er aan toe ging in de tijd van priester Daens en wat
het gekost heeft om aan deze toestanden een
einde te maken.
Inmiddels is ons ACV uitgegroeid tot een vakbond
die zorg draagt voor een volwaardig inkomen voor
de werkende mensen.

IPA
Het ACV ziet het Interprofessioneel overleg als een
zaak van de sociale partners zelf. Vakbonden en
werkgeversorganisaties moeten verantwoordelijk
kunnen onderhandelen in alle vrijheid en
wederzijdse engagementen afspreken. Inmenging
door de overheid wordt hierbij niet gewenst.

Deze interprofessionele onderhandelingen vinden
steeds om de twee jaar plaats. Er wordt dan een
akkoord afgesloten. Zo'n akkoord legt bijdragen
vast die gelden voor alle sectoren. Bijvoorbeeld
bepalingen inzake vorming, gewaarborgd
minimumloon en tekent ook een kader uit voor
verdere besprekingen in de sectoren.
Zo zijn er niet alleen verbeteringen afgesproken
voor werkenden, maar ook voor gepensioneerden:
Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan
(45 jaar) stijgt bruto met 1% vanaf juli 2019. Dit
bovenop de 1,4% die al eerder beslist was. Wat dus
samen een verhoging van 2,41% geeft.

• Ook het minimumpensioen voor een
onvolledige loopbaan (minder dan 45 jaar)
stijgt met 2,41% bruto vanaf juli 2019.

• Pensioenen die hoger zijn dan het
minimumpensioen en ingegaan zijn in
2014 krijgen bruto 2% bij vanaf september
2019.

• Pensioenen die hoger zijn dan het
minimumpensioen en in 2020 vijf jaar oud
worden, krijgen bruto 2% bij vanaf januari
2020.

• De oudste pensioenen die hoger zijn dan
het minimumpensioen en ingegaan zijn
voor 2010, stijgen bruto met 0,785% vanaf
augustus 2019.

Dit zijn mooie resultaten van moeilijke
onderhandelingen en zetten opnieuw stappen
richting betere pensioenen. Dat is toch wat telt voor
het ACV!
Sint-Maartensmaal
Dit eetmaal ten voordele van en met medewerking
van Samana is een vrucht van de vroegere
regiowerking. Het was een tijd dat er nog vrijwillige
ACV-medewerkers te vinden waren om de
schouders te zetten onder een project ten voordele
van zieke mensen uit ons midden. Project dat we
zeker moeten in stand houden en dat in de loop
van november zal plaats vinden.

Visie
Het tweewekelijks blad dat alle leden ontvangen en
waarin alle nuttige inlichtingen te vinden zijn die
betrekking hebben op de vakbondswerking en
zeker de moeite loont om op de hoogte te blijven
van alles wat er reilt en zeilt betreffende de
vakbondsaangelegenheden.

Tot slot kunnen we besluiten dat het nuttig blijft om
ons ACV in stand te houden ondanks alle
tegenkantingen. Want waar sta je als enkeling
wanneer je met problemen geconfronteerd wordt
die je alleen niet kunt oplossen?
Alleen een goed onderbouwde vakbond zoals ons
ACV is dan een waarborg!

Ludo Rutten

SAMANA LINKEROEVER Terublik op het voorjaar

Zaterdag 6 april 2019
Ziekenzalving

Eindelijk onze eerste
gemeenschappelijke
bijeenkomst van het jaar
Afspraak 14 uur in de SAC!
Geduldig werd er gewacht
tot iedereen gearriveerd was.
Herman zorgde zoals steeds
voor een serene viering. Om
tijdens de zachte tonen van
muziek de ziekenzalving te
ontvangen. Oei ... een lege
kelk, dat kan niet, maar voor
alles is een oplossing. Dat
goed gevoel van
samenhorigheid mag niet
bruusk afgebroken worden.
In een mum van tijd werd de
schikking van de zaal
omgetoverd. De boulles de
Berlin stonden op de tafels
op ons te wachten. Zo
smakelijk met een tasje koffie
of thee, en ieder eet het op
zijn manier hé. En dat met
een goeie babbel, dat maakt
het af…. De warmte en het
samenzijn, dat doet ons allen
zo’n deugd! Voor we er erg
in hadden, was het tijd om
naar huis te gaan.

Donderdag 16 mei 2019
Uitstap naar Overmere-
Donk

Afspraak 10 uur aan de SAC,
iedereen was heel goed op
tijd. Een mooie lentedag in het
verschiet. Met 3 bussen
(Zwijndrecht, Burcht en
Linkeroever) richting Berlare,
het Donkmeer één van de
grootste meren van
Vlaanderen. De beste manier
om een zicht te krijgen is
beginnen met een aperitiefke,
gezeten op een zonnig terras
en zo krijg je ook een goed wij
gevoel. Om 12 uur werden we
verwelkomt in het poepchic
restaurant “Elvira”. Een
driegangenmenu, lekker en
prima bediening, en die mooie
presentatie, wow!
De namiddag kon je zelf
invullen. Een groep ging naar
het grote terras aan het meer
om te keuvelen. Er was ook
een wandeling rond het meer
(3,5 km). Rolwagens genoeg,
zij die wat minder goed te
been zijn wandelen op wielen.
Langs de vlindertuin, de
eendenkooi, de pauwen, de
vissers, … Het brugje was een

col van derde categorie, maar
dat lukt ons wel. Donkmeer is
ook een populaire
bedevaartsplaats, dus ofwel
kleine wandeling (10 minuten)
of combineren met het meer.
Op een zandheuvel staat de
Bareidonkkapel sinds de 14de
eeuw, opgedragen aan
O.L.Vrouw-ter-Groender-
Straete. In 1935 werd er een
ommegang met 7 kapelletjes
en een mooie Calvarieberg
opgericht, is nu allemaal
gerenoveerd er werden heel
wat kaarsjes gebrand. Ons
Lieve Vrouwke had werk, maar
dan was het tijd voor nog een
laatste kapelleke, dat van de
dorstige laven!

Donderdag
25 april 2019
Lentefeest

Al van in de vroegte waren
de kernleden in de weer
om de tafels en zaal klaar
te maken voor ons feest,
onze gele loper mag dan
niet ontbreken! De
animatie was voor ieder
afwachten, maar amai dat
is reuze meegevallen.
Stefan heeft ons uit de
nood geholpen, maar hij
werd goed ondersteund
door “onze Plilip“ en een
aperitiefje.
Om 14 uur kon het
lentefeest losbarsten in de

SAC. Op sommige
momenten ging de zaal
gewoon uit den bol…
Met het gezelschap van
bewoners van Hof ter
Schelde lukt het steeds.
Iedereen was dan ook
opgewarmd tegen tijd van
eten
De patatjes iets minder,
maar de vogelnestjes en
rijstpapjes smaakte. Als
het plezant is, gaat de tijd
steeds sneller, veel te vlug
was het 17 uur. Wij
content, 125 personen die
goedgezind huiswaarts
keerden. Het was 25 april,
geen lenteweer, maar in
ons hart scheen de zon
volop!
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