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Na de sluiting van het kantoor van de Christelijke Vakbond ACV is dit weer een nieuwe
mokerslag voor onze senioren, zieken en sociaal zwakkeren. Zij moeten zich nu plots
behelpen via de computer, of na lang en geduldig wachten een afspraak moeten maken.

en verder

Ook jullie voorzitter was woest toen hij één week
voor de sluiting een koud bericht te lezen kreeg en
nam prompt contact op met onze
partnerorganisaties. Okra Sint-Filippus en Samana
Sint Filippus zijn absoluut ontgoocheld en vinden dit
weerom een kaakslag voor de vele senioren, hun
reacties vind je wat verder. Okra Sint-Cordula is iets
milder en had reeds een infomoment over de nieuwe
werkwijze.

Ik zou een oproep willen doen om eens op ludieke
wijze te protesteren zoals onze jeugd nu doet
voor het milieu. Het is niet 5 voor 12, maar 1 uur
te laat. Senioren verenig U!

Maandag 9 september om 20 uur komt op onze uitdrukkelijke
vraag het team van CM stafmedewerker Sophie Mandeville naar
het Rozenkransheem. Die avond zal zij aan de hand van een
presentatie de beslissing van de sluiting toelichten en nadien in
dialoog gaan met het publiek. Herman Gorremans, oud
stafmedewerker van beweging.net, zal deze avond begeleiden.
Wie er graag wil bij zijn, is van harte welkom maar graag wel
inschrijven via erikmaes@skynet.be of 0475 25 15 11 en dit
uiterlijk woensdag 4 september.

Een reactie van Samana
Sint-Filippus

Op onze laatste
ontmoetingsdag vrijdag 26
april, van Samana St. Filippus,
kwam de nieuwe regeling
van CM ter sprake, nl. geen
openingsuren meer waarin je
vrij de CM-kantoren kan
binnenstappen, enkel nog op
afspraak. Vele aanwezigen
waren verwonderd, want ze
wisten nog niets van de
nieuwe regeling, anderen
hadden het via-via gehoord.
Iedereen was duidelijk nog
niet verwittigd. De reactie van
de mensen was echter niet
heel positief en terecht! Het
wordt “oudere” mensen
tegenwoordig alsmaar
moeilijkere gemaakt,
zogezegd om efficiënter te
werken. Ons lijkt het eerder
om personeel uit te sparen
en de leden moeten zich maar
aanpassen! Gedaan met even
binnenwippen en soms even
wachten en aanschuiven om
aan de beurt te komen,
anderzijds heel gemakkelijk,

want je kiest zelf wanneer het
je past en je gaat wanneer
het “goed weer” is. Velen
combineren het bezoek aan
het CM kantoor dan ook met
een uitstapje en gaan nadien
nog iets drinken. Je moet dus
ook niet eens telefoneren om
een afspraak te maken, die
soms nog een week kan
duren. (En je oor staat
roodgloeiend van het
wachten aan de lijn tot het
jou beurt is). Dus waren de
mensen terecht een beetje
verontwaardigd omdat het
hen alweer wat moeilijker
wordt gemaakt. Daarom
zouden we er toch voor willen
pleiten om minstens twee
dagen in de week uw
kantoren enkele uren open te
houden met vrije toegang.
Om onze vraag kracht bij te
zetten, zenden we u hierbij
de verzamelde
handtekeningen van onze
Samana-leden. We hopen dat
u in ieder geval onze vraag in
overweging wil nemen en
deze niet achteloos naast u
neerlegt.

Een reactie van OKRA Sint-Filippus

Met grote verbazing vernam ik via onze leden van
OKRA Schoten Filippus, deze drastische beslissing
dat het zoveelste kantoor van de Christelijke
beweging definitief gesloten wordt. Dit is
waarschijnlijk ook de trend bij andere groepen
van welke politieke strekking ook. Nogmaals
worden onze senioren niet geraadpleegd, niet
tegenstaande de grote meerderheid van onze
bevolking senioren zijn. Veel van deze mensen
zijn niet opgevoed in de internetcultuur en vinden
hun weg naar bepaalde gesprekspartners niet
meer, vakbond gesloten, ziekenkas gesloten,
enkel op afspraak in het gemeentehuis, afspraken
met dokters enkel via de computer. Wanneer
staan deze mensen eens op straat om dit aan te
kaarten, maar wij senioren worden nergens nog
gehoord. In de gemeenteraad wordt er in het
nieuwe programma weinig voor senioren
voorzien.

Beweging.net Schoten is niet naïef en na enkele contacten met
de directie wordt al snel duidelijk dat CM niet op de beslissing
zal terugkomen. Als sociale beweging blijven we niet bij de
pakken zitten en kiezen er voor om rechtstreeks in dialoog te
gaan.
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Bonte Hannek
wordt na 40 jaar eindelijk een openbaar

natuurgebied en versterkt biodiversiteit

De wet op de ruimtelijke ordening van 1962 voorzag de opmaak van Gewestplannen. Voor domein De List sloot het toenmalige
ministerie en Staatssecretaris Paul Akkermans een overeenkomst af met de familie van Havre. Een deel langs de Bredabaan zou
ingekleurd worden als KMO-zone, een ander deel als woonzone dat daardoor verkaveld kon worden.

Dit alles in ruil voor de afstand van de overige
gronden, exclusief de bebouwde percelen met de
familiewoningen, voor een bedrag van één
symbolische Belgische frank aan de toen
Belgische overheid. Later werd het domein
overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap die
dan op haar beurt met de gemeente Schoten
overeenkwam deze verwerving over te dragen
aan Schoten.
Wanneer de gemeente Schoten de verkaveling
niet zou goedkeuren, dreigde er een schadeclaim
van 450.000.000 Belgische frank. Het af te staan
deel werd “Bonte Hannek” genoemd. Mark
Nelissen, toen SP-voorzitter in Schoten, bedacht
de naam die bonte specht betekent verwijzend
naar een verdwenen hofstede in het domein. In
de periode 1980 – 1990 werden de gronden
langs de Bredabaan verkaveld en verkocht voor
KMO. Schoten leverde een
verkavelingsvergunning af voor het verkavelen
van een deel van het domein tot +/-200
villapercelen en het aanleggen van straten. Deze
wijk is nu gekend als de wijk “De List”.

Na realisatie van dit alles kwam er maar geen
schot in de overdracht van de overige percelen,
zijnde +/- 40 ha groengebied, aan de Vlaamse
Gemeenschap of de gemeente Schoten. De
familie zag af van hun belofte en bestreed de
rechtsgeldigheid van de overeenkomst. Ook de
Belgische staat had ook nooit verder aanstalten
gemaakt om de overdracht te realiseren. Na vele
discussies besliste Schoten en de Vlaamse
Gemeenschap in 1998 uiteindelijk om over te
gaan tot dagvaarding van de familie van Havre
om de grondafstand eindelijk te bekomen. Een
gerechtelijke procedure volgt tot voor het Hof
van Cassatie in 2010. Het Hof verwerpt het
cassatieberoep van de familie van Havre en
stelde een deskundig landmeter aan om de
grenzen van de over te dragen percelen vast te
leggen.

Tijdens de periode van procedures werden
immers verschillende kadastrale percelen
samengevoegd, werden de gronden die Schoten
toekwamen, onteigend voor de Hogesnelheidslijn
en werden enkele percelen verkocht. Om dit
allemaal op te volgen en te kunnen bijhouden
over de vele legislaturen heeft Schoten gelukkig
altijd beroep kunnen doen op ex-Agalev en
GROEN-gemeenteraadslid Dirk Gadeyne en
Milieuambtenaar Dirk Vercammen. Even heeft
Schoten eraan gedacht om de onterecht geïnde
vergoedingen van de familie van Havre terug te
eisen, maar daar werd van afgestapt om de
procedure niet langer te rekken en te verzwaren.
Uiteindelijk heeft de aangestelde deskundige zijn
plan en verslag bij de rechtbank neergelegd op 3
juni 2013 en werd door de rechtbank op 24 juni
2016 het vonnis geveld dat de Bonte Hannek aan
Schoten moet overgedragen worden tegen 0,02
euro. De overdrachtsakte werd op 28 mei 2019
ondertekend in het bijzijn van Baron Ch. van
Havre.
De uitspraak van de rechtbank is belangrijk voor
het eindelijk realiseren van de berm- of ecobrug
ter vervanging van de huidige Peerdsbos-
baanbrug. Deze bermbrug zal de twee grote
natuurgebieden Peerdsbos-Park van Brasschaat
en Domein Vordenstein ecologisch met elkaar
verbinden. De zachte helling (berm) zal
gedeeltelijk op de nieuwverworven gronden
komen te liggen. Schoten onderzoekt nu verder
wie de gronden in de toekomst gaat beheren,
Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en/of
Natuurpunt en/of de Bosgroep van de Provincie
Antwerpen. In ieder geval zal het domein, al dan
niet deels, een openbare functie krijgen. Op het
terrein ligt ook nog een oude ijskelder die zou
kunnen worden gerestaureerd en ingericht als
vleermuizenverblijf. Er zal ook een Trage weg
gerealiseerd worden vanuit de woonwijk De List
naar de Peerdsbosbaan.

Erik Block

De familiedag van Femma en KWB Sint-Cordula lokte 50 gasten naar feestzaal Don Bosco. Een weekje vroeger dan gewoonlijk en
de zondag na het schoolfeest verklaren mogelijk de wat lagere opkomst al blijft een gezellige barbecue met aangepast buffet
velen nog steeds bekoren. Afsluiten werd gedaan met de proclamatie van de voetrally die zich dit jaar afspeelde rond de kerk van
Koningshof en weer in goede banen geleid werd door Alicia Feys en Luc Van Linden.

Meer dan geslaagde
Familiedag
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De sapmobiel komt weer naar Schoten!

beweging.net Schoten
haalde in 2018 de
sapmobiel naar Schoten

En met succes! 9000 kilo appelen
werden na een hete zomer
verwerkt tot 5400 liter vers geperst
appelsap. Een huzarenstukje waar
VELT Schoten, Transitie Schoten, de
meisjes en jongens van Chiro Sint-
Filippus, het gemeentebestuur en
beweging.net Schoten trots op
mogen zijn.

Op vraag van de Nationale
Boomgaardenstichting, die vol lof was
over de organisatie, komt de
Sapmobiel nu zelfs twee dagen naar
Schoten. Op vrijdag 20 september en
zaterdag 21 september zal
beweging.net Schoten weerom
samenwerken met de Vereniging voor
Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT),
Transitie Schoten en het
Gemeentebestuur dat ook nu de
Groendienst aan de Wijtschotbaan ter
beschikking stelt.

Het concept blijft ongewijzigd:
-Particulieren met minimaal 75 kilo
kunnen zich direct aanmelden bij de
uitbater van de sapmobiel via
www.sapmobiel.be en een tijdspanne
afspreken.
-Particulieren met minder dan 75 kilo
sturen een bericht naar
persmobiel.schoten@gmail.com. Deze
hoeveelheden worden gegroepeerd
in loten van 75 kilo en worden vrijdag
in de loop van de voormiddag

geperst en ter plaatse afgerekend.
Deze werkwijze is ideaal om samen
met buren, familie, kennissen of
vrienden af te spreken.

Op vrijdag 20 september zijn scholen,
die graag de Sapmobiel aan het werk
zien, meer dan welkom om een kijkje
te komen nemen. Leerlingen en
leerkrachten die appels meebrengen,
kunnen deze ook ter plaatse laten
persen, afrekenen en meenemen.

Op zaterdag 21 september bieden we
iedereen de kans om appels te
plukken in de boomgaard en deze te
laten persen. Ideaal voor gezinnen
met kinderen die zo kennis kunnen
maken met de korte voedselketen en
kunnen proeven van heerlijk vers
geperst appelsap. Samenwerken met
andere gezinnen zal wel nodig zijn om
75 kilo te halen. Een juiste timing
voor deze dag hebben we vandaag
nog niet want alles zal een beetje
afhangen hoe dit jaar de oogst zal
zijn en wie de begeleiding voor zijn
rekening zal nemen.

Wie nu al vragen heeft, mag altijd
contact opnemen met Erik Maes via
erikmaes@skynet.be maar hou
zeker ook Bode Van Schoten en
Info Schoten in het oog!
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Een bloemeke voor Fenja Hoes

Colofon
Voor info over beweging.net Schoten kan je terecht bij Erik Maes, Tarwestraat 35, 2900 Schoten

Fenja Hoes is een postbode uit de duizend wordt wel eens
gezegd. Na 17 jaar heeft ze haar roeping gevonden en geeft ze
waar mogelijk ook extra kleur en een sociale dimensie aan dit
mooie beroep.

Fenja was even aan de slag als
winkelbediende en poetshulp tot ze
17 jaar geleden tijdens de braderij
van Schoten een flyer om te
solliciteren als postbode aannam.
Haar echtgenoot schreef haar
stiekem in en al gauw mocht ze de
nodige testen afleggen. Fenja
slaagde met glans, een nieuwe
carrière werd haar doel.

Met niet minder dan 1100 bussen
heeft Fenja haar handen meer dan
vol maar ze blijft enthousiast
goedlachs en is altijd goedgezind
tijdens haar dagelijkse ronde. De
bewoners van de Atheneumwijk,
Paalstraat en Theofiel Van
Cauwenberghslei kunnen dit enkel
maar bevestigen en zien Fenja graag
komen. Ondanks de tijdsdruk slaagt
Fenja er wonderwel in om tijdens
haar ronde de bewoners wat extra
aandacht te geven. “Een vriendelijk
woord, een korte babbel of een

warme knuffel, het zijn de kleine
dingen die vaak het verschil maken”,
stelt Fenja tijdens ons gesprek. Zij is
ook een dierenvriend en geeft
prompt een high five aan Bobby, het
kwispelende hondje van Rita en
Martin dat bijna dagelijks haar pad
kruist.

Bij alle lof blijft Fenja er bescheiden
bij. Ze strooit wat graag haar
complimenten toe aan postbode Luc
en de andere anciens die haar de
liefde voor en de knepen van het vak
hebben aangeleerd. Fenja is ook blij
met de aandacht die het beroep van
postbode krijgt. Ze wil het bloemeke
dan ook graag opdragen aan alle
collega’s van Schoten en Schilde die
dagelijks in de weer zijn om in weer
en wind de post te bedelen. Een
opsteker die kan tellen.

Erik Maes

OKRA Sint-Filippus 60 jaar jong
Okra Sint-Filippus vierde zaterdag 6 april haar 60 jarig bestaan. Feestzaal de Kaekelaar was helemaal volgelopen voor een wervelende show. De enthousiaste
toeschouwers werden getrakteerd op een geslaagd optreden van dansgroep Chara, zanger Jean Bosco Safari, entertainer Guillaume Van Der Stighelen en Per Favore, de
zanggroep van John Faes en de gebroeders Jef, Karel en Ignace Sysmans. De ploeg van voorzitter Robert De Muyt, die veel tijd en energie gestoken heeft in deze
fantastische namiddag, is wat blij dat alles vlot verlopen is en iedereen tevreden huiswaarts ging.
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