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10 jaar
MU(ziek) MO(len) ZA(ndhoven)

en verder

Uiteindelijk is het onze bedoeling: kleinschalig te blijven,
laagdrempelig te zijn, voor elk wat wils te
programmeren, gratis inkom en met democratische eet-
en drankprijzen, familiaal en kindvriendelijk te blijven,
eventuele winsten telkens voor een goed doel. In
overleg en participerend aan onze gemeente. Noem het
een sociaal-maatschappelijk project wat enkelen zich tot
hobbymeester gemaakt hebben. En dit allemaal reeds
voor de tiende maal en dus stevent Muziek Molen
Zandhoven af op een feesteditie. Twee zondagen in juli
in open lucht festivalmuziek met luister en plezier aan
de Molen in Pulderbos, telkens in de namiddag en de
vroege avond, want om 20.00 stopt in principe het
geheel. Doorzakken op de festivalweide kan niet,
afzakken naar de horeca in de buurt kan uiteraard wel.
Bekijk het een beetje als naar de voetbal gaan op
zondag: om 14.00u vertrekken en net op tijd terug thuis
om zich neer te vlijen in de zetel bij “sportweekend”. Pa,
ma en kinderen allemaal content, vroeg in bed want
morgen is het (althans voor de meesten) weer
werkendag.

Wissels bij de organisatie
10 jaar is ook een mooie gelegenheid om in schoonheid
de volgende 10 jaar over te laten aan een nieuwe
generatie die zich met plezier bovenstaand
gedachtengoed toeëigend. Als zoals nu voorzien de
opvolging verzekerd is, kunnen we met plezier
terugblikken op die honderden speciale momenten van
klein geluk. Van Diamonds in de regen, van Domino in
de lucht, van de glitter van Hugh Kanza tot en met de
vintage van Radio Tennessee en het gebrul van Rik de
Leeuw. Eigenlijk zijn we erin geslaagd zelden in
herhaling te vallen, ook al omdat we logistiek in de
afgelopen jaren wel het één en ander meegemaakt
hebben. En er is dankbaarheid ten aanzien van onze
sponsors want zonder financiële steun geen klank, en
ook van al die (soms al te ijverige) helpers on the spot
die er helemaal voor gingen en bij wie we wellicht de
rest van ons bestaan terecht in het krijt staan. En we
vergeten natuurlijk ook ons gemeentebestuur niet en al
die bedienden en arbeiders die ons bijstonden de
afgelopen jaren. Maar na elke MuMoZa is er de
spanning of er - als alle rekeningen betaald zijn - nog
iets zou over schieten. Het is en blijft balanceren op een

dunne koord. We kunnen dit oplossen hoor, maar dan
halen we er wellicht toch een beetje de ziel eruit, en dat
is nu echt onze bedoeling niet.

Op naar de volgende 10 jaar
En dat doen we feestelijk met een mooie programmatie
waarbij Barbara Dex op dag 2 zeer zeker voor een
hoogtepunt zal zorgen. Daarna kunnen we met zijn
allen meezingen als afsluiter van de uitgave 2019. Maar
ook dag 1 zal niet onbesproken blijven. Uiteraard gaan
we onze kinderen weer verwennen, en zoals het hoort
de dorstigen laven en de hongerigen spijzen (met
speciallekes). En het goede doel (www.limmerik.be) zal
ook aanwezig zijn. Je kan ze dus ter plaatse komen
steunen. Alleen van de zon zijn we nog niet echt 100%
zeker. Live muziek in Groot Zandhoven is mode (heeft
trouwens een eigen FB-pagina). De gemeente doet ook
flink een duit in het zakje met aanraders als Jazza (in de
winter) en Kneuterrock in Pulle en de tettenkotconcerten
in Massenhoven en, naar we vernomen hebben, nu ook
in Viersel. Wij juichen dit alleen maar toe. Er gaat niets
boven vol bewondering te kijken naar artiesten op een
podium die met muziek en zang onze emoties weten te
beroeren. Eerlijk? We zijn er een beetje jaloers op!

We staan doorgaans kritisch tegenover sociale media, maar dit keer maken we
graag een uitzondering. Als we de commentaren op Facebook mogen geloven scoort
MuMoZa op sfeer en gezelligheid bijzonder goed en dat doet ons veel plezier.

GENIET VAN JE VRIJE TIJD
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De column van Willy
75 jaar sociale zekerheid
Jubileum of palliatief stadium?

Enerzijds wordt door de overheden en het bedrijfsleven de zwarte economie
oogluikend gedoogd. Die zwarte economie is goed voor 61 miljard euro per jaar.
Deze vorm van economische fraude wordt “pro forma” bestreden. Nochtans is
16,1% van het Bruto Nationaal Product niet niets.
Tegelijkertijd gaat er vanuit diezelfde hoek van liberaal getinte partijen en
bepaalde werkgevers, geen gelegenheid voorbij om de Sociale Zekerheid te
ondermijnen of uit te hollen.
Chris Serroyen, hoofd studiedienst ACV en Marc Leemans, voorzitter ACV,
trekken aan de alarmbel. Zij waarschuwen voor het hellend vlak van de
loonoptimalisatie, die de financiering van de sociale zekerheid in gedrang
brengt. In de afgelopen regeerperiode versnelde het subtiele sloopwerk. Steeds
meer werknemers ontvangen een deel van hun loon in voordelen, die niet
belastbaar zijn of niet onderworpen aan sociale bijdragen. Meer zelfs, sommige
voordelen zijn deels fiscaal aftrekbaar.
Het zo noodzakelijke structureel evenwicht van zowel de sociale zekerheid, als
van de begroting wordt zo geblokkeerd.
Iedereen schreeuwt om een volwaardig netto-pensioen (minstens 1.500 €),
kwaliteitsvolle zorg voor senioren en mensen met een beperking, voldoende
sociale woningen, degelijk onderwijs voor iedereen.

Economische en financiële lobby’s kregen lastenverlagingen om zo het pad te
effenen voor amputaties in de sociale zekerheid. Hierdoor worden de

noodzakelijke verbeteringen bevroren wegens gebrek aan de nodige
overheidsmiddelen.
Nochtans hebben alle sociale partners, ook de werkgevers, aangedrongen op dat
evenwicht.
Een echt pijnpunt is het afhaken nu van de werkgevers. Wat na de oorlog samen
werd opgebouwd, wordt nu door hen totaal verguisd. Hierbij zijn die kringen er
niet vies van de werknemers en de gerechtigden op sociale uitkeringen tegen
elkaar op te zetten.
Koken kost geld. Voor de klimaataanpak heeft men begrepen dat dit geld zal
kosten. Maar als het concreet wordt, doet iedereen of zijn neus bloedt. Men gaat
akkoord met de aanpak, maar zelf ervoor bijdragen dat liefst niet.
Voor de sociale zekerheid is het net hetzelfde. Men moet het geld halen waar
het zit. Maar liefst niet bij mij. Uiteraard mag men verwachten dat de grote
vermogens en de hoge inkomens meer solidariteit betonen. Maar tegelijkertijd is
de sociale zekerheid opgebouwd op het bloed, zweet en tranen van de
werknemers, uit solidariteit met hun collega’s die op pensioen gaan, of die
getroffen worden door ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte of die
hun job verliezen.
Kunnen we daar uit geraken? Ja, mits correcte bijdragen op alle vormen van
verloning en mits correcte fiscaliteit op alle vormen van inkomen.

willy.van.asbroeck@skynet.be

Tettenkotconcerten Massenhoven

of hoe een poging tot “leven brengen in de brouwerij”
een jaarlijkse traditie werd.

Iets doen aan het “tettenkot”, dat moest toch mogelijk zijn. Het “tettenkot”
is de naam voor een houten prieel dat gebouwd werd rond de opvolger
van den “tettenboom”. Een monumentale wilde kastanjelaar die, met een
omtrek van meer van acht meter, jarenlang het uitzicht van het kerkplein
bepaalde. Na het afsterven van deze boom plantte de gemeente een nieuw
exemplaar op dezelfde plaats.
Lies Van Rooy opende, solo, op sublieme wijze het gebeuren, gevolgd door
de Zandhovense Harmonie en Karel Smets, onze dorpenale troubadour. Het
was meteen raak, de mensen kwamen luisteren, dronken een pintje,
babbelden met elkaar en maakten afspraken om talrijker naar dit gratis
evenement te komen, met of zonder stoeltje.

Dit jaar zal op de woensdagavonden van augustus van 20u tot 22u de
tiende editie plaatsvinden. Het, intussen stevig gegroeide, festivalletje vindt
erkenning in en buiten de dorpen van onze gemeente. De lijst van groepen
die graag eens zouden optreden of graag nog eens zouden terugkomen, is
zo lang dat we makkelijk nog tien jaar verder kunnen.

En de oorspronkelijke bedoeling om de Massenhovenaren dichter bij elkaar
te brengen, werd overtroffen. Elk jaar zien we ook uitgeweken
dorpsgenoten komen genieten van de muziek, het drankje en het
schokeffect van “lang niet meer gezien – hoe ist?”.

De groep “Kerst in de straat” en de Kermisplanners vervolmaakten het
geheel zodat er in Massenhoven terug een cultuur van feesten en genieten
heerst. Het oorspronkelijk idee verwortelt nu tot een historisch iets waar
mensen elkaar eens stressloos en glimlachend ontmoeten met
onderhoudende muziek op de achtergrond. Telkens als Karel Smets de
afsluitende avond afrondt horen we weer, “ten nuiste jaar toch terug
zeker”, wat een voldoening voor de gangmakers betekent.

Begin 2009 rijpte, bij enkele vliegenstovers (scheldnaam voor Massenhovenaren) het idee om eens iets te proberen om
de vorderende slaapgemeente te doen ontwaken. Het schepencollege keurde dit goed en steunt het initiatief, financieel
en materieel. We besloten samen om enkele optredens te organiseren, gratis inkom en den tap was voor de chiro, als
spaarpotje voor hun nieuw lokaal.
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De waterbus
Hé, varen jullie mee?
Jullie zullen het vast en zeker ook meerdere keren per
week meemaken.
Lap, weer file!
Ik, Odile Sterkens, sta ook elke morgen stil, zelfs in
mijn eigen straat. Soms wel 30 minuten!
Ik werk in Antwerpen aan de voet van het Sportpaleis
en het is niet alleen ‘s morgens, maar ook ‘s avonds
een rally-zoektocht om op het werk te geraken en
terug thuis. Ik voorzie nu 1 uur 45 minuten om op het
werk te geraken en ik moet elke maand meer tijd
voorzien.
De E313 en E34 zijn al van ‘s morgens 6 uur vol
geslibd. Via secundaire wegen dan maar… Van Viersel
naar Broechem, Oelegem, Wijnegem en tenslotte
Deurne.
In elk dorp sta je wel ergens 10 minuten stil en de
fietsers slingeren tussen de stilstaande auto’s door.
Rij dan toch met de fiets, hoor ik vaak zeggen. Ja,
maar……
Via secundaire wegen kom ik toch 3 moordstroken
tegen die ik niet kan vermijden. En langs het jaagpad
rij ik enkel tijdens de zomeruren wegens te donker en
te eng tijdens de wintermaanden.
Bij regenweer en felle wind is het ook niet tof om met
een ontploft kapsel voor de klas te staan.
Toen ze in januari bekend maakten dat we ook nog
eens zouden moeten betalen om te parkeren, was
voor mij de maat vol.
Gelukkig kwam het heugelijke nieuws dat het traject
van De Waterbus tot de sluis van Wijnegem werd
uitgebreid.
“Joepie, die Waterbus daar droom ik ook van”, zette ik
op facebook. Binnen één dag 800 likes!
Het Albertkanaal stroomt door ons dorp en is de
enige weg waar nooit file is.
Oei, dat leeft wel bij de mensen, dacht ik. Daar ga ik
werk van maken.
Tot zover de historie van de petitie, Hé, varen jullie
mee?

Ondertussen worden de petitiebrieven massaal
binnen gebracht en staat de teller al op 1200!
Onze Burgemeester Luc Van Hove en Schepen Joris
Geens hebben mij reeds uitgenodigd voor een
gesprek om het dossier te bekijken.
Zij nemen het verder op, samen met de
burgemeesters van de dorpen van het voorgestelde
traject.
Vertrek vanuit Olen met haltes in Herentals,
Grobbendonk, Viersel, Massenhoven, Oelegem en
tenslotte Wijnegem(sluis).
De Waterbus zal heen en weer varen en elke halte om
de 30 minuten bezoeken.

Doelstellingen:
-minder auto’s op de weg
-gespreide mobiliteit
-waterbus die 25km per uur vaart
-elektrische waterbus in de toekomst
-alternatief naar Antwerpen op de enige weg waar
geen file is
Voordelen:
-fiets mag gratis mee
-mogelijkheid om verder te werken dankzij wifi
-connecties (nog te bekijken)
-kosten in te brengen bij werkgever woon-
werkverkeer
-geen file
-droog en windvrij tot Wijnegem
-stressloos naar Antwerpen (vooral dit is
onbetaalbaar)

Wat wij nu nog nodig hebben, zijn gebruikers.
Als wij kunnen aantonen dat De Waterbus goed
gebruikt gaat worden, kan dit wel eens
een vaste waarde worden.
Maar eerst iedereen warm krijgen om de petitie te

tekenen, geld vinden en de rederij overtuigen.
Dus nog wel wat watertjes te doorzwemmen.
Stel je eens voor dat we gezellig in de waterbus alle
files voorbij varen, geen parkeertickets moeten
betalen of aan rekeningrijden moeten denken. We
kunnen naar Wijnegem Shoppingcenter gaan met De
Waterbus of genieten van de natuur terwijl we naar
Antwerpen varen. Heerlijk en zo eenvoudig.

Vul a.u.b. de petitie in en breng deze binnen in het
gemeentehuis van Zandhoven.
Geen blad? Geen probleem. Het ligt klaar in het
Gemeentehuis of u kan het vinden in het
gemeenteblad (Zandhoven) van mei.
Alvast bedankt voor jullie steun.

Odile Sterkens
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Colofon

Voor info over beweging.net Groot-Zandhoven kan je terecht bij Paula Henderickx, De Linden 59,
2240 Zandhoven

Zonnewind en Z.O.N. samen aan de ontbijttafel

Zonnewind was donderdagmorgen 16
mei te gast op het eerste
netwerkontbijt van het Zandhovens
Ondernemers Netwerk.
De ochtendstond had letterlijk en
figuurlijk goud in de mond voor heel
wal lokale ondernemers.

De innerlijke mens kon zich te goed
doen aan een heerlijk ontbijtbuffet,
waarna Zonnewind met woord en
beeld uitleg gaf waar onze
burgercoöperatie voor staat, hoe we
te werk gaan en wat we voor de lokale
ondernemingen kunnen betekenen.
Door uitwisseling van ideeën en onze
gemeenschappelijke drive kunnen we
elkaar alleen maar versterken en niet
alleen de noodzakelijke meerwaarde
voor het milieu maar ook een win-win
voor elkaar realiseren.

Naast vragen kregen we tal van
interessante tips. We legden heel wat
contacten waardoor we hopen
Zandhoven en omstreken een stuk
CO2-neutraler te kunnen maken. Zo
zorgen we samen voor welvaart en
welzijn in een gezonde, groene
omgeving waar het fijn om wonen en
werken is.

Dank aan alle aanwezigen en aan
Z.O.N. voor het geslaagd en gezellig
initiatief!
Wie graag meer uitleg wenst, kan
altijd contact opnemen via
www.zonnewind.org/contact/

Informatie over hoe je als particulier
of bedrijf door het kopen van één of
meerdere aandelen een steentje kunt
bijdragen en vennoot worden van
Zonnewind, lees je op
www.zonnewind.org/vennoot-worden/

Muziek in de Bautersemdreef
Op zondag 23 juni 2019 om 19 uur zal de Barmharttuin in samenwerking met Musical on
stage jullie een uurtje muziek aanbieden.
De straat wordt niet afgesloten.
Je kan blijven fietsen en wandelen in de straat terwijl de muziekklanken in het rond
dwarrelen.
Wil je genieten van een uurtje gezelligheid en ontspanning, breng dan je zitje mee naar de
Barmharttuin om midzomernacht te vieren met heerlijke a capella muziek!
Iedereen is welkom!

zomert ...

Pasar Zandhoven organiseert een
avondwandeling in het natuurgebied van
Krabbelshof.
Gidsen van Regionale Landschappen leiden ons
door het prachtige stiltegebied, mooi domein
met bossen, weilanden en een mooie dubbele
toegangsdreef. De uitgestrektheid, de relatieve
ongeschondenheid en de variatie in opbouw en
structuur dragen bij tot de esthetische waarde
van dit landschap.

Praktisch

woensdag 7 augustus 2019 - 18.45 uur
Oude Parochiezaal, Dorpstraat 42, Pulle
Na de wandeling kan er nog nagepraat worden
tussen pot en pint.
Duur wandeling: 2uur.
Wandelschoenen voorzien!
Waar vindt de activiteit plaats?
Provincie Antwerpen
Lokaal of vertrekplaats
Zomeravondwandeling Pasar Zandhoven
Dorpstraat 42 - 2243 Pulle
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