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en verder

Oud-burgemeester
Luce Aerts-Lietaer overleden

De eerste en enige vrouwelijke burgemeester van Edegem

In volle hoogzomer overleed oud-burgemeester
Luce Aerts-Lietaer op 96-jarige leeftijd. De
begrafenis vond plaats in intieme kring.

Toen Luce in 1970 actief werd in de Edegemse
politiek, was zij al jaren een zeer geëngageerd lid van
de toenmalige KAV. Gesteund door het ACW kreeg zij
de derde plaats op de CVP-lijst. In het homogene
CVP-gemeentebestuur werd zij schepen, en zij bleef
dit tot zij bijna twintig jaar later de eerste, en tot nu
toe, enige vrouwelijke burgemeester van Edegem
werd. Zij nam in 1989 het roer over van Jan van den
Kerkhof. Haar partijgenoot en opvolger Koen Snyders
herinnert zich haar als een intelligente sterke dame:
‘Het was in 1970 dat Luce de stap zette naar de
lokale politiek. In oktober van dat jaar stond zij bij de
gemeenteraadsverkiezingen op de derde plaats van
de CVP-lijst, na Leo Tindemans en Jan van den
Kerkhof. Zij werd met verve verkozen en als
geëngageerde vrouw, al vele jaren actief in de KAV
(Femma), stond zij in Edegem symbool voor de
politieke emancipatie van de vrouw en stimuleerde zij
vrouwen om deel te nemen aan het bestuur van de
gemeente.

Zij werd onmiddellijk schepen en verantwoordelijk
voor drie beleidsdomeinen die zij heel haar politieke
carrière zou blijven behartigen: sociale zaken, gezin
en onderwijs.

Als schepen van sociale zaken stond ze in 1976 mee
aan de wieg van het OCMW van Edegem. Ze was zeer
bekommerd om mensen en daarom was de uitbouw
van de sociale dienstverlening, het vormgeven aan de
ouderzorg en de vernieuwing van het rustoord
Immaculata één van haar prioriteiten. Zij besefte toen
reeds dat wonen heel duur was en voor velen niet
vanzelfsprekend en zette haar schouders onder de
uitbouw van de sociale huisvesting. Samen met de
maatschappij De Ideale Woning werden nieuwe
projecten gerealiseerd zoals “De Wieken”.

Voor alle Edegemnaren was zij zeer toegankelijk en
op haar spreekuur kon je steeds terecht met
problemen en zorgen. Zij kon écht naar de mensen
luisteren, hen raad geven en probeerde steeds
oplossingen te vinden.
Luce begreep ook zeer goed dat de verandering van
de rol van de vrouw in de samenleving en het feit dat
meer en meer jonge vrouwen uit gingen werken
gevolgen had op de behoeften van jonge gezinnen.
Terwijl sommigen de vrouw nog steeds “aan de
haard” zagen, startte zij – tegen alle kritiek in - met
de dienst “onthaalmoeders”, die stapsgewijze
uitgroeide tot wat vandaag de brede kinderopvang is
met onthaalgezinnen, kinderdagverblijven en een
voor- en naschoolse opvang.

Ook onderwijs was voor haar een belangrijk
aandachtspunt. Zij ging resoluut voor de vernieuwing
en uitbouw van de gemeenteschool Andreas
Vesalius. Gedurende vele jaren zou zij de toeverlaat
zijn van schooldirecteur Jan Coninx, die samen met
haar van de gemeenteschool een succes maakte.
Maar zij startte ook met de muziekschool die
uitgroeide tot de huidige Gemeentelijke academie
voor Muziek en Woord, en met het taalonderwijs, dat
jarenlang heel veel succes kende.

Als schepen van onderwijs was zij ook zeer begaan
met de verkeersveiligheid van de schoolgaande
jeugd. Zij was fervent promotor van de gemachtigde
opzichters, die in Edegem al vele decennia mee
instaan voor een veilige weg naar school.

Haar echtgenoot Mark Aerts was een zeer goed
aquarellist en inspireerde haar ongetwijfeld op vlak
van kunst en cultuur. Zo kon je hen beiden steeds
ontmoeten op de vernissages van Huis Hellemans en
nog beter waren de exclusieve rondleidingen met de
kunstenaars. Het waren ook de hoogdagen van de
vele bals die door de verenigingen werden
georganiseerd en waren daar samen graag geziene
eregasten. Samen met Mark, die oorlogsinvalide was,
was zij actief binnen verschillende vaderlandslievende
verenigingen. Zij was een oprechte aanhanger van
de dynastie en meermaals te gast op het
Koningshuis.

In de zomer van 1982 overtuigde zij mij om, op mijn
beurt, in de politiek te gaan. Zes jaar later werd zij
onze lijsttrekker en nadien onze nieuwe
burgemeester. Toen zij op 1 januari 1989, als eerste
vrouw in de geschiedenis van Edegem, burgemeester
werd, was de cirkel in zekere zin rond. Zij was
terecht fier over datgene wat zij had uitgebouwd en
in 1992 – ze was toen net 69 jaar geworden - mocht
ik haar burgemeesterssjerp overnemen.

Met grote dankbaarheid kijk ik samen met CD&V
Edegem en Beweging.Edegem terug op datgene wat
Luce Aerts-Lietaer voor Edegem heeft betekend: een
zelfbewuste vrouw die haar weg ging, een warm hart
had voor de mensen en vele dingen in beweging
zette die blijven doorwerken tot op vandaag’.
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EDEGEM

Levenskracht voor chronisch zieken en mantelzorgers

Vroeger waren we gekend onder de naam 'Ziekenzorg', maar sinds enkele jaren werken we onder 'Samana', verbonden aan CM. ‘Samana’ is in elke
Edegemse parochie actief.

Wij richten ons op inwoners van onze parochie met een chronische ziekte of een beperking. Wij zorgen dat onze leden, indien gewenst, regelmatig een bezoekje
krijgen, wij bezorgen hen het tweemaandelijks ledenblad, wij organiseren geregeld activiteiten.
Samana is ‘samen doen’ en staat voor de kracht van mensen, en daar willen we van vertrekken met een chronische zieke en een mantelzorger zelf.

Ook ‘samen’ is belangrijk , vandaar dat het verweven zit in de naam, door dingen samen te doen en mensen te verenigen, versterken we mensen, de weerbaarheid
wordt verhoogd en de belangen verdedigd.

De kracht van vele mensen samen maakt dat we een positief verschil kunnen maken.
Chronisch ziek worden haalt je leven overhoop. Niet meer kunnen werken heeft zware gevolgen, zowel op emotioneel als op financieel vlak. Want een chronische
ziekte vraagt ook veel van jouw lichaam en geest. Ze slokt energie en aandacht op. Maar het hoeft niet het einde van de wereld te zijn. Dat bevestigen de duizenden
mensen die met vallen en opstaan
geleerd hebben om vanuit herwonnen kracht een kwaliteitsvol leven uit te bouwen.
Samana wil mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers hun eigen kracht laten
ontdekken. Dit is de missie van de vereniging. Samana moet je immers zien als samentrekking van SAMEN en MANA, waar MANA staat voor LEVENSKRACHT.

We zijn ervan overtuigd dat we ook voor jou iets kunnen betekenen!
Daarom luisteren we heel graag naar jou om te ontdekken wat jouw noden en behoeften zijn. Wat zou jou kunnen helpen om meer kwaliteit uit jouw leven te halen?
Welke obstakels dienen hiervoor te worden weggewerkt? Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen.

CONTACT

Verantwoordelijke parochie H.Familie
Piet De Reys
Parklaan 145
tel. 03 288 59 36
j-p.de.reys@skynet.be

Verantwoordelijke parochie O.L.Vrouw-van-Lourdes
Greet Marivoet
Patronaatstraat 75
tel. 03 457 99 29
greet.marivoet@telenet.be

Verantwoordelijke parochie Sint-Jozef
André Helderweirt
Pieter van Maldereplein 4
tel. 03 449 00 33
helderweirt@hotmail.com
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De Warme Buurt
Eén op één-contacten met zieke en eenzame mensen

In Edegem zetten héél veel mensen zich in voor een
meer leefbare buurt, zeg maar een ‘warme buurt’. Vaak
is dit vrijwilligerswerk. Ook Samana en de gemeente
Edegem staan niet aan de zijlijn.

Samen organiseren zij sinds kort
het bezoek van vrijwilligers aan
langdurig zieke en eenzame
mensen. Je kiest er niet voor om
eenzaam of langdurig ziek te zijn.
Maar het bepaalt wel sterk de
kwaliteit van je leven. Ook in jouw
buurt dreigt vereenzaming
omwille van ziekte. Mensen die
nog moeilijk ‘buiten’ kunnen,
verdwijnen sneller uit het zicht
van hun straat of buurt.
Vrijwilligers bezoeken langdurig
zieke en eenzame mensen.
Specifiek aan een 'warme buurt'
zijn de één op één contacten: voor
elke te bezoeken persoon is er
een vaste bezoeker. Regelmatige
bezoeken in onderlinge afspraak:
minimum één bezoek om de twee
weken.
In Edegem wordt hiervoor
samengewerkt tussen
dienstencentrum 'Den Appel',
gemeente Edegem en Samana
Antwerpen.

De Warme Buurt Edegem zoekt
vrijwilligers om langdurig zieke en
eenzame mensen te bezoeken.
Heb jij wel eens zin in een
gezellige babbel? Ben je op zoek
naar iemand om samen een koffie
te gaan drinken? Of een
wandeling te maken? Ook
wanneer je graag bezoek wil

ontvangen, kun je contact met ons
opnemen. Hoe kun je vrijwilliger
worden bij ‘de warme buurt’?
Beroepservaring of bijzondere
kennis zijn niet nodig, wel ‘het
graag doen’ en kunnen luisteren
naar de verhalen van mensen. Je
kunt je vrijmaken om minimum
één keer om de twee weken op
bezoek te gaan bij steeds dezelfde
persoon. Je wil in team
samenwerken met de coördinator
en je medevrijwilligers. Je bent
bereid om deel te nemen aan
vrijwilligersbijeenkomsten (om de
6 weken) en een initiatiecursus.

Wat mag je van ons
verwachten?
Je komt terecht in een
gemotiveerd team vrijwilligers. Je
wordt goed ondersteund, zowel
persoonlijk als in groep. Je krijgt
de kans om (gratis) deel te nemen
aan verschillende vormingen. Je
bent goed verzekerd (burgerlijke
aansprakelijkheid, lichamelijke
ongevallen en rechtsbijstand).
Reële onkosten worden vergoed.

Meer weten?
Martine Schelstraete
(contactpersoon voor Edegem)
tel. 0494 63 73 16 (na 18 uur)
hbbijtje@gmail.com

Levensloop Edegem

Bijdragen aan de strijd tegen kanker
Voor het zesde jaar op rij organiseert Stichting tegen
Kanker en het lokaal comité, Levensloop Edegem. Op
zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2019 zal het Fort V
van Edegem weer worden omgetoverd tot een
geweldige loop- en wandelomgeving voor iedereen die
zijn steentje wil bijdragen aan het onderzoek naar
kanker, en mensen met kanker een hart onder de
riem willen steken.

Tijdens Levensloop Edegem wordt er 24 uur gelopen
en/of gewandeld in verschillende teams en worden de
vechters, zij die kanker hebben gehad of er nog tegen
vechten, in de watten gelegd, want kanker is een
ziekte die nooit slaapt.
Sommigen worden dagelijks geconfronteerd met de
harde realiteit van deze ziekte, terwijl anderen er nog
nooit mee in contact kwamen. Levensloop Edegem is
een evenement voor iedereen.

Is een team te moeilijk en wil je toch mee lopen of
wandelen, kan je je inschrijven bij het team ‘De Losse
Flodders’. Vind je niet genoeg tijd dan is Levensloop
Edegem 2019 ook zeker een kort bezoekje waard.
Want alle teams verkopen wel iets leuks of lekkers en
elke cent gaat integraal naar Stichting Tegen Kanker.

Twijfel zeker niet om je in te schrijven via
www.levensloop.be/edegem. Iedereen is welkom om
mee te lopen of te wandelen, anderen te helpen, in de
watten gelegd te worden als vechter en er samen
met ons een onvergetelijke 6e editie van te maken!
Voor meer info kan je ook terecht op onze
Facebookpagina: www.facebook.com/
levensloopedegem of mailen naar
levensloopedegem@hotmail.com.
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Voor info over beweging.net Edegem kan je terecht bij Jan Duden, Boniverlei 148/2, 2650 Edegem.
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Genieten van je
vrije tijd!
Vrijetijdsorganisatie ‘Pasar’ geeft je inspiratie
om nog meer te genieten van je vrije tijd.
Wandelen, fietsen, samen kamperen, steden
bezoeken of culturele uitstapjes doen:
iedereen vindt zijn gading in het aanbod van
‘Pasar’ en iedereen is welkom. De vereniging
telt 28.000 leden en is actief met zo’n 290
afdelingen in Vlaanderen. Pasar is ook een
boeiend reismagazine, boordevol inspiratie
voor interessante uitstapjes en vakanties – in
eigen land én verder weg.

Pasar wil de hedendaagse omgang met tijd hoger op de maatschappelijke agenda brengen. Als vrijetijdsorganisatie richt ‘Pasar’ zich in het bijzonder op de
'netto vrije tijd' - de tijd die overblijft nadat aan alle verplichtingen is voldaan, en die mensen nodig hebben om zichzelf te ontplooien, op ideeën te komen en
engagement op te nemen in de samenleving. Pasar zal de komende jaren initiatieven nemen om het belang van vrije tijd en de invulling ervan onder de
aandacht te brengen.

Wandelen, fietsen, cultuur, ... ‘Pasar Edegem’ organiseert het hele jaar door activiteiten voor ieders interesse. Onze medewerkers staan klaar om je gekende of
verborgen pareltjes in de regio (opnieuw) te helpen ontdekken.

Wat is voorbij?
Wandelen met De Appel op het Terlindenpad, in Antwerpen rond het MAS met gids, het Lammekenspad in Lier, de Wechelse schilders in Wechelderzande,
fietsen naar Noeveren en langs de Gruunrant, Eifelwandelweekend in Mettendorf, toneel bij Streven en bij d’UZAren, bezoek aan de plantentuin in Meise en
aan het Afrikamuseum.

Wat komt er nog?
Wandelen met den Appel in het Broekbos en op het Borsbekepad, wandeling in de Kesselse Heide, fietsen in he Waasland en ambachten bezoeken, fietsen
langs Dender en Schelde, bezoek aan het van Celstinstituut

Meer info

www.pasar.be/edegem

Contactpersoon is Jef Leyssens

tel. 03 457 14 48

jef.leyssens@telenet.be

Zwart op wit | september 2019


