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Kringwinkel De Cirkel
in Zandhoven bestaat vijf jaar

en verder

Kringwinkel De Cirkel is gepassioneerd door kansen
geven.
Kansen geven aan herbruikbare huisraad, meubelen,
kleding en elektro om een nieuw leven te leiden staat
centraal in het concept. De voorbije jaar brachten
inwoners van Zandhoven en al haar deelgemeenten
samen 1.344.000 kg goederen aan. Onze medewerkers
openden 60.000 keer hun poort (45 keer per dag).
Telkens maakten ze een inspectie op herbruikbaarheid,
zorgden ze voor een degelijke sortering en een
grondige reiniging van de huisraad. Iets minder dan
200.000 keer rekenden klanten hun koopwaar af aan
onze kassa (125 klanten per dag), waardoor we 705.000
kg direct en volledig voor hergebruik bestemden. Vaak
gaan klanten buiten met enkel een stuk huisraad van 50
cent of 2 euro en een hoop kuierend en zoekend
winkelplezier. Het zijn al deze kleine aankopen die
samen het verschil maken.

Maar ook kansen geven aan medewerkers is
fundamenteel aan de kringwinkel. In de sociale
economie maken wij ruimte voor reguliere
tewerkstelling, maar vooral ook aan
doelgroepmedewerkers. Deze medewerkers konden
moeilijk terecht op de gewone arbeidsmarkt en krijgen
voor ons de nodige ondersteuning om hun talenten

verder te ontplooien. Ook mensen uit arbeidszorg, art.
60- tewerkstellingsprojecten en werkgestraften vinden
bij ons een plaats. Vandaag bieden we hierdoor in
Zandhoven rechtstreeks 7 mensen een arbeidsplaats.
Daarenboven hebben we centraal ons logistiek en
technisch team met enkele mensen versterkt om de
dienstverlening in Zandhoven te garanderen. Deze
mensen kansen geven is voor ons van essentieel belang.
In de toekomst zullen we daarbij nog nauwgezetter
opvolgen of een doorstroming naar reguliere
tewerkstelling mogelijk is. Zodat we opnieuw andere
mensen kunnen oppikken om nieuwe kansen te bieden.
Zo werkt elke klant mee aan onze dubbele doelstelling:
hergebruik van goederen en kansen voor tewerkstelling.
Het is daarom niet meer dan gepast dat we vandaag
elke klant figuurlijk in de bloemetjes willen zetten. En
onze 250.000ste klant verdient dat bloemetje letterlijk.
Blijf komen. Welkom!

Zaterdag 19 oktober is dag van de kringwinkel
Onze kringwinkel is alle dagen open van 9.30 tot 17.30
uur (zaterdag tot 17 uur). Met de dag van de
kringwinkel komen we elk jaar verrassend uit de hoek.
Klanten extra in de bloemetjes zetten, een bijzonder
aanbod, een gezellige sfeer. Welkom!

Op zaterdag 15 juni 2019 vierde Kringwinkel De Cirkel in Zandhoven haar vijfde

verjaardag aan de Liersebaan 133. Schepenen Mieke Maes (voorzitter bijzonder comité

van de sociale dienst) en Steven Van Staeyen (oa omgeving) tekenden alvast present

en zetten namens De Kringwinkel de 250.000ste klant in de bloemetjes. Kringwinkel De

Cirkel in Zandhoven is een onderdeel van VZW De Enter, erkend maatwerkbedrijf. Ook

in Brecht, Wuustwezel en Malle zijn vestigingsplaatsen van onze organisatie.

250.000ste klant wordt in
de bloemetjes gezet

Driemaandelijks tijdschrift van beweging.net, een netwerk van sociale en christelijke
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De column van Willy
BIJVERDIENSTE GEZOCHT

Bij onderzoek door de FOD (ministerie Financiën) werd vastgesteld dat een
aantal rijke Belgen, die officieel hun domicilie in Monaco hebben, in
werkelijkheid in België wonen. Zij schakelen speciale bedrijfjes in en betalen deze
om in hun gehuurd schamel appartementje (amper 32 vierkante meter) 2x per
week het bad te laten vollopen en de verwarming vollen bak te zetten. Zo lijkt
het alsof ze er effectief ook wonen en kunnen ze de Belgische belasting
vermijden en genieten van het zeer gunstig Monegaskisch belastingtarief. De
FOD kon zo 100 miljoen € belastinggeld recupereren.

Dit is slechts één van de vele voorbeelden van creatieve vormen van
belastingfraude.

Overheidstekort is niet gelijk aan overheidsschuld.

Indien men de jaarlijkse fraude, geschat tussen 30 en 40 miljard euro, zou
kunnen uitschakelen en alsnog die bedragen zou incasseren, zou het
gecumuleerd overheidstekort van 419 miljard euro (2017) op halflange termijn
weggewerkt kunnen worden en zou er zelfs een overheidsoverschot ontstaan.

Hiermee zou de overheid bijvoorbeeld de pensioenen kunnen verhogen, de
wachtlijsten in de zorgsector wegwerken, onderwijs voor iedereen betaalbaar
maken, de noodzakelijke klimaatmaatregelen nemen, de armoede drastisch
aanpakken enz…

Uit een onderzoek van Trends blijkt dat de Belgische gemeenten veel fiscale
vrijheid hebben. Bij een overheidsoverschot zouden gemeenten ook meer
financiële middelen kunnen ontvangen uit het gemeentefonds.

Op dat ogenblik zouden er gelden vrijkomen om bvb de gemeentelijke
opcentiemen op de personenbelasting voor alle inwoners (nu 7% in Zandhoven)
te kunnen verminderen. En waarom niet voor de gepensioneerden helemaal
afschaffen?
Dromen zijn toegelaten toch… zeker als het geen nachtmerries zijn. Maar… wie
zal op alle verantwoordelijke beleidsniveaus de politieke moed hebben om kom
af te maken met de onrechtvaardige misbruiken in elke sector van onze
maatschappij en niet enkel bij de gemakkelijke en doorzichtbare dossiers.

Misbruiken aanpakken zeer zeker, maar dan alle misbruiken.

willy.van.asbroeck@skynet.be

Eerste hulp bij psychische
en sociale problemen

2x per week: bad vol, verwarming vollen bak

In een maatschappij waarin presteren en erbij horen steeds

belangrijker worden, is het niet evident om het hoofd boven

water te houden. We wonen in een land met één van de

hoogste zelfmoordcijfers van Europa. Burn-out en depressie zijn

de ziekten van deze tijd. Vaak zien we mensen die psychisch in

de knoop zitten. De nood naar psychische hulpverlening was

nooit zo groot.

Er is al veel hulpverlening, maar wat als de drempel naar afspraken
maken en/of nakomen te groot is? Wat als het financieel niet haalbaar
is om de psychologische hulpverlening te betalen ? Wat als de
wachtlijst te lang is en de noodkreet groot ?
Dan is er Kruispunt Voorkempen. Een samenwerkingsverband tussen
CAW Antwerpen, Kadodder, OC Clara Fey, PC Bethanië en een aantal
gemeenten uit de Kempen. Ook Zandhoven participeert in dit initiatief.
Je kan hier terecht voor 1 of meerdere gesprekken met erkende
hulpverleners. Deze gesprekken zijn gratis en volledig vrijblijvend.

Kruispunt Voorkempen bevindt zich in Schilde en is geopend dinsdag
van 17u30 tot 19u30 en donderdag van 13u tot 15u. Kruispunt biedt
hulp bij een brede waaier van gezondheids- en welzijnsvragen. Ze
bieden screening, vraagverduidelijking, een kortdurend hulptraject en
een gepaste verwijzing indien langdurige of specialistische zorg nodig
is. Je hoeft vooraf geen afspraak te maken. Alle inwoners vanaf 16 jaar
uit de regio Malle, Zoersel, Zandhoven, Brecht en Schilde kunnen hier
terecht.

Kruispunt vult hiermee een leegte op. Door het engagement van de
betrokken zorgorganisaties wordt op een goedkope manier en met
een eenvoudig maar sterk organisatieconcept een
eerstelijnszorgaanbod gerealiseerd. Zo draagt Kruispunt bij tot de
preventie van suïcide en biedt mogelijkheden tot vroegdetectie en
interventie.
Wij zijn dan ook heel trots dat gemeente Zandhoven hieraan kan
deelnemen.

Mieke Maes
Schepen

Contact
Kruispunt Voorkempen

Turnhoutsebaan 202

2970 Schilde

voorkempen@kruispunten.be

tel. 03 328 20 64
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Energiecafé 6:
Een Zonnewind-expertenpanel beantwoordt al jouw vragen over zonnepanelen

Na de inhuldiging van de zonnepanelen op Sportcomplex Het Veld trekt
energiecoöperatie Zonnewind voor een zesde Energiecafé opnieuw
naar een locatie waar een PV-installatie door middel van
burgerparticipatie succesvol werd geïnstalleerd.

Zaterdag 12 oktober 2019 om 14 uur is iedereen dan ook van harte
welkom in de lokalen van hout- en keukenbedrijf De Schutter cvba,
Melkerijweg 6 Zandhoven.

Veel mensen zitten nog met allerhande vragen over de installatie,
voordelen en mogelijkheden van zonnepanelen. Daarom zal een
Zonnewind expertenpanel ruim de tijd nemen voor info, vragen en
antwoorden in verband met PV-installaties. Vragen kunnen op voorhand
ingediend worden via info@zonnewind.org
Zonnewind geeft ook toelichting bij de realisatie van deze gloednieuwe
installatie en overloopt de toekomstige plannen voor energiebesparing
en opwekking van hernieuwbare stroom.
Redenen genoeg om langs te komen!

www.zonnewind.org/

Colombia
Solidariteit

Tijdens de zomer van 2018 trokken 32 geëngageerde
jongeren van in en rondom Zandhoven naar Villarica in
Colombia, het geboortedorp van pastoor Alvi. De groep
heeft daar gewerkt aan 3 projecten; een bouw-, school-
en jeugdproject.

Na deze meer dan geslaagde reis stelt het bestuur van
de vzw opnieuw een project voor. Deze keer één project
waarin vooral de culturele uitwisseling centraal staat.
Wel zouden er opnieuw verschillende takken zijn. Zo
willen we weer werken aan de uitbouw van een
jeugdbeweging en zou er via het aanleren van zelfstudie
opnieuw worden bijgedragen aan de kennis van het
Engels. Vanuit Villarica kwam de vraag voor
sportgelegenheid in het dorp, hiervoor willen we ook
mee zorgen. De focus ligt echter vooral op een
geïntegreerd project waarin we leren van elkaar en
elkaars cultuur. Daarom hebben verschillende scholen
reeds toegezegd om ons project in de school in Alto
Belgica (een gehucht van Villarica), te steunen.

Chiro
Zandhoven

Nathan op kamp in Lommel(stein)
Eind juli ging Nathan voor de 2de keer mee
op kamp met Chiro ‘t Reigersnest uit
Zandhoven. Daar keek hij al lang naar uit.
Hij laat jullie graag even meegenieten met zijn
belevenissen.

Wat was het thema op kamp?
We gingen op kamp in Lommelstein samen
met Harry Potter. Elke dag speelde de leiding
een toneeltje waarin we de avonturen van
Harry Potter konden zien.

Heb je leuke spelletjes gespeeld op kamp?
Ja, we hebben samen met de sloebers (1e-2de
leerjaar) heel veel leuke spelletjes gespeeld.
Het bosspel met de klakkebuis vond ik het
leukste. Iedereen kreeg een buis en propjes
die we zelf gemaakt hadden. Door de propjes
in de buis te stoppen en hard te blazen
konden we elkaar raken en punten verdienen.
De themadag van de sloebers was ook
geweldig. Het thema was sprookjes en ik was
verkleed als kapitein Haak van Peter Pan
(foto).

Spelen jullie ook spelletjes met de andere
groepen?
Bij onze chiro zijn we op kamp met alle
groepen samen. De jongste leden zijn 7 jaar
en de oudste 18 jaar. We hebben ook een
familiedag op kamp. Dan maken we “families”
met alle leeftijden door elkaar en spelen de
families een spel tegen elkaar. 's Avonds

spelen we dan ook nog een “nachtspel” met
de families. Dat vind ik super tof want dan
zoeken we met de zaklampen de leiding die
verstopt zit.

Kreeg je veel post op kamp?
Veel familie en vrienden stuurden een briefje
of kaartje naar mij op kamp. Ik kreeg zelfs een
postpakketje aan van mijn meter. We konden
ook “binnenpost” schrijven en ontvangen op
kamp. Zo kon ik ook briefjes sturen en krijgen
van mijn nichtje die al in een oudere groep zit.

Was het eten lekker op kamp?
Ja! Het allerlekkerste vond ik “baksaucisse”.
Dat is dik gesneden hespeworst gebakken op
de bakplaat door de super kookies!

Wil je nog iets vertellen aan de lezers?
Op kamp gaan is echt super tof! Ik ga volgend
jaar zeker en vast terug mee!
Verder wil ik graag de leiding, kookies, VB’s
(volwassen begeleiding) en iedereen die
meegewerkt heeft aan dit super kamp nog
willen bedanken!

Samengevat:

Als je’t mij vraagt CHIRO!

Nathan

De Zand-Hoop | september 2019



4

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

Warm, warmer, ...
klimaatsverandering

Het was puffen en blazen in juli en augustus. Ongeziene temperaturen. De
boeren zullen het geweten hebben, uw tuin wellicht ook.

Klimaatverandering wat is het en wat kunnen we eraan doen? Over klimaatoplossingen circuleren de
wildste verhalen. Zo hameren sommigen vooral op consuminderen. Anderen focussen uitsluitend op
technologische redmiddelen. Nog anderen beweren dat gelijk welke actie nutteloos is. En wat met
veel gestelde vragen als: is elektrisch rijden, kernenergie of houtverbranding nu goed of slecht voor
het klimaat? En hoe breng je de klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet te worden als
‘groene’?
Het boek 'Tien klimaatacties die werken' vertrekt van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek
getouwtrek krijg je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.
Pieter Boussemaere is docent geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge en is al
jaren een veelgevraagd spreker. In 2018 verscheen zijn recentste boek 'Tien klimaatacties die werken'.
Daarin vertrekt hij van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek biedt hij tien
individuele acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.

Hij schreef eerder al 'Eerste hulp bij klimaatverwarring' Waarom de opwarming van de aarde veel
meer is dan een milieuprobleem' (Davidsfonds, 2015). Daarin geeft hij een overzicht van de
klimaatomstandigheden in heden, verleden en toekomst, met als rode draad het verhaal achter de
ontdekking van het probleem, de controverse errond en de duizelingwekkende belangen waarin het
verstrikt raakte. In 2016 publiceerde hij de opmerkelijke resultaten van een enquête die peilde naar de
klimaatkennis van Vlaamse leerkrachten in opleiding.

Op 13 december spreekt Pieter in Zandhoven, in de Populier. In een actieve en geanimeerde
voorstelling spreekt hij over de klimaatverandering. Inkom is gratis. Aanvang 19.30u.

Een initiatief van de gemeente Zandhoven in samenwerking met energiecoöperatie Zonnewind cvba.

www.10klimaatacties.be
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