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Een wit konijn i.p.v. een witte kerst

en verder

Het zijn rare tijden
Niemand lijkt nog content
En als we het Facebook vragen
Is het zelfs gewend
Sommigen spinnen garen
Bij al die commentaren
Het tij lijkt niet te keren
Iedereen zoekt profijt
Bij wettelijke haat en nijd
Dat kan niet blijven duren
Beweging.net sloopt die muren
Maar steeds meer met slag en
stoot
Want we zijn haast monddood
En dat doet pijn, steeds meer pijn

Vooral in deze donkere dagen
In deze tijd met zoveel vragen
Tegen het licht van een boreling
Vecht een enkeling
Wat kunnen we nog samen doen
Om het tij te doen keren
In het schijn des Heren
En we bedoelen niet de heren van
fatsoen
Om hen is het juist niet te doen
Ge moogt meedoen
We nodigen je graag uit
Om mee te stappen in dit verhaal
Zonder glorie en zonder buit
Met meer minder geluid

Want het voelt goed
Als iedereen mee kan en mag
Als de wereld mooi rond draait
En niemand die graait
Dat we de magie van Kerstmis
doorleven
De kunst ervaren van het geven
Zodat wij allen de zegen
aanvaarden
Van met elkaar ontegensprekelijk
verbonden te zijn
Want alleen dan toveren we
samen een wit konijn.

Brexit
Wat is dat? Moeten we ons zorgen maken?

Op vrijdag 22 november sprak Pascal
Paepen voor een vijftigtal toehoorders
in de gezellige parochiezaal van
Massenhoven over de Brexit en de
mogelijke gevolgen daarvan.

Deze voordracht werd georganiseerd
door ACV Groot-Zandhoven, in
samenwerking met beweging.net en
OKRA-academie.

Pascal Paepen is bekend van radio en
televisie bij de VRT voor zijn
economische reportages over Groot-
Brittannië. Hij was jarenlang
werkzaam in Londen in de
bankwereld en kent dus het reilen en
zeilen van het financiële wereldje.
Momenteel is hij lesgever aan de
Thomas More Hogeschool in Geel.

Op een rustige, maar duidelijke
manier legde Pascal Paepen ons uit
hoe het tot een Brexit is kunnen
komen, want eigenlijk dachten de
Britse politici zelf niet dat het ooit
zover zou komen. Het ging blijkbaar

meer om stemmen winnen, dan om
de uittreding uit de EU zelf.

Moeten wij nu ons zorgen maken dat
een mogelijke Brexit ons gaat
benadelen? Pascal Paepen is geen
voorstander van deze Brexit, maar
denkt dat de gevolgen ervan niet zo
erg zullen zijn als gezegd wordt. De
Britten zijn niet zo gek dat ze het
toeristen gaan moeilijk maken om
hun land te bezoeken (een paspoort
zal waarschijnlijk niet nodig zijn) en ze
zullen ook wel praktische regels
uitwerken voor het vrachtverkeer
zodat er daardoor geen ellenlange
files op hun wegen zullen staan.

De spreuk uit de tweede
Wereldoorlog “Keep Calm and Carry
On” was volgens Pascal Paepen hier
ook van toepassing. Je moet dus niet
wakker liggen van de Brexit, het zal
allemaal wel meevallen.

Volgens de spreker moeten we veel
meer wakker liggen van de

digitalisering en robotisering die in
razende vaart op ons af komt. Verder
is er ook een economische recessie
(een dalende groei) op komst en dat
zal meer inhakken op onze
tewerkstelling en ons inkomen…

Toch wel een boeiende avond met
een duidelijk en goede spreker, die
ons allemaal wist te boeien.
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De column van Willy
HEDDET HET VERSTOAN?

NBN staat voor Nieuw Beschaafd Nederlands. Zoals u weet gaat de nieuwe
Vlaamse regering een VLAAMSE CANON laten opstellen, die als historische bijbel
zal moeten dienen en verplichte leerstof zal worden in het onderwijs. Hopelijk
zal bij de opmaak een bepaald soort taalgebruik, zoals de voorbeelden, die
worden geciteerd, vermeden worden. Een wake-upcall dus.

• In de discussie over het al dan niet vrijgeven van de cijfers van de
Vlaamse begroting, zei minister Weyts in het Vlaams parlement much a
do about nothing.

• De redacteur voetbal van HLN: de ideeën van Vercauteren zijn een stuk
minder romantisch dan die van Kompany, maar opposites attract.

• Als je gaat shoppen bij SKM, bekende modezaak langs de A12, what
about breakfast @ SKM. Maak er dan een daguitstapje van en ga
daarna een cinemaake doen in een pop up bioscoop en vlei je lekker
neer in een cosy seat. Na afloop opnieuw een hongertje? Passeer even
langs een foodtruck festival. Als de afronding met een lady’s night uit
de hand loopt tot in de late uurtjes en je ’s anderendaags wegens
onwettige afwezigheid ontslagen wordt op je werk, kan je nog altijd
terecht voor outplacement en assessment. Misschien geraak je met de
juiste multitools aan een nieuwe job. Misschien ben je wel de geschikte
persoon om in opdracht van Toerisme Provincie Antwerpen voor onze
Kempen vanuit een helicopterview op zoek te gaan naar één of

meerdere eyecatchers om daarmee meer toeristen een reason to come
te geven.

• In De Morgen lazen we dat Jan Jambon een slip of the tongue had over
de geheime atomaschriftjes van de regering Michel, terwijl kandidaat-
Rode Duivel Zinho Van Heusden verklaart dan zijn ambities sky high
zijn.

• Het Laatste Nieuws meent te weten dat de seriemoordenaar du Lion in
verband wordt gebracht met andere cold cases.

By the way, het lijkt wel alsof Nederlandse lelijke of te lange woorden, of
begrippen moeten vervangen worden door kort en bondig en to the point
Engels.

Hendrik Conscience leerde zijn volk lezen (o.a. De Leeuw van Vlaanderen, De
Loteling). De hedendaagse media leerden the flemish people peptalk.
Als je dit alles hierboven saai vindt, schakel dan over naar een podcast, waarmee
je waar en wanneer je zelf wil, naar verhalen of gesprekken of muziek kan
luisteren.

LOL of HAHAHA?

willy.van.asbroeck@skynet.be

Zamundi

Een flowerreading uit 1 dagje NBN in de sociale media

Op zondag 13 oktober vond voor de eerste
keer de vervanger van de vroegere grenzeloze
werelddag plaats, Zamundi genaamd, wat
zoveel betekent als: Zandhoven en/in de
wereld. Met de installatie van de nieuwe raad
voor ontwikkelingssamenwerking is tegelijk ook
deze jaarlijkse happening geboren. Zamundi
dekt alleszins beter dan vroeger correct de
lading, waarvoor de nieuwe mondiale raad zal
werken. De format (proevertjes gemaakt door
erkende vluchtelingen en/of vluchtelingen in
procedure onder de hoede van ons eigen
OCMW en een infotainment theatervoorstelling)
is alleszins succesvol gebleken. Dat we iets te
laat met de campagne zijn kunnen beginnen, is
allicht de belangrijkste reden dat de opkomst
beperkt bleef. Het zal wat tijd vragen alvorens
Zamundi een begrip in Groot-Zandhoven is
geworden.
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Burgerinitiatief Duurzame Energie Zandhoven

Beste allen

Zonnewind was een van de eerste energie-opwekkers op het nieuwe energieplatform
Bolt én verkocht als eerste uit! Dat wil zeggen dat wij nu energie voorzien voor 9
gezinnen via Bolt.
Je kan op dit moment geen energie meer kopen van een van de installaties van
Zonnewind, maar wel van andere lokale en duurzame energie-opwekkers op het
platform. Als iedereen bewust kiest voor lokale en groene stroom, kunnen we de
energietransitie naar groen versnellen.
Neem gerust een kijkje op www.boltenergie.be/nl.

We blijven dit initiatief onze steun en warm hart toedragen en mogen bovendien
korting weggeven! Als je bij je registratie als klant de promo code ‘BOLTWIND’
toevoegt, krijg je 30 euro korting.

Met vragen kan je steeds terecht bij het team achter Bolt zelf op 02 899 33 00 of
mailen naar hallo@boltenergie.be.

Groeten van de Zonnewinders

Zonnewind 6de editie

Zaterdag 12 oktober waren we voor de zesde editie van
Zonnewind Energie & CO(2) café te gast bij hout- en keukenbedrijf
De Schutter in Zandhoven. Een geboeid publiek luisterde naar de
uiteenzetting over zonnepanelen. Al kwamen er een aantal
technische vragen aan te pas, de Zonnewind experten stonden
klaar met antwoord en advies.

Gastheer Johan lichtte de realisatie van het gloednieuwe PV-project
toe.
De installatie van 256 zonnepanelen voor een totaal van 70,4 KwP
komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 20
gezinnen. Het dalend verbruik en de groene stroomproductie
zorgen voor extra middelen om de investering aan Zonnewind af
te betalen en leveren een CO2 equivalent reductie van maar liefst
24 ton per jaar. Redenen genoeg om dit mooie voorbeeld na te
volgen!
We bedanken de 3 generaties De Schutter voor de mede-
organisatie en het warme welkom. Het napraten bij een natje en
een droogje aangeboden door Inés en Johan maken dat we extra
tevreden kunnen terugblikken op een fijn energiecafé.
Graag tot de volgende!

Muziek tijdens de
wintermaanden
Ook dit jaar kan je in de wintermaanden op vrijdagavond
weer gratis gaan luisteren naar jazz optredens in onze 5
deelgemeenten. De optredens beginnen om 20.00u en
eindigen om 22.00u. Spring gerust eens binnen ook al lijkt
jazz muziek niet aan u besteed. Soms is het gewoon live
muziek die jazzy klinkt.

-Trio In Bocca al Lupo in Massenhoven De Lindekens op
vrijdag 24 januari
-Les Baptistes in Pulle Het Anker op vrijdag 31 januari
-Dunja en Tom Nelson in Viersel De Cruyck op vrijdag 7
februari
-Kwartet Robin Elsmoortel in Zandhoven De Proeverij op
vrijdag 21 februari
-Saudade in Pulderbos Woonzorgcentrum Pniël op vrijdag
28 februari

Binnenkort vind je de flyer overal. Tot kijk.

In het spoor van WO II

en 75 jaar bevrijding

Dit jaar staat groot-Zandhoven centraal op
onze tentoonstelling.
Deze tentoonstelling stond in het teken van 75
jaar bevrijding.
Voor de eerste maal werd er ook veel groot
materiaal getoond o.a.:

• Oorlogsmateriaal, militairen in
uniform en oorlogsuitrusting.

• Wapens en afweergeschut.
• De uitbouw van een volledig veld-

hospitaal.
• Een indrukwekkend collectiestuk, een

replica van een VI en van motor V2.
• Persoonlijke verhalen en beelden van

Zandhovenaren uit WOII kwamen
eveneens aan bod in onze
tentoonstelling.

• De postkaarten met vele vergeten
plekjes en gebouwen uit onze
gemeente.

11-novemberplechtigheden
Traditioneel begon onze viering op 11
november om 9.30 uur met een
eucharistieviering in Zandhoven, gevolgd door
een plechtigheid aan het monument. Tijdens
de plechtigheid in Zandhoven speelde Pierre
Thiriar uit Pulle ‘When the battle’s over’ op
doedelzak.
Een symbolisch kerkhof werd aangelegd voor
ons aller gesneuvelde helden van beide
oorlogen.

Er werd een krans neergelegd door onze
burgemeester en oud-strijder Willy Bontinck.
Onze plaatselijke harmonie besloot de viering
met het vredeslied, nationale hymnen. Ook in
de andere deelgemeenten werden kransen
neergelegd.
Elk jaar is belangrijk om samen stil te staan bij
het offer dat onze voorouders brachten voor
onze vrijheid in de beide wereldoorlogen. Ons
signaal op 11 november klinkt daarom elk jaar
krachtiger: geen oorlog, maar vrede!

Afdeling NSB Zandhoven
Lydia Cautereels
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Colofon

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