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Zwart op wit

en verder

Foto: Eric Wyns

Blijf in je kot gemeente
Nu we weten dat het Coronavirus ons nog lang gezelschap zal blijven houden
en onze bewegingsvrijheid toch ondanks de versoepelingen niet meer
grenzeloos is, heeft Jan De Gueldre voor de leden van KWB-Edegem en bij
uitbreiding voor elke Edegemnaar een wandelzoektocht opgesteld.

Privatisering
Edegemse
diensten
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GA OP ONTDEKKINGSREIS IN EDEGEM
We denken dat we onze gemeente kennen.
Met deze tocht maak je een ontdekkingsreis
vlak in de omgeving. Er is veel moois te
ontdekken in Edegem. We gaan dat op
dezelfde manier doen als
ontdekkingsreizigers als Marco Polo,
Columbus, Vasco da Gama, …. Die mannen
hadden geen GPS, geen Google-Earth, …. Ze
moesten hun route met de hulp van de
sterren bepalen.
We hebben ook geen grondplan van de
wandeling. Zoals de ontdekkingsreizigers
zoeken we onze weg, niet via de sterren
maar met een reeks foto’s. Telkens als we de
juiste plaats van een foto ontdekt hebben,
noteren we de straat waarin die foto
genomen werd. Zo kunnen we van ster tot
ster, of nu van foto tot foto, door ons
vertrouwd Edegem wandelen. Op het einde
hebben we dan zelf het juiste wandelparcours
opgesteld. Het wordt geen wandeling van
enkele uren, reken maar dat je enkele
namiddagen zoet zal zijn… Maar
buitenkomen, wat wandelen en tegelijkertijd
uw hersenen laten werken, dat helpt tegen
die gedwongen stilstand.’
Links vind je het eerste formulier met 12
foto’s.
Er zijn in totaal zes formulieren met elk 12
foto’s.
Je kan deze formulieren, het
wedstrijdreglement en het antwoordformulier
downloaden en afdrukken van de link: https:/
/tinyurl.com/y739oe22
of https://www.dropbox.com/s/8fy…/
fotozoektocht_kwb_edegem.pdf
Het antwoordformulier moet voor 5
september ingeleverd worden bij Rudy
Masschelin, Terelststraat 95, of ingescand en
per mail verzonden worden naar
edegem.kwb@gmail.com.

Opening sociale
kruidenier

Femma in tijden
van Corona
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Privatisering
van de Edegemse diensten
De historiek van een aangekondigd plan
Het fameuze en ondertussen meer dan beruchte
meerjarenplan van de Edegemse N-VA werd door de
provinciegouverneur vernietigd omdat de voorstellen
nergens met cijfers werden geconcretiseerd. Dit
gebeurde nadat de oppositiepartijen Groen, CD&V,
Open VLD, PVDA en sp.a. voor het eerst samenwerkten
en een klacht neerlegden bij de provincie.
31 maart 2020
Op het moment dat vele Edegemnaars luid
applaudisseren voor al onze helden in de zorg, begint
de eerste virtuele gemeenteraad. Een gemeenteraad
die volgens democratische richtlijnen openbaar moet
zijn, start hier echter achter virtuele gesloten deuren.
Blijkbaar krijgt onze gemeente het technologisch niet
voor mekaar om al haar burgers in de gelegenheid te
stellen om te participeren aan de vergadering. Of komt
het ons N-VA bestuur bijzonder goed uit dat de
tweede stemming rond haar meerjarenplan zonder
misnoegde burgers en ontgoochelde personeelsleden
doorgaat?
Democratie betekent dat je eerlijk en open
communiceert over je toekomstplannen
Nu we ondertussen de cijfers kennen, weten we
waarom we die belangrijke informatie eerst niet
mochten zien: de afbraakideologie zal de komende

jaren versneld worden doorgevoerd. In tegenstelling
tot wat de N-VA ons wil wijsmaken, is het
meerjarenplan geen besparingsplan. Het is een
ondoordacht en gevaarlijk ideologisch plan. Een plan
dat alles wat maar enigszins kan, privatiseert en de
openbare diensten ontmantelt.
In Edegem “bedankt” de N-VA meerderheid deze
helden met ontslag of privatisering
Overal maakt de coronacrisis duidelijk dat niet het
patronaat en de bestuurders vanuit hun mooie
kantoren de samenleving draaiend houden maar wel
het werkvolk, onze helden op de werkvloer.
Overal is er veel respect behalve in… Edegem: daar
mogen onze helden op zoek gaan naar ander werk of
krijgen ze - dankzij de ‘wetten’ van de private markt minder loon en slechtere werkomstandigheden.
De Edegemse burger zal meer betalen voor minder.
Sociale- en basisvoorzieningen, onderhoud van onze
straten en pleinen, ondersteuning voor sport, cultuur,
sociale verenigingen… alles wordt in sneltempo
afgebouwd. Hetgeen niet verdwijnt, zal grotendeels
geprivatiseerd worden. Zo worden optimale
dienstverlening en sociale voorzieningen ondergeschikt
aan winst.
ACV-afdeling Edegem

De vrijwilligers van Huis Hellemans, ons
Edegems huis van cultuur, hebben de
stopzetting van hun werking aangekondigd
via een mededeling op sociale media. Net als
bij andere mooie gemeentelijke initiatieven
die Edegem al jarenlang op positieve wijze
op de kaart zetten, komen de besparingen
van het huidige N-VA bestuur ook hier
keihard aan. Niet alleen op Vlaams gebied,
maar ook lokaal snoeit de NV-A hard in
cultuur met als mantra dat dit niet tot de
kerntaken van de overheid behoort.

De privatisering van de gemeentelijke jeugden cultuurzaal Hangar 27 zit in een volgende
fase. Sinds de goedkeuring op de
gemeenteraad kunnen private partners zich
aanbieden voor de uitbating van de zaal aan
Fort 5.

Het Elfenbankje: één van de vele Edegemse
diensten die geprivatiseerd worden

Sociale kruidenier
Kontich-Edegem
Op vrijdag 6 maart vond de officiële opening plaats van de eerste sociale winkel in Kontich onder de
naam ‘De Kompanie’. Het Sociaal Winkelpunt in de Drabstraat 9/b Kontich, zorgt voor de ondersteuning
en coördinatie van de vrijwilligerswerking, in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur van Kontich.
Ook in Kontich leven er mensen in armoede. Een belangrijk signaal hiervoor is dat er heel wat
gezinnen beroep doen op het OCMW voor steun.
In ‘De Kompanie’ kunnen inwoners van Kontich en Waarloos terecht die het financieel moeilijk
hebben door hun beperkt inkomen. Zij kunnen er winkelen aan een lage prijs.
De aangeboden goederen zijn verzorgings- en huishoudproducten en kwaliteitsvolle producten,
met aandacht voor gezonde voeding.
“Sommige producten worden in kleinere hoeveelheden verkocht. De keuzevrijheid die mensen
hebben en het zelf betalen van wat men koopt, verhoogt de eigenwaarde en het
zelfvertrouwen”, zegt de lokale eindverantwoordelijke Eliane De Boeck.
“Een deel van de producten kopen we aan bij de lokale supermarkt. Voor het aanbod van
verzorgings- en huishoudproducten werken we samen met ‘Goods to Give vzw. Daarnaast komt
een belangrijk deel van onze producten van schenkingen en overschotten. Die zorgen ervoor
dat de sociale kruidenier een gezond economisch evenwicht kan bereiken. Bedrijven,
producenten, supermarkten en lokale handelaren die af en toe overschotten hebben, nodigen
we van harte uit om contact op te nemen. Ook financiële schenkingen zijn welkom. Wij zijn ze
daar heel dankbaar voor”, vervolgt Eliane De Boeck.
Kort na de opening moest ‘De Kompanie’ haar deuren door de coronacrisis terug sluiten, met
het gevolg dat helaas heel wat gezinnen het financieel terug moeilijker kregen.
Gelukkig kon ‘De Kompanie’ op 16 april terug haar deuren openen, na een flinke reorganisatie
en met het nodige respect voor de opgelegde regels, en enkel op afspraak!
En nu niet alleen voor klanten uit Kontich, maar ook uit Edegem! Beide gemeentes hebben
immers een partnerschap afgesloten, waarin zij op een complementaire wijze ondersteuning
geven aan het team vrijwilligers die wekelijks de sociale kruidenier in Kontich runnen.
Voor meer informatie kan je terecht op www.sociaalwinkelpunt.be of op de
Facebookpagina van Sociaal Winkelpunt vzw.
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Vrijwilligerswerk beloond tijdens de
Bronzen Pagadder 2020
Op 21 mei vierden we Rerum
Novarum, een 129 jarige tekst van
paus Leo XIII die ‘over nieuwe dingen’
betekent. De boodschap van Rerum
Novarum is springlevend en staat in
onze brede beweging voor hoop en
een realiseerbare droom van een
solidaire, duurzame en rechtvaardige
samenleving.
Rerum Novarum vierden we dit jaar
online, van op afstand en daardoor
nog intenser. Want de tragedie die het
Corona-virus wereldwijd veroorzaakt,
stelt de noodzaak van structurele
solidariteit met een sterke sociale
zekerheid op scherp.
Geen awarduitreiking in deSingel, wel
drie vrijwilligersprojecten die we extra
in de kijker zetten. Met een speciaal
hiervoor opgerichte website met
informatie en filmpjes over de drie
projecten, muzikaal entertainment
door Jan De Smet, The Bonnie Blues,
Die Verdammte Spielerei, een
verrassend cryptogram, informatie
over onze partners en de Rerum
Novarum boodschap 2020.

MENTOR2WORK
Minderhedenforum
Mentor2Work is het innovatieve tewerkstellingsproject van het Minderhedenforum. Mentor2Work heeft als
missie de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond te
verkleinen. Voor werkzoekenden is het niet altijd eenvoudig om een job te vinden. Ondanks diploma’s en/of
relevante ervaring botsen ze in hun zoektocht naar werk op heel wat moeilijkheden. Onze samenleving
wordt meer divers en is rijk aan talenten ongeacht hun afkomst, maar dat spiegelt zich nog niet voldoende
af op de arbeidsmarkt. Mentor2Work is ontstaan om hier verbetering in te brengen.
Mentor2Work heeft twee grote doelgroepen: mentoren en mentees. Mentoren zijn beroepsactieve mensen
die graag hun beroepskennis en expertise delen met een werkzoekende. Ze hebben goede kennis van de
sector en het netwerk waarin ze werken. Dankzij de interculturele natuur van Mentor2Work verruimt de blik
op de wereld en leren ze de kenmerken van een superdiverse samenleving beter kennen.
Het project zou niet kunnen bestaan zonder de vrijwillige inzet. De professionele coaches zijn in dit project
alleen regisseur van het proces.

Website: www.mentor2work.be

We stellen jullie dan ook nog eens
graag voor aan Mentor2Work, De
Kompaan en LOGOS.
Dit jaar waren zij allemaal winnaars!

DE KOMPAAN
Madam Fortuna
In hartje Borgerhout, kan je sinds kort een
nieuwe plek ontdekken, twee deuren naast
de participatieve kunstenorganisatie Madam
Fortuna. Wat eens een commerciële
bakkerij was, werd door de vzw omgedoopt
tot De Kompaan. Madam Fortuna kocht de
oude bakkerij in 2019 en tovert deze
sindsdien stap voor stap om naar een
buurtgedragen voedselatelier.
De aankoop gebeurde mede dankzij de
financiële steun van verschillende
buurtbewoners, sympathisanten,
vrijwilligers en medewerkers van Madam

fortuna. De transformatie naar het
buurtatelier gebeurt met de aanwerving
van Carl Cappelle als inhoudelijke trekker
en dankzij de tomeloze inzet van een groep
enthousiaste en creatieve vrijwilligers.
Het project is van en voor vrijwilligers. De
Kompaan is een systeem van solidariteit
rond voedsel tussen mensen in dezelfde
buurt, op artistieke wijze gecoördineerd
door Madam Fortuna.

Website: www.madamfortuna.be/
projecten/dekompaan

LOGOS
Internationaal Comité
LOGOS is een organisatie die zich
richt naar jongeren op verschillende
plaatsen in het arrondissement
Antwerpen. Een bewuste keuze
want niet iedereen kan zich
verplaatsen. En dus besloot LOGOS
zich op verschillende plekken te
vestigen en zich hierbij te richten
op naar de noden van de jongeren
uit de buurt. Buurtbewoners
worden dan ook nauw betrokken.
Alle activiteiten zijn openbaar en
iedereen is welkom.
Het project LOGOS omkadert de
verschillende organisaties die
betrokken zijn en zorgt voor de
centralisering en de leiding. Dankzij

LOGOS is er een werkgroep
ontstaan met vertegenwoordigers
van de betrokken organisaties.
De vrijwilligers zijn betrokken bij de
organisatie van activiteiten,
dagindeling, ontvangst en afsluiten
van de dag. Zij zorgen voor het
onderhoud van de locaties, de
begeleiding en het toezicht tijdens
de activiteiten, evaluatie van de
activiteiten en de promotie ervan.
Vrijwilligers zijn het hart van dit
project. Zonder de vrijwilligers zou
LOGOS niet kunnen realiseren wat
ze nu al gerealiseerd hebben.

Website: www.icvzw.be

Wil je nog meer te weten komen over deze projecten en nog eens genieten van de Bronzen Pagadder 2020?
Bezoek onze website bewegingantwerpen.wixsite.com/bronzenpagadder2020
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in tijden van
Corona
Op donderdag 12 maart fietsten we voor de eerste keer dit
seizoen. Met 12 vrouwen reden we naar Wijnegem, met onderweg
nog een regenbuitje. Vrijdag 13 maart gingen we ’s morgens nog
lijndansen. In de namiddag gingen we breien, maar de deur van
ons parochiecentrum “De Schrans” was reeds gesloten. Toen
hebben we besloten, als bestuur, om al onze activiteiten te
annuleren. Ook ons lentefeest, waar we al heel wat voorbereiding
en tijd ingestoken hadden, ging niet door. De leden werden
verwittigd, het geld werd teruggestort. Iedereen had begrip en
ging akkoord met de maatregelingen. Het begin van de lockdown.
Eerst bleven we thuis, “in ons kot” kuisen, oprommelen, lezen,
handwerken. Er werd veel gebeld en gemaild naar de leden. Had
er iemand hulp nodig, mondmaskers, boodschappen? Daarna
werd er meer gewandeld en gefietst, maar iedereen apart en met
social distance. Met Pasen werden er paaskaartjes gemaakt en in
de brievenbus gestoken bij leden die geen computer hadden en
weinig bezoek kregen. We hadden ook een misviering met een
brunch, maar dat ging niet door. Wandelingen, voordrachten,

bloemschikken, vergaderingen, fietsdriedaagse, busuitstap naar
de Floraliën…., alles ging de mist in. Maar we waren gezond en
bleven in ons kot. Bellen en mailen was de enige optie, of even
aan de voordeur babbelen op afstand. Voor velen duurt het
wachten lang en we missen ook de bezoeken van familie en
vrienden.
Nu dat de maatregelen versoepelen is het afwachten wanneer de
horeca en ons parochiecentrum terug open mag, dan kunnen we
terug gaan fietsen en wandelen in kleine groepjes achter elkaar.
Voor grote activiteiten zal het nog te vroeg zijn, en met
mondmaskers op de bus en trein is voor ons nog geen optie. We
zullen zachtjes terugkeren naar het normale leven, maar er zal
toch nog altijd een barrière zijn om iemand te knuffelen, te
omhelzen of aan te raken. Het zal wachten zijn op een vaccin om
terug te keren naar de vroegere Femma(activiteiten). Toch moeten
we beseffen dat het leven verder gaat en dat we in deze
moeilijke tijden van onzekerheid blijven genieten van de kleine
dingen in het leven..

Nieuws van Samana
Samana Centrum
Door de corona-crisis hebben we met onze groep van
Samana al onze activiteiten vanaf half maart moeten
afzeggen. Zo is onze Palmlunch op 5 april niet kunnen
doorgaan en was ook ons jaarlijks grotbezoek in de
maand mei hetzelfde lot beschoren. Ook onze
maandelijkse Speelse Babbel gaat tot nader order niet
door. We proberen wel in contact te blijven met onze
leden. Onze medewerkers telefoneren naar de
mensen die ze normaal thuis bezoeken. Iedereen
kreeg ook de mooie paaskaart van Samana in de bus.
We proberen ook onze leden eens te bellen, iets wat
door ieder zeer gewaardeerd wordt.
Enkele van onze mensen hebben al te kampen gehad
met dat venijnig beestje en zijn ondertussen hopelijk
volledig hersteld. Ons ledenblad Ziezo is in mei niet
verschenen omdat de drukker geen toner meer had.
We losten dit op door een kortere Nieuwsbrief zoveel
mogelijk via mail te verspreiden. De andere
exemplaren hebben we afgedrukt en zijn we zelf gaan
bussen. Dit jaar stond voor ons in het teken van ons

40 jarig bestaan. We hopen dat we onze medewerkers
toch nog extra in de bloemetjes kunnen zetten
verderop dit jaar. Onze ledenuitstap met liftbus naar
Bokrijk gepland op 2 oktober zal hopelijk gewoon
kunnen doorgaan. Afwachten maar. Het is geen jaar
zoals een ander, dat staat vast. Maar door onze
gezamenlijke inspanningen komen we er wel
doorheen!
Greet Marivoet
Samana Elsdonk
Zeker ook voor de Samana-werking eisen de
overigens terechte coronamaatregelen hun tol. Heel
wat activiteiten zijn niet doorgegaan. Voor Pasen
hebben we wel aan al onze leden een Paasgeschenk
met een bijhorende Paastekst gegeven, waarbij elke
bezoeker met zijn of haar mensen contact had van op
afstand, niet in huis is gekomen maar wel aan de
deur het geschenk heeft afgegeven. Er werd telkens
gevraagd hoe de mensen zich voelden in deze

sombere tijd, of ze iets nodig hadden, of ze hulp
konden gebruiken. Onze leden kunnen de bezoekers
telefoneren voor een gezellige babbel of om hulp
vragen. We ondervinden dat de mensen goed de
richtlijnen van de regering volgen. En dat er nog geen
opnamen gebeurd zijn in de UZA met het coronavirus
Covid-19. De bezoeken in de rusthuizen kunnen we
niet doen, maar de Paasattenties zijn aan het onthaal
voor onze leden afgegeven.
Wat er niet is gebeurd? Onze jaarlijkse bedevaart in
mei zal naar volgend jaar verschoven worden. De
jaarlijkse daguitstap in juli kunnen we nog niet zeker
laten doorgaan. We zijn goed bezig en we houden
ons aan de regels die voorgeschreven zijn.
We wensen dat alle mensen die getroffen zijn door
het virus, spoedig mogen herstellen!
SAMANA (SAMEN STERK) wil er zijn voor onze leden
en hulpbehoevenden. We willen maximaal bereikbaar
blijven.
Piet De Reys

Positieve en leuke berichten bestaan nog!
Merk je in de straten vele positieve zaken, zoals het hartverwarmende applaus dat elke avond om 20 uur de
helden van de verzorging te beurt valt, dan staan de kranten en sociale media in deze coronatijden bol van de
meest onzinnige negatieve commentaren. Gelukkig vind je hier en daar wél pareltjes, die het lezen meer dan
waard zijn en de nodige injectie positiviteit bezorgen:
‘Deze ochtend heb ik het persoverzicht beluisterd. Wat
zijn die commentatoren slim. Ze weten alles beter. En
maar krijsen van dit is fout, en daar wordt
geklungeld en wat is dit toch een apenland. Terwijl ik
de duizenden mensen in de zorg, de ambtenaren en
ja, ook de leidinggevenden op de departementen
vaak op mijn blote knietjes zou willen danken omdat
ze letterlijk dag en nacht werken om dit totaal
vreemde virus te lijf te gaan.
Misschien moeten de neo-liberalen die op de oever
staan te roepen een bezoekje brengen aan de UK of
de USA. Daar is al vele jaren
alles geprivatiseerd. Man, die doen het goed!
Ons land werd frontaal aangevallen, door zijn ligging,
de vele internationale instellingen, de massa inwoners
op een piepkleine oppervlakte, alle autostrades die
voorbij razen, enzovoort, en zo verder.
Natuurlijk moeten we NA de crisis lessen trekken.
Misschien ontdekken we dan dat de zorg, het
openbaar vervoer, het onderwijs en andere

belangrijke zaken in overheidshanden moeten blijven
en voldoende geld en middelen moeten krijgen.’
Getekend Kurt Van Eeghem, 30/4/2020
‘Eerst dacht ik dat het aan "de Crembo” lag. Het soort
regelneven en -nichten dat elke gemorste kruimel van
onwenselijk gedrag met GAS-boetes te lijf gaat. Op
heel het grondgebied werden autocraten in ’t diepst
van hun gedachten duidelijk hitsig van de nieuwe
restrictieve corona-maatregelen. Aan de kust voerde
politie te paard een klopjacht uit met warmtecamera’s
en drones. Dit keer niet op mensensmokkelaars, maar
op bankjeszitters en illegale tweedeverblijvers…. Ik
begin me echter af te vragen of het wel aan mijn
regelgeile overheid ligt, of ik misschien niet behoor
tot een volk van masochistische kommaneukers dat
zich graag wentelt in zeurderige zelfregulering?
"Mag ik dit? Mag ik dat? Hooo amai zeg, ’t is zo
onduidelijk.” Je mag fietsen en wandelen. “Ja maar, ik
rij met een driewieler. Mag dat ook?” In vredesnaam!

Elke versoepeling is aanleiding voor nieuw gezeur. “Je
mag terug tennissen.” “Jamaar , mag squash en
badminton ook of alleen tennis? En tafeltennis? De
regels zijn zo onduidelijk!” Zucht.
“Raak de draaiende kettingzaag niet aan met uw
hand.” “Mag ik de kettingzaag aanraken met mijn
ellenboog?” …? Nee, ook niet. “En met mijn teen? Met
mijn tong?” Ja, met uw tong mag. Maar, eerst in een
stopcontact duwen dan he. Om ze te ontsmetten.
In het begin nam de overheid het zekere voor het
onzekere. Nu wordt het tijd om terug een beetje
normaal te beginnen doen. Zelf een beetje nadenken.
Ook dat is burgerzin. Straks moeten we moeder
Wilmès rok weer loslaten. Tot die tijd mag je vier
mensen ontvangen. Of drie man en twee halve garen.
Gebruik dus een beetje gezond verstand. (Niet te
verwarren met stemmingmakerij van balorige
burgervaders als Bartje op zijn bankje of Jean-Marie
met zijn knuffels.) Denk gewoon eens vijf minuten na.
Vier mag ook. Kies zelf maar….’
Getekend Michael Van Peel, 8/5/2020

Colofon
Voor info over beweging.net Edegem kan je terecht bij Jan Duden, Boniverlei 148/2, 2650 Edegem.

