
Christelijke Mutualiteit blijft werken
op afspraak ...
maar laat in Schoten de deur op een kier voor een open zitting

Creatieve senioren

Sapmobiel op
Kampus Kajee

Promoteam OKRA

Een bloemeke
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en verder

De gespreksavond rond de nieuwe werking van het CM-kantoor heeft in Schoten de

gemoederen fel beroerd. Na de gespreksavond en een opvolgingsgesprek

onderzoekt CM de mogelijkheid om het kantoor één voormiddag open te houden.

Beweging.net Schoten
kreeg maandag 9
september 60 mensen
over de vloer in het
Rozenkransheem. Het
CM-team o.l.v. Sophie
Mandeville startte eerst
met een presentatie over
de nieuwe werking.
Nadien was het aan de
deelnemers om in vier
groepen bedenkingen en
bezwaren aan bod te
laten komen.

De aanwezige CM
medewerkers namen
ijverig nota om nadien af
te sluiten met een open
debat. Uit het debat
blijkt dat CM de
gevoeligheden
onderschat heeft en
erkent ook dat de
communicatie beter kon.
Het debat werd even
woelig toen één koppel
het nodig vond om wat
te roepen. Voorzitter Erik
Maes nam kordaat het
woord en stelde voor om
een opvolgingsgesprek
te organiseren. We zijn
het in Schoten gewend
om het beschaafd te
houden. Dit bleek ook
toen Maria De Belder,
voorzitter van de
Seniorenraad, het woord
nam om Erik Maes te
danken voor het initiatief
en akkoord te gaan met
het opvolgingsgesprek.
Applaus volgde, wat
zowel de deelnemers, als

CM-medewerkers met
een goed gevoel
huiswaarts deed keren.

Woensdag 13 november
stond in het
Rozenkransheem het
opvolgingsgesprek met
de Seniorenraad, de raad
voor personen met een
handicap en beweging.
net op het programma.
Na het afwegen van pro
en contra en het
evalueren van alle
verzuchtingen, wil CM
zich engageren voor een
proefproject met één
open zitting.
Goedkeuring van alle 15
kantoren is wel een
vereiste, al was er voor
CM geen bewaar
aangetekend om dit
binnen de adviesraden
reeds voorzichtig aan te
kondigen.

Bij de opmaak van dit
nummer werden enkele
bewaren opgetekend en
kon er nog geen groen
licht gegeven worden.
Na een laatste gesprek
met stafmedewerker
Sophie Mandeville is er
afgesproken om
maandag 16 december
terug te koppelen. Met
wat geluk kunnen we dan
kort na de feestdagen
meer nieuws
verschaffen. Wordt
vervolgd…
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Ook dit najaar stonden er weer drie crea- en hobbytentoonstellingen op het

programma. De afdelingen van OKRA Sint-Cordula, Sint-Filippus en

Bloemendaal-Elshout mochten samen ruim 1.000 bezoekers verwelkomen en

zijn al een tijdje een begrip in Schoten en de Noorderkempen.

Creatieve senioren
verrassen met unieke kunstwerkjes

Okra Sint-Cordula mocht samen met Femma
Schoten de spits afbijten in feestzaal Don
Bosco. De expositie kaderde in het teken van
de Tijlfeesten zodat deze traditie na 52 jaar
gewoon blijft verder gaan. Wie honger of dorst
had, kon terecht in de gelegenheidscafetaria
waar de bezoekers op hun wenken bediend
werden.

Een week later was het al weer aan de senioren
van Okra Sint-Filippus. Parochiecentrum ’t
Klokske was ook hier ingericht als een mooie
expositieruimte. Wie na het bekijken van al dat
moois honger of dorst kreeg, kwam niets te
kort. Zondagvoormiddag was er een
ontbijtbuffet met 150 gasten en in de cafetaria
kon je proeven van o.m. heerlijke
pannenkoeken en verwenkoffie.

De senioren van Okra Bloemendaal-Elshout
mochten met hun 12e crea en hobby

tentoonstelling het rijtje afsluiten. Exposanten
toonden in basisschool Bloemendaal o.m.
fotowerk, fijn handwerk, teken en
schilderkunst, kaligrafie en pyrogravure. Verder
was er ook een fotomontage over de
Atheneumwijk en een eerbetoon aan Eduard
Schallenberg, Imker en Okralid die kortelings
overleden was. Afsluiten kon in de cafetaria
waar de fijnproevers terecht konden voor
lekkere pannenkoeken of een dessertbuffet.

Voorzitters Lieve Vandenbussche, Robert De
Muyt en Etienne Taeymans waren na afloop
unaniem, “We blikken tevreden terug op een
geslaagd weekend. We danken ook graag de
bezoekers voor hun komst en alle vrijwilligers
die weerom het beste van zichzelf gegeven
hebben.”

SOLIDARITEITSKWIS

ZONDAG 9 FEBRUARI 2020

Kom quizzen én bijleren bij
kwb Schoten Deuzeld

Welzijnszorg viert in 2019 en 2020 haar 50° verjaardag. Speciaal daarvoor ontwikkelden ze een quiz over
armoede en sociale uitsluiting. Kom deze “plezierige namiddag met inhoud” meemaken bij KWB Schoten-
Deuzeld, i.s.m. andere parochiale verenigingen.
Van de opbrengst van deze namiddag zal een gulle gift gedaan worden aan “Welzijnszorg”. Ook KWB erkent
het belang van solidariteit, zowel bij de overheid – herverdeling en sociale zekerheid – als van mens tot
mens. Een quiz als deze, waarin amusement voorop staat, maar we de deelnemers ook iets kunnen
meegeven over dit thema, is dan ook op maat van onze vereniging gesneden.

Zondag 9 februari 2020 om 14 uur (einde rond 17 uur)
Parochiecentrum H. Hart Schoten-Deuzeld, Stanislas Meeuslei 103 # Deuzeldlaan 78 – 2900 Schoten.
Deelname kost 6,00 euro per ploeg. Maximum 6 personen per ploeg.

Inschrijven kan tot 3 februari via e-mail : kwb.deuzeld@gmail.com
Eventuele bijkomende info via e-mail of gsm 0474 487220 (Guido Wouters)

Over kwb

kwb is een boeiende vereniging met een waaier aan
interessante activiteiten voor het hele gezin. Kwb telt
zo'n 70.000 leden en een 600-tal lokale afdelingen.
De vereniging wordt gedragen door duizenden
vrijwilligers die een zeer verscheiden aanbod
verzorgen voor mannen, vrouwen en gezinnen.
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De Sapmobiel te gast op Campus Kajee

Promoteam
De afdelingen van OKRA Sint-Cordula, Bloemendaal-Elshout en
Sint-Filippus stonden in september zij aan zij tijdens de
wekelijkse zaterdag om promo te maken voor hun werking.
Ook in Schoten neemt het aantal senioren toe die vaak op zoek
zijn naar zinvolle activiteiten. De koekjes vielen in de smaak en
aan enthousiasme geen gebrek, nu maar duimen dat de al
wat oudere Schotenaar overtuigd is om de stap te zetten!

De legendarische Tijlfeesten hebben met een 2e geslaagde
brunch hun tweede adem gevonden. De ploeg van Femma
Schoten en KWB Sint-Cordula mochten in de feestzaal van
basisschool Sint-Cordula 170 gasten verwelkomen voor een
lekker en smaakvol buffet. De reacties waren lovend en iedereen
duimt dat deze formule nog een tijdje kan doorgaan.

Tijlfeesten-brunch

7000 kilo appelen verwerkt tot 4200 liter vers geperst sap is door het warm en droog

zomerweer 20% minder dan in 2018. Een evolutie die ons zorgen baart, maar is nog steeds

een prestatie waar VELT, Transitie, het Gemeentebestuur en beweging.net Schoten trots op

mogen zijn.

De komst van de Sapmobiel kende een valse
start. Door motorpech van de trekker kon de
werkploeg van de Boomgaardenstichting pas
vrijdagnamiddag aan de slag. De kinderen
van Campus Kajee en de Tuimelaar moesten
we ook ontgoochelen. Door het vroegtijdig
rijpproces was de boomgaard zo goed als
kaal en was er geen plukwerk meer. De
kinderen van de Tuimelaar bleven ter plaatse,
de kinderen van Campus Kajee kwamen wel
nog een kijkje nemen naar de immense
persmachine.

Dit jaar was er door het vroege rijpingsproces
ook geen plukdag met chiro en scouts
mogelijk. Met 800 kilo en 500 liter was het
aandeel van de kleine hoeveelheden dan ook

merkelijk lager maar het sap was weerom van
goede kwaliteit. De deelnemers ervaren de
komst van de Sapmobiel nog steeds als een
leuk initiatief dat mensen verbindt en doet
nadenken over onze ecologische voetafdruk.

De hobbyplukkers met grote hoeveelheden,
de mensen van VELT en Transitie en de
uitbater van de Sapmobiel waren ook vol lof
over de organisatie en kijken al uit naar het
najaar van 2020. Met het enthousiasme van
de milieudienst en vrijwilligers Rudi Limbourg
en Leon De Wit staat beweging.net Schoten
niets in de weg om van de Sapmobiel een
blijver te maken.

Erik Maes
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Een bloemeke voor

Luk Theelen en Martin Van Hulle

Colofon
Voor info over beweging.net Schoten kan je terecht bij Erik Maes, Tarwestraat 35, 2900 Schoten

Het duo Luk Theelen en Martin Van Hulle zijn graag geziene
gasten in de Raad voor personen met een handicap. Vanuit de
werkgroep toegankelijkheid waken zij er mee over dat
Schoten voor elke Schotenaar meer toegankelijk wordt.

Luk Theelen was zelfstandig aannemer en tot bij de verkoop van de
marktgebouwen lid van de VZW Forum. Toen Luk in 2007 met
pensioen ging, kwam hij in contact met Willem Willemse die op zoek
was naar iemand met bouwkennis. Luk hapte toe en 12 jaar later is
hij in deze raad de drijvende kracht achter vele bouwadviezen. Ook
in de beheerraad “Churchilllaan 118”, waar Villers en Tejo gevestigd
zijn, horen we vaak dat Luk met zijn kennis en ervaring de man op
de juiste plaats is.

Martin Van Hulle was bij de CM actief in ‘de thuiszorg’ en de
stuwende kracht achter de transporten van zorgmateriaal naar
Roemenië, waar het Wit-Gele Kruis thuisverpleging had opgestart.
Toen hij in 2004 met pensioen ging, werd hij voorzitter van
wijkvereniging ’t Atheneum.

Ook op vraag van Willem Willemse sloot hij aan bij de
gehandicaptenraad. Daar komt zijn ervaring van pas bij adviezen
over verkeer en toegankelijkheid die de basis vormen voor o.m. de
inclusieve speeltuin in het gemeentepark en een hele reeks
rolstoelwandelingen.

Met 21 bouwadviezen en 53 over verkeer en toegankelijkheid dit
jaar alleen al, draait de werkgroep vele uren. Deze adviezen gaan
direct naar de technische dienst van de gemeente en worden
meestal opgevolgd, een waardering en erkenning voor het
geleverde werk. Luk en Martin blijven er ondanks alle aandacht heel
bescheiden bij. Zij dragen dit bloemeke graag op aan alle leden van
de raad die de oren en de ogen zijn en vaak mee op pad gaan om
ter plaatse vaststellingen te doen. Dik verdiend!

Erik Maes

Hart4missie

De ploeg van Hart4missie mocht zondag 20 oktober niet

minder dan 100 gasten verwelkomen in het

Parochiecentrum van 't Heilig Hart. Met dank aan een

schare trouwe vrijwilligers onder leiding van maître

Kristin Geerts en chef kok Leo Behiels kunnen de

parochianen die al vele jaren actief zijn in het zuiden

weerom rekenen op extra steun!
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