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WIJNEGEM
Lokale handelaars gul
voor nieuwjaarszangertjes
In Wijnegem gingen de
nieuwjaarzangertjes niet
voor niks op pad de voorbije dagen. Bijna aan elke
winkel langs de Turnhoutsebaan en Merksemsebaan waren ze aan het
goede adres. Zo schonken
Greta Bogaerts en Saartje
Danckers in ’t Stoffen-
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ZOERSEL
Klacht tegen zorgwoningen verworpen

Het Zoersels OCMW en sociale huisvestingsmaatschappij
hoekske naar aloude geDe Voorkempen kunnen binwoonte warme chocomelk nenkort starten met de bouw
voor de kinderen en glüh- van tien zorgwoningen en
wein of een jenevertje
een ontmoetingsruimte in de
voor de ouders. Bij Kapsa- Smissestraat. Afgelopen zolon New Lollipop waren er mer had een buurtbewoner
dan weer hotdogs voor de beroep aangetekend tegen de
kleintjes en een pintje
omgevingsvergunning. Maar
voor de begeleiders in de de bestendige deputatie heeft
aanbieding. (jaa)
die klacht nu verworpen. De

nieuwe zorgwoningen zijn bedoeld voor ouderen, mensen
met een beperking en mensen
met een psychische kwetsbaarheid. De prijs van het
project wordt geraamd op 1,2
miljoen euro.
Katrien Schryvers (CD&V),
die afscheid neemt als
OCMW-voorzitter, is opgetogen dat de realisatie nu alsnog kan starten. (kma)

KAPELLEN
Doedèskadèn brengt mensen in (kans)armoede in contact met cultureel en sportief aanbod

“Vrije tijd is de geschikte omgeving
om vooroordelen weg te nemen”
Vzw Doedèskadèn brengt mensen
in armoede in contact met het
vrijetijdsaanbod in Kapellen,
maar ook daarbuiten. De vzw gebruikt hiervoor een aangepaste
brochure, waarvan de inhoud aan
belangstellenden wordt verduidelijkt.
Drijvende kracht achter dit initiatief is Jan Van Dijck (60). “Het
project waarbij mensen worden
gestimuleerd om deel te nemen
aan het culturele leven heet ‘De
filmverteller’, naar een boek van
Hernan Rivera Letebier. Hij vertelt hoe er in een gezin maar voldoende geld is voor één cinematicket. De beste verteller gaat kijken en vertelt daarna het verhaal
aan de anderen. Dat boek inspireerde me. Als trouwe bezoeker
van het Kapelse Cultuurcentrum
stelde ik vast dat de bezoekers
haast allemaal welgestelde, blanke middenklassers waren. Voor
veel anderen bleek de (financiële) drempel nog te hoog. Dat vond
ik jammer en na overleg met de
toenmalige cultuurschepen is dit
project tot stand gekomen. Ik herwerkte de brochure met het cultuuraanbod tot een meer toegankelijke versie. Met die map trek ik
naar onder meer Oase, waar
maandelijks tussen de 50 en 100

voedselpakketten worden uitgedeeld. Ik vertel de mensen daar
wat er zoal te beleven valt op cultureel vlak”, verduidelijkt Jan Van
Dijck.
Met succes, want vorig jaar werden ruim 400 tickets verkocht
voor activiteiten in het Cultuur-

men. Wanneer we met een groep
kinderen naar een theatervoorstelling gaan, voelen sommigen
zich eerst onwennig. Maar eens
de lichten uit zijn, vallen alle verschillen weg. Dan is er alleen nog
een zaal vol genietende kinderen”, stelt Jan Van Dijck.
Maar om vrijetijdsbesteding
voor mensen in armoede toegankelijker te maken, is er meer nodig dan reducties op voorstellingen. Vanuit de overheid zijn er
daarom fondsen vrijgemaakt die
het mogelijk maken om kortingen
van 50 tot 80 procent te geven.
Vrije tijd kost immers geld. Denk
aan inschrijvingen, lidgeld, aangepast materiaal of sportkleding.
“Het is ons gelukt een heleboel
kinderen te laten aansluiten bij
clubs. Bij volwassenen ligt dat iets
lastiger. We proberen clubs te
overhalen om voor wie de volle
pot niet kan betalen, het lidmaatschap te reduceren. Ook op sportkledij proberen we korting aan te
bieden”, aldus nog Jan Dijck.
“Een goede samenwerking met
clubs, met cultuurcentrum ‘t
Bruggeske en de gemeente is belangrijk.Zo kregen we in totaal al
een 40-tal achtergelaten of verloren en niet opgehaalde fietsen.“

Jan Van Dijck
JVzw Doedèskadén

‘Wanneer
het theater
begint,
vallen alle
verschillen tussen
arm en rijk weg.’’
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centrum en elders.
Enkele voorbeelden ter illustratie. Voor wie daarvoor in aanmerking komt, kost een vijfbeurtenkaart voor de ijspiste slechts 10 in
plaats van 30 euro. Maar ook voor
Winterrevue – A night @ the Movies in Antwerpen of een bezoek
aan het ijssculpturenfestival in
Brugge zijn fikse kortingen voorzien. Via het OCMW wordt bepaald wie in aanmerking komt
voor dergelijke kortingen.
“Vrije tijd is de geschikte omgeving om vooroordelen weg te ne-

Man in levensgevaar na crash

Jan Van Dijck wil voor zo veel mogelijk mensen vrijetijdsbesteding
betaalbaar en haalbaar maken. FOTO ERIK VANDEWALLE
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ZOERSEL, MALLE
Actie om huisdieren beter te beschermen tegen jagers

WIJNEGEM
Gezinsbond beloont
mooiste koningen

Baas Rambo start petitie
“Gerechtigheid voor ara”
Joseph Verdyck uit Zoersel, de eigenaar van de door een jager uit
de lucht geschoten ara, is een petitie gestart om huisdieren beter
te beschermen tegen jagers. ‘Gerechtigheid voor Rambo!’ werd in
één uur al 650 keer ondertekend.
FOTO BFM

KALMTHOUT Een 45-jarige Essenaar is woensdag levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij op de Wuustwezelsesteenweg in Kalmthout plots
van de rijbaan was afgeweken en tegen een boom was geknald. “De man
is met zware verwondingen naar het UZA in Edegem overgebracht. Bij
het incident waren er geen andere bestuurders betrokken. De oorzaak is
nog onduidelijk”, aldus Patrick De Smedt van politiezone Grens. (brip)

Vanuit de hele wereld ontving
Joseph de afgelopen dagen verontwaardigde reacties. Met de
petitie ‘Gerechtigheid voor Rambo!’ wil hij de Belgisch regering
oproepen om de dader te straffen
en met een wetgeving te komen
die huisdieren beter beschermt

tegen jagers. In amper één uur
tijd was de petitie, online te vinden via www.petitie.be/petitie/bescherm-huisdieren-tegen-jagers al
650 keer ondertekend.
Hoewel de jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen
het afschieten van de ara afkeurt,
is er volgens de vereniging niets
onwettigs gebeurd. Ze baseert
zich hiervoor op het Vlaams soortenbesluit. Verdyck wil een duidelijkere wetgeving waarin exact
met soortnaam beschreven staat
welke invasieve uitheemse dieren
bejaagd mogen worden. (kma)

https://doedeskaden.be/

ERIK VANDEWALLE

Al voor de 42ste keer organiseert
de Gezinsbond zondag 6 januari
het traditionele driekoningenzingen. Vorig jaar gingen er liefst
228 zangers – jong en oud - op
pad, verkleed en met zelfgemaakte ster in de hand.
Bedoeling is dat alle groepen
tussen 14 en 20u zeker ook langs
het gemeentehuis passeren waar
ze op een podium een zelfgekozen gekozen lied ten gehore mogen brengen. Een vijfkoppige jury
beoordeelt elk optreden op liedjeskeuze, zang, ster, muzikale begeleiding, originaliteit, kledij en
andere attributen. Ieder kind
krijgt een zakje met versnaperingen. Voor het gemeentehuis staan
aan ieders leeftijd aangepaste
hapjes en drankjes klaar. (jaa)

