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Respectvol
het eindejaar in
Kerst en Nieuw kondigen zich weer aan.
Dat is weer uitkijken naar het zetten van
de mooiste kerstboom, het aansteken van
de kerstverlichting, de zoektocht naar leuke geschenkjes,
de knutselwerkjes van de (klein)kinderen, en vooral naar
dat gezellig samen zijn met familie en vrienden. Een moment
om te genieten, de riem eens af te leggen en, zoals elk jaar,
goede voornemens te maken voor het nieuwe jaar.
2019 is alleszins voorbij gevlogen. Het was een boeiend
jaar, waarin we het beleidsprogramma voor deze legislatuur
opmaakten. Binnenkort meer daarover.
Op vlak van mobiliteit was het een heel moeilijk jaar.
De rioleringswerken aan de A12 veroorzaken veel hinder
en frustratie.

Kerstmarkt 2019: Vuuract Barba Rossa

Ook de toon in onze samenleving is het afgelopen jaar verhard,
zelfs in Aartselaar. Dat merk je aan de manier waarop we
soms met elkaar omgaan. In het bijzonder op sociale media.
Via de afstandelijkheid en anonimiteit van een computerscherm en mailbox vallen soms veel remmingen in respectvol
omgaan met elkaar weg. Het valt me trouwens op dat het
iets van alle leeftijden is. Het meest kwetsbaar hierin zijn
onze jongeren, onze kinderen en dus ook onze toekomst.
Al krijgen volwassenen ook soms kwetsende woorden te
verwerken. Laten we daarom samen streven naar een warme
samenleving, naar een hechte Aartselaarse gemeenschap,
waarin we uitkijken en zorgen voor elkaar, waarin we
respectvol met elkaar omgaan, ook al verschillen we soms
van mening.
'Samen leven', wil ook zeggen 'samen feesten'.
Laat ons 2019 uitfeesten en 2020 verwelkomen met tal
van activiteiten en festiviteiten. U hoeft niets te missen want
ze staan opgesomd in de eindejaarskalender. Bijvoorbeeld
onze jaarlijkse kerstmarkt op 14 december (dit jaar op de
parking van het CC). Meteen nodig ik u ook allemaal uit
op onze nieuwjaarsdrink op 5 januari 2020, op het Klein
Laar. Hopelijk tekent u, samen met goed weer, ook dit jaar
opnieuw present!
Graag wens ik u namens de ganse gemeenteraad, een fijn
en veilig jaareinde toe en voor 2020, een gezond en heel
gelukkig nieuw jaar.
Sophie De Wit
Uw burgemeester

in 't kort

Vanaf 1 januari 2020 kan je in Sociaal
Huis De Palmboom terecht voor
pensioenaanvraag
wilsverklaring euthanasie.
Opgelet: enkel op afspraak
Een afspraak maken kan elke werkdag
van 9 tot 12 en 14 tot 16 uur op het
nummer 03 870 58 70 of via
socialedienst@aartselaar.be of
francis.debruyn@aartselaar.be
Info: Sociaal Huis De Palmboom,
Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar
Tot eind december kan je hiervoor nog
terecht bij dienst burgerzaken tijdens
de openingsuren in het gemeentehuis.

Minder ophalingen van
snoeisel in 2020
In 2020 vermindert ophaler Igean het aantal
ophalingen van snoeiresten. In totaal staan
er dan zeven ophalingen gepland: in oktober,
november, december (herfst) en maart, april,
mei, juni (lente).

Rechtzetting
In de infogids die onlangs in de bus viel,
sloop een foutje in het mailadres van
gemeenteraadslid Alex Cappaert. Je kan
hem bereiken via alex.cappaert@telenet.be
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Kinder-doe-tocht in
het Cleydaelbos
Met Kraakje, de eekhoorn op zoektocht
in het bos
Natuurpunt Aartselaar ontwierp, met ondersteuning van Bibliotheek Aartselaar en het
Agentschap voor Natuur en Bos, een doe-rugzak
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Zij kunnen
samen met hun (groot)ouders op verkenning
in het Cleydaelbos*.
Tijdens een wandeling van ca 2,5 km leren
kinderen op een speelse manier de natuur in
het Cleydaelbos ontdekken. Leuke opdrachten,
een kompas, een loepepotje en zoekkaarten
helpen hen daarbij.
Ga je op pad? Vergeet zeker je stevige wandelschoenen of laarzen en een pen niet.
Het thema ‘herfst’ kan nog gewandeld worden
tot aan de kerstvakantie. Vanaf zaterdag
21 december is de ‘Winterrugzak’ beschikbaar.
De rugzak kan je ontlenen tijdens de openingsuren van de Bib (della Faillelaan 32). Je brengt
deze na één week terug binnen. Er zijn drie
rugzakken beschikbaar. Gezien het succes kan
reserveren in de bibliotheek nuttig zijn.
*Vanaf de parking van het Cleydaelbos, Zinkvalstraat
(tegenover kasteel Cleydael), Aartselaar.

INFO
doerugzak@natuuraartselaar.be.

LED-verlichting voor
het gemeentehuis

Prinses Carnaval 2020
Carine Hellemans van carnavalvereniging
’t Gevolg wordt in 2020 voor de 2e keer Prinses
Carnaval Carin I. Ze wordt daarin bijgestaan
door Hofdame Ann Geens, Hofmaarschalk
Ronny Mertens en Hofnar Dries Pardon.
Carnaval vindt in Aartselaar in 2020 plaats van
21/2 (officiële aanstelling Prinses Carine I) tot
zondag 23/2 (carnavalstoet).

Energiezuinig verwarmen
met tips van de coaches

Met de campagne ‘Overal stroomversnellers’
daagde het Vlaams Energieagentschap alle
steden en gemeenten uit om een lokaal
energieproject naar voor te schuiven.
Ook Aartselaar deed mee en wist een mooi
percentage inwoners te overtuigen om te
stemmen op één van haar projecten. Dankzij
jouw stem kan de gemeente rekenen op een
startkapitaal van € 0,75 euro per inwoner,
(ofwel 10.666,5 euro subsidie).
Het gemeentebestuur koos ervoor om
energiezuinige verlichting te voorzien in en
rond het gemeentehuis. Door voor duurzame
verlichting te kiezen, komt de gemeente weer
een stap dichter bij een klimaatneutrale
organisatie. Het project wordt nog in de huidige
legislatuur uitgevoerd.

Deze winter trekken de verwarmingscoaches
van Provincie Antwerpen weer op pad.
Ze geven je thuis tips en advies op maat om
zuiniger te verwarmen. Zo’n gratis bezoek
levert gemiddeld een besparing van 165 euro
of 430 kg CO2 per winter op. Vorig jaar bezochten
32 coaches meer dan 370 huishoudens. Wil je
graag mee doen, neem dan contact op met de
Provincie: www.provincieantwerpen.be (zoek
op 'huisbezoek') of via 03 240 66 82.

energietip
Vriend van de warmte – energie vergelijken
Wil je lekker genieten van de warmte in de wintermaanden? Dan kan je jaarlijks besparen
bij de goedkoopste energieleverancier door je energie te vergelijken.
Doe de V-test van de VREG op https://vtest.vreg.be of bel het gratis nummer 1700 (kies optie 3)
Surf naar www.provincieantwerpen.be (zoek op ‘nieuw energiecontract’) of
www.vriendvan.be voor meer info en extra tips.
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Schrijfmarathon Amnesty International in de Bib
De bibliotheek doet in december mee met de
Schrijfmarathon van Amnesty International.

INFO
Bib Aartselaar, 03 870 80 30

Een maand lang worden wereldwijd miljoenen
brieven en kaartjes geschreven naar mensen
die onterecht gevangen zitten, gefolterd of
gediscrimineerd worden. Met deze actie wijst
Amnesty International overheden op hun verantwoordelijkheid en eisen ze gerechtigheid.
Wie ook in zijn pen wil kruipen, kan terecht
aan de themastand ‘mensenrechten’.

Start inschrijvingen nieuwe sportreeksen
voorjaar 2020
Seniorengym, aquafitness, initiatie badminton, conditiegym, kleuterparadijs, hydrobic
De sportdienst organiseert vanaf de week van maandag 13 januari opnieuw lessenreeksen:
Seniorengym: Di 13 tot 14 uur of 14 tot 15 uur, sporthal
Aquafitness: Di 18.45 tot 19.15 uur of 19.20 tot 19.50 uur of 19.55 tot 20.25 uur, zwembad
Initiatie badminton: Woe 10 tot 11 uur, sporthal
Kleuterparadijs: Woe 14 tot 15 uur, sporthal (start week van Ma 27/1)
Conditiegym: Woe 20 tot 21 uur, turnzaal Carillolei
Hydrobic: Vrij 16 tot 16.30 uur, zwembad
Inschrijven is voor alle lessen verplicht en kan vanaf maandag 6 januari (19 uur) via
https://webshopaartselaar.recreatex.be.

INFO
www.aartselaar.be, in de Uit-kalender bij de rubriek ‘Sportief’ of bel tijdens de kantooruren op
03 870 50 30 vanaf dinsdag 7 januari.
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Grote evenementen in 2020
Nieuwjaarsdrink Zo 5/1
Carnaval Vr 21/2 tot Ma 23/2
Carnavalkermis Za 22/2 tot Ma 24/2
Repair Café: Zo 29/3
Huldiging jubilarissen: Za 6/6 (en ook op 19/9 en 5/12)
Kleine kermis: Vr 19/6 tot Zo 22/6
ATA Zomerhappening met braderij: Za 20/6 (org. ATA)
Openluchtbal tgv 11 juli: Za 4/7
11 juli-viering: Za 11/7
Grote Kermis Za 22/8 tot Zo 30/8
Kunstenaarsmarkt en Cleydael goes Classic: Do 20/8
Openluchtfilm en openluchtmis: Zo 23/8
Jaarmarkt: Di 25/8
Vuurwerk: Za 29/8
Sportgala: Vr 2/10 (meer info op www.aartselaar.be/sportgala)
Heikens Kermis: Vr 23/10 tot Zo 25/10 (org. Heikens Kermis Comité)
Heikens Jaarmarkt: Ma 25/10 (org. Heikens Kermis Comité)
Wapenstilstand: herdenking WO II: Wo 11/11
Kerstrun Cade: Vr 11/12
Kerstmarkt: Za 12/12

Opmerkelijke piek diefstallen uit voertuigen
De afgelopen periode steeg het aantal diefstallen uit voertuigen in onze politiezone HEKLA.
De dieven viseerden daarbij BMW’s en sloegen vooral toe in Aartselaar en Edegem. Ze slaagden er
’s nachts in om binnen te breken in de wagens en gingen aan de haal met dure auto-onderdelen,
zoals het navigatiesysteem, de middenconsole, de airbags of zelfs het volledige stuur.
De lokale politie HEKLA voert intensief onderzoek naar de daders en verricht ook gerichte patrouilles.
Tips om inbraak en diefstal te voorkomen:
Doe je wagen altijd op slot.
Als je over een garage beschikt, parkeer de wagen dan steeds binnen.
Probeer op een goed verlichte plaats te parkeren.
Laat geen waardevolle spullen achter in je wagen.
Berg elektronische autosleutels op in een metalen sleutelhoes of blikken doos.
INFO
Surf naar www.politiehekla.be voor meer preventietips. Merk je een verdachte
persoon, voertuig of situatie op? Aarzel niet en bel dan meteen 101.
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EXTERIEUR SFEERSCHETS
zuid gevel / adresfunctie . toekomen & ontmoeten . speel- & terrasruimte

Stand van zaken infrastructuurwerken
Start bouw intergemeentelijk zwembad
In november werd de omgevingsvergunning goedgekeurd
voor de bouw van het intergemeentelijk zwembad op het
sportcentrum in de Kleistraat. De start van de bouwwerken
is gepland begin 2020. Een sloopdossier voor de afbraak
van het huidige zwembad, de aanleg van de parking en de
buitenaanleg worden in latere aanvragen ingediend.
Het nieuwe zwembad komt op het terrein waar de speeltuin stond. Dit terrein is door de technische
dienst braakliggend gemaakt zodat er archeologische onderzoeken kunnen plaatsvinden.
De speeltuin zal worden verplaatst naar het terrein ernaast. Daar zijn de voorbereidende werken
begonnen (plannen opmaken voor de waterbuffer, inplanting speeltuin, ….)
Als alles volgens planning verloopt, opent het nieuwe zwembad de deuren in de herfst van 2021.
Het huidige zwembad blijft tijdens de werkzaamheden open.
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Meer info: www.aartselaar.be
Kleistraat – Oever
De rioleringswerken en herinrichting van Kleistraat en Oever zijn bijna ten einde. Hier en daar
worden nog kleine aanpassingswerken gedaan. Het stuk Oever tussen Reetsesteenweg en Kleistraat
gaat open voor alle verkeer vanaf de tweede week van december.
Meer info: Technisch Centrum: 03 887 84 76
Rioleringwerken Aquafin op N177
Deze werken zit goed op schema. Ondertussen zijn het kruispunt van Guido Gezellestraat en Hoevelei
terug open voor het verkeer. Er is gestart met de volgende fase, de aanleg van de riolering tussen
Guido Gezellestraat en Leugstraat. Hierdoor is het kruispunt van de Leugstraat met de N177 afgesloten
voor alle verkeer tot eind februari.
Door de werken past De Lijn regelmatig haar rijschema's aan. Ook worden bepaalde haltes tijdelijk
niet bediend of worden tijdelijke haltes bijgeplaatst. Meer info vind je op www.delijn.be (zoek op je
lijnnummer).
Meer info: www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we
> Werken in jouw buurt > 22328 | Contactcenter Aquafin: 03 450 45 45
Betere verkeersdoorstroming A12
In augustus kondigde Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de aanleg van extra opstelstroken op
4 kruispunten van de A12 in Aartselaar aan. Door bijkomende opstelcapaciteit te voorzien op de
A12 ter hoogte van de kruispunten, kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over
de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen. Deze maatregel moet de verkeersdoorstroming rond
de A12 verbeteren en vooral de grote filedruk op de zijstraten helpen verlichten. Op 16 november
zijn deze werken gestart. Ze worden vooral ’s nachts uitgevoerd. ’s Nachts kan er grotere hinder zijn,
doordat de rijstrook waar er gewerkt wordt, wordt afgesloten.
Meer info: wegenenverkeer.be/werken/aanleg-bijkomende-opstelstroken-aan-kruispunten-a12-aartselaar
Op langere termijn wordt het studiewerk rond de mogelijke plaatsing van één of meer fietsbruggen langs
de A12 en de ondertunneling van de kruispunten voortgezet. Vlaamse Infolijn: 1700, Aquafin 03 450 45 45

Week van de Poëzie
Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de dag. Eind januari is
het ‘Week van de Poezië’: verras collega’s, familie of vrienden met een gedicht, aan de ontbijttafel,
op de koffieautomaat, onder je e-mailhandtekening, op een kaartje en natuurlijk op je Facebook,
Twitter en Instagram. Deel je gedicht met #Gedichtendag op sociale media!
Ook de Bib doet mee! Fiets je eigen gedicht! Iedereen dichter! Draaiende wielen spuwen woorden,
jij maakt er een gedicht mee!
Met de Poeziëfiets kan iedereen een gedicht maken, maar je moet er wel wat voor doen. Al fietsend
breng je de wielen in beweging en mix je de woorden. Als je stopt met fietsen en alle wielen zijn
uitgedraaid, kan je als je geluk hebt aan beide kanten een gedicht aflezen. Daarna kan je nog een
beetje met de woorden stoeien voor een mooier resultaat zodat je met trots kan zeggen dat jij het
zelf hebt gemaakt! Het Bib-team begeleidt je bij het maken van een kort gedicht of haiku.
Spring op de Poëziefiets op volgende momenten:
Woe 29/1 van 14 tot 17 uur: Ingang zwembad, Kleistraat 202-204
Do 30/1 van 10 tot 11.30 uur: Zonnetij, Leugstraat 11
Do 30/1 van 14 tot 15 uur: Sociaal Huis, Kapellestraat 136
Do 30/1 van 16 tot 18 uur: Bib, della Faillelaan 32
Do 30/1 van 19.30 tot 20.15 uur: CC ‘t Aambeeld, della Faillelaan 34
Vr 31/1 van 10 tot 11.30 uur: Zonnewende, Boomsesteenweg 15

In gesprek met … Maarten Inghels sluit de poëzieweek 2020 af
Daarvoor nodigt gastheer Bart De bruyn dichter Maarten Inghels uit. Van 2016 tot 2018 was
hij de officiële Stadsdichter van Antwerpen. Eind 2008 debuteerde de toen 20-jarige Maarten
Inghels met zijn bundel Tumult. Zijn derde dichtbundel Nieuwe Rituelen werd genomineerd
voor de Herman de Coninckprijs 2016.
Donderdag 6 februari 2020 om 20.15 uur    ׀Bibliotheek Aartselaar    ׀della Faillelaan 32
€ 8,- (inclusief drankje achteraf)    ׀Leden Davidsfonds en Willemsfonds: € 6,9

Ideetjes voor onder de kerstboom…
ntrum
Cultureel Ce

Aartselaar

s tijd!
Cadeautje

Schenk je geliefden en dierbaren mooie belevingen. Quality time is
immers een onbetaalbaar geschenk! Enkele aanraders van het CC-team:

 oor wie de ‘flauwe nonkel humor’ door wil spoelen. Een echte aanrader
V
voor ouders en hun tieners. > Rookie Comedy op Za 1/2
Voor wie na lang tafelen tijdens familiefeesten de benen terug wil
losgooien op de muziek van Tiny Legs Tim en zijn big band.
> Elsewhere Bound met Tiny Legs Tim op Vr 7/2
Voor wie afscheid moest nemen van een dierbare… Een pakkende voorstelling over gemis en
troost zoeken. > ‘Wat niet weg is’ op Za 25/4 en Zo 26/4
Voor zij die niet kunnen kiezen is er de cultuurcheque. Met humor, theater, workshops,
familievoorstellingen… Ieder vindt wel een activiteit die hem aanspreekt!
Aanrader onder de kerstboom...
** cultuur cadeaubon **

Lokale kunstenaars stellen tentoon in
Franse thema expo
Tijdens de koude wintermaanden kijkt de cultuurdienst naar onze zuiderburen. Van midden
februari tot half maart word je ondergedompeld in de echte Franse cultuur tijdens de Franse
weken. Je leest er alles over in het volgende infoblad. Als voorsmaakje organiseert de cultuurdienst alvast een thematentoonstelling in de Bib van Za 1/2 t.e.m. Ma 30/3. Vive la culture!
Koen Tilkin exposeert met lichtobjecten en-sculpturen die uitdrukking geven van de Franse geschiedenis,
cultuur en de driekleur van de vlag. ‘Ik haalde inspiratie uit typische Franse symbolen zoals wijnbouw,
markante gebouwen en de Eerste Wereldoorlog. Ik gebruik voor mijn creaties hout, steen, metaal en
glas. De meeste van deze materialen zijn hergebruikt. Met deze objecten wil ik de verbeelding van de
bezoeker prikkelen en hen zo zelf een idee laten vormen van de typisch Franse symbolen.’
Frieda Heyman stelt tentoon met schilderijtjes. Ze brengt acryl op canvas geïnspireerd op eigen
foto's uit Normandië. Ook vind je van haar werk in papier-maché. ‘Becasinne was één van de eerste
grotere beelden die ik maakte. Dit was de favoriete (Franse) stripfiguur van mijn moeder. Ik verwerkte
in het beeld tal van familiegebonden elementen. Van reizen naar Dordogne hield ik een ware ganzenliefde over. Daarom laat ik graag een grote landende gans zien die ook gemaakt is van papier.’
Van Rit Dierckx vind je aquarel- en acrylschilderijen terug. ‘Een bezoek aan Sault inspireerde me
voor een drieluik in aquarel. De gezellige dorpspleintjes waar petanque gespeeld wordt, de omliggende
wijngaarden… Ook typisch Frans zijn de lavendelvelden. Op een ander schilderij geef ik deze paarse
bloemenpracht aan de voet van de Mont Ventoux weer. Je kan de lavendel bijna ruiken!’
In de volgende editie stellen we kort het werk voor van Gerd Demare (tekeningen) en Theo Otté
(aquarel en pentekeningen) en Lisette Robbroeckx (fotografie).
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ROSA-project: RAKO helpt lokale
gemeenschappen in Cambodja
Deze maand zetten we weer een ROSA-project in de kijker. In dit infoblad laten we Frank Dooms
van RAKO aan het woord. Ook deze organisatie kan rekenen op steun van de Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking.
Identiteitsfiche: Frank Dooms, actief lid vanaf de oprichting in 2006 en penningmeester sinds februari
2014. Frank en zijn gezin reisden naar Zuidoost Azië in 2007 en 2013. Zij bezochten toen ook de
projecten van RAKO in Cambodja.
Dag Frank, kan je wat meer vertellen over het
ontstaan van RAKO en waarvoor deze vzw
zich inzet?
Na het einde van de Cambodjaanse burger
oorlog begin dit millennium was er een
groot tekort aan basisinfrastructuur op het
platteland. Door het schrille contrast tussen
de sterke stedelijke ontwikkeling en de zeer
trage groei in verder afgelegen gebieden
richtte Tui Sokhoun, een boeddhistisch monnik,
RAKO Cambodja op. Hij staat vandaag nog
steeds aan het hoofd van deze ngo naar
Cambodjaans recht en wil langs die weg de
plattelandskinderen een duurzame toekomst
geven.

In maart 2006 kreeg RAKO een Belgische
afdeling. RAKO België vzw werd opgericht
door een groepje toeristen die tijdens een
rondreis in Vietnam en Cambodja buiten
het platgetreden toeristische parcours van de
tempels van Angkor Wat met hun Belgische
reisleider, Martin Faingnaert, de arme plattelandsgemeenschap van Kirimanun bezochten.
Martin was al jaren bevriend met Tui Sokhoun
en samen bouwden zij al één klaslokaal.
Deze toeristen besloten om vanuit België financiële ondersteuning te organiseren om de
school verder uit te bouwen. Al snel namen de
activiteiten toe: van de bouw van een lagere
school naar het voorzien van zuiver drinkwater
11

en opvolging van de schoolkinderen en hun
familie door een lokale arts in een dispensarium.
RAKO startte in Kirimanun. Dankzij continu
overleg met alle stakeholders en het groeiende
bewustzijn heeft RAKO de bloeiende school met
meer dan 300 leerlingen en met aandacht voor
gezondheid en de watervoorzieningen in 2012
kunnen overdragen aan de lokale gemeenschap.
In 2012 is het werkgebied verlegd naar Prasat
Commune, waardoor een nieuw dorp kansen
krijgt.
Sokhoun: “Met ons team pakken we de
problemen die kinderen en hun familie op
het platteland dagelijks ondervinden aan.
Zo gaan deze plattelandskinderen met
volle vertrouwen hun toekomst tegemoet
en dragen ze later bij tot de duurzame
heropbouw van ons land.”
Alle RAKO projecten dragen ook rechtstreeks bij
aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Vooral bij SDG1 (geen armoede), SDG2 (geen
honger), SDG3 (goede gezondheid en welzijn),
SDG4 (kwaliteitsonderwijs), SDG5 (gender
gelijkheid) en SDG6 (schoon water en sanitair)
is RAKO rechtstreeks betrokken. Daarnaast is
ook SDG17 (partnerschap om doelstellingen
te bereiken) voor RAKO van groot belang.
Dankzij de sterke lokale partner kan RAKO België
haar middelen inzetten voor projecten die op
maat voor en door de lokale bevolking gemaakt
worden.
Hoe zamelen jullie geld in voor RAKO?
In de beginjaren haalden we vooral inkomsten
uit particuliere giften en enkele schoolacties.
Ondertussen zijn ook een aantal bedrijven een
trouwe sponsor van RAKO geworden.
Lokale overheden zoals de Provincie Antwerpen
en enkele gemeenten bieden de mogelijkheid
12

om een projectsubsidie aan te vragen. Het zijn
de leden van onze plaatselijke werkgroepen die
hiervoor verantwoordelijk zijn. Dankzij de
trouwe steun van de intercommunale PIDPA
krijgen onze projecten rond zuiver drinkwater
en sanitair een extra steuntje in de rug.
Ook de Gasthuiszusters van Antwerpen dragen
al vele jaren bij aan de realisatie van onze
gezondheidsprojecten.
Wat wil je zeker nog meegeven aan onze lezers?
RAKO bewijst dat het mogelijk is om met een
gemotiveerde lokale partner op relatief korte
termijn veel vooruitgang te boeken, zelfs in
gebieden waar de tijd bleef stil staan na de
genocide ten tijde van de Rode Khmer.
Wij moeten de lokale bevolking niet overtuigen
van het belang van de projecten. De projecten
komen er steeds op hun vraag, vanuit hun
persoonlijke overtuiging. Wij helpen hen bij de
financiële realisatie.
Bovendien vermeld ik ook nog graag dat
wanneer de projecten bezocht worden door
RAKO-bestuursleden of –sympathisanten, dit in
geen enkel geval gebeurt op kosten van RAKO.

Meer weten over Rako?
Op www.rako-belgie.be lees je meer over
dit project. Je vindt er ook foto’s en filmpjes
gemaakt door de leden.

in de kijker

OKRA: een ontmoetingsplek voor senioren
Al 63 jaar is OKRA actief in Aartselaar. De vereniging telt zo’n 290 leden in onze gemeente.
Tijd om beter met hen kennis te maken. Aartselaarinfo babbelde met Rik Bontinck (teamleider)
en Lieve Forceville (teamlid). Zelf zijn ze al 12 en 15 jaar actief binnen OKRA.
Welke activiteiten doen jullie zoal?
Onze vaste ontmoetingsnamiddagen zijn dinsdag
en donderdag. Van 13 tot 17 uur wordt er dan
gekaart en spelen we allerlei gezelschapsspelen
zoals rummikub, bingo en biljart in Chalet De Hamer.
Natuurlijk is er ook plaats voor gewoon een gezellige
babbel. Op donderdag is het tijd voor lijndansen
en biljart. Regelmatig plannen we ook fietstochten.
Zowel sportieve fietsers als iets mindere sportievelingen vinden wel hun gading in ons aanbod.
Ook daguitstappen en een bezoek aan het theater
staan op ons programma.
Stel: er zijn lezers die nog twijfelen om eens een
keertje langs te komen. Met welk argument
zouden jullie hen over de streep trekken?
Kom ons ontdekken en verkennen in De Chalet!
Je ontmoet er altijd wel een bekend gezicht.
Het is de beste manier om mensen uit je buurt
te ontmoeten in een aangename omgeving. Er is
altijd wel een ontspanning die je interesse draagt.
Rond 14.30 uur is er een pauzemoment waar je
kan genieten van een lekkere koffie of thee gratis
aangeboden door OKRA. Elke senior is bij ons

welkom, ook jonge 55+’ers. Bovendien bedraagt
het lidgeld 25 euro per persoon. Voor een gezin
betaal je 42 euro. Met deze bijdrage kan je deelnemen aan al de activiteiten van OKRA Aartselaar
en OKRA nationaal. Daarnaast ontvang je het
maandelijkse magazine en het tweemaandelijks
ledenboekje.
Julie zoeken nieuwe bestuursleden.
Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
Volgend jaar hebben we opnieuw bestuursverkiezingen voor de periode 2020-2025. Verschillende
bestuursleden draaien al een tijdje mee en wij
willen onze vereniging verjongen en verruimen.
Jongere krachten met nieuwe ideeën kunnen
bijdragen door nieuwe of andere aangepaste activiteiten te starten. Ons huidig bestuur bestaat uit 5
leden wat weinig is voor de vele activiteiten.
Daarnaast doen wij beroep op heel wat vrijwilligers
die ons helpen bij het organiseren van al de
activiteiten. Wie geïnteresseerd is, mag altijd
contact opnemen via lieve.forceville@skynet.be
of 0478 92 83 24.

Ontmoetingsnamiddag met worstenbrood en appelbol
Bij feestdagen organiseert OKRA etentjes aan democratische prijzen. Ook het nieuw jaar wordt met
een gezellig samenzijn ingezet. Op Di 7/1 is iedereen welkom in Chalet De Hamer om er een gratis
worstenbrood of appelbol te komen eten. De ideale manier om OKRA en andere Aartselarenaren te
leren kennen!
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Een huisdier is geen kerstcadeau

V.U.: Jean-Pierre Heirman, Secretaris-generaal Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, koning Albert II laan 20/8, 1000 Brussel

Foute kerstcadeaus, iedereen krijgt ze wel eens. Maar een parfum of boek kan je nog inruilen of
doorverkopen, bij een huisdier is dat niet het geval. Veel beestjes belanden enkele weken na de
feestperiode dan ook in het asiel.

Ben je echt klaar voor
een huisdier?
DEPARTEMENT
LEEFMILIEU
NATUUR &
ENERGIE
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MEER INFO OP
WWW.HUISDIERINFO.BE

Het is verleidelijk om met de feestdagen een schattige
puppy in huis te halen of een lieve kat cadeau te doen
aan de kinderen. Maar vaak komen die dieren uiteindelijk
in het asiel terecht. Hoe snoezig een konijntje of ander
beestje ook is, een dier neem je niet in een impuls.
Het houden van een huisdier is een verantwoordelijkheid
voor vele jaren. Bovendien vragen ze tijd en aandacht en
kost hun onderhoud geld (sterilisatie, vaccins, voeding…).
Ben je op zoek naar een nieuw huisdier? Raadpleeg dan
de huisdierwijzers om je keuze te bepalen.
Met de huisdierwijzers kan je beter inschatten wat elk dier
nodig heeft (huisvesting, verzorging, voeder…) en voorkom
je onaangename verrassingen. Zo vermijd je ook dat je je
huisdier na verloop moet wegdoen.
INFO
www.huisdierinfo.be

