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Openingsuren telefoon en  
onthaal gemeentehuis 
Elke werkdag van 9 tot 12.30 uur
Maandag ook van 13.30 tot 19 uur
Woensdag ook van 13.30 tot 16 uur

In dit nummer:

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het 
gemeentehuis kan je sinds 2 maart 2020 enkel op afspraak 
terecht. Plan je bezoek via www.edegem.be/afspraak of  
bel 03 289 26 50. 
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Een publicatie van lokaal bestuur Edegem,
Gemeenteplein 1, 2650 Edegem 
03 289 26 50
lokaalbestuur@edegem.be 
www.edegem.be

Verantwoordelijke uitgever:  
Koen Metsu, burgemeester, Ter Voortlaan 22, 2650 Edegem

 facebook.com/lokaalbestuur.edegem: 5 613 volgers
 lokaalbestuuredegem: 1 258 volgers

 hoplr.com/gemeente/edegem: 2 848 huishoudens
 2 303 gebruikers

(App-store en Google Playstore)
E

Volg jij ons al overal?

Sluitingsdagen
Diensten lokaal bestuur: 1/1/2021 
Bib: gesloten op 31/12 vanaf 15 uur en op 1 en 2/1/2021

IGEAN-recyclageparken: 31/12 (vanaf 12 uur) en 1 en 2/1/2021  
Meer info: www.igean.be

Maak kennis 
met de 
helden van de 
thuiszorg
(p16) 

Een zorgzaam  
nieuw jaar
Een warm en gelukkig nieuw jaar! Dat wens ik 
alle Edegemaars. Namens mezelf, maar ook 
namens de gemeente- en OCMW-raad die onze 
gemeente met zoveel gedrevenheid besturen. 
Laat ons in 2021 voluit samen doen wat 2020 
ons heeft geleerd: zorg dragen voor elkaar.

Nieuw jaar, nieuwe gewoonten. Dat is dit jaar 
niet anders. De ophaalmomenten van het afval 
en de openingsuren van het recyclagepark (p6) 
wijzigen lichtjes. 

Blader ook eens naar het leuke nieuws op 
pagina 14. Samen met Hoogmis gaan we 
op zoek naar een bierpanel dat ons eigen 
Edegems bier mee smaak zal geven. 

Surfte je ondertussen al eens naar  
www.edegem.be (p8)? Onze nieuwe website 
brengt je in een paar kliks naar up-to-date 
info én naar een eigentijds 
digitaal loket. Lokaal bestuur 
Edegem werd opnieuw een 
stuk toegankelijker voor 
onze inwoners, ondernemers 
en verenigingen. Uit te 
testen!

Veel leesplezier!
Koen Metsu
burgemeester
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NIEUWE WERKWIJZE 
VOOR FEESTMATERIAAL
Vanaf 1 januari 2021 lenen erkende Edegemse verenigingen, 
scholen en organisatoren van straat- en buurtfeesten hun 
feestmateriaal uit via Schoeters Rental Services. De firma 
neemt het materiaal over van lokaal bestuur Edegem, breidt 
het aanbod uit en zorgt voor levering en ophaling.

Tenten, tafels, stoelen, podiumdelen, fietsrekken, 
rolcontainers, … vraag je vanaf dan aan via het online 
portaal van Schoeters. Lokaal bestuur Edegem betaalt 80 
procent van de huurprijs voor de eerste vier dagen van de 
uitleenperiode én neemt de transportkosten op zich. De 
waarborg en het restbedrag betaal je als uitlener zelf. 

Schoeters levert ook de afvalcontainers en zorgt in 
samenwerking met intercommunale IGEAN voor de lediging 
ervan.

De aanvraag om een straat af te sluiten met bijhorende 
signalisatie en parkeerverbodsborden blijft via het lokaal 
bestuur verlopen. Ook klein sport- en spelmateriaal blijf je 
gratis lenen bij onze vrijetijdsdiensten. 

i  www.edegem.be en schoetersrental.be/edegem

NIEUWE 
OPENINGSUREN 
POLITIEZONE 
HEKLA
Het onthaal van het 
hoofdcommissariaat van politiezone 
Hekla (Prins Boudewijnlaan 43a,Edegem) 
kreeg nieuwe openingsuren:

- op weekdagen tussen 8 en 20 uur
- op zaterdag tussen 10 en 18 uur
- gesloten op zon- en feestdagen

Bovendien werkt HEKLA op afspraak. 
Voor niet-dringende klachten of 
meldingen bel je hen tijdens de 
openingsuren op 03 444 00 00 of maak 
je een afspraak via www.politiehekla.be 

Dringende politiehulp nodig? 
Bel dan 101!

CORONA CONTACTONDERZOEK
In deze coronatijden zijn fraudeurs heel creatief met hun pogingen tot oplichting. 
Om echte oproepen te onderscheiden van frauduleuze telefoontjes kijk je best 
naar het nummer dat je belt of sms't. De 'coronaspeurders' gebruiken namelijk 
altijd hetzelfde nummer: 02 214 19 19 (telefoon) of 8811 (sms). Je kan best beide 
nummers nu al in je telefoon opslaan onder de naam 'corona-opsporing'. Dan 
herken je het nummer meteen wanneer je gebeld of ge-sms't zou worden.
Wanneer contactonderzoekers je telefonisch niet kunnen bereiken, kan het zijn 
dat de field agent van eerstelijnszone ZORA bij jou aan de deur komt. Zo iemand 
heeft altijd een legitimatie bij zich van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Vraag 
daar zeker naar. Twijfel je? Contacteer dan politiezone HEKLA op 03 444 00 00. 
De politie zal bij eerstelijnszone ZORA controleren of de persoon die bij jou aan de 
deur staat geen fraudeur is.

i   Vragen over de coronamaatregelen? 0800 14 689 of www.info-coronavirus.be
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HUIS HELLEMANS ZOEKT PARTNER
Om het kunstcentrum Huis Hellemans een centrum- en cultuurversterkende functie te geven, gaat Edegem op zoek 
naar een private partner die er kunst en horeca wil combineren.

Het gebouw ligt strategisch 
in de Strijdersstraat 14 en op 
wandelafstand van de parkdomeinen 
Hof Ter Linden en Fort 5. De 
ligging, iconische uitstraling en 
hoge erfgoedwaarde maken 
het uitstekend geschikt voor 
commercialisering. Met een erfpacht 
stelt lokaal bestuur Edegem het 
pand voor een termijn van minimum 
27 jaar ter beschikking aan een 
private partner die het kan uitbaten 
alsof het z’n eigen zaak is. Via een 
lastenboek gaan we op zoek naar 
een partner die een horecaconcept 
wil uitbouwen dat uitstekend past binnen de kunst- en 
cultuursfeer van het huis en het naastgelegen nieuwe 
vrijetijdscentrum Kruispunt met bibliotheek.

De nieuwe partner moet een andere doelgroep 
aanspreken dan de al aanwezige horeca in het 
centrum. De tuin van Huis Hellemans wordt mee in 

erfpacht gegeven. Visueel vormt 
die een geheel met de tuin van VTC 
Kruispunt.  De erfpachthouder zal 
ook een aanbod van minimum zes 
meerdaagse tentoonstellingen per 
jaar moeten aanhouden. 

In 2017-2018 kregen het parket, 
muren en plafonds in Huis Hellemans 
een stevige opknapbeurt. Nieuwe 
investeringen in het gebouw 
zullen volledig ten laste van de 
erfpachthouder zijn.

Kandidaten moeten zich uiterlijk 13 
januari 2021 aanbieden en ten laatste op 23 februari 
2021 een voorstel indienen. In april 2021 zal lokaal 
bestuur Edegem maximum drie voorkeurbieders 
aanstellen waarmee verder wordt onderhandeld. In juni 
2021 hopen we de erfpacht toe te wijzen. 

i  Het volledige lastenboek vind je op www.edegem.be

AUTISME CHAT 
LUISTERT
‘Chat met ons! Wij luisteren naar je en denken met je 
mee’, klinkt de slogan van de Liga Autisme Vlaanderen. 
Ze ontwikkelden eind januari 2019 de Autisme Chat. 
Een gloednieuw aanbod voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met autisme en hun directe omgeving. 
Het is een gratis en anonieme chat waar je terecht kan 
met vragen rond autisme. De chat wordt bemand door 
medewerkers van de thuisbegeleidingsdiensten autisme 
vanuit heel Vlaanderen (Het Raster vzw, Limburgse 
Stichting Autisme, Tanderuis vzw en vzw Victor). Sinds 
de opstart hebben ze al ruim 3000 chatgesprekken 
gevoerd met meer dan 2100 unieke oproepers. 

i  Autisme Chat is bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag van 18 tot 22 uur en op woensdag van 14 tot 
22 uur via ligaautismevlaanderen.be/autismechat.

SAMEN DE BERG OP 

Ook in 2021 zet Edegem samen met de partners UZA, 
Fitopia en Volvo-Scancar een groepsdeelname aan het 
Sporta-initiatief op. Samen beklimmen we de Mont Ventoux!
Ook jij kan meedoen op zaterdag 11 september 2021. 
Ervaring is niet vereist, wel de wil om de uitdaging aan te 
gaan en door te zetten. Vanaf maart kan je ook wekelijks 
deelnemen aan een trainingsrit. Iedere deelnemer rijdt in 
onze Edegemse outfit!

i  www.edegemklimtdoor.be, www.monventoux.be   
Sportdienst Edegem, Terelststraat 2, 03 289 23 70,  
sport@edegem.be

  PLAKPAAL
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Nieuw jaar, nieuwe afspraken. Dat geldt ook weer in 
2021. Een aantal ophaaldagen van je afval wijzigen, 
voor snoeihout of een piekzak bel je de infolijn en 
in maart verwachten we de nieuwe blauwe zak. We 
zetten alle nieuwigheden voor je op een rijtje.

GEWIJZIGDE OPHAALMOMENTEN
Een aantal afvalfracties zullen vanaf 1 januari niet meer op dezelfde dag opgehaald worden. Dat 
wordt even wennen, maar je kan via een heleboel kanalen de juiste informatie terugvinden. Zo heb 
je onlangs een papieren ophaalkalender ontvangen. Daarnaast vind je alles ook online door te 
surfen naar www.recycleapp.be of, nog makkelijker, door de gratis Recycle! app te downloaden op je 
smartphone.

Wijziging ophaaldag papier en karton
Je hebt misschien al gemerkt dat de ophaling van papier niet meer op een ‘vast’ moment valt. Dat 
komt omdat IGEAN overschakelt van een maandelijkse naar een vierwekelijkse ophaling en dus geen 
12 maar 13 keer een ophaling aan huis papier en karton zal aanbieden!

Nieuwe zone-indeling
Vanaf 1 januari brengt IGEAN het aantal ophaalzones in onze gemeente terug naar 2. De 'oude' zones 
1A, 2A en 3A worden zone 1, 'oude' zones 1B, 2B en 3B worden zone 2. Woon je in zone 1 of 2? Je vindt 
het op www.edegem.be/ophaalzone. Huisvuil halen ze elke 2 weken op maandag of dinsdag op. GFT 
wordt in heel Edegem elke week op donderdag opgehaald. PMD staat elke twee weken op vrijdag 
voor de hele gemeente op de kalender.

Snoeihout en grofvuil op afroep
Om de ophaling van snoeihout (kosten-)efficiënter te organiseren, zal de ophaling in 2021 enkel nog 
gebeuren na afspraak. De mogelijke ophaalmomenten vind je terug op de kalender. Vergeet dus niet 
om ten laatste twee dagen voor de ophaling een tijdstip te reserveren. Dat kan telefonisch via het 
gratis nummer 0800 1 46 46. De grofvuilophaling w as al op afspraak. Vanaf januari bel je daarvoor 
niet langer naar lokaal bestuur Edegem, maar eveneens naar de infolijn 0800 1 46 46.

PIEKZAK? EERST BELLEN
Even meer afval dan gebruikelijk? IGEAN haalt ook 
extra huisvuilzakken (piekzakken) op zodat je het 
afval dat niet meer in je huisvuilcontainer past, toch 
kan aanbieden. Die bied je altijd aan op de normale 
ophaaldag samen met je volle afvalcontainer.
Vanaf 1 januari 2021 koop je die extra zakken met 
bijhorende sticker niet langer aan het onthaal 
van het gemeentehuis. Je mag eender welke 
eigen zak gebruiken, zolang die maar vlot in je 
container past. Je extra afval wordt immers na de 

normale lediging ook gewogen. Je betaalt voor de 
bijkomende zak geen extra ledigingskost, maar wel 
de verwerkingskost voor het afval. 
De ophaling van extra zakken kan je maximaal 3 
keer per jaar aanvragen. Je mag per keer maximum 
4 zakken aanbieden.Voor een ophaling bel je de 
gratis infolijn 0800 1 46 46 minstens 2 werkdagen 
voor de ophaling.

i   IGEAN-infolijn 0800 1 46 46
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NIEUWE BLAUWE ZAK 
De blauwe pmd-
zak werd meer dan 
20 jaar geleden 
ingevoerd in België. 
Met succes, want 
nergens worden 
meer verpakkingen 
gesorteerd en 
gerecycleerd dan 
in ons land. Daar 
mogen we met 
z’n allen trots op 
zijn. Door goed te 
sorteren kunnen we 

gebruikte verpakkingen opnieuw inzetten als grondstof. 
Zo besparen we energie én stoten we minder CO2 uit.

Pas vanaf 1 maart 2021 
… maar het kan altijd beter. Dankzij 'de nieuwe blauwe 
zak' kunnen we binnenkort nóg beter doen. De tijd heeft 
niet stilgestaan en verpakkingen zijn op twintig jaar tijd 
enorm veranderd. Bovendien kunnen we dankzij nieuwe 
technologische ontwikkelingen vandaag al veel meer 
plastic verpakkingen recycleren dan vroeger. Maar wist 
je dat er bij het restafval van de gemiddelde Vlaming 
jaarlijks nog zo’n 15 kg plastics zitten. Ongeveer de helft 
ervan zijn verpakkingen die mits extra inspanningen nog 
een tweede leven kunnen krijgen. Daarom schakelen we 
vanaf 1 maart 2021 over naar nieuwe sorteerregels. Je 
leest er in een volgende editie meer over. 

Momenteel gelden dus nog steeds de huidige 
sorteerregels voor PMD. Je kan ze nalezen op www.igean.
be/sorteerregels. Heb je nog 'oude' blauwe pmd-zakken in 
voorraad? Geen probleem, je mag die ook nog na maart 
2021 blijven gebruiken. 

OPENINGSUREN 
RECYCLAGEPARK 
Vanaf 1 januari 2021 wijzigen de openingsuren van het 
IGEAN-recyclagepark Edegem. Op deze momenten kan 
je terecht:

• Maandag 13 tot 19 uur
• Dinsdag, donderdag van  

9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. 
• vrijdag van 13 tot 17 uur  

(+ enkel voor KMO: vrijdag van  
9 tot 12 uur in de even weken)

• Zaterdag van 9 uur tot 16 uur
• Woensdag en zondag gesloten

Opgelet, tijdens de eindejaarsperiode wijken de 
openingsuren af en is het park op donderdag 31 
december in de namiddag en op 1 en 2 januari de hele 
dag gesloten.
 
i  www.igean.be/recyclageparken

i  Voor al je vragen over 
afvalophaling en de 
recyclageparken kan je terecht 
bij de klantendienst van IGEAN 
op 03 350 08 14 (van maandag 
tot en met vrijdag, tussen 8 en 12 
uur en 13 tot en 16.45 uur). Voor 
vragen over je DIFTAR-ophaling 
bel je het gratis nummer  
0800 1 46 46. 

  PLAKPAAL

MAAK VLAANDEREN 
MEE ASBESTVRIJ
Edegem,  IGEAN en OVAM helpen je graag om je 
woning veilig en vakkundig asbestveilig te maken 
door middel van een ophaling aan huis.  

Als inwoner kan je aan een gunstig tarief big 
bags, plaatzakken en/of containers en bijhorend 
beschermingsmateriaal bestellen om het 
hechtgebonden asbest in je woning af te voeren. Je 
vult ze zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien 
komt IGEAN de zakken of container ophalen. 

Bij hechtgebonden asbest zoals asbestcementen 
golfplaten, leien of buizen zitten de vezels stevig vast 
in het dragermateriaal. Zolang dat asbest in goede 
staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig 
verwijderd worden door een particulier. 
Niet-hechtgebonden asbest zoals in 
dichtingskoorden en textiel, muurpleister,
of kartondichtingen laat je altijd door een erkende 
asbestverwijderaar weghalen.  
 
i  Info en voorwaarden: www.igean.be/asbest
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JE DIENSTVERLENING IN EEN KLIK
Sinds 1 december staat onze spiksplinternieuwe 
website online. De gebruiksvriendelijkheid voor 
de Edegemnaar en de nieuwe look and feel zijn 
de grootste wijzigingen. Bekijk hem op je pc, 
tablet of smartphone. Dankzij ons eigentijds 
digitaal loket hoef je voor de aanvraag van een 
attest, een adreswijziging en tal van andere 
diensten de deur niet meer uit.

De nieuwe www.edegem.be is hét portaal voor alle 
dienstverlening van het lokaal bestuur. Je vindt er 
alle informatie over het gemeentehuis, sociaal huis, 
wegenwerken, afvalophaling, ... Maar er is meer. Via ons 
beveiligd digitaal loket vraag je je akte of attest vanaf 
nu vlot van thuis uit aan. Een melding doorgeven, een 
afspraak maken, de beslissingen van de gemeenteraad 
opvolgen, een aanvraag voor een evenement of een 
inname openbaar domein indienen, ... dat kan nog 
steeds. 

Het maakt niet uit of je via desktop, tablet of 
smartphone naar de nieuwe website surft. Door de 
‘responsive lay-out’ past onze website zich slim aan, aan 
eender welke pc, laptop, tablet of smartphone. Zo kan je 
in elk formaat vlot de nieuwe website bezoeken.  

Snel gevonden
Op de startpagina springt meteen de zoekfunctie in 
het oog. Je kan gericht zoeken naar info over onze 
dienstverlening of nieuws uit Edegem. Wie graag op de 
klassieke manier zoekt, kan grasduinen in de uitgebreide 
thematische menustructuur. Op de homepagina 
presenteren we snellinks naar vaak gevraagde items: de 
meldingskaart, een afspraak maken, openbare werken, 
openingstijden, vacatures, … en ons actueel nieuws. De 
koppeling naar de digitale loketomgeving is naadloos 
geïntegreerd in de pagina’s over de dienstverlening. 
Kortom we bouwden de website zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk op.

Een aantal applicaties die we in de vorige versie van 
edegem.be aanboden, springen ook op de nieuwe 
website in het oog. Zo is er de gedigitaliseerde 

aanvraag voor inname van het openbaar domein en het 
evenementenloket waarvoor we samenwerken met de 
HEKLA-gemeenten. Daarnaast koppelt onze website 
met sterke applicaties van partneroverheden zoals 
het Burgerprofiel en de productencatalogus van de 
Vlaamse overheid, de UiT-databank, de afvalkalender 
van Fost Plus-, … 
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JE DIENSTVERLENING IN EEN KLIK

Nog meer  
nieuwe snufjes  
op komst

De tweede website van lokaal 
bestuur Edegem vrijetijd.
edegem.be blijft nog even 
online. Achter de schermen 
wordt hard gewerkt aan 
een nieuwe website voor het 
vrijetijdscentrum Kruispunt dat 
in de steigers staat. De website 
van VTC Kruispunt zal vanaf 

het voorjaar 2021 de vrijetijdswebsite vervangen en alle 
informatie van onze diensten bibliotheek, sport, cultuur, 
wijkwerking en jeugd samenbrengen. 

Altjd het laatste nieuws in je box
Vanaf nu krijg je met het nieuwe e-zine Edegem 
Kortweg twee keer per maand een overzicht van het 
belangrijkste nieuws en onze activiteiten in je mailbox. 
Schrijf je snel in via de startpagina van www.edegem.be.

i  www.edegem.be

  DOSSIER



EDEGEMSE 
VERENIGINGEN
Wist je dat Edegem bijna 200 (!) verenigingen telt? 
Evenementen liggen tijdelijk stil en activiteiten worden 
helaas geschrapt. Hierdoor verdwijnen onze verenigingen 
momenteel wat uit beeld. Van biljart- tot wandelclub en van 
theatergezelschap tot een team voor het goede doel. In onze 
verenigingengids geven we graag een compleet overzicht. 
Tip: Als vereniging kan je je verenigingspagina zélf beheren. 

i  www.edegem.be/verenigingen

3 VRAGEN AAN

Lawrence 
Vancraeyenest
schepen voor o.a. ICT en 
organisatieontwikkeling- en 
beheersing

1 Wat valt je het meest 
op aan de nieuwe 
website?

"De nieuwe edegem.be oogt 
een stuk frisser, maar nog 
belangrijker is dat je er zaken 
veel sneller terugvindt én de 
info helemaal up-to-date is. 
Een slimmere zoekfunctie en 
overzichtelijke wegwijzers op de 
welkomstpagina brengen je met 
slechts enkele klikken waar je 
moet zijn." 

2 Ben je tevreden over de 
nieuwe website?

"Absoluut! Heel wat inwoners, 
medewerkers en bezoekers 
keken hier al heel lang naar uit. 
Ik ben blij dat we er nu eindelijk 
werk van hebben gemaakt. Dit 
is een belangrijke stap vooruit 
voor de digitale nabijheid 
en toegankelijkheid van ons 
bestuur."

3 Wat is de grootste 
vernieuwing voor de 
bezoekers van www.
edegem.be?

"Vroeger moest je voor 
veel zaken nog langs het 
gemeentehuis. Nu zijn 
ontzettend veel documenten en 
diensten onmiddellijk in digitale 
vorm beschikbaar, ondertekend 
en gecertificeerd. Heb je 
dringend een attest nodig? Je 
krijgt het vanaf nu beveiligd in je 
mailbox."

10  

HET DIGITAAL LOKET WAS 
NOG NOOIT  
ZO EENVOUDIG
Een 5-stappenplan
1. Je surft naar het document dat je zoekt op onze website. 
2. Je klikt op de knop 'Online aanvragen'. 
3. Je meldt je aan. (bv. met eID of itsme).
4. Je vervolledigt het aanvraagformulier. 
5. Je krijgt het document beveiligd in je mailbox.

Itsme, itsyou, itswhat?
Itsme is een app waarmee je kan inloggen bij de overheid, 
banken, verzekeraars en andere bedrijven. Je downloadt de 
app op je smartphone. Met Itsme deel je identiteitsgegevens, 
bevestig je betalingen en kan je digitaal ondertekenen. Om 
itsme te activeren, heb je naast een smartphone ook een 
bankkaart of eID nodig.  

Moeite met itsme?
Heb je nog nooit gewerkt met Itsme en vind je het moeilijk 
om dit zelf te installeren? Op onze website vind je een 
introductiefilmpje. Of vraag eens aan je (klein)zoon, 
buurvrouw of knuffelcontact om je wegwijs te maken. Lukt 
het toch niet? Onze medewerkers helpen je graag verder. 

Moet ik aanmelden?
Je kan je documenten ook aanvragen zonder aan te 
melden, maar dan kun je ze helaas niet onmiddellijk digitaal 
ontvangen. Wil je een document voor iemand anders 
aanvragen? Dan meld je je eerst aan met je eigen gegevens. 

Welke documenten?
Je kunt heel wat documenten aanvragen. Om er maar enkele 
op te noemen: akte van geboorte, akte van huwelijk, akte van 
overlijden, attest van wettelijke samenwoning en uittreksel 
strafregister. Ook een adreswijziging doe je vlot online.
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SPORTEN IN CORONATIJD 
BLIJF BEWEGEN MET 
DEZE 5 TIPS
Sporten is belangrijk, zeker nu. Met deze tips blijf je in je 
kot in beweging. Zit je thuis met een lonkende koekenkast 
en een onrustige Fitbit? Beweeg voldoende en maak er een 
dagelijkse gewoonte van. Denk eraan: sport alleen, met je 
huisgenoten of je knuffelcontact, en even niet met vrienden 
die elders wonen.

1. Eerste hulp bij 10 000 stappen per dag? Trek naar 
buiten en maak een wandeling. Haal een frisse neus in 
een van onze mooie natuurdomeinen: Fort 5, Romeinse 
Put, Zandbergen of Hof ter Linden. Bijkletsen met je 
vriend(inn)en? Videobellen en wandelen gaat prima 
samen!

2. Zet een muziekje op tijdens het koken, wedden dat je niet 
stil kan blijven staan? 

3. Trek een paar loopschoenen aan, pimp je Spotifylijst en 
maak het hoofd leeg. Verbeter je eigen toptijd van het 5 
kilometer lange looppad langs Hof ter Linden en Fort 5. 

4. Stofzuig je fit! Om te bewegen hoef je niet de ziel uit 
je lijf te sporten. Het begint bij de kleine dingen. Zet je 
favoriete meezinger op en maak van de stofzuiger je 
gitaar of danspartner. 

5. Focus kwijt tijdens het (thuis)werken? Loop de trap tien 
keer op en af, doe een minuut jumping jacks of neem een 
springtouw! Zo blijf je topfit tijdens het werk.

Buiten sporten, heerlijk toch?!
Ook al is het iets frisser of valt er al eens een druppeltje, 
met warme en/of waterdichte kledij, liggen er zoveel 
beweegmogelijkheden voor je open. Ga je de straat op voor een 
wandeling, run, skeeler of fietsrondje? Lach naar de mensen die je 
tegenkomt! Zo maak je elkaar blij en geef je positieve energie en 
motivatie door.

ONTDEK VANDAAG 
DE MUZIKANTEN VAN 
MORGEN
Op zondag 28 februari geeft Edegemse Concerten 
jong talent een kans om op het podium te staan, 
maar dit keer onder een andere naam. Omdat 
aperitieven er in 2021 niet in zit, organiseren we een 
heus Ochtendconcert. 

Veelbelovend muzikaal talent aan de drempel van 
een professionele carrière krijgt een plaatsje op het 
podium. Zorg dus dat je er als eerste bij bent om de 
enthousiaste muzikanten te ontdekken. Een ochtend 
genieten van prachtige muziek! 

Wanneer? Zondag 28 februari 2021 om 11 uur
Waar? Sint-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat
Prijs? 5 euro, gratis voor wie jonger is dan 12 jaar. 
Koop je ticket vooraf via edegem.be/tickets of aan 
de balie van het gemeentehuis.
i  Cultuurdienst Edegem, Gemeenteplein 1,  

03 289 26 50 of cultuur@edegem.be

SPORTKAMPEN 
KROKUSVAKANTIE
Voor kinderen geboren vanaf 2009 tot en met 2014 is er 
tijdens de krokusvakantie Sportmix, een mix van sporten 
en spelen onder leiding van monitoren van SPORTA! 
Voor- en naopvang gebeurt in IBO De Speelclub.

Wanneer? Maandag 15 februari tot en met  
vrijdag 19 februari 2021 van 9 tot 16 uur

Prijs? 90 euro per kind per week

Inschrijven? www.edegem.be/sportmix
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  EXPO

Greet Cassiers: Laten we realistisch zijn, laten we dromen!

Chris Vanderstraeten: Art and Connection 

SCHILDERKUNST

TENTOONSTELLINGEN IN HUIS HELLEMANS

Je vindt Huis Hellemans in  
de Strijdersstraat 14.  
De tentoonstellingen  

zijn gratis toegankelijk  
op woensdag en vrijdag  

van 14 tot 17 uur en  
op zaterdag en zondag van  

10 tot 17 uur.

i
Cultuurdienst 

Gemeenteplein 1 
03 289 26 50 

huis.hellemans@edegem.be

Het onvoorstelbare is in 2020 
dagelijkse realiteit geworden. Ons 
wereldbeeld is veranderd. Het is een 
tijd van verwarring, onzekerheid, 
uitdaging, chaos, verlangen, dromen 
en zoeken hoe om te gaan met 
voortdurende verandering. Met vallen 
en opstaan zoeken we onze weg. 
Greet Cassiers' tentoonstelling met 
monotypes, schilderijen en gedichten 
is een reflectie op deze zoektocht. 
Deze tentoonstelling had dus ook 
‘Mens in verwarring’ kunnen heten. 
Meer dan ooit hebben we nood aan 
perspectief, aan dromen. Want het 
moet anders. Het kan anders! En … dromen zijn belangrijk! 
Ze zijn het zaad van verandering. Deze tentoonstelling is 
een reflectie op deze zoektocht.

"Het lyrisch abstracte is de kunstrichting waar ik me 
jarenlang in thuis voelde. De voorbije jaren werd mijn 
werk figuratiever. De heftige verhalen van migratie en 

klimaatverandering drongen zich op. En hoe we 
ons als mensen bewegen en omgaan met deze 
complexe realiteit. De mens en zijn zoektocht is 
een voortdurende inspiratiebron, maar of mijn 
werk eerder abstract of figuratief is, steeds 
blijft het poëtische een rode draad. De voorbije 
maanden werden een exploratie in thema’s, 
materialen, werkwijze en stijl."

Tussen de werken van de eerdere 
tentoonstelling ‘Spiegelbeelden’ – die in maart 
2020 na vier dagen voortijdig de deuren sloot 
vanwege de eerste lockdown – zijn werken 
te zien die vertellen over deze zoek- en 
droomtocht. Zo vertelt deze tentoonstelling het 

verhaal van het veranderingsproces waar we met z’n allen 
deel van uitmaken. Ook nu is het een momentopname en 
een spiegelbeeld van deze tijd.

Wanneer? 9 tot 31 januari 2021
i  www.greetcassiers.be

Chris Vanderstraeten doet wat haar gemoed haar 
ingeeft. Meestal vindt zij haar inspiratie op het 

moment zelf. Ze is altijd op zoek naar het onbekende, 
waarbij toeval een grote rol speelt. Chris moet 

zichzelf kunnen verbazen.

"Al heel vroeg was ik gepassioneerd door tekenen 
en schilderen, kleuren en lijnen. Tot op heden is mijn 

gedrevenheid en nieuwsgierigheid voor kunst niet weg 
te cijferen. Deze passie wordt versterkt door steeds 

op zoek te gaan naar vernieuwing. De diversiteit, 
alsook de samenhang tussen de werken vinden hun 

oorsprong en inspiratie uit een eigen fantasiewereld… 
een spontaniteit van het moment." 

Het speelse en ritmische lijnenspel van de werken 
neemt je mee doorheen het schilderij.

Wanneer? 6 tot 28 februari 2021
i  www.chrisvanderstraeten.be

12  
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DE AFHAALBIB  
IS TERUG
Kom je op dit moment liever niet naar de bib? 
Of ken je iemand die niet graag zelf naar de 
bib komt? Vraag dan een afhaalpakket aan. 

Coronaveilig ophalen
De bib is open, maar door de onaangepaste 
structuur van de bib vragen we om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van onze afhaalbib. 
Haal je pakket volledig coronaveilig af buiten 
de openingsuren. Zo beperken wij het aantal 
bezoekers tijdens de openingsuren.

Praktisch
Voor wie? Leden van de bib. Nog geen lid?  
Sluit je aan tijdens de openingsuren
Wat? Maximaal 5 boeken of dvd’s, max 1 pakket 
per week. Specifieke titels of pakket op genre 
of AVI-niveau
Hoe? Via het aanvraagformulier op de website. 
Lukt het echt niet digitaal? Dan kan het 
telefonisch tijdens de afhaaluren hieronder
Wanneer? Vanaf drie dagen na je aanvraag 
afhalen op maandag tussen 14 en 16 uur of 
woensdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur. 
Waar? Pakket afhalen in de inkomhal bib

i  Bibliotheek, Hovestraat 55, 03 289 23 50 
edegem.bibliotheek.be, bibliotheek@edegem.be

FORTRANGERS
In september kregen 21 kinderen uit het eerste en tweede leerjaar 
de kans om zich in te schrijven bij de natuurclub ‘Fortrangers’ van 
de Bioklas. Elke maand komen ze één woensdagnamiddag samen 
en beleven ze allerlei leuke natuuractiviteiten. 

Elke maand een nieuw avontuur
De Fortrangers trokken op ontdekkingstocht door de donkere 
gangen van Fort 5 en ontdekten waar de soldaten sliepen. Verder 
gingen ze op jacht en vonden ze onder de bladeren duizendpoten, 
spinnen, miljoenpoten,... De Fortrangers vrolijkten de muren van de 
Bioklas op met drie kunstige kaders met vondsten uit de natuur. 

Op trollenjacht
Naast trollensporen botsten de begeleiders Gerda, Jan en Bike en 
de Fortrangers ook op pootafdrukken van reigers en eenden. Ze 
ontdekten ook hoe lang dieren kunnen slapen.

Dit schooljaar is Natuurclub Fortrangers helaas volzet, maar voor 
volgend schooljaar komen er weer plaatsen vrij voor kinderen van 
eerste en tweede leerjaar. We starten dan ook met groep voor 
derde en vierde leerjaar. Stuur ons nu al een mail voor de wachtlijst!

i  bioklas@edegem.be

KETNET MUSICALSTER UIT EDEGEM
Thomas Wouters (16) houdt van zingen en muziek én maakt deel uit van de 25-koppige cast van 
Ketnet Musical, waar hij samen met de acteurs van Campus 12 schittert in ‘Knock-Out’. Het verhaal 
speelt zich af in een boksclub waar het hoofdpersonage probeert te vermijden dat zijn club 
vervangen wordt door een balletschool.  
 
Driemaal is scheepsrecht
Twee jaar op rij zat hij niet bij de selectie, 
maar het was ‘derde keer, goede keer’ voor 
Thomas. Uit meer dan 1 000 kandidaten 
selecteerde de jury de musicalster uit het 
Molenveld! Thomas droomde er al jaren 
van om mee te spelen in Ketnet Musical. 
Hij staat te popelen om in het voorjaar van 
2021 op te treden. De musical is te zien in 
Kursaal Oostende, Ethias Theater Hasselt, 
Stadsschouwburg Antwerpen en Capitole 

Gent. Online kan je alle afleveringen van 
de ketnetreeks met beelden van achter de 
schermen herbekijken. "Ik keek altijd op naar 
Jelle Cleymans en imiteerde zijn optredens, 
nu hoop ik stiekem dat kinderen Knock-Out 
zullen naspelen", zegt een trotse Thomas.

i  ketnetmusical.be of volg  
@thomaswouters_ op Instagram.

  IN ACTIE
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STEUN DE LOKALE 
HANDEL

Koop heerlijk 
lokaal, ook online! 
Steun horeca 
en detailhandel, 
takeaway en 
thuislevering. 
Tover een lekkere 
maaltijd op tafel met 
producten van je 
lokale bakker, slager 
of kruidenier. Haal 
heerlijke gerechtjes af 

in een van de Edegemse horecazaken of laat ze aan 
huis leveren!

Onze handelaars zijn van alle markten thuis en 
helpen je met plezier verder. Een overzicht van de 
Edegemse lokale handelaren die een afhaalpunt en/
of thuislevering organiseren, vind je op www.edegem.
be/lokalehandel.
Staat je zaak er nog niet tussen? Stuur een e-mail 
naar communicatie@edegem.be en we voegen je toe 
aan onze lijst.

i  www.edegem.be/lokalehandel

GEZOCHT: EEN 
EDEGEMS BIERPANEL
We gaan terug volop voor een écht Edegems bier, 
in onze gemeente samengesteld en gebrouwen! 
Heb jij een passie voor bier of lust je het gewoon 
graag? Lokaal bestuur Edegem en de uitbaters 
van De Hoogmis zoeken acht Edegemnaren die een 
nieuw bier uit Edegem helpen samenstellen. Van de 
brainstorm tot het brouwproces en van de keuze van 
ingrediënten voor het recept tot de eerste centiliters 
vers getapt gerstenat. Je neemt deel aan het 
volledige proces!

‘Bierburgerparticipatie’
"Uit alle geïnteresseerden kiezen we acht gelukkigen 
die dit unieke bier mee smaak mogen geven. Bedoeling 
is dat we een goeie mix van jong en oud vinden, zo'n 
beetje zoals ons cliënteel. Samen met hen zullen we ons 
bierconcept verder vorm geven", vertelt Kevin Thys die 
samen met Bart Struyf zaakvoerder is van De Hoogmis 
in de Strijdersstraat.  "De idee om een volwaardig 
Edegems bier te brouwen borrelt al een tijdje. Met ons 
bierburgerpanel verwachten we binnen de termijn van 
een jaar een bier van Edegemse makelij te ontwikkelen. 
We zullen minstens twee momenten inplannen om te 
verkennen en een recept voor te stellen. Daarna volgt het 
brouwen en de dag van het afvullen en proeven. Naar dat 
moment kijken we nu al uit!"
De naam voor het bier? Ook dat zal het panel uitzoeken. 
De Hoogmis houdt je verder op de hoogte via Facebook 
en Instagram! 

i  Wil jij deel uitmaken van het Edegems bierpanel?  
Vertel voor 15 februari via info@hoogmis.be waarom we 
jou nodig hebben! Wie weet ben je erbij!

Kevin Thys, brouwmeester en 
medezaakvoerder van de Hoogmis

MINIRIJDERS OP TOCHT
28 februari tot 9 mei 2021

Wandelzoektocht Eerste land van playsantiën
Een tocht van 3 km langs de mooiste plekjes in Malle
Wanneer? Zondag 28 februari tot zondag 9 mei 2021
Prijs? 7 euro, een prijs voor iedere deelnemer

Inschrijven? ERT De Minirijders Edegem,  
www.ert-de-minirijders.be, 03 385 84 03
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BEWONDERING VOOR DE MANTELZORG
Mantelzorgers wringen zich in deze dagen nog meer in bochten dan anders. Zelfs in moeilijke omstandigheden 
maken ze het verschil voor kwetsbare naasten. In Vlaanderen zijn er zo'n 600 000 mantelzorgers in de weer. 

Mantelzorgers zorgen dagelijks voor hun partner die plotseling ziek werd, nemen de zorg op voor hun  
ouders als het niet meer zelfstandig lukt, doen wekelijks boodschappen voor de buurvrouw die dat zelf niet 
meer kan, gaan meermaals per week op bezoek bij een bewoner van een woonzorgcentrum,… die hulp lijkt vaak 
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Mantelzorgers nemen een belangrijk engagement op. Hun vrijwillige zorg 
verdient ontzettend veel bewondering. 

Je staat er niet alleen voor
Dienstencentrum Den Appel, Thuiszorg 
Immaculata en Woonzorgcentrum Immaculata, 
samen Woonzorgnetwerk Edegem, organiseren 
ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers waarbij 
uitwisseling centraal staat. Want samen praten of 
samen ervaringen delen, leert dat je er niet alleen 
voor staat.  Zowel mantelzorgers van bewoners van 
Immaculata als mantelzorgers van Edegemnaren die 
thuis wonen, zijn meer dan welkom. Mantelzorg stopt 
immers niet bij een opname in een woonzorgcentrum. 
Op het programma staan de bijeenkomsten van 
Doolhof, specifiek voor mantelzorgers van personen 
met dementie, de thematische mantelzorgcafés of de 
FIKA-momenten waar je ongedwongen een praatje kan 
slaan en luistert naar elkaar. Bijeenkomsten zijn gratis 
voor familie van bewoners van het WZC of gebruikers 
thuiszorg/dienstencentrum. Anderen betalen 3 euro 
per bijeenkomst. Fika is steeds gratis.  

Nood aan steun en advies bij mantelzorg?   
“Gezien de omstandigheden gaan fysieke 
bijeenkomsten voorlopig nog niet door. We mogen 
elkaar echter niet loslaten", zegt zorgintaker Carolina 

Glazemakers. "Ik sta in tussentijd klaar met een 
luisterend oor voor iedere mantelzorger die een 
gesprek wil aangaan."  
Je kan Carolina bereiken via 03 450 84 28 of 
thuisdienst@wznedegem.be

Programma 2021 (onder voorbehoud)
Fika, telkens van 19-21 uur op woensdagen 20 januari,  
21 april, 28 juli en 27 oktober
Doolhof, telkens van 19.30 tot 21.30 uur 
Donderdag 25 februari  | Wat is dementie? 
Donderdag  20 mei | Agele, heeft u nodig! 
Donderdag 7 oktober | Zelfzorg als mantelzorger? 
Donderdag 2 december | Veranderend gedrag
Mantelzorgcafé, telkens van 14 tot 16 uur 
Maandag 22 maart | Op verhaal komen 
Maandag 7 juni | Goede afspraken maken goede vrienden.  
Maandag 13 september | Vroegtijdige zorgplanning 
Maandag 15 november | Zorg voor jezelf, durf neen zeggen

Dag van de mantelzorg: juni, meer info volgt 

i   Inschrijven voor de mantelzorgactiviteiten is 
verplicht via dienstencentrum@wznedegem.be  
of 03 450 84 00. Oude-Godstraat 110, Edegem.

DEN APPEL HOUDT CONTACT
“Ook al moet Dienstencentrum Den Appel 

door de omstandigheden vaak verplicht 
sluiten, toch doen we er alles aan om je niet 
los te laten. Ook in deze, soms donkere, 
dagen willen we onze nabijheid extra laten 

voelen.” vertelt  centrumleider Ilde Vander 
Velpen. 

 “We doen wat we kunnen binnen de regels die er 
zijn. We hebben een schrijf- en belactie, we bussen 
alternatieve maandprogramma’s met leuke tips en 
bezigheden of we zorgen voor een verrassing op de 

verjaardag van onze vaste bezoekers. Voor zij die 
deugd hebben om eens een babbeltje te maken, zijn 
er verschillende mogelijkheden: een telefoontje, een 
videochat of een (veilige) fysieke babbel. Samen zoeken 
we naar de juiste formule. Met veel warmte en aandacht 
voor elkaar, komen we hier wel samen uit!”

Heb je zelf interesse om contact te houden met iemand? 
Of ken je iemand die hier deugd van zou hebben? Laat 
het ons weten: dienstencentrum@wznedegem.be  
of 03 450 82 61.
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DE HELDEN VAN DE THUISZORG
Verpleeg- en zorgkundigen in ziekenhuizen, opvangcentra en woonzorgcentra zijn in deze bijzondere 
tijden -helemaal terecht- de 'helden van de zorg'. Minder in de kijker, maar even straf zijn ook de 
verzorgenden in de thuiszorg. Tijd om hen de aandacht te geven die ze verdienen. 

"Thuiszorgers zijn 
op veel momenten 
je grootste steun"

De thuiszorgwerkers van Thuiszorg Immaculata 
staan altijd klaar voor hun cliënten.

"Ik hoop dit te blijven doen tot aan 
mijn pensioen.” Aan het woord is 
An Keersmaekers. Zij werkt al een 
kleine 25 jaar voor de thuisdiensten. 
“Het is de voldoening van de 

mensen waarvoor je het doet. Je 
bent soms het enige lichtpuntje van 

die cliënten."

"Werken in de thuiszorg is een roeping.
Je voelt steeds meer dat mensen 
vereenzamen. Dan is onze taak extra 
belangrijk. Als je voor een huis staat, 
zie je niet wat er zich achter de gevel 
afspeelt. Voor ons is afwassen een 
kleine moeite, maar voor de klanten maakt dat 
een wereld van verschil. Ik zou mijn band met 
de cliënten voor geen geld van de wereld willen 

missen."

Een speciale band
Waar je voelt dat die band tussen 
verzorgende en cliënt speciaal is, 
is bij Rudi Deleyn en Gwen Van Den 

Plas. Gwen werkt ongeveer twee jaar 
bij Thuiszorg Immaculata. Voor Rudi is 

ze inmiddels onmisbaar geworden. Hij is voor een 
deel verlamd en kan weinig huishoudkundige taken 
zelf uitvoeren. "Gwen doet in mijn ogen alles voor 
mij. Ze kookt, kuist, dekt mijn bed op. Ze staat zelfs 
paraat om mijn baard te trimmen en mijn nagels te 
verzorgen", lacht Rudi. Ook Gwen glimlacht wanneer 
Rudi dat zegt. “Dit is het mooie aan de job. Je voelt 
de appreciatie van Rudi en de andere cliënten voor 
wat ik doe. Bovendien is het een heel afwisselende 
job. Elke dag is anders. Voor mij is het belangrijk als 
verzorgende om mensen in hun waarde te laten. 
Er zijn steeds meer mensen die zelfstandig thuis 
blijven wonen en dat is volgens mij een goed teken." 

Ook An deelt die mening. "Voor onze klanten maken 
we echt het verschil. Wanneer je iets betekent voor 

je klanten geeft dat voldoening. Je wordt eigenlijk een 
deel van de familie. Je werkt niet zomaar voor een klant 
of een persoon. Je beleeft een heel persoonlijk verhaal."

"Thuiszorg is veel meer dan koken, wassen en 
kuisen", benadrukt An. "Iedereen weet wat 
een verpleegkundige doet maar niemand 
kan perfect zeggen wat een thuiswerkster 
doet. We geven ook psychologische 
ondersteuning, palliatieve zorg, hulp 

in jonge gezinnen,… Ook 
jongeren met bijvoorbeeld een 
mentale beperking helpen we."

"Dat aspect is niet gekend bij het grote 
publiek en dat is jammer. Thuishulp wordt 
vaak pas aangeraden bij een sociale 
dienst in een ziekenhuis bijvoorbeeld. 

Daar ontdekken mensen de hulp pas, terwijl die er al lang 
voor hen was", gaat Gwen verder. 

De toekomst van de thuiszorg
Ik denk dat thuiszorg in de toekomst nog complexer zal 
worden", beklemtoont An. ‘Iedereen moet en wil langer 
thuis blijven wonen, gelijk hebben ze, maar woningen 
zijn hier vaak niet op aangepast. Daarnaast zien we ook 
steeds vaker situaties waar verschillende problematieken 
samengaan: bijvoorbeeld een fysieke handicap en 
een psychiatrische problematiek. We moeten steeds 
creatiever worden, maar we kunnen dat hoor. Thuiszorg 
Immaculata is een superteam. Ik kijk de toekomst met 
veel plezier tegemoet."

Volgens Rudi kan er niet genoeg aandacht gaan naar 
thuiszorg. "Als klant zeggen we dat misschien niet genoeg 
maar de thuiszorgwerkers zijn heel speciaal. Ze zorgen 
ervoor dat we een leven zoals andere mensen kunnen 
leiden. Ze zijn op veel momenten je allergrootste steun, 
zeker in deze coronaperiode. Ik kan hen in één woord 
omschrijven: onmisbaar."

"En ik hoop dat ik nog lang mag werken voor Thuiszorg 
Immaculata en net even nog lang bij Rudi mag blijven 
komen. Dat zou fantastisch zijn!", sluit Gwen glimlachend 
het gesprek af.  

i   thuisdienst@wznedegem.be of 03 450 84 00
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MELD JE KIND TIJDIG AAN VOOR
HET NIEUWE SCHOOLJAAR

Kinderen

geboren

in 2019

moeten

zich nu al

aanmelden.

Gaat je kleuter geboren in 2019 
voor het eerst naar school? 
Of maakt je oogappel volgend 
schooljaar de overstap naar een 
nieuwe Edegemse school? Dan 
moet je tussen 1 en 31 maart 2021 
online laten weten op welke school 
je hem of haar liefst inschrijft.

Wanneer aanmelden?
De aanmeldingsperiode start op 
maandag 1 maart om 9 uur en 
eindigt woensdag 31 maart om 16 
uur. Je haasten om als eerste aan 
te melden is niet nodig, zolang 
het maar voor 1 april gebeurt. De 
volgorde van aanmelden heeft 
geen enkele invloed.

Kinderen die onder hetzelfde 
dak wonen als een leerling 
van de school en kinderen van 
schoolpersoneel hebben wettelijk 
voorrang. Zij kunnen zich van 
25 januari tot en met zondag 14 
februari 2021 inschrijven.

Hoe inschrijven?
Meld je aan via de website edegem.
aanmelden.in. Op 26 april ontvang 
je dan een ticket waarmee je je kind 
tussen 3 en 28 mei kan inschrijven bij 
een school uit je voorkeurlijst. Doe dit 
zeker op tijd, anders vervalt je ticket.
Was je kind niet aangemeld voor 1 
april? Of er was geen plaats meer in 
een van je voorkeurscholen?
Dan kan je vanaf 1 juni inschrijven 
in de Edegemse scholen waar nog 
plaats vrij is.

Kies meerdere scholen
Sommige scholen kunnen na de 
online toewijzing volzet zijn. Door 
meer dan één school op te geven, 
vergroot je de kans dat je kind 
een plaats heeft. Meer scholen 
aanduiden, vermindert de kans op 
een plaats in je favoriete school niet. 
We raden je aan om voor minstens 
twee scholen aan te melden, maar 
meer is beter. Het maximum aantal 
scholen is zeven.

Meer info?
Bekijk de pagina 'veel gestelde 
vragen' op edegem.aanmelden.in.

Je kan met je vragen ook terecht 
in de scholen van je keuze. Door 
de coronamaatregelen zullen 
scholen hun infomomenten anders 
organiseren. Informeer je tijdig. Je 
vindt hun info op de websites van de 
scholen en op edegem.aanmelden.in.

Ook digitaal aanmelden voor secundair onderwijs
Voor het eerst zal je in 2021 ook digitaal moeten 
aanmelden voor de secundaire scholen in Mortsel, 
Edegem, Boechout, Borsbeek, Duffel en Lier. Noteer alvast 
dat aanmelden gebeurt van 8 tot 26 maart 2021. Ook 

voorrangsgroepen melden aan binnen deze periode.  
Meer details lees je in onze volgende editie van Edegem 
Magazine. 

  PLAKPAAL
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In deze rubriek 
lees je over leuke 

initiatieven en 
opmerkelijke  

gebeurtenissen uit 
de vier wijken  
van Edegem. 

Karin zamelt 
recordbedrag in
De Kompanie vzw is een inclusief creatief 
atelier voor jongvolwassenen met een 
beperking. Hun ouders organiseerden 
ook dit jaar een sinterklaasactie voor 
het woonproject 
waar binnenkort 
zo’n 15 leden kunnen 
samenleven. Hilde 
uit de Pieter van de 
Bemdenlaan tipte 
ons over onverlaten 
enthousiasme van 
haar buurvrouw 
Karin. Haar zoon Kevin zal binnenkort in 
het woonproject samenwonen met zijn 
vrienden.

Karin Thijs, een van de initiatiefnemers:
"Het is een jaarlijkse traditie dat ik 
snoepgoed verkoop voor het goede 
doel. Ik plaatste een oproep via Hoplr 
en stak in de wijk Molenveld flyers in de 
brievenbus. Heel wat mensen maakten 
dagen pakjes klaar. Op tien dagen 
bracht ik zo'n 400 pakjes coronaproof 
tot bij de mensen in de buurt. Samen 
met de andere ouders zorgde dat 
voor een recordopbrengst van 2 500 
pakjes. Een uitdaging, ik hoop dat alle 
chocolade heelhuids toekwam (lacht)."

Volg de ontwikkelingen van het 
woonproject op www.dekompanie.net.

Postbode Koen met 
pensioen 
Op 1 december ging op Elsdonk een 
vertrouwd gezicht op pensioen.  
Buizegemnaar Koen was er 35 jaar 
postbode. Fons en Maria uit de Nicolaas 
Lemmensstraat zullen hun goedlachse 
postbode meer dan missen. 

Koen Claeys (62) hield van de Edegemse 
mentaliteit:
"Sympathieke klanten die me onderweg 
opwarmden met een kopje koffie of iets 
fris op warme dagen. Hier wou ik voor 
de rest van mijn 
carrière postbode 
blijven". Als 
prille postbode 
combineerde Koen 
zijn job nog met 
een muziekcarrière 
als gitarist van 
Nacht Und Nebel, 
bekend van Beats of Love.
"Vroeger sorteerden we in het postkantoor 
in de Drie Eikenstraat, maar enkele jaren 
geleden verhuisden we naar Aartselaar. 
De nieuwe situatie én een pijnlijke val, 
hebben me de knoop doen doorhakken. 
Vanaf nu geniet ik van mijn pensioen."
Koen eindigde zijn carrière met een 
kleine afscheidstournée langs bekende 
gezichten in zijn straten. Met mondmasker 
en op anderhalve meter sloeg de facteur 
nog heel wat fijne laatste praatjes.

"Hopelijk 
bleef de 
chocolade 
heel"

Molenveld Elsdonk 

"Hier wou ik 
voor de rest van 
mijn carrière 
blijven"

Wat leeft 
er in jouw 

wijk? 
Alle Edegemnaars 

mogen wijkweetjes, 
buurtinitiatieven,  

verdienstelijke  
inwoners, inzamel-

acties, leuke buurt-
gebonden weetjes, 

oproepen … melden!  
Elk nummer brengen 

we de leukste items 
in deze rubriek.

4x
EDEGEM
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Iets  
insturen? 
Gemeentehuis,  
Gemeenteplein 1,  
2650 Edegem,  
03 289 26 50,  
redactie@edegem.be

Stuur als het kan ook 
een foto mee.

Centrum Buizegem

Een kaarsje voor 
overleden kinderen
Elke tweede zondag van december 
herdenken we wereldwijd alle overleden 
kinderen. Het vervelende virus stak een 
stokje voor het herdenkingsmoment van 
13 december op onze begraafplaats. 
Heel wat inwoners staken die dag thuis 
een kaarsje aan. 

Ann De Cleyn organiseerde de afgelopen 
vier edities van Wereldlichtjesdag en deed 
op het kinderkerkhof een kaarsje branden:
 
"Op Wereldlichtjesdag 
maken we het even 
stil en brengen we 
een dosis troost. 
Verdriet delen doet 
deugd en de 
verbondenheid geeft 
warmte. We houden het ingetogen 
moment op onze begraafplaats, waar er 
naast het kinderperk ook een 
gedenksteen en sterretjes staan voor de 
kindjes die het levenslicht niet zagen. 
Nadien praten we met een kom soep na 
en kunnen de nabestaanden van een 
overleden kindje met lotgenoten in 
gesprek gaan. Op zondag 12 december 
2021 staan we opnieuw op het 
kinderkerkhof om samen onze 
sterrenkindjes te herdenken."

"Verdriet 
delen doet 
deugd"

Teckel Maurice 
verovert de harten
Maurice is nog maar zestien weken oud 
en verovert nu al alle harten op Buizegem. 
Andere hondjes snuffelen en spelen met 
Maurice wanneer die op wandel gaat in de 
Keltenheuvel, een populaire wandelplek in 
de buurt. En hun baasjes? Die aaien maar 
al te graag de langharige dwergteckel. De 
bewoners van de Keltenheuvel zijn duidelijk 
dierenvrienden.

Volgens baasje Hélène Colijn vindt Maurice 
die aandacht prima:
"Maurice is al bekend 
tot buiten de wijk 
hoor ik van andere 
hondenliefhebbers. 
Het gebeurt dat  
mensen Maurice 
begroeten terwijl ze 
hem nog niet eerder 
ontmoetten. Hij vindt die aandacht wel leuk 
en kwispelt dan met zijn staart. Al is hij ook 
een held op sokken. Soms is hij nog wat 
timide en altijd heel voorzichtig als hij een 
nieuwe speelkameraad tegenkomt. Hij is 
nog jong en moet nog wat wennen aan zijn 
nieuwe omgeving."

Volg de avonturen van Maurice op 
Instagram: @maurice_thedachshund.

  WIJKWERKING

"Soms is hij 
ook een held 
op sokken"
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ROUWZORG VLAANDEREN
Wie nood heeft om zijn of haar verdriet te delen en op zoek is naar 
een luisterend oor, kan terecht bij de begeleiders van Rouwzorg 
Vlaanderen. De organisatie brengt rouwende lotgenoten 
samen om onder begeleiding hun verhaal te kunnen delen. In 
deze bijzondere tijden hebben ze een telefonische permanentie 
opgericht.

noelle.bbca@gmail.com  
0474 67 23 08 (op maandag en woensdag van 13 tot 16 uur)
geert.willems@hotmail.com   
0484 40 24 82 (alle dagen van 20 tot 22 uur behalve dinsdag)
jan.somers4@telenet.be   
0496 66 53 74 
lyataeymans@telenet.be   
0485 51 01 42 (op maandag van 19 tot 20 uur)
par.dvh@skynet.be   
0472 85 72 50
riet.vancamp@telenet.be   
0485 80 78 97 (alle dagen van 15 tot 17 uur)

STEUN VOOR 
VERENIGINGEN
Door de coronamaatregelen moesten 
verenigingen heel wat activiteiten 
annuleren. Bovendien kon ook de 
jaarmarkt niet doorgaan. Met de 
subsidie van 258 000 euro van de 
Vlaamse overheid ondersteunt lokaal 
bestuur Edegem de sectoren cultuur, 
sport en jeugd in onze gemeente 
die schade hebben geleden door de 
coronacrisis.  

De verenigingen konden na de 
gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 
meteen rekenen op de storting van de 
financiële steun. Met deze steun krijgen 
onze verenigingen een bemoedigend 
signaal zodat ze na het coronatijdperk 
weer enthousiast kunnen heropstarten.

25 MEI 1928 - 15 NOVEMBER 2020

AFSCHEID VAN ONZE EDEGEMSE EREBURGER
Er is ook droevig nieuws. In november namen we helaas afscheid van 
radiocoryfee Lutgart Simoens die in 2018 nog uitgeroepen werd als de 
allereerste ereburger van Edegem. 

Voor de zomerspecial van ons magazine schitterde de stem van Vlaanderen nog 
in een interview waarin ze onder meer vertelde dat ze heel fier is op de titel van 
ereburger. ‘Ik heb hier 60 jaar lang heel graag gewoond. Edegem is een mooie, 
groene gemeente die goed is voor haar inwoners.’ We zullen haar warmte missen. 

Een greep uit massa's berichten aan de familie via het online rouwregister:

"We hebben genoten van de warme, 
zachte stem op de radio tijdens 
vragen staat vrij. Niemand liet haar 
onberoerd. Wat zullen we deze lieve 
dame missen."

"Zoveel ontelbare uren gevuld met 
het luisteren naar eenvoudige, 
oprechte, emotionele, pure radio-
momenten. Bedankt om ons zoveel 
luisterplezier te geven."

"Als ik in de jaren tachtig op 
zondagavond van zee terug naar 
het binnenland reed, heb ik heel 
erg genoten van haar programma 
Vragen staat vrij. Het was toen door 
haar aangename, warme stem heel 
gezellig in de auto. Bedankt hiervoor."



ZET JE IN  21  21

KWALITATIEF WONEN
Sinds november werkt Edegem met 18 andere 
gemeenten aan de handhaving van haar ruimtelijke 
ordening. Intercommunale IGEAN begeleidt en 
coördineert mee. 

Via de samenwerking zal Edegem bijvoorbeeld 
vergunningen controleren voor parkeerplaatsen, 
fietsenstallingen en voortuinen, opvolgen of 
vergunningen werden uitgevoerd zoals aangevraagd 
en of bomen werden gerooid met vergunning. 
Door de omgevingsvergunning te handhaven, 
waarborgen we een kwalitatieve leefomgeving. Het 
intergemeentelijke team zal Edegem ondersteunen 
bij de eerste contacten met overtreders, maar ook 
bij het vaststellen van inbreuken en misdrijven en bij 
het bestuurlijke en (straf)rechtelijk handhaven. 

i  www.edegem.be/kwalitatiefwonen

PREMIE VOOR 
RESTAURATIE 
BIOKLAS
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias 
Diependaele  kent 478.367,11 euro toe voor de restauratie 
van Hangar 23, waar onze bioklas gevestigd is. Het is een 
eerste stap in de volledige restauratie en herbestemming 
van de gebouwen op het domein van Fort 5.

De oude bioklas was in zeer slechte staat en werd 
vanuit erfgoedoogpunt gezien als een storend element. 
Daarom besloot lokaal bestuur Edegem in 2017 een 
nieuwe bioklas te bouwen. De bioklas is opgebouwd uit 
Brique de Terre Compressée, stenen gemaakt uit aarde 
ontgonnen in de streek. Een uniek milieuvriendelijk 
proces! Zo uniek dat het werd geselecteerd in de 
categorie architectuur op de Biënnale van Venetië. 
Dankzij de subsidie kunnen nu ook het dak en de gevels 
van Hangar 23 worden gerestaureerd. Aan de zuidzijde 
waar de oude bioklas is afgebroken, wordt de gevel 
verder geopend om zo beter te kunnen genieten van de 
prachtige groene omgeving in Fort 5.
 
Het dossier rond Hangar 23 is een eerste stap in de 
restauratie van de hangars. Voor deze werken die te 
maken hebben met het in stand houden en herstellen 
van de buitenschil van de loodsen, draagt de Vlaamse 
overheid 80 procent van de kosten.

  PLAKPAAL

WAPENSTILSTAND OP 
EIGEN HOUTJE
Op 11 november herdenkt lokaal bestuur Edegem 
in samenwerking met de Edegemse afdelingen 
van de Nationale Strijdersbond (NSB) en van de 
Vlaamse Oud-strijders (VOS) traditioneel alle 
oorlogsslachtoffers met een eucharistieviering in 
de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek en een 
bloemenhulde aan de monumenten ter ere van de 
slachtoffers. Door de coronamaatregelen werd de 
herdenking noodgedwongen afgelast.

"In 2018 herdachten we in het bijzonder de Edegemse 
'vergeten helden' van WO I. Vorig jaar huldigden we 
de Edegemse burgers die het slachtoffer werden 
van WO II. In 2020, 75 jaar na het einde van WO II, 
zouden de tijdens de oorlog omgekomen Edegemse 
militairen en weerstanders worden geëerd, net als 
de opgeroepen burgers die bij de aanvang van de 
tweede wereldoorlog het leven lieten tijdens hun 
tocht om een rekruteringscentrum van het Belgisch 
leger te vervoegen. We wilden zowel familieleden 
van de slachtoffers als de schoolgaande jeugd 
betrekken bij deze herdenking. Uitstel is echter geen 
afstel. De oorlogsslachtoffers hebben we dit jaar 
dan wel op eigen houtje moeten herdenken, maar we 
hernemen onze plannen op 11 november 2021", aldus 
het bestuur van NSB Afdeling Edegem.
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STEUN VOOR ZELFREDZAME MONDIALE 
PROJECTEN
Edegem wil zich onderscheiden in internationale samenwerking en steunt acht zelfredzame mondiale 
projecten. Jaarlijks doet het lokaal bestuur via de Edegemse Gemeentelijke Raad Internationale 
Solidariteit een projectoproep. Elk project moet op minstens 4 van de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties inzetten. Deze projecten krijgen een financiële 
impuls waarmee ze binnen een jaar een waardevol project kunnen uitrollen. 

Paloma en Marco volgen afstands-
onderwijs terwijl hun ouders een 
workshop bedrijfsbeheer volgen

Edegem zet via vzw Chico Latino in 
op de zelfontplooiing van kinderen en 
jongeren in Choquepata en Acopia 
in Peru. Terwijl de kinderen online les 
volgen, geholpen door een leraar 
van Chico Latino, krijgen jongeren 
en hun ouders een opleiding om een 
minionderneming in de textielsector op 
te starten, aangevuld met sensibilisering 
over de coronapandemie. 

Leito en Florita vragen aandacht voor 
hun kinderrechten. 

Ook de organisatie Niños de la luna 
is in Cuzco actief. Zij zet in op de 
rechtenbenadering van straatkinderen 
en hun ouders. Het uitoefenen van 
hun rechten geeft hen meer kansen 
op onderwijs en een levenswaardig 
bestaan. Ook deze organisatie zal een 
systeem van afstandsonderwijs mee 
helpen uitwerken. 

Pychiater dr. Dirk De Wachter en voorzitter 
Pierre Mertens bezoeken een House of 
Hope. 

Via de NGO Child-Help bouwt Edegem 
mee aan een nieuw ‘House of Hope’ in 
Kitongo, Tanzania. In dat huis van de 
hoop zal de postoperatieve training 
aan familieleden van kinderen met een 
open rug of waterhoofd centraal staan. 
Dankzij dit project zal de vereniging het 
huis zelf kunnen uitbaten, samen met de 
plaatselijke oudervereniging.

De workshop varkens leren telen 
was een succes bij de vrouwelijke 
koffieproducenten.

In Ecuador zorgt de Vriendenkring van 
ECASSEF voor microkredieten zodat 
vrouwelijke koffieproducenten hun 
miniondernemingen kunnen opschalen 
en uitbreiden naar andere sectoren 
zoals de varkensteelt. Op die manier 
hebben de producenten het hele jaar 
door een inkomen en kunnen ze zich 
beter wapenen tegen het coronavirus. 

Alemayehu Mulu en Yohannes Tadesse 
zijn twee imkers in Gondar, Ethiopië
 
In de Ethiopische stad Gorgora zorgt 
vzw Nosissa ervoor dat 15 imkers 15 
alleenstaande moeders opleiden. 
Die mogen 60 korven gebruiken om 
honing te produceren om zo een 
inkomen te verzekeren voor hun gezin. 
Naast het economische luik is er ook 
ondersteuning voor straatkinderen.

Uit niets komt iets dankzij geëngageerde 
landbouwers in Senegal.
 
Ondernemers zonder grenzen zorgt voor 
1 000 hectare nieuw bos, bestaande uit 
300 000 jonge bomen in de woestijn van 
Mbar Toubab in Senegal. Bossen zorgen 
voor meer grondwater waardoor er ook 
meer landbouw mogelijk is. Dat leidt 
ook daar tot meer inkomensgarantie. 

i   edegem.be/projecttoelage, www.edegem.be/sdgs en 4depijler.be
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LET OP! PADDENOVERSTEEK 

In maart 2020 moest Natuurpunt noodgedwongen de jaarlijkse 
paddenoverzetactie annuleren. Net op het moment dat de amfibieën 
volop op weg waren naar hun voortplantingspoelen. Gelukkig viel 
tijdens de lockdown ook het autoverkeer zo goed als stil. 

Dieren kan je niet verplichten om in hun kot te blijven. Als de tijd daar 
is, trekken ze naar de poelen. Tussen februari en april 2021 kan je in 
de omgeving van het het Arendsnest weer tientallen amfibieën zoals 
padden en salamanders de straat zien oversteken. 

Kom je met de auto in de buurt van het Arendsnest en de 
Boerenlegerstraat? Rij dan maximum 20 km/uur en wees extra 
voorzichtig voor de kleine diertjes én de vrijwiligers, ook kinderen, 
die tussen valavond en ongeveer 23 uur de dieren helpen bij hun 
overtocht. 

i   Helpen of meer weten? Natuurpunt Zuidrand Antwerpen:  
www.zuidrand.be, www.amfiesedegem.be

  DUURZAAM

Leerlingen op een speelplaats in Banjul, 
Gambia, pre-covid
 
Kleuterscholen heropenen en oprichten 
zijn dan weer projecten van Plan for 
Gambia. Die hopen dat de scholen in 
de regio Banjul, ondanks de pandemie, 
zo snel mogelijk zullen kunnen 
opstarten. Verder deelt de organisatie 
expertise voor de bouw en sanering van 
waterputten. Dat alles op basis van 
zonne-energie.

Duurzame landbouw leidt tot 
kwalitatieve producten.
 
Ten slotte zet NGO Trias verder in 
op duurzame en inclusieve landbouw 
in Arusha Tanzania. De extreme 
droogte probeert zij een halt toe 
te roepen door het aanplanten van 
18 boomkwekerijen en de productie 
van 2 000 liter honing. Dat alles met 
veel oog voor gendergelijkheid en de 
rechtenbenadering van jongeren en de 
inheemse bevolking. 

Bijzonder briefje
"Mijnheer de burgemeester, we 
moeten iets doen voor het klimaat. 
Niet morgen, maar vandaag", schreef 
de 11-jarige Marte. De burgemeester 
ontving deze inspirerende brief 
van een jonge inwoner die ook jou 
aanspoort om in actie te schieten 
en de klimaatverandering en haar 
impact te bestrijden. Ook jij kan 
tonen dat je het meent wat betreft 
klimaatactie! Surf naar www.edegem.
be/sdgs en kijk hoe je (nog) meer kan 
bijdragen!

Edegem tekende in op het 
Burgemeestersconvenant 2030 en zal samen met lokale besturen van 
over de hele wereld de CO2-uitstoot met 40 procent terugdringen. 
Hop naar 2030, lokale helden voor globale doelen. 

i  www.burgemeestersconvenant.eu



 

@flandersgravel

Go out and ride

#gravel #edegem #bikelife  
#outsideisfree 

@liv_2_walk

Het natuurbelevingspad doet zijn 
naam alle eer aan!

#fort5 #edegem

@eline_dc

#fort5 #edegem

@sara_v_c__ 

Waar kabouters wonen

#vliegenzwam #paddenstoelen #hersft  
#edegem

@dardennevirginie

Little preview of our christmas shoot 
by @authentic_tales

#shoot #christmas #lilyrose  
#hofterlinden

@c.h.r.i.s.t.e.l
Wandelen in edegem. Mooie herfst-
kleuren en een lentetemperatuur

#wandelen #edegem #herfst 
#natuurliefhebber #fortvanedegem

@marlineznoyez 

Wandeling na het werk. Babysitten op 
Nasha

 #edegem #walkinthepark #doglife 

@nahilahuseynova

#herfstkleuren #hersftinedegem  
#edegem #mamaendochter 

#edegem
Gebruik #edegem voor al 

je Instagramfoto’s over 
Edegem en wie weet 

prijkt jouw foto in deze 
rubriek! 

  MOOI
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