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Verslag PAROCHIERAAD 

 
 
 
Op 15 oktober jl  nodigden wij alle vertegenwoordigers van de verenigingen en werkgroepen 
en alle geïnteresseerde parochianen uit een ‘Open parochieraad’.   
Thema van de avond: de toekomst van de Lucaszaal.   
Een 40-tal mensen gingen in op onze uitnodiging. 
 
Voorafgaand: het OCMW van Antwerpen heeft geoordeeld dat op Linkeroever een “sociaal 
restaurant” kans van slagen heeft.  Er werden onderhandelingen gevoerd met het Kerkfabriek 
die leidden naar een concreet project.   
Het OCMW gaat de Lucaszaal huren en ondersteunt en financiert het geheel.  
Voor alle duidelijkheid: de Lucaskerk blijft kerk zolang het ‘recht van opstal’ van kracht is. 
 
Na de verwelkoming, werd al onmiddellijk het hoofdthema van de avond ter sprake gebracht. 
het sociaal restaurant dat in de zaal gehuisvest en uitgebaat zal worden. 
 
De Organisatie Culinair  Antwerpen Sociale Economie – afgekort VZW Cas – kreeg van het 
OCMW de opdracht om de aanpassing van de Lucaszaal tot sociaal restaurant te 
verwezenlijken en nadien uit te baten.  Door middel van een PowerPoint presentatie hebben 
de verantwoordelijken van de vzw ons een concreet beeld geschetst van wat een sociaal 
restaurant is, hoe het werkt en hoe het er uit zal zien. 
  
Heel wat boeiende informatie kwam op ons af... 
 
De VZW Cas heeft als doelgroep:  

• enerzijds het personeel  
• anderzijds de klanten. 
 

Hoe dat?   
• Zij zorgen voor tewerkstelling van mensen die het moeilijk hebben om in het gewone  

arbeidscircuit aan werk te raken en bieden deze mensen – vaak laaggeschoolden – een 
opleiding aan in het sociaal restaurant.  De praktijk leert dat na een opleiding van 
verschillende jaren 75 % van deze mensen doorstroomt naar het gewone circuit. In ons 
restaurant zullen 9 personeelsleden tewerkgesteld worden.  

• Daarnaast zorgt de VZW voor gezonde maaltijden én belangrijk sociaal contact voor 
minderbedeelden.  

 
 
 



Maar niet enkel voor hen. 
Iedereen zal welkom zijn in het restaurant dat de naam “Bakboord” zal dragen.  
Linkeroevenaars, Rechteroevenaars en alle andere klanten zullen er terecht kunnen:  

• voor de lunch tussen 11u30 en 14 u.  
• dagelijks is er soep en een keuze uit 2 hoofdschotels.  
• het menu varieert regelmatig en water staat op tafel. 
• iedereen beneden 60 jaar betaalt 7,50 € . 
• 60-plussers betalen 5,00 €  
• aan steuntrekkers wordt 2,70 € gevraagd   
• er moet niet op voorhand gereserveerd worden   
• na de lunch, van 14 u tot 16 u,  kunnen bezoekers terecht voor koffie met….  

 en een babbeltje.   
• het restaurant is open van maandag tot en met zaterdag. 
• een 100-tal plaatsen worden voorzien.                                                                                                     
 

Op het projectiescherm zag het er al zeer gezellig uit!  
Een zithoek met zetels om te wachten tot een tafeltje vrij is, om de krant te lezen of gewoon 
een praatje te maken is eveneens voorzien. 
De verantwoordelijken verzekerden ons dat  rekening gehouden wordt met de 
kwaliteitsnormen en met een hygiënisch correcte werkomgeving. 
 
De biljartclub van Lucas was bovendien ten zeerste verheugd te vernemen dat 1 biljart in de 
zaal blijft staan. 
 
Natuurlijk moeten er werken uitgevoerd worden , alvorens wij aan tafel kunnen schuiven. 
De schilder is deze week reeds begonnen.  En als de aannemer zijn opdracht op tijd uitvoert, 
is 1 december een realistische datum van opening. 
 
Ongetwijfeld verneemt u hierover in de komende maanden nog veel meer. 
 
Tijdens de pauze vergastten de mensen van de VZW Cas de aanwezigen op een verzorgd 
drankje en een hapje!  Het werd al snel duidelijk: Linkeroever en zijn gemeenschap kan er 
alleen maar beter van worden. 
 
Het enthousiasme van de mensen van Cas was toen ook al op de aanwezigen overgegaan… 
Er werden al heel wat afspraken gemaakt om samen op restaurant te gaan. 
 
Na de pauze was er - zoals op een parochieraad gebruikelijk - tijd voor nieuws uit de 
verenigingen en werkgroepen. 

• Kerst op Linkeroever met het programma van de 5e editie  
• de plannen van de vzw Anna³ 
• de website van de parochie  
• artikels voor Kerk en Leven  
• oproep webmaster en parochiesecretariaat om alle activiteiten van verenigingen én de 

contactpersonen ervan regelmatig door te geven aan het secretariaat. 
 
Een interessante avond werd tijdig afgesloten. 
Nog even wachten en dan hopen we ook u te ontmoeten… ? 
Natuurlijk in het “Bakboord – restaurant”! 


