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Aanwezig:  
Parochieteam: Annemie Van Passen, Herman Augustijns, Lieven Tiebos, Paul Pirenne, René 
Vekemans, Marc Tassier;  
Scouting 21ste: Jeroen Spinnewyn, Anke Dumez 
Wereldwinkel: Mark Bolsens, Gilbert D'Hauwe, Ward Tiebos 
Kerkfabriek:Johan Thibaut,   
Parochiale Werken: Marcel Snoeys 
Parochiesecretariaat: Annemie Vekemans,  
Sint-Annacollege Goethestraat: Lut Vandecruys 
Preekploeg: Fred Ven de Velde 
Koor: Rita Crab,  
Sint Lucas – Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde:: Leo Marynissen, Frieda Snoeys, Milou 
Merchie, Wilfried Thibaut, Anita De Colvenaer, Jos Chauvaux, Louise Bussens, Cas Jacobs,  
KAV: Isa Dobbeleers, Ilse Mampaey,  
OKRA Ter Schelde: Mieke Winkeler, Christiane Van Look, Frans Knaepkens, Leo Joosens, 
Maria Vermeirssen, 
Biljartclub Sint Lucas 
Samenlevingsopbouw Antwerpen Noord: Walter Busschots 
Buurtregie: Peter Liekens  
De Boekenkaravaan: Marijke Lambrechts,  
  
Verontschuldigd: Cyriel Decleen, Solange Van De Kerckhoven, Veerle Godefroit, Luc 
George, Maria De Bruyn, Willy Blanckaert, Julia Tamborijn, Pleplo-groepsleiding, Wim 
Agneessens, Maria Van Noten, Simone Van Attenhove, toneelstudio Gloriant 
  

1. Bezinning door Herman: geloof in  een parochiegemeenschap die haar deuren open 

zet. 

  

2. Scouting Linkeroever: de scouts stellen hun plannen voor van hun hun lokaal, op de 
grond waar vroeger de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde stond. De grond is in 
erfpacht eigendom van de kerkfabriek voor 75 jaar. De scouts zullen hun lokaal 
bouwen met een opstalrecht voor 50 jaar. Stijl en volume zal lijken op de vroegere 
kerk. Ingang komt langs de kant van parking. Er is een VZW opgericht met ouders, 
kerkfabriek, en leiding om de lokalen te beheren. Er komen subsidies van Toerisme 
Vlaanderen als het lokaal verhuurd wordt aan andere jeugdbewegingen. Dat zal vooral 
in de zomer gebeuren. Timing: drie tot vijf jaar eer alles klaar is.   



3. Over een warme en duurzame samenleving....  

•Peter Liekens  is “ buurtregisseur”; op Linkeroever. Hij bekommert zich om “dingen die niet 

goed lopen”, onder andere overlast. De oplossing is dikwijls een verantwoordelijkheid van de 

burger. Boetes en zo zijn niet weg naar duurzame oplossingen. Voorbeeld: sneeuw ruimen 

gebeurt niet altijd (ieder moet voor zijn deur vegen...) – maar velen kunnen dat niet! Zoiets 

kan door goede nabuurschap opgelost worden. Ander voorbeeld: oververhitting in de zomer, 

bejaarden die vereenzamen en niet genoeg drinken. Als er meer contact is, is er ook meer 

sociale controle. Peter stelt ons de vraag:  is er bereidheid om meer buurtcontact op gang te 

brengen? Peter wil graag bij verenigingen en buurten langs komen om hier mee over na te 

denken. 

•Mark Bolsens houdt zich bezig met de Wereldwinkel, en met Kulay. Op een vergadering van 

de Wereldwinkel stonden ze voor het probleem: hoe moeten we 8000 folders bussen? Toen 

kwam “het idee”:  in elke straat of blok een “facteur” zoeken.  Mark richt nu dat voorstel aan 

alle verenigingen: kunnen we niet zoeken naar mensen die zo'n taak op zich willen nemen? 

Zo een “facteur” zou ook een (nieuwe) parochiegids met alle verenigingen  bij nieuwe 

inwoners in de bus kunnen steken, of kaartje bij een zieke  brengen. Maar hij kan ook merken 

dat er iemand een probleem heeft, en dat signaleren.  

•Marijke Lambrechts van  “de Boekenkaravaan”: wil lezen bevorderen bij kansarme 

kinderen. De “Boekenkaravaan” heeft vrijwilligers die aan huis voorlezen bij kinderen. Staan  

dicht bij de mensen, ze stimuleren zo ook de ouders tot voorlezen. Ze werken in twee 

periodes: september - december en januari – pasen, telkens in 10 beurten. Leerkrachten geven 

namen van kinderen door. Er is ook een vervolgtraject met twee of drie activiteiten: 

knutselen, bibliotheekbezoek... Daarnaast organiseert de karavaan ook voorlezen in 

peutertuinen, in het asielcentrum, op speelpleinen, in moedergroepen, bij een bepaald 

evenement. Alles draait op vrijwilligers. Die kunnen kiezen wat ze graag doen, de wijk, 

(eigen wijk kan band scheppen!), dag en uur. Op Linkeroever is tekort aan vrijwilligers... 

(School aan de Stroom zit in project).  

•Buurtschatten: is project van Samenlevingsopbouw Antwerpen, een onafhankelijke 

organisatie die in Antwerpen het buurtwerk organiseert. Nu is ze actief in Antwerpen Noord 

(150 nationaliteiten, 35 000 inwoners!), en  binnenkort is ze actief op Linkeroever. Doel: 

mensen elkaar doen ontmoeten in diversiteit, en actief burgerschap bevorderen. Geloof: 

mensen hebben talenten. Vandaar: de schatten in een buurt opsporen. Er zijn een 25tal acties 

per jaar. Voorbeelden: “twee-spraak”: een Nederlandstalige en een anderstalige hebben 



eenmaal per week een uur conversatie; een spelletjesnamiddag in buurthuis; een bootproject 

“hoger wal” (een schipper leert jongeren met problemen varen op zee – elke week wordt er 

uitgevaren); “ShoYoSelves”: fotografieproject met jongeren rond cultuur (theater, 

tentoonstellingen...), liep uit op fototentoonstelling in de buurt; een “trapveldje” opgestart 

door een buurtbewoner die last had van sjottende jongeren. Financiering komt uit 

“Buurtschattenfonds”, gespijsd door twee stichtingen, en beheerd door buurtbewoners. 

•Discussie: 

•Altijd dezelfde vrijwilligers? In “buurtschatten” is dat niet waar. Ze leggen een 

“talentenbank” aan, en hebben vele nieuwe vrijwilligers leren kennen.  We moeten 

zelf als parochie niet veel meer werk op onze schouders halen, wel proberen meer te 

leren kennen wat er gebeurt buiten de parochie. Ook andere initiatieven zouden we 

moeten leren kennen.  

•Misschien moeten we minder uitgaan van eigen ideeën, maar mensen zelf met ideeën 

laten komen. Anders kan het over de hoofden van mensen gaan, en lijken ze niet 

geïnteresseerd.  

•We moeten zoeken naar heel eenvoudige activiteiten waar mensen iets aan hebben, 

die ze leuk vinden.  

•Cultuurverschillen vragen tijd. Taal blijft dikwijls een probleem. 

•Peter vraagt niet zozeer vrijwilligers, maar aandacht voor de buurt. Hoe kunnen we 

dat organiseren?  

•Als we de noden van mensen op het spoor komen, is er ook nood aan informatie: 

waar moeten we met bericht over bepaalde noodsituatie naartoe? 

  

4. Variapunten: 

•Er komt een “Buurtsecretariaat”: de Stad richt een “buurtsecretariaat” in, verenigingen 

kunnen daar secretariaatswerk doen en ook vergaderen. Vanaf 30 juni op Linkeroever, in blok 

25, gelijkvloers. Het is bedoeld voor bewonersgroepen en verenigingen, met zetel in 

Antwerpen, en met activiteiten gericht op bewoners. Er zal ook verantwoordelijke zijn om 

allerlei advies te geven. 

•'t Klokske is overgegaan naar VZW Parochiale Werken. Het zal ter beschikking staan om 

ook in de week gebruikt te worden, Klokskesvrienden blijven op zondagvoormiddag. Beheer 

wordt gedaan door Cultureel Centrum Ter Schelde, er wordt gezocht naar iemand voor het 



poetsen (dienstencheques). Zal niet gebruikt worden voor (luidruchtige) feesten. Cursussen 

zijn ook mogelijk. Zelfde voorwaarden als Cultureel Centrum, zelfde contactpersonen.  

•In Cultureel Centrum Fromentinstraat gaat een Jeugdhuis beginnen. Elke vrijdagavond is er 

dan jeugdcafé, zal opnieuw den Tits heten. Coördinatie door de Jeugddienst Antwerpen. 

  

5. Mededelingen vanuit de verenigingen: 

•Anna3: Vanaf dit weekend begint de tentoonstelling van Veerle Rooms, in de Sint-Anna-ten-

drieënkerk. 

•Kleinkunst aan de Schelde: Jan Dewilde zaterdagavond 31 juli, zaterdagavond 28 augustus: 

Samantha! 

•Toneelstudio Gloriant speelt op 6, 7, 11, 12 en 13 november 2010; 19, 20, 24, 25, 26 februari 

2011; 21, 22, 26, 27, 28 mei 2011. En de kerstbrunch van Gloriant is te genieten in 't Spieken, 

op 12 december 2010. 

•Ziekenzorg:  

•drie werkingen zijn gefusioneerd,  

•Sint-Maartensmaal elk jaar in CC Ter Schelde. 

•Begrafenissen Van Bogaert: opendeurdag bij opening nieuwe aula: zaterdag en zondag 26 en 

27 juni. 

•Kerstbeurs: eerste weekend van december, SAC (vanaf nu altijd in SAC). 

  

6. Een (of een beetje meer) glas werd geheven! 

  

  

Verslag: Marc Tassier 
 


