
Wilrijk keurde het bestuursakkoord pas
goed na brede raadpleging van inwoners

Afscheid pastoor
Janus

2610 Wilrijk, een
nieuw infoblad 4
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Vlees minderen

en verder

Het Wilrijkse districtscollege trad begin 2019 aan met een voorlopig bestuursakkoord:
‘7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk’. Bedoeling was dat de Wilrijkenaar
dit document zou aanvullen met nieuwe ideeën en aangeven welke thema’s voor hem/haar
belangrijk zijn. Een vorm van directe democratie waarbij de Wilrijkenaren inspraak krijgen in
het bestuur van hun district.
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Ruimere
openingsuren in
de bib op de Bist

‘Wilrijk aan zet’ levert honderden
ideeën op
In 2019 organiseerde het
districtsbestuur een grote
inspraakronde. Onder de noemer
‘Wilrijk aan zet’ konden alle inwoners
meebouwen aan het Wilrijk van
morgen door ideeën te lanceren die
het district nog aangenamer,
leefbaarder en bruisender maken. Het
unieke aan deze bevraging was dat
alle nuance kon gelegd worden in de
inspraak. Het ging niet om een ja of
nee maar om aanvullingen,
verbeteringen, het inbrengen van
eigen ervaringen van Wilrijkenaars.
Dat leverde boeiende debatten op
met veel van onze inwoners. De
bevraging gebeurde via een
ideeënbus, zes wijkbabbels en het
online-participatieplatform
www.wilrijkaanzet.be. Die aanpak
leverde heel wat respons op.

734 deelnemers
322 ingediende ideeën
1.744 likes voor de verschillende
ideeën
249 evaluaties van het ontwerp-
bestuursakkoord.

Thema’s van belang volgens de
Wilrijkenaars
Uit de evaluaties van het ontwerp-

bestuursakkoord blijkt dat de
Wilrijkenaar vooral aan de volgende
thema’s belang hecht.

1. Groene en goed aangelegde
straten

2. Luchtkwaliteit en gezondheid
3. Fietsvriendelijk district

Wilrijk ging dan aan de slag met de
322 ideeën van ‘Wilrijk aan zet’ en
toetste deze aan het ontwerp-
bestuursakkoord. Sommige ideeën
werden opgesplitst in meerdere
concrete voorstellen, zodat er in totaal
331 voorstellen werden beoordeeld.
Van 221 voorstellen bleek dat deze al
in het ontwerpplan stonden. 44
andere voorstellen zijn toegevoegd
aan het definitieve bestuursakkoord.
66 voorstellen werden niet behouden.

Wilrijkenaars in de cockpit van het
beleid
Met ‘Wilrijk aan zet’ plaatsten we de
Wilrijkenaars mee in de cockpit van
het Wilrijkse beleid. Zij gaven mee
richting aan hoe Wilrijk er de
komende jaren moet uitzien. Het is
bijvoorbeeld fijn om te zien dat meer
groen en veilige schoolomgevingen
als belangrijkste onderwerpen naar
voor komen. We gaan ons ambitieus
programma de komende jaren samen
met de Wilrijkenaar omzetten in
zichtbare resultaten in elke wijk.

Deze inspraakronde van ‘Wilrijk aan
zet’ heeft tevens aangetoond dat vele
Wilrijkenaars actief willen meebouwen
aan het Wilrijk van morgen. En
daarnaast willen ze zich ook inzetten
om hun straat, wijk of district nog
aangenamer, veiliger en bruisender te
maken.
Ook de komende jaren blijft ‘Wilrijk
aan zet’ dus actief om – zowel online
als op papier of via wijkbabbels en
een wijkmobiel – de Wilrijkenaar
inspraak te bieden in tal van projecten
en plannen. U gaat me samen met de
collega’s de komende jaren dus nog
veel zien in onze Wilrijkse wijkmobiel.
Tot dan!

Hans Ides
Schepen cultuur, jeugd,
groenvoorziening, buurtbouwers en
evenementen

Een andere dementie in muziek

Iedereen die op de één of andere manier te
maken heeft met DEMENTIE is van harte
welkom op het infomoment: een andere
dementie in muziek door Hanne Deneire.

Gratis inkom.

Graag een seintje als je komt en met hoeveel
personen naar Leen Verbruggen.
verbruggen.leen@gmail.com - tel. 0496 54 46 11

Dinsdag 21 april 2020 om 20 uur

Parochiehuis Sint-Camillusstraat 95, 2610 Wilrijk.
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Het afscheid van priester
Janus was zoals zijn
leven: sober en menselijk

Op zaterdag 11 januari nam een bomvolle Sint-Jan-
Vianneykerk afscheid van Adriaan Claessens, bij
iedereen gekend als ‘Priester Janus’. Hij overleed op
oudejaarsavond in Woonzorgcentrum Heydehof in
Hoboken. Een beeld van het afscheid en zijn leven.

De bibliotheek op de Bist wordt de eerste
onbemande bib in Antwerpen
Extra onbemande openingsuren vanaf 1 maart
Vanaf 1 maart 2020 breidt de bibliotheek op de Bist haar dienstverlening uit en
verruimt ze haar openingsuren. Tijdens de bijkomende openingstijden zal men
experimenteren met het concept van de onbemande bib. Met dit pilootproject
wil Bib Bist zowel inzetten op extra flexibiliteit voor haar bestaande klanten, als
nieuwe leden werven. Het idee komt uit Scandinavië en is ondertussen met
succes toegepast in enkele andere Vlaamse bibliotheken. Concreet betekent dit
dat Bib Bist vanaf 1 maart 2020 ook op dinsdagochtend van 8 tot 10 uur,
dinsdag- en woensdagavond van 20.15 tot 22 uur en zondag van 10 tot 17 uur
open zal zijn. Naast deze onbemande tijdsblokken blijven de reguliere
openingsuren met bibliotheekmedewerkers behouden. Dankzij dit pilootproject
verhoogt het totale aantal openingsuren van 44 naar 57 uren.

Enkel voor geregistreerde lezers
Voor dit proefproject is een nieuw toegangssysteem opgezet om tijdens de
onbemande uren toegang te verlenen tot de bib. Geregistreerde gebruikers
kunnen de deuren openen door het scannen van hun A-kaart. Om de nodige
veiligheid te garanderen, is er camerabewaking.

Beperkingen
Maar er zijn toch nog wat beperkingen. Zo moet men zich op voorhand
registeren aan de balie. En het vertrouwen in jongeren is niet groot. Deze
faciliteit staat namelijk enkel open voor lezers vanaf 18 jaar. Wie schulden heeft
in de bib raakt er begrijpelijker wijze niet in.

Info
Voor geïnteresseerden biedt de bib in maart infosessies aan op dinsdag tussen
9 en 10 uur, donderdag tussen 19 en 20 uur, en op zondag om 11 en om 13
uur. Tijdens de onbemande uren kunnen bezoekers bij een infopunt in de bib
een antwoord vinden op vragen in verband met de dienstverlening.

Bron: persbericht Pers Cultuur van de stad Antwerpen van 23.02.2020

HET AFSCHEID
Het intredelied ‘We shall Overcome’, zorgde al voor de
nodige ontroering. Zonder dat hiervoor was
opgeroepen, zong iedereen zachtjes mee. Tijdens de
eucharistieviering werd ‘Van Afrika tot in Amerika’
gedraaid van K3, waarbij de kinderen uit zijn familie
bloemen neerlegden op de kist.

In de kerk lagen overal zijn agenda’s, te beginnen met
die van 1963, het tijdstip waarop hij in Wilrijk begon.
Foto’s van hem waren opgehangen tussen de diverse
pilaren. Een koor dat Janus zelf had samengesteld en
dat hem vergezelde bij zijn bezoeken aan de
gevangenis, zong diverse liederen.

Priester Janus was stichter van De Vlinder, een
jeugdclub voor dove en slechthorende jongeren vanaf
vijftien jaar. Een doventolk ‘vertaalde’ dan ook de
hele plechtigheid. Alweer een ingetogen moment.
Een kwintet bracht aan het einde van de dienst ‘De

Fanfare van Honger en Dorst’, het favoriete nummer
van de priester, gezongen door Jan De Wilde. Het
liedje gaat over zes vrienden (kunstenaars, clochards,
studenten) die een wat zwervend bestaan leiden, de
wereld willen verbeteren en hun vriendschap
bezegelen met mosselen, frieten en een stevige pint
op de goedkoopste adressen. Uiteindelijk zal de
fanfare worden ontbonden, maar aan het eind zijn er
de troostende woorden dat er steeds een nieuwe
fanfare van honger en dorst zal opstaan.

Bij het buitengaan kreeg elke aanwezige – het was de
wens van Priester Janus – een glas wijn en een
koekje. Uit de commentaren achteraf bleek dat
iedereen enorm veel respect voor hem had. Hij was
echt de priester voor de gewone mens. Hij kwam zelf
uit een boerengezin en heeft zijn afkomst nooit
verloochend. Tekenend is dat velen hem met
‘Mijnheer’ aanspraken.

Omdat men niet iedereen aan het woord kon laten
tijdens de viering werden alle verhalen gebundeld in
een boekje: ‘Getuigenissen over Janus’. Je vindt dat
boekje op Kerknet. www.kerknet.be/sites/default/files/
Getuigenissen%20over%20Janus.pdf. Op het
bidprentje stond ‘jij gaf ons een boodschap van
liefde.’ We zouden het niet beter kunnen zeggen.

De redactie

HET LEVEN VAN JANUS, EEN PRIESTER VAN DE
GEWONE MENS

Zijn eerste verblijf in Sint-Jan Vianney
Janus werd priester gewijd in 1958. Eerst
onderpastoor in Schoten, maar al in 1963 kwam hij
naar Wilrijk als onderpastoor in St-Jan Vianney. Daar
vond hij snel aansluiting bij de arbeiderswijk 'Fortje'.
In zijn vieringen geen saaie, maar doorleefde
boodschappen en een VW-busje om rond te rijden.
Komend uit een boerengezin in Essen, vertrouwd
met de natuur, verstond hij de kunst om jong en oud
in contact te brengen met het mysterie van de
schepping.

De Chiro had in hem de gedroomde proost. Hij
volgde hun activiteiten en ging mee op kamp. Ook
de bouw van nieuwe Chirolokalen aan het
Valkenveld maakte hij mee mogelijk. Vanuit de

plaatselijke catechese vond hij boeiende activiteiten
om met jongeren op stap te gaan, zoals de
trektochten naar de Waddeneilanden in Nederland.
De jongeren van toen spreken er nu nog van. Hij lag
aan de basis van 'De Vlinder', waar doven en
slechthorenden werden opgevangen. In de bouw
van de nieuwe kerk van St-Jan Vianney (1967-1969)
had hij zijn zeg: geen hoge toren en koepel zoals
gepland, maar wel een altaar waar de mensen
konden rond zitten.

Aalmoezenier in de Begijnenstraat
In 1986 verliet hij de parochie om aalmoezenier te
worden in de gevangenis aan de Begijnenstraat in
Antwerpen. Ook daar heeft hij het hart van velen
geraakt. Hij is er 12 jaar tot zijn pensioen in 1998
gebleven.

Na zijn pensioen terug naar Wilrijk
Maar rusten zat er voor hem niet in. Hij kwam terug
naar Wilrijk om als priester ten dienste te staan. Niet

enkel in zijn vertrouwde kerk, maar ook in naburige
parochies van Wilrijk, waar hij met symbolen en
natuurelementen telkens een aangepaste sfeer kon
brengen bij feestelijkheden.

Mijn herinneringen aan Janus
Wat ik me altijd zal herinneren is hoe hij, bij mijn
bezoek één van de laatste dagen, zijn hand naar mij
uitstak en vroeg 'Jan, is alles goed?' Hij wou wellicht
weten of de zorg die hij had doorgegeven verder in
goede banen liep. Janus is nu van ons heen gegaan.
Maar zijn aanwezigheid is nog steeds voelbaar.
Iemand zei me gisteren 'Ieder heeft zijn beleving
met Janus gehad. Janus is nu 'verspreid' over zoveel
mensen, die iets met hem hebben mogen delen’. Dat
vind ik een troostende gedachte. Want het 'leven',
waar hij zo vol bewondering voor was, de 'dingen
van het hart' die gaan verder.

Bron: Jan De Roeck
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Moeten we nu echt minder vlees
eten of valt het allemaal nogal mee?
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Het bestuur van
beweging.net Wilrijk

Kernleden: van links naar rechts Chris, Irène, Hans, Marleen, Julien, Rita en Ria.

Eerst moesten we minder roken, dan minder drinken en nu minder
vlees eten. Of: moeten we misschien gewoon wat minder zeuren?
Wat zeker is: mannen eten meer vlees dan vrouwen. De meeste
mannen hebben ook meer lichaamsmassa dan vrouwen en moeten
dus meer eten. Maar is vlees nu gezond?

Vlees heeft goede en slechte kanten
Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven stelt het zo:
‘Vlees heeft goede en slechte kantjes. Positief? Het is
een bron van eiwitten, vitamines (zoals B1, B2, B6 en
B12) en mineralen (zoals zink, ijzer, fosfor en seleen).
Orgaanvlees zoals lever is rijk aan vitamine A. Vlees
bevat ook vet en nogal wat vleessoorten hebben een
relatief hoog gehalte aan verzadigd vet. En in
bereidingen met vers vlees, zoals gehakt en worst, en
in charcuterie zit vaak ook veel zout. Dus: is vlees
gezond? Moeilijk te beantwoorden. Alles hangt af van
het soort vlees én de hoeveelheid die jij naar binnen
speelt.’

De impact van wit vlees op onze gezondheid is niet
duidelijk aangetoond: geen ongunstige effecten, maar
ook geen gunstige. De Wereldgezondheidsorganisatie

(WHO) concludeerde dat er een verband is tussen het
eten van rood vlees en een verhoogd risico op
kanker, met name darmkanker. Want rood vlees
bevat heemijzer, en dat kan het ontstaan van
kankerverwekkende nitrosaminen bevorderen.
Bewerkt vlees is vlees dat bijvoorbeeld werd gerookt,
gezouten of gedroogd om de smaak of de
houdbaarheid te beïnvloeden. Het ongunstig verband
tussen bewerkt vlees en het gestegen risico op
darmkanker is volgens de WHO nog sterker
aangetoond dan bij vers rood vlees.

Vlees schrappen
Goed, we kunnen met zijn allen vegetariër worden of
zelfs veganist maar is dat een oplossing? Michaël Sels,
hoofddiëtist van UZ Antwerpen: ‘Voor alle
duidelijkheid: plantaardige voeding is zeker aan te
raden. De gemiddelde Belg mag dus wat meer
plantaardige producten eten zoals een stevige
maaltijdsoep of een boterham met groenten. Maar
veganist word je best wel met kennis van zaken. Want
hoe meer zaken je schrapt, des te meer kennis je
moet hebben om een goed voedingspatroon te
houden.’

Overwogen keuzes
In elk dieet waar je bepaalde soorten voeding
schrapt, of het nu om religieuze redenen is, om
allergenen te vermijden of omdat je veganist bent, is
er een potentieel gevaar voor tekorten. Maar het is
perfect mogelijk, met de juiste knowhow. Dat vraagt
wat werk, en niet elke veganist maakt weloverwogen
keuzes. Dat is het probleem.

Er zouden meer dan 100 000 veganisten zijn in ons
land. Hun aantal stijgt nog. Kelly is er één van: ‘Ik had
nooit gedacht dat de gevolgen zo groot zouden zijn,
in positieve zin. Ik ben nu twee jaar veganist. Een

halfjaar na mijn omschakeling, ben ik mijn bloed gaan
laten controleren. De waarden waren oké en mijn
cholesterol - die te hoog was na een zwangerschap -
was gezakt. Ik had geen spierpijn meer, was
energieker en mijn maagpijn was verdwenen.
Bovendien: Ik had vele types dieet geprobeerd en dit
‘dieet’ werkte.’

Conclusie
Veganisme is niet ongezonder indien je balans kan
houden en je goed informeert. Een vegan levensstijl is
niet per definitie altijd gezonder dan iemand die
vlees eet, zolang die persoon zich ook houdt aan een
gezond dieet dat uitgebalanceerd is, met voldoende
fruit en groenten bijvoorbeeld. Veganisme is wel goed
voor het milieu en voorkomt veel dierenleed, iets
waar ook veel mensen rekening mee houden.
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Colofon
Voor info over Bewegingspunt Wilrijk kan je terecht bij Marleen Verbruggen, Schuurveldlaan 45/201, 2610 Wilrijk.
bewegingspuntwilrijk@gmail.com

Agenda
Contacten
Dionteater
Online via de site of tel. 0468 13 99 95
(woensdag 19.00 - 21.00 uur)
https://www.dionteater.be/

Femma Wilrijk Centrum: Rita Stevens
Tel. 03 830 00 82

OKRA Trefpunt 55+ Sint-Bavo
https://www.okra.be/trefpunt/wilrijk-sint-bavo

Pasar. Wandelclub Gun je de tijd, tel: 03 827 87 08
Mailadres: gunjedetijd@hotmail.com

---------------------------------------------------------------------

Vrij 13 maart om 20u
Za 14, zo 15, za 21, zo 22, za 28 en zo 29 mrtom
14.30u
Mijnheer Bach! Mijnheer Bach! Een intieme en
muzikale kindervoorstelling over Sebastiaan die maar
niet kan slapen. Wie kan hem helpen?
Dionteater

Zaterdag 14 maart om 13u
Vaderfeest
OKRA Trefpunt 55+ Sint Bavo

Dinsdag 17 maart om 8u
Dagreis: Amarylis & Gevangenismuseum
OKRA Trefpunt 55+ Sint Bavo

Zondag 29 maart van 11.30 tot 14u
Brunch met soep, warm gerecht, koude gerechten,
spek met eieren, omelet enz.… en een heerlijk
dessertenbuffet. Prijs: vanaf 12 jaar 15 € - kinderen
van 6 tot en met 11 jaar 10 € en kinderen jonger
dan 6 jaar mogen gratis meesmullen.
Femma Rozenkrans Wilrijk. Inschrijven en betalen bij:
Madeleine Schildermans: 03/8282466
Mariette Oeyen: 0472 22 43 89 of via mail:
mariette@neys-oeyen.be

Zaterdag 4 april om 12u
Paasviering, om 13 uur Paasfeest
OKRA Trefpunt 55+ Sint-Bavo

Zondag 5 april
Dagwandeling te Heusden- Zolder (Limburg)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Dinsdag 7 april om 20u
Lachyoga
Femma Wilrijk Centrum
Woensdag 8 april om 13.30u en om 19.30u

Bloemschikken: Paasstuk
Femma Wilrijk Centrum

Vrijdag 10 april om 14u
Pikantwerpen: dialectwandeling in het
Schipperskwartier
Femma Wilrijk Centrum
Dinsdag 14 april om 13.45u Tramrit
OKRA Trefpunt 55+ Sint Bavo

Zondag 19 april
½ Dagwandeling te Kessel - Nijlen (Antwerpen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Dinsdag 21 april om 9.30u
Bezoek aan Umicore
Femma Wilrijk Centrum

Dinsdag 21 april 14 – 18u
Paasfeest met muziek en eten lleden € 15 niet leden
€17
OKRA Broeckhove

Zaterdag 25 april om 10u
Bezoek aan het steenbakkerijmuseum
Femma Wilrijk Centrum

Zondag 26 april om 9.30u
Lente-ontbijt (i.s.m. KWB Wilrijk Centrum)
Femma Wilrijk Centrum

Zondag 26 april om 14u
Toneel Aartselaars Toneel Gezelschap
OKRA Trefpunt 55+ Sint Bavo

Dinsdag 28 april om 8.30u
Voorjaarsreis naar een aspergeboerderij
Femma Wilrijk Centrum

Vr 8, za 9, vr 15 en za 16 mei om 20.15u
Nachtegalen. Een erg grappige, ontroerende
showbusiness-komedie
Dionteater

Zondag 3 mei
Dagwandeling te Gesves (Namen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Zaterdag 9 mei om 13u
BBQ
OKRA Trefpunt 55+ Sint-Bavo

Woensdag 13 mei 14-16u
Bingo met koffiekoeken deelname € 5
OKRA Broeckhove

Donderdag 14 mei om 14u
Geleide standbeeldenwandeling in Antwerpen
Femma Wilrijk Centrum

Dinsdag 19 mei om 8u
Bedevaart
OKRA Trefpunt 55+ Sint Bavo

Dinsdag 2 juni om 9.30u
Bezoek aan de koepel en het seinhuis van
Antwerpen Centraal
Femma Wilrijk Centrum

Maandag 16 juni om 14u
Geleide wandeling in de wijk Hoogten
Femma Wilrijk Centrum

Zondag 21 juni
½ Dagwandeling te Erps-Kwerps-Kortenberg (Vlaams-
Brabant)
Wandelclub “Gun je de Tijd

Vaste activiteiten

FEMMA WILRIJK CENTRUM

Elke maandag om 09.30 en om 20 yoga en om
11.15u Stoelyoga

Elke vrijdag om 10u Stoelyoga
(NIET tijdens de korte schoolvakanties)
Femma Wilrijk Centrum: Micheline Joos
tel. 03 827 32 37 of 0474 45 80 34

Elke maandag van 10 tot 11u, ook tijdens de
schoolvakanties
Nordic walking

Elke maandag van 12 tot 13u
NIET tijdens de schoolvakanties
Zwemmen

OKRA TREFPUNT 55+ SINT BAVO
Elke maandag om 13u
Fietsen (van begin april tot einde september)

Elke dinsdag om 10u lijndansen

Elke donderdag om 13u
Gezellige samenzijn met hobby, kaarten, bingo,
rummikub, praten

Elke vrijdag om 13.30u
Petanque: zomer op terreinen KWB, winter op
terreinen Aartselaar

2610 magazine
Na het stopzetten van het gratis
informatieblad De Nieuwe Antwerpenaar
start het district Wilrijk vanaf maart met
een eigen driemaandelijks infoblad onder
de titel ‘2610 magazine’.

Het einde van de Nieuwe Antwerpenaar
Het einde van 2019 betekende ook het
definitieve einde van De Nieuwe
Antwerpenaar, het gratis informatieblad van
de stad Antwerpen. Dat blad viel eerst twee
keer per maand in alle brievenbussen van
Antwerpen. Nadien werd het een maandblad
enkel voor de 65-plussers. Een
besparingsoperatie. Nu is er alleen nog de
website www.antwerpen.be om op de hoogte
te blijven van alle activiteiten en initiatieven
binnen de stad.

Wilrijk aan zet
Wilrijk zal vanaf 2020 die leemte invullen met
een eigen driemaandelijks infoblad onder de
titel: 2610 magazine. De eerste editie verschijnt

begin maart en zal in alle Wilrijkse
brievenbussen vallen (ca. 20.000 exemplaren).
Daarmee sluit Wilrijk aan bij andere
buurtkranten zoals bijvoorbeeld Borgerblad,
een trimestriële buurtkrant voor en door
Borgerhout, die per eind 2019 al aan zijn 12e
nummer toe was.

Uit het bericht van het district
‘In het 2610 magazine focussen we uiteraard
niet enkel op activiteiten van het district Wilrijk
en nuttige weetjes voor onze inwoners. Het
magazine bevat ook een grote UIT-kalender
boordevol activiteiten die Wilrijk doen bruisen:
een voorstelling, een opendeurdag of een fuif,
maar evengoed een rommelmarkt,
wandeltocht of een boeiende lezing.’
Activiteiten kunnen vanaf nu aangemeld
worden aan het district. Ze moeten
plaatsvinden in Wilrijk en toegankelijk zijn voor
een breed publiek. Daarvoor heeft het district
een formulier klaar staan. Contacteer daarvoor
communicatie.wilrijk@antwerpen.be.

Onder voorbehoud van wijzigingen omwille
van maatregelen rond het Corona-virus

De Kaeck | maart 2020


