Nieuwsbrief van
De Noorderkempen,
geschreven door & voor
bewoners!

Wonen in een sociale woning: het heeft wel eens het beeld van minder kansen te hebben
of te krijgen, van 'overleven' in plaats van leven...
In de rubriek 'Talent in huis' bewijzen we dat dat niet zo is!
Tekst & foto: Mieke Dereymaeker
Luc Sonck is 64 jaar en woont alleen in de Sparrenweg in Sint-Jozef Rijkevorsel. Een aantal jaar geleden vroeg zijn begeleidster van het
OCMW of hij zin had om een 'sneeuwheld' te worden. Sindsdien ruimt hij sneeuw bij een vijftal mensen die dit zelf niet (meer) kunnen. En van
het één kwam het ander...intussen helpt hij ook bij andere kleine klusjes. Wij mochten Luc interviewen en hadden het over zijn verleden, het
sneeuwruimen en over het gekke jaar 2020.

"Ik help er mensen mee & ik amuseer mij!"
Brute pech zorgde ervoor dat Luc een
aantal jaar geleden ging aankloppen bij
het OCMW. Hij had immers een
hartstilstand gehad en moest na een korte
coma helemaal opnieuw beginnen: leren
lezen & schrijven, leren stappen... "Ik kon
zelfs geen kom koffie meer opheffen!". De
rekeningen bleven echter wel binnen
komen en dus hielp het OCMW hem.
Zo kwam hij ook in Rijkevorsel terecht.
Sinds drie jaar woont hij in een
appartement in de Sparrenweg en daar zit
hij goed. "Wij komen goe overeen!", zegt
hij over het samenleven met de buren in
zijn blok.

Liever helper dan held

Luc houdt niet echt van het woord
'sneeuwheld'. Zo straf vindt hij het nu ook
weer niet. In de vier jaar dat hij
sneeuwruimer is, is hij twee keer aan de
slag gemoeten. Veel meer heeft het nog
niet gesneeuwd in die jaren.
Als het dan wel eens sneeuwt, is hij
ongeveer zes uur bezig om zijn toer door
Sint-Jozef te maken. Sommigen hebben
een breed huis, waardoor het werken is
om alles vrij te maken. Maar dat vindt hij
dik ok!

Een aantal mensen kende hij al van bij
OKRA. Toen corona alleen nog een drankje
was, ging Luc regelmatig biljarten met
OKRA en daar zaten een aantal mensen bij
die zelf geen sneeuw meer kunnen ruimen.
Zo is heel het verhaal gestart.
Op een dag vroeg iemand of hij ook het
gras eens wou afrijden. En zo onderhoudt
Luc intussen een aantal tuinen, of doet hij
eens een klusje. Allemaal vrijwillig, vaak
met een kopje koffie als bedanking! "Dan
zijn ze content dat ze nog eens iemand
zien!" En dat is wederzijds!

Op een goei vaccin!

Luc vond 2020 maar "een raar jaar". Voor
hem persoonlijk viel het wel mee, want hij
weet goed wat te doen en is heel vaak
buiten bezig. Maar hij zag veel minder
mensen die hij anders wel buiten tegen
komt. Hij probeert een aantal buren mee
naar buiten te krijgen, maar soms
ontbreekt de energie.
Als het slecht weer is, zit hij zelf ook "met
zijn vingers te draaien". Wanneer we Luc
vragen wat 2021 hem mag brengen, is hij
snel: "Dat het maar terug een beetje
normaal wordt...met een goei vaccin!" We
hopen het met je mee, Luc! Dank je wel
voor het gesprek!

In deze rubriek zetten we een traditie uit ons land of onze streek in de
kijker en gaan we zoeken naar het ontstaan en het achterliggende idee.
Heb jij zelf zo'n traditie die je eens in deze rubriek wil zien? Mail het dan
naar info@denoorderkempen.be!
Tekst: Eveline Snels | Foto: Mieke Dereymaeker
Binnenkort is het weer zover: de geur van warme worstenbroden en appelbollen vult onze straten op 'Verloren
Maandag'. Over de datum en de oorsprong zijn al veel discussies gevoerd, dus we geven een woordje uitleg bij
wat we vonden tijdens ons opzoekwerk.
Op 6 januari vieren we Driekoningen. Verloren Maandag is de maandag na de eerste zondag na Driekoningen
(kan je nog volgen?). In 2021 is het dus Verloren Maandag op 11 januari.
Er zijn verschillende legendes. De ene gaat uit van 'Verzworen Maandag', de dag waarop ambtenaren de eed
aflegden en de rest van de dag niet meer werkten (een verloren maandag dus). Het feest dat daarbij hoorde,
werd betaalbaar gehouden door een goedkoop worstenbroodje aan te bieden.
Een andere legende zegt dat men op die dag het nieuwjaarsfeest van de machtige gildes vierde, waardoor
ambachtslieden niet meer aan werken toekwamen.
Nog andere bronnen verwijzen dan weer naar de Antwerpse haven, waar havenarbeiders traditioneel op die dag
op kosten van hun baas mochten drinken. Alle verhalen hebben gemeen dat er feest werd gevierd, met veel
eten en drank. Welke uitleg het ook is, wij gaan alvast genieten van heerlijke appelbollen en worstenbroden.
Smakelijk!

Weetjes over
huisdieren!
Tekst: Carla Van Noten
...een huisdier een vriend voor het leven is (en niet maar voor even)? Je denkt best goed na voor je een dier in huis haalt. Je
vriend heeft immers aandacht en een goede verzorging nodig. Dat kost tijd én geld. Een dagelijkse wandeling met de hond, inentingen
voor de kat, de kooi van de vogel proper maken... En hoe leuk het ook is om een puppy of een kitten in huis te halen, weet dat deze ook
groot worden!
...het sinds 1 januari 2020 verplicht is om je hond of je kat te registreren? Een hond of een kat gaan al eens op verkenning.
Zeker een kat die niet de hele dag binnen in huis is, kan soms ver weg zijn zonder dat je exact weet waar ze is. Dankzij de chip kunnen
verloren huisdieren meteen weer naar hun baasje gebracht worden. Registreren kan via catid.be of dogid.be.
...jaarlijks bijna 50 000 huisdieren in een asiel terecht komen? Eén derde is achtergelaten door de eigenaar. Niet alleen honden
en katten, maar ook knaagdieren en vogels behoren tot de ongelukkigen. Je kan ook in het asiel terecht om een huisdier te adopteren!
...vele gemeenten een diervriendelijk beleid voor zwerfkatten hebben? Als je al een tijdje een zwerfkat in je tuin hebt, kan je dit
melden aan de gemeente. Na sterilisatie kan de zwerfkat dan teruggeplaatst worden. Ook je eigen kat laat je best steriliseren, zo
voorkom je dat er ineens een bende kittens mee in huis zit!
2020...een jaar om nooit te vergeten
Wat zullen we dit jaar met Kerstmis eten?
Dankbaar voor het leven,
ook al stopte alles even
Winkels gesloten voor een tijd
Velen raakten hun baan kwijt
Ook al gaat het niet altijd goed
Wees sterk, geloof en heb moed!
Hoop dat alle maatregelen snel veilig kunnen vervallen,
zodat we weer samen kunnen zijn met z'n allen!
Gedicht: Aretha Ferrier

Maria is de keukenprinses van onze redactie. In elke nieuwsbrief
test ze een budgetvriendelijk & lekker recept uit. Nu de
feestdagen er wat anders gaan uitzien, koos ze voor een
ovenschotel, waar je eventueel de dag nadien nog kan van
smullen!
Tekst: Maria Blockx

Vegetarische lasagne met prei
Ingrediënten voor 2 personen

Voor de lasagne:
1 eetlepel Italiaanse kruidenmix
1 theelepel kerriepoeder
3 eieren
400 g prei
Lasagnebladen
Snufje zout
Zakje geraspte kaas

Voor de bechamelsaus:
1 eierdooier
50g bloem
50g boter
50g geraspte Parmezaanse kaas
375ml melk
Snufje nootmuskaat

Bereidingswijze

Kook de 3 eieren hard (ongeveer 10 minuten). Laat ze afkoelen, pel ze en snij de eieren in plakjes. Was de prei en snij in stukjes.
Verhit een beetje olie in een pan en roerbak de prei. Breng op smaak met de Italiaanse kruidenmix, kerriepoeder en zout.
Verwarm de oven voor op 200°.
Voor de bechamelsaus zet je een pan op middelhoog vuur. Voeg de boter toe en laat smelten.
Voeg dan de bloem toe en klop met een garde of een vork tot alle bloem is opgenomen door de boter.
Voeg de melk in kleine beetjes toe en blijf intussen kloppen. Zo krijg je geen brokjes. Haal de pan van het vuur zodra de saus dikker wordt.
Voeg nu de nootmuskaat, de Parmezaanse kaas en de eierdooier toe. Klop alles goed door elkaar met een garde.
Neem een ovenschaal en begin met een dun laagje bechamelsaus. Hierop leg je lasagnebladen.
Leg dan de helft van de prei er op, gevolgd door de helft van de gesneden eieren en strooi er wat geraspte kaas over.
Dit herhaal je nog een keer (bechamelsaus - lasagnebladen - prei & ei). Je eindigt met bechamelsaus.
Hierover kan je nog geraspte kaas strooien voor een krokant korstje. Bak de lasagne 20 tot 25 minuten. En dan is het genieten...smakelijk!

Hoe zit dat nu eigenlijk met
verzekeringen?

Tekst: Wim Weyns

Wat moet ik verzekeren als huurder?

Vanaf dat je de sleutels ontvangt van je woning, moet je als huurder zelf zorgen dat je verzekerd bent voor deze zaken:
De inboedel: dat zijn je eigen meubels, al wat je in je woning zet en dat van jou is.
Uitgevoerde verfraaiingswerken: behang- & schilderwerken
De aangebrachte meerwaarde: De Noorderkempen staat in voor de verzekering van de oorspronkelijke waarde van de woning. Dus niet voor
de meerwaarde die je als huurder zelf hebt aangebracht of hebt overgenomen van de vorige huurder.
De extra constructies die je geplaatst hebt (bijvoorbeeld een tuinhok, een duivenkot...). Deze constructies moet je wel eerst aanvragen bij de
technische dienst van De Noorderkempen alvorens je ze plaatst!

Wat verzekert De Noorderkempen?

Elke woning is door De Noorderkempen verzekerd tegen brand, storm, hagel- & sneeuwdrukschade, waterschade &
glasbreuk.
Wij voorzien ook een 'afstand van verhaal' ten voordele van de huurder. Dit betekent dat je als huurder automatisch gedekt
bent door de brandverzekering van De Noorderkempen, ook al ben je zelf verantwoordelijk voor de schade. In dat geval
vragen wij wel de franchise (= vrijstelling van ongeveer € 260) terug.
Dit is van toepassing voor de waarborgen brand, waterschade & glasbreuk. Je kan voor stormschade niet verantwoordelijk
gesteld worden, omdat dat overmacht is (daar geldt de afstand van verhaal dus niet voor). Deze kost zit mee in de
huurlasten. Elke maand betaal je dus een bijdrage voor deze vezekering.

Karin gaat regelmatig wandelen. Ze
neemt je mee op een wandeling in één
van de gemeenten van ons werkgebied.
Tekst & foto's: Karin Minnen
In deze coronatijden mag er niet veel. Gelukkig kan je wel nog gaan wandelen! Ook Karin trok weer op wandel en deze keer bleef ze in haar eigen
dorp. Hierbij haar verslag van het Natuurwandelpad in Arendonk. Zeker de moeite om zelf eens uit te proberen!
Als je met de auto naar Arendonk komt, kan je parkeren op parking Deroissart in het centrum van Arendonk. Hier vertrek je en dan wandel je
langs de tekenacademie, langs het natuurgebied 't Goorken en zo verder naast het Kanaal terug richting het centrum. Je start bij knooppunt 47 en
volgt dan deze knooppunten: 49 - 50 - 37 - 36 - 35 - 31 - 34 - 55 - 56 - 58 - 61 - 57 - 54 - 53 - 52 - 58 - 51 - 67 - 68 - 47 (aankomst). Dit is een
traject van 9,3km. Je kan de route verkorten door het knuppelpad te nemen tussen knooppunt 55 & 54 (6,4km).
Sommige stukken zijn moeilijk toegankelijk met een kinderwagen of een rolstoel. Bij veel regenweer is het dragen van laarzen geen overbodige
luxe! De hond kan lekker mee, maar dient op de meeste plaatsen aangelijnd te zijn. Ongeveer ter hoogte van knooppunt 58 heb je een omheinde
speelweide. En moest de horeca terug open mogen, in het centrum van Arendonk zijn leuke adresjes om te bekomen achteraf!

3 nieuwe appartementen
Turnhoutseweg | Beerse

Tekst & foto's: Eveline Snels
Aan de Turnhoutseweg in Beerse is aannemer Moonen uit Arendonk
bezig met de afwerking van een nieuw appartementsgebouw.
Architect DMT uit Antwerpen ontwierp een compacte bouw waarbij
een oude woning vervangen wordt door drie appartementen.
Beneden is er een appartement dat aangepast kan worden voor een
persoon in een rolstoel. Dit appartement heeft één slaapkamer en
een tuintje. Daarnaast liggen de keuken en de living van een tweede
appartement. De twee slaapkamers van dat appartement liggen op
de eerste verdieping. Door het ontwerp zo te maken, hebben twee
van de drie appartementen een tuin.
Het derde appartement start op de eerste verdieping en loopt door
tot op de bovenverdieping. Zo heeft ook dit appartement voldoende
ruimte voor een grote living, een terras en twee slaapkamers. Begin
2021 zullen hier de eerste bewoners intrekken!

Zin om mee te doen? Heb je nieuws voor in 't Noordergazetje? Contacteer Mieke (014-63 95 91 | mieke.dereymaeker@denoorderkempen.be)
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Redactieraad: Aretha Ferrier, Carla Van Noten, Iosif Poursanidis, Karin Minnen & Maria Blockx (bewoners) | Eveline Snels, Mieke Dereymaeker &
Wim Weyns (medewerkers De Noorderkempen)
Ontvang je 't Noordergazetje liever digitaal? Of ontvang je hem liever niet meer? Laat het weten aan Mieke.
Meer nieuws over De Noorderkempen? Volg ons op Facebook of Instagram!

In de zomer mochten we 35 inzendingen van de Corona-woordzoeker
ontvangen. Dank je wel aan iedereen die meedeed! Een onschuldige hand
trok Ahmad Rahimi uit Merksplas als winnaar. Hij ontvangt
binnenkort een prijs!
Wil jij ook een prijs winnen? Los de woordzoeker dan op & stuur de
oplossing naar Mieke (mieke.dereymaeker@denoorderkempen.be of via
Facebook Messenger naar Mieke De Noorderkempen). Dit kan tot 31
januari 2021. Veel plezier ermee!
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