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Melsbroek - Perk - Steenokkerzeel
14de Kippen-ribbenfestijn

Beste inwoners,
Toen ik a ls jonge tiener mijn oma
bezocht in Perk zag ik haar regelmatig
de goot voor haar deur uitborste len.
Ze gebruikte nadien een vuilblik en verwijderde ook
het stof en het afval dal op het voetpad lag.
Toen ik haar daar toen over aansprak, zei ze me dal
je dat moest doen want anders zou de goot verstopt
raken en dil zou wateroverlast bezorgen. Ik vond dil
een wijze beslissing en een goede motivering.

Op zondag 19 april zullen we voor de l 4de keer ons
klppe n/rlbbe nfestijn organiseren.
Kip en rib rechtstreeks van het vuur, verse frieten en een
groenten- en sausbuffet zijn de ingrediënten voor deze
internationale dag zonder afwas.
Onze verkozenen en hel KLAYER-NYA-team hopen
jullie Ie mogen verwelkomen. Vanaf 11 u.30 draait ons
spil op volle toeren in GC. De Corren.
Tot dan?
Kurt Ryon
Uw burgemeester
kurt.ryon@steenokkerzeel.be

Nu, jaren later, merk ik dal weinigen nog doen wat
mijn grootmoeder destijds deed. We hebben er
allemaal wel een excuus voor om hel niet te doen.
We gaan met twee werken en 's avonds hebben we
geen zin meer om onze borstel en vuilblik ter hand te
nemen, ...
Tot de rioolkolk verstopt en we met de gevolgen
vandien zitten.
Langs deze weg zou ik dan ook graag een oproep
doen om regelmatig de raad van mijn oma op te
volgen.
Het is toch zo gemakkelijk om de gemeente
aansprakelijk te stellen voor alles wat fout loopt. Een
verstopte rioolkolk, lege b likjes frisdrank of een
hondendrol op de stoep (die het baasje zelf zou
moeten opruimen!).
Ook ons zou een propere, gezellige leefomgeving
meer tevredenheid geven.
Laat ons er samen werk van maken. Mei de visie van
mijn oma in het achterhoof komt het allemaal wel
goed! Geniet van de lente!

Wim Mombaerts
Voorzitter Klaver-N-VA
wim.mombaerts@steenokkerzeel.be
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2de Ontbijt voor senioren en andersval iden.
124 senioren mochten we verwelkomen op ons tweede ontbijtbuffet. Ondanks
enkele zieken waren de stoelen vlug bezet. De senioren genoten van
koffiekoekjes, broodjes, lekker krentenbrood en verse fruitsla.
Naast het vullen van de maag gaat het seniorenontbijt ook over het
samenzijn, een warm gesprek, een schouderklopje, het begripvol
luisteren naar een verhaal.
De deelnemers genoten met volle teugen en kijken al uit naar volgend
jaar.
Alvast bedankt aan alle helpers!
Clémence Maes, Schepen van Welzijn
clemence.maes@steenokkerzeel.be

Ann Verstappen
Zeer sociaal, met het nodige geel tintje!

Ik ben Ann Verstappen, raadslid van het Sociaal Huis, tot
voor kort het OCMW (Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn). Het Sociaal Huis biedt een
dienstverlening aan die uitgebreider is dan het 'klassieke'
OCMW. We willen het algemeen welzijn verbeteren voor
iedereen, zonodig in samenwerking met andere
dienstverleners .
De nieuwe aanpak is het gevolg van een
maatschappelijke evolutie: steeds vaker belanden
mensen buiten hun wil in de armoede. Soms blijft de vrees
om hulp te vragen zeer groot. Daarom geven we op het
einde van het jaar een pakket met nuttige spullen aan
gezinnen waarvan we weten dat ze het moeilijk hebben.
We proberen geld in het laatje te krijgen door onze
jaarlijkse soepverkoop in oktober. Een deel wordt
geschonken door onze handelaars, waarvoor ik hen langs
deze weg nog eens welgemeend wil bedanken. In
december hebben we kinderen uit kansarme gezinnen
van onze gemeente uitgenodigd om een gezellige
namiddag door te brengen.
U denkt misschien dat we ons alleen maar met allerlei
acties bezig houden? Niets is minder waar! Elke maand
bespreken de raadsleden de dossiers van mensen die hulp

Alles wordt voorbereid door het dagelijks
bestuur ("vast bureau") in samenwerking met
de sociaal assistenten die bij de mensen op
bezoek gaan om hun noden te leren kennen.
De hulp die we aanbieden is zeer gevarieerdi
administratieve hulp bij het invullen van:
formulieren of aanvragen van uitkeringen,:
financiële hulp (betalen van een leefloon,
installatiepremie, voorschotten, schuldhulpi
verlening ... ), juridisch advies, woonbegeleiding, ouderenzorg met poetsdienst, minder~
mobielencentrale, gezondheidspreventie en
tewerkstellingstrajecten, ... Teveel om op te
noemen! Kom gerust eens langs om ons te
leren kennen of neem een kijkje op de web- 1
stek
1
(http://www.digitaalsociaalhuis.be/steenok- J
kerzeel)

Voor mij is mijn inzet in het sociaal huis eenl
manier om voor onze maatschappij iets teJ,
doen wat écht ten goede komt aan wie her
écht nodig heeft.
Tot in het dorp!
Ann Verstappen
ann.verstappen@telenet.be
02/759
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l<LAVER-NVA pleit voor meer hotels in onze dorpen!
:

..

Laten we duidelijk zijn, het gaat wel om insektenhotels! :-) Waarom?
Veel insecten zijn nuttig voor mens en milieu: ze bestuiven bloemen en zorgen voor een ecologisch
evenwicht door het bestrijden van schadelijke insecten.
Zo maken insecten een belangrijk deel uit van de ecologische kringloop, ook in uw tuin.
Plagen en verstoringen van het natuurlijke leefgebied van wilde bijensoorten en gaasvliegen heeft
het aantal natuurlijke nest- en overwinterplekken aanzienlijk verminderd. Over heel de wereld, ook
in Vlaanderen, zijn sommige b ijensoorten met uitsterven bedreigd!
Het insectenhotel biedt nuttige insecten in de zomer een nest- en rustplaats en in de koude
maanden een geschikt winterkwartier. De insecten nestelen zich naar hun eigen behoeften in één
van de verschillende 'kamers'.
Een insectenhotel kan je zelf best op een zonnige, wind- en regenbeschutte plek, ten minste op
kniehoogte, neerzetten of ophangen. Het beste kan je daarbij de voorkant van het insectenhotel
richten naar het zuiden, zuidwesten of zuidoosten. Het is de bedoeling het insectenhotel in de
winter te laten staan, anders worden de beestjes voortijdig uit hun nest gedreven. Doen zouden
we zeggen, want KLAVER-NVA wil meer insektenhotels in ons dorp. In ons plaatselijk tuincenter kan
je er alvast kopen in verschillen maten en vormen.
BAC (de luchthaven) heeft reeds het goede voorbeeld
gegeven door 2 reuze hotels te bouwen in Humelgem.
Meer nog, ze zijn samen met een imker eveneens aan
het experimenteren om bijenkorven te plaatsen op de
velden rond de landingsbaan.
Zulke initiatieven kunnen we alleen maar toejuichen!
Nu is het aan u!

Dank aan alle vrijwilligers!

Daarom, aan alle vrijwilligers in ons dorp en aan
de mensen die de basis vormen van de vlotte
werking van KLAVER-NVA: een dikke dank u
wel!! Dank voor jullie onvermoeibare inzet!

Steenokkerzeel, propere en
groene gemeente?
vrije tribune van Iemand van onze sym palhlsanlen

■
■

----

U zult het de laatste dagen wel al opgemerkt hebben: er wordt in onze gemeente duchtig gesnoeid en gehakt.
De mensen van de buitendienst zijn volop bezig met de grote lenteschoonmaak aan bomen en plantsoenen.
Dat zij daar nu aan werken, is hard nodig want binnenkort beginnen de vogeltjes te nestelen en broeden en
dan mag het niet meer. Enige tijd later zal het gras en onkruid ook beginnen groeien en zien de bermen er
verwilderd en overwoekerd uit. Dan wijzen inwoners vaak naar "de gemeente" die deze wildgroei op zijn
beloop laat.
Niets is minder waar! Maar het is wel zo dat verschillende instanties zich bezig houden met deze materie en dat
is soms niet zo goed op mekaar afgestemd.
De gemeentelijke werklieden mogen vanaf nu geen chemische onkruidverdelgers meer gebruiken. Het
onkruid kan weggebrand of manueel gewied worden maar dat kost meer tijd. De gemeente mag niets doen
aan gewestwegen die door ons grondgebied lopen. Het gewest heeft vaak andere prioriteiten ...
Jaarlijks worden de bermen gemaaid in overeenstemming met het bermendecreet dat zegt dat het maaien
slechts mag gebeuren tussen 15 juni en 25 juli en tussen 30 september en 15 oktober. Daarbuiten mag het niet
om ervoor te zorgen dat planten en dieren zich optimaal kunnen voortplanten en verspreiden. Moeten w ij ons
als inwoners niet eens de vraag stellen wat we eigenlijk willen? Zijn wij vóór de natuur en moet die met het
nodige respect worden behandeld? Tuurlijk! Of willen wij alleen mooi verzorgde hagen, bermen en plantsoenen het hele jaar door. Misschien... Of wordt het groenbeleid aangepast zodat het oog én de natuur er wel bij
varen en moeten wij er ons dan maar bij neerleggen dat er af en toe "onverzorgde" stukken tussen liggen?
Durft u een stukje van uw tuin laten verwilderen voor de beestjes en de bijtjes?
Ze zullen u dankbaar zijn!

KLAVER-NV
Scouts Perk kan werken aan het materlaalhok en de keuken/

Elk jaar is er de 'Nacht van de Burger'. Jong en oud kunnen hun benen
strekken bij goede muziek en het nodige gerstenat. De opbrengst van
deze avond gaat deels naar het seniorenontbijt en deels naar een goed
doel. Dit jaar kregen de mannen van Scouts Sint-Niklaas uit Perk een
cheque van E 500.
Zij hadden nood aan een nieuw materiaalkot en ook hun keuken kon
wat 'oplapwerk' gebruiken. Het hele KLAVER-NVA-team hoopt de
scouts hiermee een ruggensteun te geven, zodat hun j ongerenwerking
optimaal kan functioneren!

1

En dat de jeugdbewegingen goed bezig zijn, bewijzen ze nog maar eens op zondag 12 april. Samen met het
open asielcentrum van Steenokkerzeel en De Vlaamse Gaai houden ze een lenteschoonmaak in onze dorpen.
Maar ook jij kan/mag meehelpen! Zin om jouw straat/buurt proper te maken? Het nodige materiaal krijg je
alvast! Meer info kan je krijgen via de jeugdienst. (jeugd@steenokkerzeel.be of 02 254 19 75)

-{}< ·----------:-----------------~-~--; --------------------------------□ Hel project KLAVER-NVA zint mij wel en ik wil graag meewerken de komende jaren
□ Ik wil actief deelnemen aan de vergaderingen en de werking.
□

Ik wil een wandeling doen en KLAVER-NVA-folders ronddragen.

naam en vocirnaam:
adres:
e-post adres:
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Terugsturen naar Kurt Ryon, Kortenbergsesleenweg 100 - 1820 Steenokkerzeel of info@klaver-nva.be

