
GAZET VAN ANTWERPEN 35STAD EN RAND
ZATERDAG 8, ZONDAG 9 EN MAANDAG 10 JUNI 2019 S
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Vrijdag 14 juni 21:00 uur tot maandag 
17 juni 05:00 uur
In dit weekeinde vinden wegwerkzaamheden plaats 
op de A16 vanaf de Moerdijkbrug tot aan afrit 21 
Dordrecht-Centrum. Op dit weggedeelte vervangen 
we de deklaag van het asfalt, alle detectielussen, het 
weeg systeem en reinigen we fi etsviaduct Amstel-
wijck. De A16 is afgesloten tussen knooppunt 
Klaverpolder en Dordrecht-Centrum.

Omleidingsroute doorgaand verkeer vanaf 
Antwerpen/Breda richting Ro� erdam
Vanaf knooppunt Zonzeel volg de A59, A27 en de A15.
Vanaf knooppunt Klaverpolder volg de A17, A59 en 
de A29.

Kijk voor meer informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl/aanpakdrechtsteden
Twi� er: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002.

Weekendafsluiting A16 Breda-Ro� erdam vanaf de Moerdijkbrug tot 
aan Dordrecht-Centrum

Antwerpen

gen maandag een krantje te maken 
van minstens twintig pagina’s en in 
minstens negenhonderd exempla-
ren, over verleden, heden en toe-
komst van de polderdorpen. In het 
najaar wordt een groot nieuw 
kunstwerk onthuld als aandenken 
aan de 900ste verjaardag van Be-
rendrecht. Onder de sokkel van dat 
kunstwerk komt er een tijdcapsule. 
Tegen het slotfeest moeten er ten 
minste 900 tekstjes, tekeningen, 
documenten en foto’s worden ver-
zameld als aandenken van het 900-
jarig bestaan.   

Centrum van het feest is het Ar-
menstraatje in Zandvliet. De ver-
jaardagsstoet vertrekt om 14u aan 
de Botermarkt. Om 14.30u onthult 
Sieg De Doncker de behaalde ster-
ren en start de kinderanimatie. 
(evdw)
i www.sterrenvandepolder.be 

Zijn de vijf sterren behaald? Om 14.30u bekendmaking

Maandag slotfeest 
Sterren van de polder

Zo moet er een stoet komen die
minstens 900 meter aflegt met ne-
gen herkenbare verenigingen uit de
dorpen, met muziek en beweging 
en een praalwagen. Minstens 900 
kinderen moeten dansen op de mu-
ziek van een zelfgemaakt lied met 
op het podium een koor van min-
stens negen zangers. Er moeten ook
originele koekjes worden gemaakt, 
waarvan er ten minste 900 worden 
uitgedeeld tijdens het slotfeest. Een 
vierde uitdaging bestaat erin om te-

Berendrecht en Zandvliet be-
staan dit jaar 900 jaar. Het slot-
feest gaat door op pinkstermaan-
dag. Tegen dan moeten de pol-
derdorpen de opdrachten die ze 
kregen van televisiegezicht Sieg 
De Doncker hebben uitgevoerd. 
Als dat lukt, worden Berendrecht 
en Zandvliet Sterrendorpen.

ZANDVLIET, BERENDRECHT 

Bibliotheek op de Bist kan 
beste van Vlaanderen zijn

De Wilrijkse bibliotheek op de Bist
maakt kans op de titel ‘Beste Bib van
Vlaanderen en Brussel’. Om de twee 
jaar kiezen de Vlaamse Vereniging 
voor Bibliotheken, Archieven en Do-
cumentatiecentra (VVBAD) en het 
magazine Bibliotheekblad de beste 
bibliotheek. Uit de vijf provincies en 
Brussel is telkens een kandidaat ge-
nomineerd. Een vakjury bezoekt de 
bibliotheken om die te beoordelen 
op bijvoorbeeld de collectie, klant-

gerichtheid en netwerkfunctie.  De 
troeven van Wilrijk? “Met veel lezin-
gen door auteurs, leesclubs, voor-
leesuurtjes in verschillende talen, 
boekstartmomenten en samenlees-
groepen willen we onze liefde voor 
literatuur delen met onze lezers”, 
zegt bibliothecaris Birgit Vanackere.
In augustus kunnen gebruikers van 
de bibliotheek online een stem uit-
brengen. De winnaar wordt bekend-
gemaakt op 19 september.  (anro)

WILRIJK 

trokken om te vragen wat dat
‘ding’ daar deed en dat is voor de
patiënten heel confronterend”,
vertelt hij.

Kathleen Rams (49) uit Lier, die
al sinds haar 22ste een stoma
heeft, maakte het vorig jaar nog
mee op de luchthaven in Frank-

BOECHOUT 

“Op het dragen van een stoma
rust nog steeds een taboe, we
worden nog altijd gestigmati-
seerd. Niet zelden worden we be-
keken alsof we een of andere be-
smettelijke ziekte hebben”, zucht
Eddy Meerbergen, voorzitter en
groot bezieler van Stomaclub
Boechout met leden in heel de
provincie Antwerpen.

“Leden die vaak en graag reizen
kwamen met hun verhalen en
vragen naar me toe. Als ze in
nood een beroep moesten doen
op een arts of omstander liep de
communicatie niet altijd vlot .
Ook op luchthavens werden ze er-
mee geconfronteerd. Soms werd
gewoon de kleding omhoog ge-

furt. “Ze wilden zelfs aan mijn li-
chaam voelen. Ik kan mij gerust
inbeelden dat voor iemand die
nog niet lang patiënt is en zoiets
meemaakt de goesting gauw over
is”, getuigt ze.

Meerbergen, zelf 24 jaar drager
van een stoma, besloot daarom er

wat aan te doen. “Daarvoor ben ik
zelfs gaan samenzitten met Wim
Verbist, de luchthavencomman-
dant van Deurne. Dat heeft geleid
tot een medisch paspoort en at-
test met gegevens als het soort
stoma, medicijnen, contactnum-
mer en een verklaring van een ge-

neesheer. De documenten zijn
weliswaar niet rechtsgeldig, maar
kunnen toch een nuttig hulpmid-
del zijn om de communicatie
makkelijker te maken”, verduide-
lijkt hij.

Samen met lotgenoten werkte
Meerbergen ook een reiswoor-
denboek in vier talen uit. Het lijst-
je bevat momenteel negentig
woorden waaronder de soorten
stoma’s en woorden als verstop-
ping, ontlasting of afvoerzak in
het Engels, Frans, Spaans en Itali-
aans.

Gouverneur Cathy Berx maakt
de belofte de lokale besturen aan
te moedigen deze informatie be-
schikbaar te stellen. “Ik was mij er
niet van bewust wat stomapatiën-
ten ondervinden. Initiatieven als
dit verdienen alle steun. Gemeen-
ten kunnen deze informatie bij-
voorbeeld delen op hun webstek
zodat iedereen ze daar kan down-
loaden”, verkondigt ze.

i stomaclub-boechout0.webnode.be

“Bij controles op de luchthaven 
vragen ze vaak naar ‘dat ding daar’”

Stomaclub stelt reiswoordenboek voor in vier talen en medisch paspoort voor mensen met een stoma

Zorgeloos op vakantie gaan is 
voor stomapatiënten niet altijd 
evident. Medische bijstand of 
zelfs luchthavencontroles zorgen 
voor stressmomenten. Stomaclub 
Boechout komt hen tegemoet met 
een reiswoordenboek en een me-
disch paspoort.

BART ROGGEMAN

Burgemeester Koen T’Sijen, voorzitter Eddy Meerbergen, gouverneur Cathy Berx en schepen van Welzijn Els 
Augustinus stellen het woordenboek en medisch paspoort voor. FOTO BART ROGGEMAN


