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Lang leve onze tram 7!

Vlaams Parlementslid 
Imade Annouri neemt de tram

Gratis toestel om verkeer te tellen!  Blz  6

“Openbaar vervoer 
afbouwen?

Onaanvaardbaar!”

Enthousiaste gesprekken met Mark van In de Pik 
en Fleur van kledingwinkel Rand

“Winkeliers in Mortsel zijn collega’s, 
geen concurrenten”

Teken 

onze 

petitie!
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Wanneer je op de hoek van Gaanderij Vapole op de Statielei 
‘Rand’ binnenstapt, een nieuwe kledingwinkel voor vrouwen, 
zie je meteen dat hier nagedacht is over het interieur.

“Ik heb bewust gekozen voor deze inrichting: hout en heel wat 
recuperatiemateriaal,” vertelt Fleur ons. “De buizen waar kap-
stokken aan hangen, zijn bijvoorbeeld gerecupereerd. En ook 
de toog is tweedehands.”

Samenhorigheid in Mortsel
Fleur is zelf opgegroeid in Antwerpen maar koos bewust voor 
Mortsel: “Ik ben het absoluut niet eens met de negativiteit die 
er wel eens hangt rond Mortsel. De ondersteuning door de Stad 
is echt top. En de winkeliers beschouwen elkaar niet als con-
currenten maar als collega’s. Er is veel samenhorigheid!”

Die samenhorigheid zorgt ook voor wat Fleur ‘kruisbestui-
ving’ noemt. “Ik werk bijvoorbeeld samen met de theewinkel 
Melange: ik kan klanten een kwaliteitsvol theetje aanbieden. 
En de Plume zorgt voor de plantjes in mijn winkel. Vaak ko-
men mensen hier terecht omdat de concullega’s hen naar mij 
verwezen hebben,” vertelt Fleur enthousiast.
“We kunnen als zelfstandige zo ook inzetten op beleving bij 
het winkelen, in tegenstelling tot snel iets online bestellen.”

Fast Fashion is massaproductie
“Ik werkte enkele jaren in winkels in de Fast Fashion - waar het 
allemaal heel snel moet gaan, goedkope trendgevoelige mas-
saproductie. Ik heb daar graag gewerkt, genoten van het ritme 
en heel veel geleerd. Maar ook geleerd hoe ik het zelf nièt wilde 
doen. Ik kon het op een gegeven moment niet meer in overeen-
stemming brengen met mijn eigen principes.”

Liever schone kleren
Fleur besliste dan ook om het anders aan te pakken en opende 
haar eigen winkel. “Ik werk nu heel bewust met merken die 
gaan voor slow fashion: veel degelijker, duurzamer en mens-
waardiger geproduceerde kledij. We werken met seizoenscol-
lecties maar er zijn ook heel wat ‘tijdlozer’ kledingstukken die 
steeds verkrijgbaar blijven.”

“Mortsel heeft 
veel enthousiaste    

ondernemers!”

“Ik kreeg naaimachinelessen van 
mijn schoonmoeder. Zo kan ik beter 
oordelen of de stiksels van kleren 

kwaliteitsvol zijn”

Duurzaamheid voor Fleur
1.  Planeet centraal: bijvoorbeeld kleren van waterbespa-

rende katoenplantages en alternatieve grondstoffen 
 zoals eucalyptus of zelfs appelschillen.
2.  Respect voor mensen: kleren waar geen kinderarbeid 
 of dwangarbeid aan te pas komt. 
3.  Dierenwelzijn: geen wol of leer. Een goed alternatief 
 is bijvoorbeeld vegan leer, samengesteld uit 
 gerecycleerd plastiek en fruitafval.

In gesprek met Fleur van Rand

“De kleren zijn ook duurzaam in de betekenis van kwaliteitsvol. 
Dat zit hem vaak in details die je niet meteen opmerkt: een stik-
sel dubbel doen, kost meer tijd maar zorgt ervoor dat je T-shirt 
véél langer meegaat. Ik ben er gerust in dat je de kleren die ik 
verkoop, jarenlang kan dragen.”

COSH! maakt duurzaam shoppen makkelijk
De mode-industrie is erg vervuilend en stelt mensen vaak in zeer slechte omstandigheden te werk. 
Het label COSH! wil daar iets aan doen. 
Op de website cosh.eco, duid je zelf aan welke criteria je belangrijk vindt. Je krijgt daarop een overzicht van de 
merken die voldoen aan je keuze én de winkels in je buurt die deze merken verkopen.
Aan de uitstalramen van deelnemende winkels hangt een raamsticker met QR-code. Wanneer je deze code 
scant, krijg je automatisch een overzicht van de duurzame merken die in deze winkel te vinden zijn.

In Mortsel zijn César Menswear, Hejsan Hoppsan en Rand aangesloten bij COSH!
Uiteraard vind je ook in andere winkels in Mortsel duurzame kledij.
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“We maken er als buurtwinkel een erezaak 
van om uit te blinken in service en kwaliteit. 
Wie bij ons binnenkomt, moet buitengaan met 
wat hij ècht nodig heeft. Zo onderscheiden we 
ons van ketens en zeker van online verkoop,” 
vertelt Mark. 

Een alternatief voor wegwerp
En nog voor we er zelf iets over vragen, begint 
Mark over duurzaamheid: “Wij kiezen heel be-
wust voor duurzame topproducten waar je ja-
renlang mee verder kan. En ja, dat heeft natuur-
lijk zijn prijs. Maar goedkoop is vaak duurkoop 
op de langere termijn. Ik zeg soms wel eens: Wij 
zijn niet te duur, onze kwaliteit is te hoog!”
“Het doet ons veel plezier om naast de vaste 
klanten ook heel wat jonge mensen te zien die 
ervoor kiezen om kwaliteit te komen kopen. Ik 
denk dat er heel wat mensen zijn die alternatie-
ven zoeken voor de online verkoop en zo terug 
bij de buurtwinkels terechtkomen.”

Met de tram naar de winkel
Die online verkoop wordt vaak gezien als een 
bedreiging voor de kleine ondernemers, niet?
“Ik ben ervan overtuigd dat er altijd een plaats 
zal zijn voor winkels als de onze! Mensen willen 
vaak ook ‘tastbaar kopen’, zoals ik dat noem, 
en de service en persoonlijk contact met de 
verkoper zijn ook belangrijk.” Mensen komen 
dan ook van ver: “Er zijn heel wat klanten die 
speciaal met de tram uit ’t Stad komen om in 
Mortsel te komen winkelen. Echt waar! Of ook 
heel vaak met de fiets.” 

Lokaal kopen in de lift
Voor klagen ben je bij Mark duidelijk aan het 
verkeerde adres! “Pas op, we hebben moeilijke 
jaren gekend na de herinrichting van de Statie-
lei. Maar we zijn er altijd in blijven geloven en 
we zien nu dat het veel beter gaat. Met ook heel 
wat nieuwe jonge ondernemers.”

De initiatieven om het winkelen aan te moedi-
gen, kunnen net als de ondersteuning door de 
Stad Mortsel op veel enthousiasme rekenen. 
“Die stempeltjeskaart van Mortsel Heerlijk Lo-
kaal is écht een schot in de roos! Het geeft een 
verbondenheid tussen de winkels in Mortsel.” 

Een ijzersterk Mortsels merk

Mark van In de Pik aan het woord

Mortselaars zijn het eigenlijk altijd al gewend om lokaal te kopen. En dat 
kan ook prima hé: je hebt hier bakkers, beenhouwers, alle soorten win-
kels bijeen. Ook terug meer kledingwinkels. Nee, je moet Mortsel echt 
niet uit om aan uw gerief te geraken!”

Nog een mooie toekomst
Hoe kijkt Mark naar de toekomst van zijn winkel? “Ik hoop natuurlijk dat 
hij kan worden overgenomen als wij er mee stoppen. Ik ben er rotsvast 
van overtuigd dat er nog steeds plaats is voor winkels als de onze. Ja, je 
kan goed leven van dit soort winkel. En wie eraan wil beginnen, kan ik 
alvast geruststellen: ik zal die nog goed begeleiden de eerste tijd!” 

Achter de toog van In de Pik staat Mark voor 
een tot aan het plafond gevulde muur met 
kleine doosjes schroeven, haakjes, sleutels,… 
Elders in de winkel ook hele mooie kook-
spullen en tuingereedschap. Het lijkt wel een 
filmdecor. Samen met zijn vrouw Ann, houdt 
Mark In de Pik open sinds 1990, dit jaar dus al 
30 jaar. De winkel zelf dateert van 1948.

“Mensen komen terug bij de buurtwinkels 
terecht als alternatief voor online verkoop”

Met de campagne ‘Mortsel – heerlijk lokaal’ belo-
nen de lokale Mortselse handelaars hun klanten. In heel wat 
winkels kan je een stempeltje laten zetten op je spaarkaart. 
10 stempels van minstens 4 verschillende winkels 
leveren een volle kaart op. Als je kaart vol is, lever 
je ze in en maak je maandelijks kans op een prij-
zenpakket ter waarde van 800 euro. 
De trekking van de winnaar gebeurt elke eerste 
woensdag van de maand op de markt.
Een mooi initiatief van de Mortselse handelaars!

Winkel in Mortsel en win     
   elke maand een prijs!
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Samen met Ingrid Pira nam Imade Annouri de tram

“Ik smijt me op het openbaar vervoer!”

“Ik ga op café met 
Groenen maar ook 

met mensen die 
Vlaams Belang 

stemmen”

INGRID: Ken je de plannen van De Lijn om tram 
7 af te schaffen? Doe je daar iets mee in het 
Vlaams parlement ? 
IMADE: Absoluut, ik smijt me op het open-
baar vervoer in de Antwerpse regio. Het kan 
echt niet dat het aanbod openbaar vervoer – 
tram- en buslijnen - wordt afgebouwd. Zowel 
in Antwerpen zelf als tussen Antwerpen en de 
rand. Op het moment dat zoveel mensen van 
plan zijn om de auto aan de kant te laten staan, 
krijgen ze de boodschap dat openbaar vervoer 
wordt afgebouwd. Onbegrijpelijk en onaan-
vaardbaar. 

INGRID: Je bent ook gemeenteraadslid in Ant-
werpen en ondervroeg schepen Koen Kennis 
onlangs over de afbouw van het openbaar ver-
voer in de Stad Antwerpen. Wat was de reactie 
van de schepen ?
IMADE: Ik voelde dat hij er verveeld mee zat. 
Hij ziet ook in dat kwalitatief openbaar vervoer 
belangrijk is. Maar zijn eigen partij op Vlaams 
niveau is mee verantwoordelijk voor de onvol-
doende middelen. 

INGRID: Wat opvalt bij jou is je verbindende 
stijl. Je zegt wel keihard je mening maar je 
bent geen scherpslijper.
IMADE: Ik ben inderdaad geen scherpslijper en 
zal in de politiek altijd proberen om politici van 
andere partijen te overtuigen. (Plots fel)  Maar 
wat ik in de politiek wél mis, is de overtuiging 
dat we als parlementsleden dingen beter kun-
nen maken. 

INGRID: Wat bedoel je daar juist mee?
IMADE: Ik doe aan politiek vanuit de ambitie dat 
we de samenleving kunnen verbeteren. Als po-
litici hebben we veel in handen en dat geloof wil 
ik terug in de politiek brengen. Ik ben een politi-
cus en heb veel zelfvertrouwen. Maar ik ben ook 
nieuwsgierig, heb geen schrik en ben luisterbe-
reid. Ik ga op café met Groenen maar evengoed 
met mensen die voor het Vlaams Belang stem-
men. Ik heb geen schrik om het gesprek aan te 
gaan. Overtuigen, daar gaat het om. 

We arriveren met  tram 15 aan het stadsplein in 
Mortsel en stappen uit. We lopen over de sfeer-
volle wekelijkse Mortselse markt en drinken een 
koffie in de bar op het Stadsplein en praten ver-
der. Er komen mensen binnen die Imade omhel-
zen. “Leuk jou hier te zien, Imade”. Imade An-
nouri, geboren en getogen in Antwerpen, maar 
blijkbaar toch al redelijk gekend in Mortsel. 
Verdedig ons openbaar vervoer in het Vlaams 
Parlement, Imade!

Imade Annouri is Vlaams Parlementslid voor Groen sinds 2014. Knoop 
de naam in je oren, want van hem gaan we nog wat zien. Geboren en 
getogen in Antwerpen is hij van alle markten thuis. Imade doet zijn zeg 
en legt contacten met parlementsleden van àlle partijen. Ingrid Pira 
spreekt met Imade Annouri op tram 7 van halte Harmonie tot Berchem 
en dan op tram 15 tot het Stadsplein in Mortsel. 
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Verbijstering en ongeloof, dat was het ge-
voel van vele Mortselaars toen Groen mid-
den februari  ontdekte en bekendmaakte 
dat De Lijn van plan is om tram 7 te schrap-
pen in Mortsel. Tram 7 weg, dat kunnen we 
ons niet voorstellen. 

Tram 7 is de oudste tramverbinding van Mortsel 
met Antwerpen, de verbinding die de Nationale 
Bank passeert, de Meir, de Boerentoren… naar 
het Eilandje en het MAS. 

Afbouw openbaar vervoer?
En mocht deze maatregel passen in een toe-
komstgerichte visie en verbetering van het 
openbaar vervoer, we zouden er nog eens 
over nadenken. Maar niets is minder waar: de 
plannen van De Lijn en de Vlaamse overheid 
zijn desastreus. Het openbaar vervoer wordt 
vakkundig afgebouwd… “We zullen wat meer 
ruimte maken op Tram 15,” is het totaal onvol-
doende antwoord van De Lijn.
Op onze website kan je lezen welke andere 
maatregelen De Lijn plant – er zouden onder 
meer ook enkele buslijnen geschrapt worden 
met een grote impact voor veel Mortselaars.  

Tram 7 mag niet 
weg uit Mortsel!

TEKEN MEE DE PETITIE 
Oproep aan De Lijn om tram 7 niet te schrappen
Verzet je mee tegen deze waanzinnige 
beslissing en teken onze petitie waarin 
we De Lijn oproepen om tram 7 niet te 
schrappen. 

Teken de petitie op 
groenmortsel.be/petitietram7

Herinrichting Mechelsesteenweg 
besproken op de gemeenteraad
De Mechelsesteenweg 
zal binnenkort heringe-
richt worden tussen het 
Gemeenteplein en het 
Atheneum. En dat is ui-
teraard dringend nodig. 
Nu De Lijn Tram 7 wil 
schrappen, rees er even 
ongerustheid dat de 
toekomstige verlenging 
van de tramlijn over 
deze Mechelsesteen-
weg onmogelijk zou gemaakt worden. Schepen Steve D’Hulster  
stelde ons echter gerust; ook na de herinrichting zal er plaats zijn 
voor een vrije tram- en busbaan. Top!

Groen Mortsel ging 
de straat op voor tram 7! 
We vatten post aan tramhaltes om steun te 
vragen voor onze petitie. De respons was 
overweldigend: mensen van Mortsel en van 
ver daarbuiten steunden onze vraag om 
Tram 7 te behouden. 

Enkele vrijwilligers gingen ook ‘trammekes doen’: ze stapten op in 
Mortsel, reden een paar haltes verder om mensen óp de tram aan te 
spreken voor de petitie en reden in de andere richting weer terug om 
hetzelfde te doen. Veel werk maar de reacties zijn hartverwarmend!
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Mortsel ligt op de kruising van belangrijke invalswe-
gen naar Antwerpen, Lier en Mechelen. Dat was een 
zegen toen mensen zich verplaatsten met paard en 
kar, want handelaars uit die steden kwamen elkaar 
tegen waar de wegen kruisten. Nu echter kreunen we  
onder het vele autoverkeer. 

Rijden er in jouw straat ook veel auto’s of vrachtwagens? 
Wordt er vaak te snel gereden? Rijden er misschien veel 
fietsers in je straat en hoeveel voetgangers gebruiken 
jouw straat?

Verkeerstellingen zijn essentieel om oplossingen te vinden 
voor sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid. 
Dankzij Telraam kan je nu zelf het aantal auto’s,  zwaar 
verkeer, bussen, fietsers  en voetgangers  registreren  op 
een eenvoudige en correcte manier. 
Een mini-computertje, eenvoudig te installeren aan de 
binnenkant van een raam, telt continu overdag hoeveel 
weggebruikers passeren. 

Voor een beter verkeersbeleid
De verzamelde telgegevens zijn vrij online beschikbaar 
voor onderzoekers en andere geïnteresseerden en vor-
men een waardevolle basis bij verkeers- en mobiliteits-
plannen. De informatie kan ook gebruikt worden om de 
impact te meten van verkeerstechnische ingrepen. 
Zo helpt het project het beleid te verbeteren. 
In Mortsel zijn al enkele telramen actief waarvan onge-
veer de helft dankzij Groen. We hopen dat het stadsbe-
stuur van Mortsel ook mee wil investeren in dit project. 
Bekijk de huidige camera’s en meer info op:
www.telraam.net 

Vraag je gratis Telraam!

Doe zelf mee!
Groen Mortsel heeft de ambitie om te investeren in een 
Telraamnetwerk in Mortsel. We willen het Mortselse net-
werk verdubbelen en stellen daarom enkele Telraam-
camera’s gratis ter beschikking van wie mee wil werken. 
We komen de camera bij jou installeren en ondersteunen 
je bij de ingebruikname. 
Geef daarom via telraam@groenmortsel.be je adres door 
als je graag een Telraam wil. Zolang de voorraad strekt 
bekijken we wie in aanmerking komt om de camera’s zo 
goed mogelijk te spreiden. 

Voor meer info en inschrijving: 
surf naar www.groenmortsel.be/telraam

Een toestelletje dat achter 
je raam hangt en telt: 
het ‘telraam’
Het Telraam-toestel kost 85 
euro, functioneert op net-
stroom en wordt bevestigd aan 
de binnenkant van een raam 
op de eerste verdieping met 
zicht op de straat. Via je WiFi-
netwerk worden alle tellingen 
continu doorgestuurd naar een 
centrale databank. 
Zo kan Telraam, weliswaar 
enkel overdag, op een conti-
nue en efficiënte wijze al het 
verkeer in een straat tellen.
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Mortsel herdenkt dit jaar voor het eerst 
ook de slachtoffers van de V-bommen

Het dramatische geallieerde bombardement 
op Mortsel van 5 april 1943 (936 slachtoffers en 
het grootste bombardement van WOII in Bel-
gië) doet wat vergeten dat er in Mortsel in 1944 
en 1945 ook doden en gewonden vielen bij de 
V-bommen, de vergeldingsbombardementen 
van de Duitse vijand. 

St. Jozefziekenhuis in puin
Op 8 maart 1945 om 04.45 uur werd het Sint-
Jozefziekenhuis getroffen door een V1-bom. 
Met 32 doden en tientallen gewonden werd 
dit V-bombardement het grootste in Mort-
sel. Het tweede grootste V-bombardement in 
Mortsel kwam terecht op de hoek Antwerp-
sestraat-Lieven Gevaertstraat. Daar viel op 
27 maart 1945 een V2-bom met 23 doden en 
tientallen gewonden. 

Op beide plaatsen zullen binnenkort borden 
gezet worden met foto’s en informatie over 
deze twee V-bombardementen.
In totaal kreeg Mortsel in 1944 en 1945 meer 
dan 40 V-bommen te verduren met als gevolg 
83 dodelijke slachtoffers, bijna 300 gewonden 
en honderden beschadigde huizen.

Er is één man die sinds 1965 élke gemeenteraad in de publiekstribune 
zit : Marc Schrey, net 75 jaar geworden, doet het nog altijd met even-
veel passie. De Mortselse Groen-fractie bedankte hem daarvoor met 
een boeket bloemen tijdens de gemeenteraad. 

Groot was Marcs verbazing toen net voor het begin van de Mortselse 
gemeenteraad van januari 2020 Sven Cooremans (Groen) het woord 
nam en Marc Schrey bedankte voor zijn trouwe aanwezigheid op de 
Mortselse gemeenteraden. Op hetzelfde moment dook Jitse Born 
(Groen) op in de publiekstribune en overhandigde een ontroerde Marc 
een boeket bloemen.

Maar verbazing en ontroering beletten Marc Schrey niet om recht te ve-
ren en het woord te richten tot de voltallige Mortselse gemeenteraad. 
We hoorden dat hij sinds 1965 samen met zijn vrouw Leentje elke ge-
meenteraad volgt en sinds Leentje 10 jaar geleden stierf hij het alleen 
doet.  “Ik vind het nog altijd even interessant, moet af en toe moeite doen 
om mijn mond te houden en ik hou van jullie allemaal ”, besloot hij zijn 
bevlogen speech. 

“Al word ik 100 jaar, dit moment vergeet ik nooit”, vertrouwde hij ons 
achteraf toe. Graag gedaan en met veel respect, Marc !

De V-bom maakte het St. Jozefziekenhuis met de grond gelijk

PRAKTISCHE INFO
Zaterdag 4 april 2020 om 11.00 uur: herdenking 5 april en V-bommen 
op begraafplaats Mortsel-dorp

Zondag 5 april 2020 om 11.00 uur: herdenking 5 april en V-bommen in 
de Heilig Kruiskerk tijdens een plechtige misviering. 

“We zullen dit jaar tijdens de traditionele 5 april-herdenking ook de Mortselse 
slachtoffers van de V-bommen herdenken”. Dat antwoordde de burgemeester 
op de vraag van Ingrid Pira (Groen) tijdens de gemeenteraad van december 2019.

Bloemen voor Marc Schrey, sinds 1965 volger van de gemeenteraad 
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“De Markt op woensdag , dat ìs gewoon 
Mortsel . Ook voor ons handelaars is dat 

echt een gouden zaak!” 
Mark, uitbater van In de Pik

Respect voor alle marktkramers die jaar in jaar uit, in 
weer en wind, het Stadsplein wekelijks doen bruisen. 

Vanuit alle omringende gemeenten en veel verder, komen 
mensen hiervoor nog steeds naar Mortsel.

Groen Mortsel nodigt je uit 
op haar Lentedrink

in de FENIKS, Deurneleitje 6
Van ♥ welkom op zondag 22 maart

Om 13u presenteren we de genomineerden 
van de ‘Groene Pluim’ 

voor de meest verdienstelijke Mortselaar(s)

Daarna volgt de stemming en de uitreiking 
van die Groene Pluim

We ronden af rond 16:00u

De Lentedrink is vrij toegankelijk zonder inschrijving.
Van harte welkom voor een drankje en een babbel!

Wat? Een reuzegrote bijenkorf!

Waar?
Op het grasveldje op het Stadsplein

Waarom?
Omdat de Sint Ambrosiusgilde, de imkersvereniging van Mort-
sel en Edegem, maar liefst 325 jaar bestaat in 2020. Proficiat!

Wie?
Leerlingen van het GTI in Mortsel maakten deze korf. 
Ook proficiat, het resultaat mag er zijn!

Wie nog meer?
De bijen natuurlijk! Levensnoodzakelijke beestjes – niet alleen 
om honing te maken maar ook en vooral om onze planten en 
bomen te bestuiven. Door van bloem tot bloem te vliegen, bren-
gen ze stuifmeel rond.

De bloemetjes en de bijtjes dus?
Euh… ja. 

En, alles okee?
Niet echt… door vervuiling en pesticiden hebben de bijen en an-
dere insecten het moeilijk. Bedankt dus imkers, voor de honing 
én om aandacht te schenken aan bijen.

Kan ik ook iets doen?
Als je langs het Stadsplein passeert, bewonder de korf dan 
even. En ja, zet bijenvriendelijke bloemen en planten in je tuin. 
En maai je gras eens wat minder – dan komen er spontaan 
wilde bloemen waar de bijen van smullen.
www.imkersmortseledegem.be


