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D
epot Margo startte in
oktober 2015 als een
SALK-project. De or-
ganisatie zamelt voed-
sel- en productieover-
schotten in bij veilin-

gen, warenhuizen en producenten
en deelt die dan uit aan kwetsbare
Limburgers. “Mensen in armoede
gaven aan dat ze graag toegang
zouden krijgen tot verse groenten,
fruit en onderhouds- en verzor-
gingsproducten”, vertelt Karel
Bollen van Depot Margo. “Die
zijn duur, maar wel noodzakelijk
om waardig te kunnen leven, zich
te verzorgen en gezond te eten. 
Bovendien kunnen ze zelf kiezen
wat ze nodig hebben.”
Depot Margo werkt samen met de
Voedselbanken, de Sint-Vincenti-
usverenigingen en Bewel. “In
2019 hebben we meer dan 99 ton
groenten en fruit en 20 ton andere
voedingsproducten verdeeld, net
als 125 paletten hygiëne- en onder-
houdsproducten”, zegt Bollen. 
“Met ons aanbod proberen we 
aanvullend te werken op wat de 
Voedselbanken verdelen”, zegt
voorzitter Ivo Clerix van RIMO-
Limburg. “Daarom zou het goed 
zijn als we samen met de Voedsel-
bank hier op de Bewelsite in Die-
penbeek gehuisvest kunnen wor-
den.”

Structureel
“Het model van Depot Margo
kan een rolmodel voor Vlaande-

ren zijn, al is de samenwerking die
zij in de provincie hebben tot
stand gebracht uniek”, zegt
Vlaams minister voor Volksge-
zondheid en Welzijn Wouter Beke.
De projectsubsidies van de orga-
nisatie zouden in mei 2021 aflo-
pen. “Dat moeten we herzien.
Onze samenleving verandert, ik 
hoor dat intussen al 14.000 men-
sen geholpen worden, terwijl er 
nog heel veel verdoken armoede
is. Hun belang neemt alleen toe. Ik
ga er binnen Vlaanderen actief
mee zorgen dat de werking van
deze organisatie structureel 
wordt, zodat ze kunnen groeien.”

Appelsap en halal
Intussen breidt Depot Margo met
verschillende nieuwe initiatieven 
het aanbod uit. “We hebben nu 
appelsap in het aanbod doordat 
we samen met Bewel een appel-
plantage runnen. 35 ton appelen 
zijn geoogst. Een gedeelte is opge-
geten door onze klanten en het an-
dere deel is geperst tot 15.000 liter
appelsap.”
Depot Margo is ook partner in het
Vlaamse project ‘Robin Food’.
“We maken soep van groenten-
overschotten die boeren en veilin-
gen door de coronacrisis minder
goed aan de man konden brengen.

We kookten zo al 20.000 liter
soep”, klinkt het. En sinds kort
biedt het depot ook een assorti-
ment halal voeding aan dat samen
met de Limburgse migrantenor-
ganisaties en moskeeverenigingen
werd gekocht. “Zo  konden men-
sen de iftarmaaltijden tijdens de
ramadan makkelijker binnen hun
gezin houden. Na de ramadan 
willen we dit aanbod behouden 
voor verdeling via de Vincentius-
verenigingen”, zegt Bollen. En
met twee paletten frambozen die 
ze vanuit de veiling kregen, maken
ze in De Dageraad in Kortessem
confituur om te verdelen.

Karel Bollen en 
Wouter Beke 
willen Depot 
Margo verder 
zien groeien. 
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recentste 
projecten is de 
soep van 
groentenover-
schotten die 
wordt verdeeld 
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Depot Margo maakt soep 
van groentenoverschotten

Depot Margo, een SALK-project dat voedseloverschotten herverdeelt onder 
kansarmen, kan een rolmodel zijn voor Vlaanderen. Dat zegt minister Wouter 
Beke (CD&V). Hij belooft werk te maken van een vaste organisatiestructuur.  

Asserweg in Wiemesmeer 
wordt vernieuwd in 2021

Jarenlang is er heel wat te doen ge-
weest rond de Asserweg in Wie-
mesmeer. Vooral de miserabele
toestand van de weg leidde tot heel
wat discussies tijdens tal van ge-
meenteraadszittingen. Meer-
maals schoven het Vlaams Ge-
west en de lokale overheid de hete
aardappel door naar elkaar. Dan
weer wel en dan weer niet was er
een overname op til. De gemeente
wilde wel overnemen, maar wilde
niet opdraaien voor de kosten aan
de weg. Vlaams minister Lydia 
Peeters (Open Vld) maakt nu
100.000 euro vrij voor  een studie
voor de vernieuwing van de straat.
“Daar zijn we heel blij mee”, zegt

Wegen en Verkeer trekt 
900.000 euro uit om de 
Asserweg in Wiemesmeer 
volgend jaar te vernieuwen. 
Daarmee lijkt het dossier uit 
het slop te raken.
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burgemeester Ann Schrijvers. 
“Eerder liet ook AWV weten dat
er budgetten zijn ingeschreven 
voor het uitvoeren van de werken
aan de Asserweg.” De kosten voor
de werken worden geraamd op
zo’n 800.000 euro. De realisering 
is voorzien voor komend jaar”,
gaat Schrijvers verder. 
De weg die in het verleden Wieme-
smeer met As verbond, is in 2003
al afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. De straat wordt alleen
nog gebruikt door de mensen die 
er in de omgeving wonen en deels
door de militairen actief op de
vliegbasis van Wiemesmeer. Na jaren geduld wordt de Asserweg komend jaar volledig vernieuwd.FOTO 
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Nu heel wat voorstellingen en
concerten afgelast zijn door de
coronamaatregelen, heeft het 
gemeentebestuur een alterna-
tief cultureel aanbod in petto.
Zo starten vanaf 31 mei gedu-
rende zes zondagen een aantal
live beiaardconcerten die hoor-
baar zijn in het centrum. Ze 
worden ook gestreamd via
Facebook. Aan die concerten
is een quiz gekoppeld. Het eer-
ste concert  vindt plaats op zon-
dag 31 mei om 16.30 uur. 
Ook interessant om te weten is
dat de traditioneel bijzonder
succesvolle zomerse fietszoek-
tocht een maand vroeger be-
gint. U kunt al op uw fiets 
springen vanaf 1 juni. “Omdat
veel straatfeesten zijn afgelast 
hebben we ook een project uit-
gewerkt waarbij we onze inwo-
ners willen stimuleren om hun
straat of huis te versieren,” zegt
schepen Johan Vanhoyland. 
Zo is er toch een samenhorig-
heidsgevoel en de straten kun-
nen feestcheques winnen. 
Verder staat er ook een Belpop-
bonanza wandeling gepland, 
een quarantainespel met de 
naam Dasbox en er wordt er 
een film vertoond in de Kuil 
van Molenheide, bekend van
de superprestigeveldrit. Verder
staan er ook nog enkele activi-
teiten ‘onder voorbehoud’ op
het programma zoals muziek-
optredens van lokale bands,
een uitgestelde editie van zowel
Zonhoven Culinair en het
Foodtruckfestival. 

Nu de culturele voorstellingen 
en concerten afgelast zijn, 
werkt het gemeentebestuur 
aan een alternatief cultureel 
aanbod met onder meer zes 
live beiaardconcerten  ‘film in 
het bos’ en ‘kleur je kot’.  

Muziekquiz op 
beiaard, film 
in de Kuil en 
fietszoektocht
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