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Een bloemeke

Groene route
Voor het eerst werd deze tocht
georganiseerd door Yves Beunen. De
mooie route van 25 kilometer,
uitgestippeld door Marcel Schenk en
Marc Van Roey, liep volledig op het
grondgebied van Brasschaat. Toch
verraste het traject langs residentiële
wijken en doorheen het groen van
het Peerdsbos, het park, De Inslag en
De Mick in positieve zin. Veel
deelnemers waren verbaasd te zien
hoe groen en aantrekkelijk onze
gemeente nog steeds is.

Buurthuis Op Maat
In 2007 kreeg het vroegere
kaarterslokaal in De Mortel een
nieuwe bestemming. Na verbouwing
werd het een buurthuis, een
ontmoetingsplaats voor mensen met
en zonder een beperking. Tijdens
hun vrije tijd hebben mensen met
een beperking er diverse
mogelijkheden. Samen met anderen
zingen ze en spelen ze muziek in een
prettige, ontspannen sfeer, spelen
ze darts of gezelschapsspelen, … Ook
de buurt is hen genegen: buren
gaan een tent aankopen voor
buitenactiviteiten.

Nieuwe vormen van mobiliteit
Aan het oud gemeentehuis bevindt
zich een oplaadpunt voor elektrische
wagens. Tevens is er een Mobipunt:
een knooppunt voor verschillende
vervoersmiddelen, waar het onder
meer mogelijk is de lijnbus of de (in
Brasschaat gratis!) buurtbus te
nemen. Bedoeling is deze

Mobipunten uit te breiden over heel
de gemeente. Opzet is ook het
wagenpark van de gemeente te
‘vergroenen’ met elektrische auto’s.
Uitbreiding van elektrische laadpalen
staat nog op het programma. In
samenwerking met Partago wil men
tevens het autodelen bevorderen,
waar vooral vanwege senioren veel
belangstelling voor bestaat. Na de
kantooruren staan er twee wagens
ter beschikking aan het oud
gemeentehuis, terwijl er in de wijken
Driehoek en Kaart telkens één komt.
Voor het fietsdelen wordt gebruik
gemaakt van de groene fietsen van
Mobit, waarbij ook Antwerpen en
Schoten aangesloten zijn. Met 110
fietsen en 800 abonnementen is het
een groot succes! Er is een opmars
gekomen voor verplaatsingen per
deelfiets in combinatie met het
openbaar vervoer, bijvoorbeeld van
de Bredabaan naar Klina. Groene
palen zullen aanduiden waar men de
fietsen moet terugplaatsen. Het is
eveneens nodig goede, veilige
fietsenstallingen te voorzien voor
allerlei soorten fietsen, zoals speed
pedelecs, waarvan het gebruik nu
ook gestimuleerd wordt door
bedrijven.

Verborgen stukje van De Mick
Ann en Dirk loodsten ons naar een
volslagen verrassing: een normaal
onvindbaar en niet toegankelijk
privéterrein van 37 hectare in
Domein De Mick. Voorheen was
overeengekomen dat het Agentschap
voor Natuur en Bos dit gebied
zonder de gebouwen (onder andere
een jachtpaviljoen) zou aankopen
met als doel hier een
natuurbegraafplaats in te richten.
Het nieuwe bestuur heeft dit project
geannuleerd, maar er is een tijdelijke
noodoplossing gevonden. Nu is het
zoeken naar een nieuwe functie. De
bedoeling blijft om het terrein
openbaar toegankelijk te maken en
om er daarna samen met de bossen
aan de overzijde van de Miksebaan
één groot geheel van te maken om
de natuur te beschermen.
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Verrassende sociale ietstocht door
aantrekkelijk en groen Brasschaat
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Zaterdag 18 mei namen 36 fietsers bij mooi weer deel aan de elfde sociale fietstocht van
beweging.net Brasschaat. De drie stopplaatsen onderweg, waar Dirk de Kort telkens een
verhelderende uitleg gaf, leverden verrassingen of nieuwe en ongekende informatie op.
Lekkere taart en koffie vormden het fijne slotpunt van een aangename namiddag.

en verder
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"Verrassend hoe
groen Brasschaat
nog is"

"Mobipunten
uitbreiden over heel
de gemeente"
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Toekomst verzekerd voor

Volkstuin Brasschaat!

Minister van natuur en landbouw Koen Van
den Heuvel heeft groen licht gegeven voor
de aankoop van de terreinen van Volkstuin
Brasschaat vzw. “De terreinen behoorden
nog tot het grondgebied van Defensie. Met
deze aankoop is de toekomst van de
volkstuin verzekerd en kan er gestart
worden met de verdere uitbouw en
ontwikkeling van de volkstuin”, zegt Dirk de
Kort.

Kinderboerderij Mikerf
Roger Boiy leidde coördinator Eva Baets in met te vertellen dat hij van een
boerderij alleen weet dat “een haan geen handen heeft, omdat een kip geen
borsten heeft”. De kinderboerderij, onderdeel van Aralea, bestaat 28 jaar en stelt
38 mensen tewerk. Er zijn drie pijlers: educatie, tewerkstelling en toerisme. Op
educatief vlak zijn er diverse formules, vooral gericht naar scholen; er komen 8.000
tot 9.000 schoolkinderen per jaar op bezoek. De kinderboerderij is een
arbeidszorgcentrum, dat tijdens de opleiding de basisbeginselen aanleert om te
kunnen functioneren in en doorstromen naar het reguliere circuit. 22 mensen
werken er 2 of 3 dagen per week met 3 begeleiders. De cafetaria is een succesvol
project in het kader van sociale economie. Het toeristische luik kent een steeds
groeiende aantrekkingskracht: schaapscheerfeest, oogstfeest en Sint-Maartenfeest;
het bakkersteam dat één maal per maand - van maart tot oktober - zowat 550

broden bakt in de traditionele houtoven (in 2017: 4.500 broden); de melk van de
koeien wordt verwerkt tot roomijs, boter, yoghurt en platte kaas; vooral de
productie en verkoop van ijs gaan in stijgende lijn: van 2.300 liter melk verwerkt tot
38.000 bollen ijs in 2017 naar 2.800 liter en 46.000 bollen in 2018, met als
streefdoel 50.000 bollen in 2019.

Dankwoord
Van harte dank aan de sprekers Dirk en Eva voor hun deskundige, interessante
uitleg en aan Roger en het team van de kinderboerderij voor de gastvrije
ontvangst. Tevens dank aan de wegkapiteins voor het verzekeren van een vlotte en
veilige tocht, aan fotografe Leen Lauwers en aan alle fietsers voor hun sportieve
deelname en hun interesse. Tot volgend jaar!

Buurthuis Op Maat vzw, De Mortel 39, 2930 Brasschaat 03 653 01 10 – info@buurthuisopmaat.be – www.buurthuisopmaat.be

Kinderboerderij Mikerf, Mikhof 25, 2930 Brasschaat 03 663 77 16 – kinderboerderij@aralea.be – www.aralea.be/kinderboerderij-mikerf
Cafetaria 03 272 31 46 – cafetaria@mikerf.be

"Succesvol project
in kader van
sociale economie"

De volkstuin is gelegen aan de Ploegsebaan in de wijk Bethanie. Vanuit de
oude tuinen die nog werden bewerkt door gepensioneerde militairen en met
enkele sympathisanten werd de Volkstuin Brasschaat vzw (VOTUBRA) opgericht.

“We willen graag enkele investeringen doen op het terrein. Zo denken we aan
de uitbouw van een nieuwe loods, maar ook willen we de volkstuin toegankelijk
maken voor de buurt. Om dit alles te realiseren, was het nodig dat de
eigendomsstructuur veranderde”, aldus voorzitter Dirk Verstraeten.

“Op gebied van ruimtelijke ordening was het terrein al langer beschermd als
open ruimte voor natuur en volkstuinen. De eigendomsstructuur was echter
nog niet aangepast. Het leger was nog altijd eigenaar van de gronden, wat de
ontwikkeling van de volkstuin hinderde. Zo kon er geen subsidie worden
aangevraagd voor de uitbouw van de tuin. Met de beslissing van de minister is
de toekomst van de volkstuin verzekerd en wordt een mooi stukje natuur
definitief bewaard”, besluit Dirk de Kort.
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AGENDA
Er valt altijd iets te beleven in Brasschaat

Donderdag 27 juni
Wandeling in Brasschaat
Vertrek: parking kasteel om 13.30 uur
OKRA Centrum
J. Giebens – 03 651 30 17

Donderdagen 27 juni en 26 september
Cursus naaisalon
Van 19.30 tot 22.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum
A. Van de Velde – 03 652 03 74

Dinsdagen 2 juli, 6 augustus en 3 september
“Kleine” wandeling
Vertrek om 9.45 uur aan Den Eekhoorn
OKRA Kaart
M. Goris – 0476 24 18 29

Woensdagen 3 en 17 juli, 7 en 21 augustus
Minigolf in park van Brasschaat
Afspraak om 13.30 uur aan Hemelhof
OKRA Centrum
A. Franssens – 03 651 30 17

Donderdagen 4 juli en 8 augustus
Dagfietstocht van ong. 65 km (4/7: naar Nederland)
Vertrek: pleintje Van Hemelrijcklei/Bredabaan om 9.30
uur
OKRA Centrum
A. Franssens – 03 651 30 17

Vrijdag 5 juli
Avondwandeling: Cogels-Osylei, met Alex Elaut
Femma Centrum
E. Weymeersch – 03 344 07 96

Dinsdagen 16 juli en 20 augustus
Dagfietstocht
Vertrek om 10 uur aan Den Eekhoorn
Femma Kaart
H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Donderdag 18 juli
Daguitstap naar kasteel van Beloeil
Femma Centrum
E. Weymeersch – 03 344 07 96

Donderdagen 18 juli en 19 september
“Grote” wandeling
Verplaatsing met eigen wagen of openbaar vervoer
Vertrek om 13.30 uur aan Den Eekhoorn
OKRA Kaart
M. Goris – 0476 24 18 29

Donderdag 8 augustus
Daguitstap naar Oostende: Ensorwandeling
Femma Centrum
E. Weymeersch – 03 344 07 96

Donderdag 5 september
Cursus breicafé
Van 19.30 tot 22 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum
Chr. Claes – 0496 69 38 39

Zondag 8 tot en met zondag 15 september
Reis naar de Lüneburger Heide
Femma Centrum
E. Weymeersch – 0474 40 69 22

Dinsdagen 10 en 24 september
Bezige bijtjes
Van 8.30 tot 12 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum
F. Bresseleers – 03 651 58 82

Dinsdag 10 september
’t Ateljee: creanamiddag
Om 13.30 uur in Den Eekhoorn
Femma Kaart
I. Gabriel – 03 651 33 31

Vrijdag 13 september
Azaleaverkoop ten voordele van Kom op tegen Kanker
Vanaf 9 uur aan Carrefour Bredabaan Brasschaat
Femma Centrum
M. Boucquey – 0479 37 04 91

Donderdag 19 september
Opfrissing verkeersreglement
Door gebrevetteerd rijschoolinstructrice Christiane
Smeulders
Om 19.30 uur in Emmaüszaal Ons Middelheem

Femma Centrum
M. Boucquey – 03 651 48 93

Maandag 23 september
Kegelen in Kegelhuis Antwerpen om 15 uur
OKRA Kaart
P. Bellens – 0476 63 12 78

Dinsdag 24 september
Openluchtmusical ‘Titanic’, Donkmeer Overmere
Vertrek met autocar aan Den Eekhoorn om 19 uur
stipt
In samenwerking met Femma Kaart
OKRA Kaart
M. Goris – 0476 24 18 29

Woensdag 25 september
Bloemschikken
Om 19 uur in Den Eekhoorn
Femma Kaart
V. Free – 0488 57 07 07

Donderdag 26 september
Dagwandeling in het Moretusbos
Vertrek met eigen wagen: parking kasteel om 9.30
uur
Vertrek aan het Ravenhof in Stabroek om 10 uur
OKRA Centrum
A. Franssens – 03 651 30 17

OKRA Centrum op bezoek in het nieuwe
gemeentehuis

Lentefeest OKRA Kaart

Woensdag 17 april kwamen 83 leden samen in zaal Tijl van d’Ouwe Kerk om die mooie lente te
vieren. In een gezellige zaal met uitnodigende tafels mochten we, na het woordje van teamleider
William, aan de maaltijd beginnen. Wat een feestmaal: een heerlijke soep, een puur hoofdgerecht
en een fantastisch dessert! Het meeste werd ter plaatse bereid. Zo zagen we het snijden van de
verse groenten. We proefden de natuur: dat is lente! Tevens werden we herinnerd aan het feit dat
we in de ‘Stille week’ zaten. De paaseitjes bij de koffie kondigden reeds de viering van het
paasfeest aan. De muzikale ondersteuning door saxofonist Danny zorgde mee voor een sfeervol
feest, dat vele leden gelukkig maakte.

Lentefeest
Samana Donk Geurende lentebloemen alom

bij het binnenkomen van “de
Nobele Donk”. De voorzitster
bracht ons met mooie teksten
dadelijk in een lentesfeer.
Gezelligheid troef aan de tafels,
waar de laatste nieuwtjes
werden verteld. Zoals de traditie
het wil, genoten we van een
heerlijke koude schotel , waarbij
het even stil werd. Daarna
volgde een voorstelling van het
komische duo Petroulette, een
mix van komische sketches en
meezingliedjes van vroeger en
nu. Tijdens de pauze genoten
we nog van een stuk taart met
koffie en thee. Het was een
fijne, ontspannende namiddag.

Sprokkelfeest Samana Donk

Bij een heerlijk zonnig weertje
kwamen we terug samen in onze
vertrouwde locatie, de Nobele
Donk. We genoten van de lekkere
pannenkoeken van de alom
gekende “Pol” samen met een
geurende koffie of thee. Pol
alleen weet hoe je de lekkerste
pannenkoeken kan bakken. We
maakten er een babbelnamiddag
van aan de hand van een
verhalendoos: een doos vol
kaarten met vragen en foto’s
waarbij we onze
jeugdherinneringen en oude
gewoonten terug kunnen
beleven. Wat een leuke ervaring!
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Colofon
Meer info over beweging.net Brasschaat krijg je bij
Carina Verster-Rotthier, Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat – 03 295 63 40
Adreswijzigingen, correcties, opmerkingen en aanvragen om Het Kapittel gratis te ontvangen: m.van.roey@telenet.be

Nadat KAV en KWB er reeds vroeger actief waren, verenigden de
gepensioneerden van parochie en wijk Bethanie zich ruim 60 jaar
geleden in de KBG (Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden). In
2006, naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan, veranderde KBG in
OKRA (Open, Kristelijk, Respectvol en Actief).

Een bloemeke voor

OKRA Brasschaat Bethanie

Trouwe leden
OKRA Bethanie telt een 90-tal leden en is daarmee
het kleinste van de vier trefpunten van Brasschaat,
maar kan rekenen op 60 à 65 trouwe leden, waarvan
ook mensen uit Maria-ter-Heide. Na een grote
aangroei 12 jaar geleden blijft het ledenaantal reeds
geruime tijd stabiel. Vroeger moest men
gepensioneerd zijn om lid te worden, nu niet meer.
Mede daardoor komen er stilaan wat jongere senioren
bij.

De bestuursploeg telt zeven leden. Hugo Lenaerts
cumuleert de functies van teamleider en
penningmeester, Marie-Paule De Clercq is secretaris.
Zij kunnen rekenen op twee andere contactpersonen:
Lisette Meeusen en Maria Thijs. Deze vier
contactpersonen gaan elke maand de nieuwsbrief
persoonlijk aan huis afgeven, wat door de leden zeer
geapprecieerd wordt.

Activiteiten van allerlei aard
Er is een vlotte wisselwerking met het bestuur van
zaal d’Ouwe Kerk en OKRA kan er als parochiale
vereniging van zeer goede voorwaarden genieten.
Eén keer per maand heeft er een bijeenkomst met
een eenvoudig etentje plaats. Drie maal per jaar
(Kerstmis, Pasen, augustus) komt een traiteur een
feestelijke maaltijd verzorgen. Samen eten in een
prettige sfeer stelt men erg op prijs.

Kaartnamiddagen staan eveneens op het programma,
evenals daguitstappen samen met de regio (in mei:
boottocht vanuit Willebroek en stadsbezoek aan
Mechelen; in september: Limburg), waaraan telkens
een 35-tal leden deelnemen. OKRA bewaart goede
herinneringen aan de fakkeltocht die georganiseerd
werd samen met de parochie, de school en de
parochie Bethanie. Er waren meer dan 200
deelnemers en de opbrengst ging naar de Sociale
Kruidenier. Een huifkartocht en spoorfietsen kenden
heel wat succes. Elk jaar is er tevens in de zaal een
sfeervolle herdenking van de overleden leden.
Op 24 mei staat een avontuurlijk evenement voor alle
leeftijden gepland: escaperoom in kasteel Withof. Op
zaterdag 5 oktober is het ‘Open deur’ in d’Ouwe Kerk,
waar iedereen kan kennis maken met de werking van
de vereniging. Vanaf september bieden de vier
trefpunten het project “lekker actief” aan, waar men
voor 15 euro gedurende 12 weken de gezondheid en
het welzijn kan bevorderen door middel van
spierversterkende oefeningen en info over gezonde
voeding.

Aandacht voor zorg
Belangrijkste doelstelling van OKRA Bethanie is
mensen samen brengen en aandacht hebben voor
zorg. Eenzaamheid doorbreken is primordiaal:
huisbezoeken om info te geven en vragen te

beantwoorden; mensen ophalen om hen in
gezelschap een paar gezellige uurtjes te laten
doorbrengen; een ‘warme buurt’ creëren. Voor dit
alles luidt de wens: meer jongeren aantrekken en
mensen vinden die als trekkers kunnen fungeren.
Kandidaten zijn natuurlijk van harte welkom!
Marie-Paule is ook nog gewestbegeleider voor
Brasschaat en legt daarbij verbinding tussen de regio
en de trefpunten. Bovendien maakt zij deel uit van
het regiobestuur en het regioteam. Hugo is tevens
actief bij OKRA Sport+, waar wandelingen en
fietstochten tot zijn domein behoren. In 2020 hebben
bij OKRA verkiezingen plaats. Na 2 mandaten van 5
jaar, dus 10 jaar als bestuurslid, moeten Hugo en
Marie-Paule plaats maken voor nieuwe mensen, maar
zij blijven zeker dienst doen als contactpersonen.

Hugo en Marie-Paule Lenaerts – De Clercq
Ploegsebaan 205, 2930 Brasschaat
03 663 39 32 – lenaerts.hugo@skynet.be

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning opent

Eerste satellietkantoor in Brasschaat
De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale
Woning nam een satellietkantoor in gebruik in
Brasschaat. Het kantoor is ondergebracht op de site
van Kamp Noord. Het doet dienst als werkplek voor
de medewerkers die de gemeenten ten noorden van
Antwerpen bedienen.

De huisvestingsmaatschappij heeft een uitgestrekt
werkgebied van 22 gemeenten, van de Nederlandse
grens tot aan de Rupel. De reistijden vanuit het
centraal in het werkgebied gelegen hoofdkantoor aan
de Diksmuidelaan in Berchem lopen op door de
toenemende verkeersdrukte. Om die reden werd met
het satellietkantoor gezocht naar een oplossing die
zowel voor de organisatie, als voor de betrokken
werknemers een verbetering betekent.

Om de huurders van De Ideale Woning in de
gemeenten Essen, Kalmthout, Stabroek, Kapellen,

Brecht en Malle van dienst te zijn, is het
satellietkantoor ideaal gelegen. De verplaatsingen
voor de medewerkers worden korter. Ook de woon-
werkverplaatsingen voor de meeste werknemers die
van het satellietkantoor gebruik maken, nemen
minder tijd in beslag.

“Met de grote files in en naar Antwerpen moeten ook
wij als werkgevers creatief zijn om onze werknemers
meer levenskwaliteit te bieden. Door het openen van
het satellietkantoor in Brasschaat geven we onze
medewerkers meer vrije tijd, minder (file)stress en
een betere work-life balance”, benadrukt Dirk de
Kort, voorzitter van de raad van bestuur.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gert
Eyckmans, directeur van De Ideale Woning,
tel. 03 320 29 70, gert.eyckmans@
deidealewoning.be

"Eenzaamheid
doorbreken is
primordiaal"

"Mensen samen
brengen en
aandacht voor zorg"
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