
Zorgbeurs

Ontbijt

Koning Fiets

Een bloemeke

Vandaag leven wij steeds langer …
dankzij de vooruitgang van de
geneeskunde, de ruime aandacht
die besteed wordt aan preventie en
aan promotie van een gezonde
levensstijl, maar ook door de talrijke
vormen van verzorging zoals
mantelzorg en thuiszorg. De
gemiddelde leeftijd van onze
bevolking blijft stijgen; vandaag
bestaat zo’n 32% van de inwoners
van Brasschaat uit zestigplussers.

Investeren in hulp en zorg
Voor heel wat mensen lijkt het
leven een rechte lijn zonder grote
onaangename verrassingen, die
leidt naar het genieten van een
welverdiend pensioen. Maar voor
anderen wordt het leven een
moeilijke puzzel, door de plotse
nood aan hulp of zorg omwille van
gezondheidsproblemen, het
wegvallen van de partner of andere
omstandigheden. Als actieve senior
staat men daar niet onmiddellijk bij
stil, maar velen worden vroeg of
laat toch geconfronteerd met die
nood. Daarom wil beweging.net
daarop inspelen, informeren over
en investeren in hulp en zorg.

Kwaliteit van de zorg

Het Woonzorgdecreet van de
Vlaamse regering heeft de
bedoeling de ‘zelfredzaamheid’ te
stimuleren: mensen zo lang
mogelijk in hun eigen vertrouwde
thuisomgeving laten wonen, waar
mogelijk zelfstandig, maar steeds
meer met de hulp van
mantelzorgers of professionele
thuiszorg. Dat is een mooie
betrachting, maar het vraagt veel
inspanningen en aandacht voor de
‘kwaliteit van de zorg’.

Veel van onze zestigplussers
hebben slechts een beperkt of
onvolledig beeld van alle vormen
van dienstverlening die door de
partnerorganisaties worden
aangeboden. Bovendien doen heel
wat senioren beroep op privé-
initiatieven, omdat ze onvoldoende
op de hoogte zijn van het aanbod
van organisaties waar ze nochtans
zelf lid van zijn.

Uitzonderlijk aanbod
Tijdens een panelgesprek met
verantwoordelijke vrijwilligers van
OKRA en Samana over hun
socioculturele werking en een
uiteenzetting door CM, Familiehulp
en Assist Thuiszorgwinkel over hun

aanbod en werkwijze, werd een
overzicht gegeven van het zeer
ruime aanbod van de
partnerorganisaties: van
ontspannende activiteiten via
belangenbehartiging voor
mantelzorgers, tot efficiënte
familiehulp en nog zo veel meer. Op
de standenmarkt, waar ook
Thuisverpleging Huize Maria,
Gezinszorg Villers en
Dienstencentrum Vesalius een stand
hadden, kon iedereen bijkomende
informatie krijgen en vragen stellen.

Meer info over het zorgaanbod is
te verkrijgen bij Carina
Verster–Rotthier
03 295 63 40

Zorgaanbod voor senioren

Het leven kan
een moeilijke
puzzel worden
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Dinsdagnamiddag 17 april organiseerden bewegingspunt Brasschaat en partnerorganisaties
een zorgbeurs, waar de talrijke aanwezigen heel wat antwoorden kregen op hun zorgvragen.
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Ontbijtgesprek met Dirk
Zaterdag 21 april waren afgevaardigden van zes
Brasschaatse partnerorganisaties samen met enkele
kernleden van beweging.net Brasschaat ingegaan op de
uitnodiging van schepen Dirk de Kort voor een informele
ontmoeting.

Een nuttige, constructieve
gedachtewisseling en een
boeiend bezoek

Mobiliteit van de toekomst:

Koning Fiets en Mobipunten

Mensen verleiden om hun
wagen thuis te laten

Eerst genoten zij van een heerlijk ontbijt in Perron Noord. Met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen kregen de aanwezigen een overzicht van de reeds
geplande speerpunten voor het programma. Ieder kreeg ruimschoots de kans om
vanuit de verenigingen bijkomende bekommernissen aan te brengen.

Knelpunten
Volgende knelpunten kwamen onder andere aan bod: parkeermogelijkheden voor
mindervaliden aan Klina; de plaats van de bareel aan Perron Noord; het tekort aan
zalen voor verenigingen, vooral in de wijk Kaart; de noodzaak om iemand met
volledige kennis van het gemeentereglement te kunnen consulteren; het
groenonderhoud op sommige plaatsen; het inrichten van één centrale parking
voor vrachtwagens; de frequentie van het beschilderen van oversteekplaatsen voor
fietsers; het ontbreken van een oversteekplaats voor fietsers vanuit het park aan
de Hemelakkers; het plaatsen van fietsen aan het gemeentehuis; de nood aan
openbare toiletten in het gemeentepark.

Aeroclub
Na deze nuttige, constructieve gedachtewisseling volgde een bijzonder interessant
bezoek aan de Aeroclub. Voorzitter Jan Thiers schetste de geschiedenis van de
club, die bestaat sinds 1950. Nadat Defensie de afdeling Licht Vliegwezen in
Brasschaat had stopgezet in 2006, mocht de Aeroclub de infrastructuur behouden,
maar moet zij sindsdien zelf instaan voor het onderhoud, wat nu gebeurt samen
met Natuur en Bos. Sinds de opstart van Perron Noord komen er veel meer
bezoekers. Iedereen is welkom in de prachtige gloednieuwe kantine in het gebouw
van de oude infirmerie. Vanop het schitterende terras heeft men er een ruime kijk
op het oudste militaire vliegveld van België, dat dateert van 1909.
Tijdens de rondleiding legde Jan Thiers er de nadruk op dat het vooral de
bedoeling is verder te investeren in gebouwen zoals een nieuwe loods en
klaslokalen en een goede functie voor enkele gebouwen te zoeken. Tevens wordt
geïnvesteerd in nieuwe toestellen zoals zweefvliegtuigen en een indrukwekkende

lier. Iedereen was verbaasd over de mooie realisaties en opgetogen over de
boeiende voormiddag.

CD&V Brasschaat organiseerde in april zes Koning Fiets-acties, in alle Brasschaatse wijken. Het waren
telkens gezellige momenten waarop jong en oud op rollen fietsten om kilometers binnen te halen voor hun
wijk, waar kinderen een behendigheidsparcours met gekke fietsen konden afleggen, waar je kennis kon
maken met elektrische fietsen, … Je kon er ook aanduiden waar in onze gemeente knelpunten zijn voor
fietsers.

Tal van voordelen
Dirk de Kort: “Met deze acties willen we duidelijk maken dat CD&V volop voor
Koning Fiets gaat in Brasschaat. Met de fiets rijd je zo voorbij de files, werk je
aan je conditie en je mentale gezondheid, zorg je voor schonere lucht en het
is ook goed voor je portemonnee. Met deze gezellige happenings proberen we
mensen te stimuleren om vaker de fiets te nemen en hun wagen thuis te
laten. Nu gebruikt 83 procent van de Vlamingen nog de wagen voor
verplaatsingen beneden de 5 kilometer. Dat moet beter kunnen!”
Bij de Koning Fiets-acties gaat CD&V ook op zoek naar de sportiefste wijk van
Brasschaat. Het slotstuk volgt op 9 september bij Dirk Feest/Fietst.

De auto thuis laten
Maar CD&V Brasschaat denkt verder dan alleen de fiets voor de mobiliteit in
Brasschaat. Ze willen ook inzetten op Mobipunten: knooppunten voor
verschillende vervoersmiddelen (fietsparkings, openbaar vervoer, autodelen,
fietsdelen, taxi’s, …) op buurtniveau. Met zo’n Mobipunten verleid je mensen
om hun wagen thuis te laten en de (deel)fiets te combineren met het
openbaar vervoer of met deelauto’s. In Brasschaat werkt de gemeente al met
elektrische deelwagens, met zeer tevreden gebruikers! Ook beweging.net
Brasschaat wil werk maken van autodelen tussen burgers.

Dirk de Kort: “We willen ook fietsdelen naar Brasschaat brengen. In het
Vlaams Parlement hebben we hard gewerkt aan een visietekst omdat we echt
geloven in fietsdelen. Het versterkt het gebruik van het openbaar vervoer
omdat mensen zo’n deelfiets gemakkelijk kunnen gebruiken om van of naar
het station of de bushalte te gaan.”
“Je kan deze Mobipunten nog aantrekkelijker maken door ze uit te breiden
met lockers voor pakjes, Wi-Fi-verbinding, deelfietsen, zitscooters, openbare
werkplekken, … De inspiratie komt uit het buitenland, maar ook in Vlaanderen
is het eerste Mobipunt geopend in Deinze. Waarom ook niet in Brasschaat,
met in elke wijk een Mobipunt? Zo zorgen we ervoor dat mensen
gemakkelijker op hun werk of school geraken, zo een betere combinatie werk-
gezin kunnen vinden, minder stress hebben en een gezonder leefmilieu.”

Extra openbaar vervoer
Een ander interessant element voor de toekomst van mobiliteit in Brasschaat
is de ontwikkeling van de buurtbus en de komst van extra openbaar vervoer.
“Hiervoor zijn we in overleg met Brecht, Wuustwezel en Kalmthout. Onze
belangrijke bestemmingen zoals Klina en de Coppens Campus zullen beter
bediend worden met dit extra aanbod. Zo willen we mensen verleiden om
hun wagen te laten staan en te kiezen voor het openbaar vervoer”, zegt Dirk
de Kort.
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Het Kapittel | juni 2018



3

Er valt altijd iets te beleven in Brasschaat

Agenda

Dinsdagen 26 juni, 27 juli, 21 augustus en 11
september
Dagfietstocht (26/6 naar Zandhoven, 27/7 naar
Zwijndrecht, 21/8 naar Grobbendonk, 11/9 naar
Ossendrecht)
Vertrek om 10 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Donderdag 28 juni
Wandelen (7 à 8 km)
Vertrek (met auto’s): parking kasteel om 13.30 uur
OKRA Centrum: S. Giebens – 03 651 30 17

Woensdag 4 juli
Minigolf
Om 13.30 uur aan Hemelhof
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17

Donderdag 5 juli
Zomerfietstocht
Ook op andere donderdagen
Femma Centrum: M. Boucquey – 03 651 48 93

Donderdag 5 juli
Fietsen (30 à 35 km)
Vertrek: pleintje Van Hemelrijcklei/Bredabaan om
13.30 uur
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17

Donderdag 12 juli
Daguitstap naar Gouda
Bezoek met gids en rondrit door “het Groene Hart
van Holland”
OKRA Centrum: Ch. Bogaerts – 03 651 67 73

Donderdag 19 juli
Daguitstap naar Middelburg
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Woensdagen 1 augustus en 5 september
Wandeling “Fit blijven”
Vertrek om 13.30 uur aan Drieheem
OKRA Driehoek: A. Van Puyenbroeck – 03 651 98 88

Donderdag 9 augustus
Dagfietstocht
Vertrek om 9.30 uur
OKRA Centrum: R. Verhoeven – 03 652 02 14

Woensdag 5 september
Volksspelen voor jong en oud
Om 14 uur in Drieheem
OKRA Driehoek: A. Vermeiren – 03 651 75 05

Donderdag 6 september
Cursus naaisalon
Van 19.30 tot 22.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Dinsdagen 11 en 25 september
Bezige bijtjes
Van 8.30 tot 12 uur in het VTL-lokaal
Femma Centrum: F. Bresseleers – 03 651 58 82

Dinsdag 11 september
’t Ateljee: creanamiddag
Om 13.30 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31

Dinsdag 11 september
Kaarten, rummicub, petanque
Om 13.30 uur in Ons Middelheem
OKRA Centrum: A. Verschuuren – 03 651 91 53

Zaterdag 15 september
Azaleaverkoop ten voordele van Kom op tegen Kanker
Femma Centrum: M. Boucquey – 0479 37 04 91

Dinsdag 18 september
Cursus bloemschikken
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: J. Stessels – 03 651 47 28

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

Woensdag 19 tot en met zondag 23 september
Reis naar het Zwarte Woud
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Donderdag 27 september
Cursus breicafé
Van 19.30 tot 22 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: Chr. Claes – 0496 69 38 39

Fakkeltocht

In september 2017 lanceerde
trefpunt OKRA Brasschaat-
Bethanie de idee om een
fakkeltocht te organiseren.
We kregen medewerking en
hulp van Chiro Bethanie, van
onze wijkschool Mater Dei,
zaal d’Ouwe Kerk en de
parochie.

Op zaterdag 27 januari 2018
was het zover: onder
begeleiding van de
muziekkapel van Chiro St.-
Jozef Merksem vertrokken we
met ongeveer 200
deelnemers, van jong naar
minder jong en wat ouder,
voor onze fakkeltocht van vier
km door de wijk Bethanie.
We wandelden spijtig genoeg
onder een druilerige regen,
maar het ontbrak zeker niet
aan belangstelling van de
mensen langs het parcours.
De school had een
schimmenspel uitgewerkt dat
zeer in de smaak viel, en aan
de parochiezaal zorgden
OKRA en de bestuursleden

van d’Ouwe Kerk voor de
opwarming met soep en
warme chocomelk. Bij
aankomst aan de Chirolokalen
werden we verwelkomd in
een lichte en warme sfeer
dankzij het kampvuur.

We zetten ons niet alleen in
voor de eigen werking, maar
durven ook samenwerken en
naar buiten komen. We
beslisten de fakkeltocht te
organiseren ten voordele van
de Sociale Kruidenier van
Brasschaat. Op zaterdag 17
maart konden we hen een
cheque van 500 euro
overhandigen. We leerden
van hun vrijwilligers dat deze
sociale winkel geen
overbodige luxe is en ook in
Brasschaat zeker reden van
bestaan heeft. Zij werken
uitsluitend met vrijwilligers en
met giften van winkels en
organisaties.
OKRA Bethanie hoopt in de
toekomst nog meer projecten
te kunnen uitwerken.

Iedereen steekt weleens de handen
uit de mouwen en zorgt voor mensen
uit z’n directe omgeving: partner,
kinderen, ouders, broers en zussen,
vrienden of andere personen met wie
je een band hebt, of buren.

“We zetten dat de komende maanden extra in
de kijker en roepen iedereen op om massaal
hierop in te zetten: zorgen voor elkaar, da’s
toch normaal”, zegt Bart Brughmans, schepen
voor sociaal beleid.

Waardering voor mantelzorg
Senioren die voor andere senioren zorgen,
vrijwilligers die als buddy een jongere die niet
zelfredzaam is, helpt bij z’n administratie,
boodschappen of andere dagelijkse activiteiten.
Iedereen kent wel zo iemand of is zelf zo’n
mantelzorger. Spontaan de handen uit de
mouwen steken en helpen waar kan.
Onze gemeente kent al meerdere jaren een
toelage voor mantelzorg toe aan
zorgbehoevende 65 plussers. Verminderde
zelfredzaamheid en financiën zijn daarbij de
belangrijkste voorwaarden. Maar we stellen
vast dat deze premie weinig bekend is bij de
doelgroep en dat heel wat Brasschatenaren die
jonger zijn dan 65 jaar er ook nood aan
hebben. “De premie van 250 euro lijkt wel een
druppel op een hete plaat, maar is dan ook
niet bedoeld om loonverlies of medische
kosten te dekken. Het gaat om een manier om
waardering aan de mantelzorger te tonen”,
meent Bart Brughmans.

Voorwaarden en aanvragen
Vandaar dat de voorwaarden anders ingevuld

gaan worden. De gemeenteraad van eind
maart 2018 heeft hiervoor groen licht gegeven.
In de toekomst kunnen alle personen met een
handicap vanaf 21 jaar een beroep doen op
de toelage. Er moet een bewijs van
zelfredzaamheid (attest van de FOD Sociale
zekerheid) van minstens 9 punten verminderde
zelfredzaamheid worden voorgelegd.
In 2017 maakten 72 personen gebruik van de
mantelzorgpremie. Volgens de eerste
simulaties komen nu 1.062 inwoners in
aanmerking op basis van zelfredzaamheid.
Daarvan moeten nog wel zij die van de
Vlaamse zorgverzekering genieten, afgetrokken
worden.
“Tegen eind oktober is er duidelijkheid over
hoeveel aanvragen er binnen zijn en kunnen
simulaties gemaakt worden om te zien of de
verhoogde premie van maximum 250 euro bij
de juiste doelgroep terecht komt. Het budget
is opgetrokken van 19.000 euro naar 55.000
euro”, aldus schepen Brughmans.

Aanvragen gebeuren vanaf 1 mei tot eind
oktober via de Dienst pensioenen en
tegemoetkomingen, Van Hemelrijcklei 90, 03
650 25 00. Verdere communicatie zal
gebeuren via de Parkbode, de Brasschaatse
Film en de gemeentelijke website.
www.brasschaat.be.

Zorgen voor elkaar,
dat is toch normaal?
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Lidgeld en uitleengeld
Er zijn thans meer dan 250 leden. Het lidmaatschap bedraagt 8 euro per gezin per
jaar. Je mag maximum 5 stuks per keer ontlenen en betaalt 50 cent uitleengeld per
spel voor een periode van 4 weken (in de zomervakantie 8 weken); er zijn ook
voordeelkaarten voor meerdere beurten. Leden van de Gezinsbond krijgen gratis
een voordeelkaart voor 5 ontleningen.

Uitzonderlijk aanbod
Zo kan je voor weinig geld veel verschillende spelletjes spelen. Je doet heel wat
ervaringen op, beleeft gevarieerd spelplezier en je speelgoedkast puilt niet uit.
Anderzijds kan je speelgoed schenken dat je niet meer gebruikt, maar dat nog in
goede staat is. Per spel krijg je dan een bonnetje voor een gratis ontlening.
Er zijn meer dan 650 stuks speelgoed, om alleen te spelen, met vrienden of met
heel het gezin: gezelschapsspellen, puzzels, speelgoed voor alle leeftijden,
verteltassen, maar ook informatieve spellen die helpen om een gesprek te starten
rond andere culturen, gevoelens, kansarmoede, pesten, sociale vaardigheden,
internetgebruik, …
Het uitgebreide aanbod bevordert ‘consuminderen’: aankopen van nieuw
speelgoed is niet steeds nodig, door het ontlenen zijn er zelfs meer mogelijkheden.

Visueel aantrekkelijk
Het speelgoed wordt per ontwikkelingsniveau geordend en gepresenteerd in
gesloten, witte kasten, die ook aan de binnenkant wit geschilderd zijn. Hierdoor
komt het kleurrijke aspect van het speelgoed mooi tot uiting.

Openingsuren
Elke week is De Schatkast drie uur open: ofwel woensdag van 14 tot 17 uur, ofwel
vrijdag van 15 tot 18 uur, ofwel zaterdag van 10 tot 13 uur. Als je het speelgoed

vier weken later moet terugbrengen, kan je er op hetzelfde moment terecht. De
openingsuren voor de komende maanden kan je vinden aan het auditorium en op
de website. Op de facebookpagina vind je foto’s van spelmateriaal en de
openingsuren van de huidige week.

Educatieve uitgangspunten
De speel-o-theek zorgt voor de begeleiding van ouders bij het zoeken naar
speelgoed op maat van de ontwikkeling en interesses van hun kinderen. Men gaat
daarbij uit van:
* ‘spelen is leren’: al spelend diverse vaardigheden ontwikkelen;
* opvoedingsondersteuning: samenspelen leidt tot organisatie van spelen en
‘speel-tijd’ in het gezin;
* kansarmoedebestrijding: lidgeld en uitleengelden kunnen door het OCMW
betaald worden.

Veerle zet zich met bewonderenswaardig enthousiasme in voor De Schatkast. Zij
kan daarbij rekenen op een wisselend groepje vrijwilligers die af en toe komen
helpen bij uitleenmomenten, maar de vraag naar hulp blijft groot. De reacties zijn
heel positief, waardoor Veerle nog een aantal toekomstdromen heeft, maar om die
te kunnen realiseren, zijn bijkomende vrijwilligers nodig.

Speel-o-theek De Schatkast is een vzw die dankzij de
gemeente en de bib haar gezellige, laagdrempelige
thuishaven heeft in het auditorium van de
hoofdbibliotheek. Sinds mei 2014 kan je er speelgoed
ontlenen. Veerle Hufkens is stichter en coördinator van dit
originele initiatief. Bij de opstart werd een klein bedrag
verzameld via crowdfunding, maar het is door de inbreng
van Veerle zelf dat de vzw kon worden opgericht. Het Huis
van het Kind heeft een financiële bijdrage geleverd die
besteed werd aan de aankoop van informatieve spellen.
Elk jaar krijgt de speel-o-theek een mooi bedrag via Music
for Life; in 2017 kregen zij dat ook van wijkvereniging
Florauna.

Je beleeft gevarieerd
spelplezier en je
speelgoedkast puilt niet uit

Colofon
Meer info over beweging.net Brasschaat krijg je bij
- Carina Verster - Rotthier
Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat – 03 295 63 40
- Marcel Schenk
Brechtsebaan 76, 2930 Brasschaat – 03 663 21 91

Adreswijzigingen, correcties, opmerkingen en aanvragen om
Het Kapittel gratis te ontvangen: m.van.roey@telenet.be

Een bloemeke voor

Veerle Hufkens en de speel-o-theek

Speel-o-theek De Schatkast
Bredabaan 407, 2930 Brasschaat - Veerle Hufkens
de.schatkast@outlook.com
www.speelotheekdeschatkast.wordpress.com
facebook: de schatkast speel-o-theek brasschaat

Kernleden van
beweging.net Brasschaat
en partnerorganisaties
ijveren voor het
verplaatsen van de bareel
aan Perron Noord om de
toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers te
vereenvoudigen.
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