
Groene
mobiliteit

Een goede
buurt

Bloemschikken

Een bloemeke

In oktober was Dirk de Kort met de
commissie Mobiliteit en Openbare
Werken van het Vlaams Parlement op
werkbezoek in Kopenhagen. Daar
kregen zij de kans om te spreken met
de mensen van het Europees
Milieuagentschap. Wat men daar te
horen kreeg, was een enorme
ondersteuning van de initiatieven in
Brasschaat: tegenwoordig is
elektrische mobiliteit, samen met
hernieuwbare energie, de meest
milieuvriendelijke optie.

Dirk was dan ook zeer trots om 13
nieuwe elektrische wagens in te
huldigen. In totaal heeft de gemeente
14 elektrische wagens en 4
voertuigen op CNG: een mooie
vergroening van het wagenpark.

Brasschaat koopt elektrische
voertuigen aan, maar moet ook
inzetten op de hernieuwbare energie-
component. Daarom is het belangrijk
te blijven investeren in projecten
zoals de zonnepanelen op de HSL-
tunnel en gemeentelijke gebouwen
(Campus Coppens, …).

Elektrische auto’s zijn nog te duur
voor veel mensen, maar dankzij het
autodeelproject kan de gemeente
hen er toch mee laten kennismaken.
Er zijn immers twee elektrische
deelwagens – Renault Zoë’s – in

samenwerking met Partago. Dankzij
deze deelwagens kunnen mensen
hun wagen thuis laten en eventueel
verkopen. Anderen die geen toegang
hadden tot een eigen wagen, krijgen
nu de kans om zich verder te
verplaatsen of om grotere zaken te
vervoeren. Daarnaast zorgt autodelen
voor minder parkeerdruk, minder
CO2-emissies, een meer toegankelijke
en goedkopere manier om toch een
auto te gebruiken als het echt nodig
is. Ook bedrijven en organisaties
kunnen een verschil maken door
elektrische wagens te delen.

Eveneens op 17 november werden
twee nieuwe publieke laadpalen voor
elektrische wagens in gebruik
genomen, in samenwerking met
Eandis: één aan het gemeentehuis en
één aan de parkeerplaats aan de
Oude Baan. Daarmee zijn er nu in de
gemeente vijf (semi)publieke
laadpalen: aan Campus Coppens, aan
hotel Dennenhof, aan het technisch
centrum De Mortel en de twee
nieuwe. Zo geeft Brasschaat mee
invulling aan het Vlaamse actieplan
‘Clean Power for Transport’: elke
eigenaar van een elektrische wagen
moet op termijn een publieke
laadpaal ter beschikking hebben
binnen een straal van 500 m.
Als we ons klimaat willen blijven
verbeteren, moeten we niet alleen

denken aan elektrische mobiliteit,
maar moeten we ook blijven inzetten
op de fiets als volwaardig
vervoermiddel. Dirk de Kort: “In het
Vlaams Parlement werken we hier al
een tijdje aan: in 2014 stemden we
een resolutie om de fiets niet als een
alternatief te zien, maar als een
volwaardig vervoermiddel. Maar ook
op lokaal vlak kunnen we heel wat
betekenen. We zetten nu al volop in
op de fiets voor ons personeel en we
willen ook de burgers zo aangenaam
mogelijk laten fietsen in Brasschaat.
Voor het personeel organiseerden we
een groepsaankoop voor elektrische
fietsen, met een mooi resultaat van
115 aangekochte fietsen. We willen
ook het bereik van onze fietsers
vergroten met elektrische laadpalen
in onze gemeente. Daarnaast werken
we aan goede, voldoende ruime
fietsenstallingen, zoals aan het nieuw
administratief centrum.”

Op 17 november 2017 had de officiële inhuldiging van de nieuwe elektrische wagens in
Brasschaat plaats. Als schepen van milieu en publieke ruimte lichtte Dirk de Kort dit
initiatief toe. “Ik vind het bijzonder belangrijk dat we ons steentje bijdragen aan het
klimaat, aan propere lucht, aan meer levenskwaliteit en een betere gezondheid voor elke
inwoner van Brasschaat. Aangezien transport goed is voor 36% van de totale uitstoot
van broeikasgassen, moeten we iets doen aan die uitstoot en dus aan de manier waarop
wij ons verplaatsen.”

Inzetten op groene en
elektrische mobiliteit

Samen met hernieuwbare energie
is elektrische mobiliteit de meest
milieuvriendelijke optie
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Infoavond elektrisch autodelen

Woensdag 28 maart, 20 uur
Gemeentehuis Brasschaat

Schrijf in via
brasschaat.partago.be
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Het dienstencentrum bestaat sinds 1995
en was een van de eerste initiatieven om
buurtgericht te werken naar de senioren
van de wijken Maria-ter-Heide en
Bethanie. Dit pionierswerk is uitgegroeid
tot één van de sterkhouders van de wijk.
Waarvoor kan je er terecht? Het
dienstencentrum is spilfiguur bij elke
hulpvraag in de wijk. Of het nu gaat over
hulp bij boodschappen, vervoer, poetshulp
thuis of een bezoek van de karweidienst,
het DC coördineert alle hulpvragen en
verwijst door naar de best geschikte hulp.

Daarnaast bruist het er van levendige
activiteiten: hobbyclubs, infonamiddagen,
sportinitiatie, ontspanning. Je kan er ook
elke werkdag terecht voor een
versbereide warme maaltijd.
We mogen echt wel trots zijn op het
dagelijkse werk van ons dienstencentrum.
Niet enkel dankzij de deskundigheid van
eigen medewerkers, maar zeker ook door
de schitterende vrijwilligerswerking en de
goede samenwerking met organisaties als
Samana.

Sinds vele jaren heeft ook kinderopvang

Zandmannetje zijn vaste stek in de
Eikendreef. Vele kindjes hebben hier heel
wat uurtjes doorgebracht en werden met
de beste zorgen omringd. Zo’n mooi
initiatief is in Maria-ter-Heide niet meer
weg te denken als steun voor jonge
gezinnen.
De Eikendreef is een echte buurt op zich.
De realisatie van nieuwe appartementen
heeft een echte ‘boost’ gegeven: het
omliggende park werd aangepakt, een
fitnesspark werd aangelegd, de
groenverzorging wordt verder op punt
gesteld samen met Aralea.
Ook hier steken heel wat buren met
engagement de handen uit de mouwen,
bijvoorbeeld bij het verzorgen van de
omgeving (opruimen van zwerfvuil).

Kortom: “beter een goede buur(t) dan een
verre vriend” is hier zeker van toepassing.
Het loont zeker de moeite om er eens met
de fiets langs te rijden om poolshoogte te
nemen.

Een buurtgerichte aanpak werkt!

Bart Brughmans
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In memoriam

Félix Wuyts
10 oktober 1982, verkiezingszondag. Een nieuwe
gemeenteraad wordt in Brasschaat verkozen. Op de
CVP-lijst een nieuwe kandidaat uit de wijk Bethanie.
Gehuwd met Nini, twee dochters en twee zonen,
gezinsman, harde werker, adjunct-controleur bij de
post, actief bij het ACW. Félix Wuyts behaalt 184
voorkeurstemmen en wordt daarmee opvolger in de
gemeenteraad. Vanaf 1 april 1983 doet hij zijn intrede
als volwaardig gemeenteraadslid. Door een
samenloop van omstandigheden, waarbij Emmy
Leemans-Devriendt doorschuift naar de bestendige

deputatie van de provincie Antwerpen, wordt Félix
Wuyts in 1985 de nieuwe schepen van toerisme en
gezondheid, een mandaat dat hij tot in 1994 met
verve zal uitoefenen.

Ik heb Félix leren kennen toen ik in 1989 actief werd
bij CVP, en samen met onder meer Dirk de Kort de
jongerenafdeling nieuw leven inblies. Félix had een
jeugdig hart en was zeer genegen aan onze
jongerenwerking. Wij verstonden hem en hij verstond
ons. Met een kwinkslag wist hij dikwijls goede raad te

geven. Zijn bescheidenheid was gekend, maar met
zijn Sprookjespad in park De Mick mocht hij zonder
twijfel pronken. Ook later bleef hij het politieke reilen
en zeilen in Brasschaat met belangstelling volgen.
Zijn jeugdig hart, zijn christelijk geloof, zijn overtuigd
christendemocraat-zijn, zijn dienende liefde voor zijn
gezin en voor zijn medemensen in Brasschaat, … Er is
niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering
bewaart, Félix!

Bart Brughmans

Een goede buurt
Midden in het groen en centraal gelegen in Maria-ter-Heide ligt de
Eikendreef. Wie Eikendreef zegt, denkt aan het dienstencentrum, de
kinderopvang Zandmannetje en de vele gezinnen die er wonen in de
appartementen van De Voorkempen.

Beter een goede buur(t)
dan een verre vriend

De kern van bewegingspunt Brasschaat staat achter de
campagne van Welzijnszorg-Samen tegen armoede ‘één op zeven
haalt de meet niet’.
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Er valt altijd iets te beleven in Brasschaat

Agenda

Maandag 26 maart
Dansen
Om 13.30 uur in Ons Middelheem
OKRA Centrum: E. Spaan – 03 384 25 04

Dinsdag 27 maart
Bezige bijtjes
Van 8.30 tot 12 uur in het VTL-lokaal
Femma Centrum: F. Bresseleers – 03 651 58 82

Dinsdagen 27 maart, 24 april en 29 mei
Dagfietstocht (27/3: naar Achtmaal)
Vertrek om 10 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Dinsdagen 27 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni
’t Ateljee: creanamiddag
Om 13.30 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31

Woensdag 28 maart
Bloemschikken
Om 13.30 uur in Emmaüszaal
OKRA Centrum: A. Verschuuren – 03 651 91 53

Donderdagen 29 maart en 26 april
Wandelen (7 à 8 km; 29/3: in Grobbendonk)
Vertrek (met auto’s): parking kasteel om 13 uur
OKRA Centrum: L. Beldé – 03 651 96 53;
S. Giebens – 03 651 30 17

Dinsdagen 3 april, 1 mei en 5 juni
“Kleine” wandeling
Vertrek om 9.45 uur aan De Eekhoorn
OKRA Kaart: J. Van Dijck – 03 652 01 98

Woensdag 4 april
Wedstrijdkaarten ‘rikken’
Om 13.30 uur in Emmaüszaal
OKRA Centrum: A. Verschuuren – 03 651 91 53

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

Donderdagen 5 april, 3 mei en 7 juni
Cursus naaisalon
Van 19.30 tot 22.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Donderdagen 19 april en 17 mei
“Grote” wandeling
OKRA Kaart: M. Desmet – 03 652 15 17

Donderdag 19 april
Cursus reanimeren met AED
Om 19 uur in lokaal Rode Kruis, De Mortel
Femma Centrum: M. Boucquey – 03 651 48 93

Zaterdag 21 april
Wandeling in park en Peerdsbos (ong. 3 km)
Vertrek parking kasteel om 9.45 uur
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17

Zaterdag 21 april
Peerdsboswandeling
Vertrek om 13.45 uur aan de Melkerij
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Dinsdagen 24 april, 29 mei en 12 juni
Cursus bloemschikken
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: J. Stessels – 03 651 47 28

Woensdagen 25 april, 23 mei en 13 juni
Bloemschikken
Om 19 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: V. Free – 0488 57 07 07

Donderdagen 26 april, 24 mei en 21 juni
Cursus breicafé
Van 19.30 tot 22 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: Chr. Claes – 0496 69 38 39

Zondagen 29 april, 27 mei en 10 juni
Op stap met Annelies
Vertrek: Perron Noord om 9.30 uur
Femma Centrum: A. Rabaey – 03 297 85 50

Donderdag 10 mei tot en met 12 of 13 mei
Meerdaagse fietstocht in het Meetjesland
Femma Kaart: D. Thijs – 03 651 99 72

Vrijdag 25 mei
Daguitstap: Wortel kolonie
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Zaterdag 2 juni
Rondleiding Centraal Station Antwerpen
Vertrek om 9 uur aan De Eekhoorn
OKRA Kaart: M. Goris – 0476 24 18 29

Zaterdag 9 juni
Daguitstap naar Tremelo
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Zondag 10 juni
Bezoek Nieuw Havenhuis om 15 uur
Femma Centrum: M. Boucquey – 0479 37 04 91

Donderdag 14 juni
Daguitstap: de Joodse wijk in Antwerpen
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Bloemschikken
20 december was het bloemschikken bij OKRA
Centrum. De 13 deelneemsters hebben weer hun
beste beentje voorgezet en iedereen was tevreden
over het eigen kerststuk. De foto’s vormen het
bewijs.

Bezoek aan het 15de Air transport Wing in
Melsbroek
Op 12 maart heeft OKRA Centrum een uitstap
gemaakt naar de luchthaven van Melsbroek. Dit was

een speciale belevenis, omdat je daar alleen met
voorspraak binnengeraakt. Dat alleen al maakte ons
nieuwsgierig om te weten hoe het er werkt.
De veiligheidsvoorschriften waren zeer belangrijk.
Iedere bezoeker moest vooraf zijn naam en
identiteitskaartnummer opgeven. Onze kledij moest
netjes zijn: geen jeans of baskets dragen en liefst
een das. Er kon ook een lunch gebruikt worden in de
mess “All Ranks”. Dit interessant bezoek gaf ons de
gelegenheid om eens in een andere wereld terecht
te komen.
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Sociaal contact
Buurtschap Maria-ter-Heide situeert zich in de wijk van de Kleine Landeigendom,
aan de Brechtsebaan, de Beelenlei, de Burletheide en de Sint-Jobsesteenweg, waar
voordien enkel bossen en zandwegen lagen. Er komen nu ook nieuwe aanvragen
om lid te worden van mensen die buiten die zone wonen. Het lidgeld, vroeger 400
Belgische frank, is nooit verhoogd en bedraagt 10 euro. Belangrijkste doel is
sociaal contact bevorderen om de buren te leren kennen en er goed mee overeen
te komen. Heel wat van de bewoners van bij de oprichting wonen er nog altijd,
maar er zijn ook jongeren komen wonen in huizen van mensen die verhuisd zijn.

Succesvolle protestactie
In 1980 was er nog geen grenspost op de autostrade naar Nederland. De
vrachtwagens moesten daarom de E19 verlaten of oprijden in Sint-Job, waardoor zij
via de Sint-Jobsesteenweg en Bredabaan naar de grens in Wuustwezel moesten
rijden. Een protestactie daartegen leverde resultaat op: langs de autostrade werd
een grenspost opgericht. Tijdens een groot feest vierden heel veel buren en
mensen uit de omgeving het thuishalen van deze belangrijke slag. Iemand van de
wijk stelde toen voor een vzw op te richten, wat gebeurde, en die kreeg steun van
de Kleine Landeigendom.

Groot gamma materialen
Grote feesten, zelfs in circustenten, met Vlaamse kermis, bal en allerlei
vermakelijkheden, werden georganiseerd. Die brachten veel geld op, waarmee
allerlei onderhoudsmateriaal gekocht werd. Het uitlenen van materialen, die bij
depothouders ondergebracht worden, kent nog altijd heel veel succes. In een
overzichtelijke brochure en op de jaarlijkse lidkaart staat een handige lijst van

materialen en depothouders. Meest gevraagd zijn steigers voor binnen en buiten,
behangerstafel, papierstomer, opvouwbare tafels en stoelen, hoge ladders,
haagschaar en verticuteermachine. Daarnaast zijn er nog aanhangwagens, tenten,
hogedrukreiniger, hakselaar, tegelsnijder, en heel wat andere, tot zelfs
koffiezetapparaat en kinderspelen.

Activiteiten
Vroeger is het Buurtschap dikwijls in de prijzen gevallen bij de carnavalstoet. Nu
wordt er af en toe deelgenomen aan een wandeling van Natuurpunt of gaat men
wandelen in Klein of Groot Schietveld met daarna een koffie- of Breugeltafel. Een
actie die op veel waardering kan rekenen, is de mogelijkheid om op een dag in het
voorjaar compost voor de tuin te komen halen op de parking van de voetbal.
Iedereen in de buurt krijgt een briefje in de bus om dat aan te kondigen. Het
gebeurt dat er drie vrachtwagens compost geleverd worden.

Voorzitter Gerard Van Sanden houdt zich met heel wat administratieve en
praktische klussen bezig, maar kan rekenen op de steun van de andere
bestuursleden. Zij blijven de werking enthousiast verderzetten en verdienen heel
veel waardering. Toch is hulp van jongere mensen zeker welkom. Het opstellen van
de tent voor ‘Muziek in de wijk’, dat georganiseerd wordt door het Buurtschap in
samenwerking met het gemeentebestuur en met een andere vereniging, is
bijvoorbeeld een hele karwei.

Heb je interesse of wil je helpen?
Neem contact op met Gerard Van Sanden - Sint-Jobsesteenweg 67 - 03 663 30 13.

Vanaf de officiële oprichting in 1981 was Gerard Van Sanden bestuurslid van de wijkvereniging. Daarna werd hij materiaalmeester
en sinds 2000 is hij voorzitter. Van de oorspronkelijke tien bestuursleden zijn er drie nog steeds actief in het huidig bestuur dat uit
zeven mensen bestaat. Ondertussen zijn er zo'n 115 leden, een aantal dat stabiel blijft. Sommigen doen vaak beroep op de diensten
van de vereniging, anderen slechts sporadisch, nog anderen blijven lid uit sympathie.

Sociaal contact bevorderen
om goed overeen te
komen met de buren

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

Buurtschap Maria-ter-Heide
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