
Sociale
fietstocht

Zij gaan ervoor!

Agenda

Een bloemeke

Aantrekkelijke uitbreiding van Klina
Eerst werd de groep zeer gastvrij ontvangen met
frisdrank en koffiekoeken in de nieuwe vleugel van
ziekenhuis Klina. Een deskundige rondleiding door An
en Hilde boeide iedereen. Velen waren zeer positief
verbaasd over de kennismaking met de
indrukwekkende, moderne en wel doordachte
uitbreiding van Klina. De nieuwe vleugel, open sinds
september 2017, is gelegen in een rustigere en groene
omgeving. Op het gelijkvloers bevindt zich de dagkliniek
voor oncologie en infusietherapie. Er kunnen maximum
50 patiënten per dag ontvangen worden, enkel voor
behandeling. Zij verblijven er in eenpersoonskamers of
in kleine zaaltjes. Verder zijn er onder andere
consultatieruimtes, een verpleeglokaal, ‘priklokalen’ en
een aangename patio. Het geheel is verdeeld in twee
sectoren met telkens twee verpleegsters.
Er is een nauwe samenwerking met diëtiste,
psychologe, sociaal assistente, pastorale werkster en
met drie opgeleide vrijwilligers. Speciale aandacht ging
naar de ‘zorgenvriendjes’, knuffels voor kinderen.
Opvallend is het motief met veldbloemen op het
melkglas van de ramen.

De extensie van de polykliniek, gelegen op de eerste
verdieping, was dringend noodzakelijk, omdat het
oorspronkelijke deel, in gebruik sinds oktober 1999,
veel te klein was geworden. In alle specialisaties is men
immers steeds gespecialiseerder gaan werken (zo is het
aantal artsen gestegen van 89 naar 136) en bovendien
werkt men meer en meer multidisciplinair.
In het nieuwe deel, waar veel aandacht is besteed aan
licht en ruimte, is het spreekgedeelte gescheiden van
het onderzoekdeel. De afdelingen cardiologie,
dermatologie, neurologie, oncologie en urologie zijn er
gevestigd.

Fietstocht met pauze in Meander
Daarna fietsten we door het Brasschaatse groen naar
zorgboerderij Meander. Daar werden we vergast op

overheerlijke vers gebakken taart met koffie of thee.
Goran gaf er een beknopte, duidelijke uitleg over de
activiteiten van Meander, dagcentrum van Rotonde.

De prachtige fietstocht, bijna volledig op het
grondgebied van Brasschaat met een zijsprongetje naar
Kapellen en Schoten, leidde ons verder langs mooie
residentiële wijken, door Peerdsbos en park, terug naar
het centrum.

Werking van Sterrenhuis
Tot slot bereikten we het Sterrenhuis, waar nog een
interessant bezoek op het programma stond. Edwin
begeleidde ons langs de buitenzijde langs de diverse
gebouwen met uitleg over de werking en over de
bezigheden van de patiënten. Tijdens de rondgang
toonde hij ons de elektrische wagen die als
dienstvoertuig fungeert en de inzamelingsplek voor
frituurolie, bewijzen van de aandacht voor ecologie. In
de gebouwen zijn tevens Oxfam-Wereldwinkel, waar
ook mensen van Sterrenhuis helpen, en kinderopvang
‘Sterrenkadees’ gehuisvest.

De fusie van De Vluchtheuvel in Stabroek, waar er drie
woningen zijn, met Sterrenhuis heeft geleid tot de
oprichting van Rotonde. In Brasschaat zijn er acht
woningen voor in totaal tachtig bewoners, mensen met
een mentale beperking, die over een eigen kamer
beschikken met een gemeenschappelijke woon- en
eetkamer. Daginvulling en ondersteuning vormen de
hoofdzaak, maar er worden veel uitstappen
georganiseerd. Een topper is netbal, waar De
Vluchtheuvel en Sterrenhuis dit jaar traditiegetrouw de
finale van het Nekarea-tornooi hebben gespeeld.
Volgend speeljaar gaan de netballers zelfs naar Italië,
Spanje en Slovenië.

Vervolg op pag. 2

Recordaantal deelnemers

voor tiende sociale ietstocht

"Nieuwe vleugel in rustige,
groene omgeving" (Klina)
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Voor de jubileumeditie, zijn tiende organisatie, mocht Marcel Schenk op zaterdag 9 juni
bij schitterend weer een recordaantal van 55 fietsers verwelkomen.

en verder

Driemaandelijks tijdschrift van beweging.net, een netwerk van sociale en christelijke
organisaties. Jaargang 3, nr. 3 • september-november 2018 • P106314 • VU: Beweging
vzw Antwerpen, beweging.net Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.
www.beweging.net/antwerpen
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"Mogelijkheden voor
specifieke ondersteuning en
behandeling" (Rotonde)

Eindelijk vooruitgang in dossier
ietspad langs antitankgracht

“Beweging.net Brasschaat heeft steeds aandacht gehad voor het behoud van de groene gordel rondom Antwerpen”, stelt Dirk de
Kort. “Zo werd er in samenwerking met andere afdelingen meermaals een fietstocht georganiseerd om de aanleg van recreatieve
verbindingen langs de antitankgracht op de agenda te zetten.

Vervolg van pag. 1

Ruim aanbod van Open Gezondheidshuis
Els liet ons kennismaken met het nieuwe Open Gezondheidshuis, een prachtig
initiatief van Rotonde, geopend in september 2017, dat veel mogelijkheden
biedt voor specifieke ondersteuning en behandeling. Het legt zich toe op
paramedische zorgen, therapieën, sport en vrije tijd, Fit & Fun. De werking
gebeurt zowel preventief als curatief en er komt een driehonderdtal mensen
per week. Veel aandacht gaat uit naar sportactiviteiten en naar vakanties, mee
dankzij vrijwilligers. Els toonde de goed uitgeruste kinesitherapieafdeling, de
fitnesszaal, de medische dienst, het ergotherapielokaal (met onder meer
spraaktechnologie). Enthousiast sprak ze over het WIEB-spel (‘wie ik eigenlijk
ben’) en over de vorming van cliënten, bijvoorbeeld op gebied van relaties en
seksualiteit, omgaan met rouwen, zelfredzaamheid.

Van harte dank aan de sprekers voor hun boeiende rondleiding en

deskundige uitleg, aan Klina voor het gastvrij onthaal, aan Meander voor
koffie en taart, aan Sterrenhuis voor de goede ontvangst. Vanwege Marcel
tevens hartelijk dank aan de wegkapiteins om een vlotte en veilige tocht te
garanderen en aan alle fietsers, vooral aan de trouwe deelnemers, voor hun
interesse en sportiviteit!

Bedankt, Marcel, voor het organiseren van deze jaarlijkse fietstocht die de
deelnemers telkens bekoort! Het oordeelkundig uitgestippelde traject, de
boeiende en verrassende bezoeken aan sociale organisaties en de pauze met
koffie en gebak vielen elk jaar ten zeerste in de smaak bij de deelnemers, tien
jaar na elkaar. Je mag fier zijn over het geleverde werk! Vanaf volgend jaar zal
Yves Beunen de organisatie in goede banen leiden.

Rotonde vzw
Augustijnslei 782930 Brasschaat
03 650 26 00
info@rotonde.eu
www.rotonde.eu

Rotonde zamelt in

U kunt Rotonde helpen door het bezorgen van
frituurvet en lege printertoners: Sterrenhuis;
doorzichtige PET-flessen en oud papier/karton: Kwartier Noord;
alle metaal (elektriciteitsdraden, ijzer, koper, …), kroonkurken e.d.: De Vluchtheuvel;
kledij en WC-papierrolletjes: alle sites.

Adressen:
Sterrenhuis, Augustijnslei 78, Brasschaat
Kwartier Noord, Licht Vliegwezenlaan 11, Brasschaat
De Vluchtheuvel, Laageind 32, Stabroek
Meander, Holleweg 43, Kapellen

Van harte dank!

Bijgevolg heb ik in het verleden op basis
van een goed onderbouwd dossier
vanuit beweging.net bij de toenmalige
bevoegde ministers aangedrongen op
een opheffing van het tracé van het
antitankkanaal. Er werd ook gevraagd
aan het provinciebestuur om een
coördinerende rol op te nemen voor de
aanleg van een fietspad/wandelweg en
een paardenroute.

Het beheer is vervolgens overgedragen
van NV Scheepvaart aan de Vlaamse
Milieumaatschappij. VMM is dan gestart
met slibruimingswerken, waarbij
natuurliefhebbers toch wat vragen
stelden over de aanpak van de werken
door de aannemer.
Bij een werkbezoek van gouverneur
Cathy Berx en bestendig afgevaardigden
Ludwig Caluwé en Rik Rötger heb ik het
dossier terug op de agenda geplaatst
en aan het provinciebestuur gevraagd,
via het Regionaal Landschap de
Voorkempen, om een coördinerende rol
te vervullen inzake de aanleg van het
fietspad en de actualisatie van de
landschapsstudie.

In mei 2018 heeft Ludwig Caluwé
opnieuw een fietstocht in de regio
georganiseerd en bij die gelegenheid

hebben we het dossier van de
antitankgracht terug onder de aandacht
gebracht. Ondertussen hebben er
enkele vergaderingen plaatsgehad
tussen Brasschaat en de omliggende
gemeenten en VMM met het Regionaal
Landschap de Voorkempen.”

Gunstige evolutie
Zo komt er een overeenkomst over het
onderhoud van recreatieve paden
waarbij ook de Vlaamse
Milieumaatschappij en de provincie
Antwerpen een rol zullen spelen.
Daarnaast wordt het
Landschapsbeheersplan geactualiseerd.
Hierbij wordt rekening gehouden met
de bemerkingen van lokale besturen en
burgers. Vanwege de grootschaligheid
van de werken die zullen plaatsvinden,
werd eveneens een terreinevaluatie
gepland om een zo beperkt mogelijke
impact voor de aanwezige fauna en
flora te verzekeren. Het dossier bekijkt
ook of het beheer van de paden van de
antitankgracht intergemeentelijk kan
worden aangepakt.

"Dossier terug onder de
aandacht gebracht"
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beweging.net gaat voor een
duurzaam en sociaal beleid
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen wil bewegingspunt
Brasschaat zes speerpunten aanreiken voor een volgend
gemeentebestuur:

Aandacht voor de zwakke weggebruiker

Voet- en fietspaden beter en sneller herstellen, belijning beter onderhouden.
Het fietspad op de Bredabaan tussen Guyotdreef en Durentijdlei verdient verbreding.
Voor onze mindervaliden behouden we een efficiënte Minder Mobielen Centrale en dringen we aan op
gratis parking aan Klina en een betere plaatsing van de bareel aan Perron Noord.
Dubbelgelede elektrische bussen doorheen ons centrum zijn de toekomst.

Delen is het nieuwe hebben

Het gemeentelijk deelwagenpark verdient uitbreiding.
Particulier autodelen wordt een evidentie.
We moeten pionieren met fietsdelen.
Niet alleen vervoersmodi worden gedeeld. We faciliteren deelplatforms bij wijkwerkingen.

Wonen zonder zorgen

We maken het jonge gezinnen mogelijk oude grote eengezinswoningen om te vormen tot
meergezinswoningen.
Senioren wonen langer thuis omringd door kwalitatieve thuiszorg.
In onze woonzorgcentra staan betaalbaarheid en kwaliteit voorop.
Stagiairs in Klina vinden huisvesting in de omgeving.
Rusthuisbewoners kunnen hun huis ter beschikking stellen in ruil voor ontheffing van de
leegstandbelasting.

Cultuur in Brasschaat

We geven podium aan lokaal talent en goesting tot initiatief.
Vrijwilligers bepalen mee de cultuurprogrammatie.
Verenigingslokalen, scholen en sportinfrastructuur worden maximaal onderling gedeeld.
Aanvraag tot gebruik van gemeentelijke feestmaterialen wordt klantvriendelijker.

Armoede zonder schuld

Sterke inzet op schuldpreventie door bestendiging van het Inleefhuis, KABAS en de Sociale Kruidenier.
Installatie van MyTrustO in de gemeente en haar ondernemingen.

Dé co-workingplace to be

Minder hinder naar Antwerpen door lokale hubs van havenbedrijven en goed uitgeruste
co-workingplaces verlost de Brasschatenaar van verplaatsingsstress.

Het Kapittel | september 2018
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Dirk de Kort, 53 jaar
Gehuwd met Ann, drie kinderen
Actief als schepen in Brasschaat, Vlaams Parlementslid, voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij
De Ideale Woning, voorzitter van zorgorganisatie Rotonde vzw, …
Brasschaat is een warme, groene en levendige gemeente. Daar zijn we trots op én dat willen we
verder koesteren!
Met onze ploeg hebben we heel wat kunnen realiseren de voorbije jaren:
- Het duurzame bedrijventerrein van de Campus Coppens, waar we heel wat jobs gecreëerd hebben.
- De ontwikkeling van de site van Kwartier Noord bij het Klein Schietveld: hier hebben we niet alleen
een prachtig natuurgebied opengesteld voor onze inwoners, maar ook een gezellige bistro, sociale
economie-projecten én activiteiten voor mensen met een beperking samengebracht.
- In Brasschaat zijn we voorloper op vlak van duurzaamheid, zoals met onze elektrische deelauto’s,
onze aanpak van wateroverlast, ...

WIJ GAAN ERVOOR!

Dirk de Kort

Shana Claessens, 27 jaar
Samen met Thomas
Studies: Europese & vergelijkende politiek en Communicatiemanagement
Actief als parlementair medewerkster van Jef Van den Bergh, lid van de Raad van Bestuur van
kinderopvang Tinkelbel, Jong CD&V-lid
Waarom politiek? Omdat de politiek wel wat meer jonge dynamische vrouwen kan gebruiken. Als kind
uit een familie met 4 dochters was ik altijd al geïnteresseerd in vrouwenrechten en de gelijkheid tussen
man en vrouw. Waarom zijn er zo weinig vrouwen in de politiek? Tijdens mijn studies werd mijn
politieke interesse nog meer gewekt. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om onze samenleving nog
wat mooier te maken.
Ik ga 100% voor een verkeersveilig Brasschaat waar je met een gerust hart je zoon of dochter met de
fiets naar school kan laten gaan. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor meer betaalbare woningen. Als
jongere is het niet gemakkelijk om een woning te vinden in onze mooie gemeente. Ook in het
cultuuraanbod mag er meer aandacht zijn voor jongeren. Kortom, een Brasschaat waar zowel jong als
oud zich thuis voelt!

Bart Brughmans

Bart Brughmans, 52 jaar
Gehuwd met Hilde, 2 zonen-studenten
Schepen van financiën, senioren en welzijn; voorzitter OCMW; voorzitter kinderopvang Tinkelbel
Onze gemeente heeft alle troeven in huis: wonen in een bosrijke omgeving, winkelen op woon- en
wandelafstand, ruim aanbod aan scholen en kinderopvang, een aangename buurtomgeving waar je je
thuis kan voelen.
De gemeente moet er zijn op het moment dat de mensen haar nodig hebben, van bij de geboorte
totdat men hulpbehoevend is. Niet om alles te willen regelen, maar om mensen te ondersteunen. Er
zijn al heel wat initiatieven in Brasschaat. Het komt erop aan de juiste informatie bij de mensen te
brengen; dus, communicatie en informatie zijn enorm belangrijk om mensen wegwijs te maken in de
dienstverlening.
De dienstverlening naar de mensen brengen: beperken van administratie, het automatisch toekennen
van bepaalde ‘rechten’ i.p.v. ze te moeten aanvragen via administratieve rompslomp. Actief nagaan wie
hulp nodig heeft, welke talenten er in de buurt aanwezig zijn, zodat iedereen de handen uit de
mouwen kan steken. Een buurtgerichte werking met de vinger-aan-de-pols.

Verwezenlijkingen in Brasschaat:
Drie goed werkende dienstencentra.
Een nieuwe mantelzorgpremie waardoor men vanaf 21 jaar een beroep erop kan doen.
Blijvende meerwaarde van de Minder Mobielen Centrale.
Het Inleefhuis waarbij jongvolwassenen interactief leren op eigen benen te staan.
De Sociale Kruidenier en ons kansarmoedeproject KABAS.
De vele goede contacten binnen het sociale werkveld (zorg- en hulpverlening).
Financieel: Onze gemeentefinanciën die gezond zijn, waardoor wij in Vlaanderen tot de beste leerlingen van de klas behoren: met lage belastingvoet en investeringen voor
ongeveer 40 miljoen euro gedurende de voorbije jaren.
Algemeen: De prachtige parken en het vele groen in het straatbeeld.

LIJSTTREKKER
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Maandag 18 juni organiseerde bewegingspunt Brasschaat een actie op de wekelijkse markt onder het motto
“Kijk op je gemeente”. Bezoekers konden er kennismaken met de speerpunten van het programma en met de
kandidaten. Op foto 1: Carina Verster-Rotthier, voorzitter beweging.net Brasschaat, en Dirk de Kort, lijsttrekker
CD&V; op foto 2: Bart Brughmans en Yves Beunen.

Kandidaten Dietger, Bart, Yves, Shana en Carina
pleiten voor het verplaatsen van de bareel aan
Perron Noord om de toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers en mindervaliden te
vereenvoudigen.

Carina Verster-Rotthier, 57 jaar
Gehuwd, 4 kinderen
Onthaalouder van beroep
Sprookjesvertelster in De Mik
Verantwoordelijke voor de Verbroedering tussen
Brasschaat en Bad Neuenahr-Ahrweiler
OCMW-raadslid,mMedevoorzitter van beweging.net
Brasschaat
Hobby: lezen

Als raadslid vind ik het vooral belangrijk dat de mensen in
ons Woonzorgcentrum Brasschaat goed verzorgd worden,
dat KABAS voldoende middelen krijgt om te werken en dat
onze Sociale Kruidenier goed functioneert.
Armoede moeten we uit de wereld helpen, alle mensen en
kinderen van eender welke kleur tellen mee. Ik heb een
hart voor kinderen, ben begaan met het sociale en zorg
ervoor dat de Verbroedering goed werkt.

Carina Verster-Rotthier

Yves Beunen, 59 jaar
Gehuwd met Leentje Lauwers
Twee kinderen, Stéphanie en Jorik
Ik ben geboren en getogen in Werl, Duitsland, waar ik 20
jaar gewoond heb en onze pa fungeerde als
beroepsmilitair. Dankzij mijn echtgenote woon ik nu in
Brasschaat.
Ik werk reeds 40 jaar bij CNH (ex Ford Tractor), eerst in de
kwaliteitsafdeling en nu als hoofdafgevaardigde van het
ACV.
Respect, samenwerking, je verantwoordelijkheid nemen,
het sociale engagement kreeg ik vanaf mijn jeugd mee.
Ik wil me blijven focussen op de mens en zeker voor zorg,
om op vele vlakken te willen bijdragen en het kleine

verschil te maken, om kwetsbaarheid te erkennen en te
relativeren, om ieders bijdrage te respecteren, iedereen
telt mee. Ik probeer dagelijks het positieve boven te halen,
zeker vanaf het moment dat ik een broer verloor in een
verkeersongeval. Ik ben nu ook actief in verschillende
besturen van het ACV, Provinciaal en VRC-raad, lokaal bij
beweging.net en sinds kort in de verkeerscel van
Brasschaat. Wij zijn ook actief bij AFS als gastgezin en
hebben nu een student uit Mexico. Zo kunnen we even
mee dwalen in de verscheidenheid van culturen en een
geweldige ervaring opdoen.
Mobiliteit zal de volgende jaren de uitdaging worden voor
ons allemaal, we moeten dit optimaal uitbouwen en
iedereen een kans geven.

Yves Beunen

Dietger Ongenaert, 30 jaar
Gehuwd met Marjolein, 3 kinderen (3, 5 en 6 jaar).
Actief als: elektricien bij De Lijn, vrijwilliger bij Gezinsbond, recreatief duiker.
Mij vind je in heel Brasschaat op de fiets. Beter onderhoud van fietspaden en voldoende veilige infrastructuur staan
hoog op mijn verlanglijstje.

Jevgenia Kovalova
Als jonge Wit-Russische moeder kwam ik met mijn gezin in Brasschaat wonen. Met mijn vereniging LOGOS werk ik in de
gebouwen van het GIB volop aan verbindingen tussen verschillende gemeenschappen in Brasschaat. We hebben elkaar
zoveel te bieden …

Jevgenia Kovalova

Sven Simons

Dietger Ongenaert

14

12

15

20

26

Sven Simons, 47 jaar
Gehuwd met Kristien De Ridder, papa van Lennert (19) en Charlotte (17)
Actief bij vzw Stille Meeuw, oud-scouts en oud-gidsen Brasschaat.
Tewerkgesteld als Terminal Manager bij DP World Antwerp East en Trilogiport. OCMW-raadslid Brasschaat.
Brasschaat is tof omdat er heel veel voorzieningen zijn voor mensen die het wat minder makkelijk hebben in het leven.
Verder is het een heel groene en sociale gemeente.
Ik ben sociaal geëngageerd en actief in het middenveld. Ik ben er trots op dat ik reeds 12 jaar OCMW-raadslid mag zijn.
Het probleem is dat je daar niet veel over kan en mag communiceren. Maar wij hebben toch mee het Inleefhuis en de
Sociale Kruidenier opgericht!
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Agenda
Er valt altijd iets te beleven in Brasschaat

Maandag 17 tot en met vrijdag 21 september
Gezondheidswandeling
Vertrek om 8.30 uur aan ingang De Inslag
OKRA Driehoek: A. Vermeiren – 03 651 75 05

Dinsdagen 18 september, 16 oktober en
20 november
Cursus bloemschikken
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: J. Stessels – 03 651 47 28

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

Woensdagen 19 september, 17 oktober en
21 november
Bloemschikken
Om 19 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: V. Free – 0488 57 07 07

Dinsdagen 25 september, 9 en 23 oktober,
6 en 20 november
Bezige bijtjes
Van 8.30 tot 12 uur in het VTL-lokaal
Femma Centrum: F. Bresseleers – 03 651 58 82

Donderdag 27 september
Dagwandeling: Ravenhof Stabroek
Vertrek: parking kasteel om 9.30 uur
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17

Donderdagen 27 september, 25 oktober en
29 november
Cursus breicafé
Van 19.30 tot 22 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: Chr. Claes – 0496 69 38 39

Maandag 1 tot en met vrijdag 5 oktober
Reis naar Kent
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Dinsdag 2 oktober
Bezoek met gids aan Den Toren

Afspraak om 13.15 uur aan controletoren Licht
Vliegwezenlaan
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Woensdagen 3 oktober en 7 november
Wandeling “Fit blijven”
Vertrek om 13.30 uur aan Drieheem
OKRA Driehoek: A. Van Puyenbroeck – 03 651 98 88

Zondagen 7 oktober en 2 december
Op stap met Annelies
Vertrek: kasteel van Brasschaat om 9.30 uur
Femma Centrum: A. Rabaey – 03 297 85 50

Dinsdag 9 oktober
Dagfietstocht naar Loenhout
Vertrek om 10 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Dinsdagen 9 oktober en 6 november
Rummikub
Om 13.30 uur in Drieheem
OKRA Driehoek: L. De Graef – 03 651 66 21

Donderdagen 11 oktober, 22 november en
6 december
Cursus naaisalon
Van 19.30 tot 22.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Dinsdagen 16 oktober en 20 november
’t Ateljee: creanamiddag
Om 13 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31

Dinsdag 16 oktober
Bingo en pompoensoep
Om 13.30 uur in Ons Middelheem
OKRA Centrum: A. Verschuuren – 03 651 91 53

Dinsdag 23 oktober
Uitstap naar Antwerpen
Om 10.30 uur: bezoek met gids aan de Wonderkamer
van Axel Vervoordt

Om 13.30 uur: bezoek met audiogids aan het
diamantmuseum DIVA
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Vrijdag 26 oktober
Daguitstap naar Brussel
Bezoek aan de tentoonstelling ‘Horta & Wolfers’ in het
Jubelparkmuseum
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Zondag 4 november
Wandelen in Kalmthout
Vertrek: Ons Middelheem om 9 uur (carpooling)
Femma Centrum: A. Rabaey – 03 297 85 50

Zaterdag 10 en zondag 11 november
Hobbytentoonstelling
in Ons Middelheem
Femma Centrum: M. Boucquey – 03 651 48 93

Dinsdagen 13 november en 4 december
Fietstocht (13/11: Schilde; 4/12: Sint-Job)
Vertrek om 12.30 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Donderdag 15 november
Cursus preventie brand en CO-intoxicatie
Om 20 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: M. Boucquey – 0479 37 04 91

Donderdag 22 november
Geleid bezoek aan DIVA, nieuw diamantmuseum in
Antwerpen
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Zaterdag 1 december
Daguitstap naar Antwerpen
Bezoek aan Rubenshuis en wandeling “Barok beroert”
Vertrek om 8.45 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Zaterdag 15 december 2018
Kerst op den Driehoek, een kerstfeest voor iedereen
Sint- Jozefkerk, Rerum Novarumlei

13.30 uur: ‘Kerst in het zand’, boeiend Bijbels kerstverhaal voor
kinderen, door zandkunstenaar Immanuel Boie
inkom: 4 euro.

20 uur: ‘Kerst met een korreltje zand’, het Bijbelse kerstverhaal
door zandkunstenaar Immanuel Boie, begeleid door verteller en
muzikanten; inkom: 8 euro.

Van 14 tot 20 uur: kerststallententoonstelling;
inkom: 2,50 euro.

Mundio vzw trommelt i.s.m. de
provincie Antwerpen en de
gemeente Brasschaat weer alle
leerlingen uit de eerste graad
secundair onderwijs uit de regio
Brasschaat–Noorderkempen op
voor een groots educatief project:
de Wereldmeerdaagse, die loopt
van 4 tot en met 19 februari 2019 in
de Ruiterhal in Brasschaat.

Daar worden leerlingen en
leerkrachten een halve dag
ondergedompeld in een mondiaal
bad: een professioneel uitgewerkt
programma met zowel een
‘wereldfilm’, als een interactieve
‘wereldmarkt’ met tientallen doe-
stands waar vrijwilligers de leerlingen
begeleiden bij korte opdrachten.
Zo’n speels, spannend, actief en
vooral beklijvend evenement
organiseren is een hele klus. Daarom
zoeken we gemotiveerde vrijwilligers
die mee stands kunnen animeren.

Heb je wat tijd vrij tijdens de
schooluren en ga je graag met
jongeren om? Heb je een hart voor
de wereld en zin om te komen
helpen? Je kiest zelf hoeveel tijd je
eraan wilt besteden. Wij voorzien alle
materiaal en je krijgt vooraf een
uitgewerkt scenario. In ruil voor je
vrijwillige hulp ontvangt de

organisator van de
Wereldmeerdaagse of een
organisatie die jij kiest en door ons is
goedgekeurd, 7,50 euro per halve
dag dat je komt helpen. Een fijne
manier om een extraatje te
verdienen voor jouw organisatie of
een ander goed doel!

Wil je meer weten over de
Wereldmeerdaagse of je meteen
inschrijven als vrijwilliger? Neem dan
contact op met Nadine Acke –
nadine.acke@skynet.be
0470 22 80 15 of ga naar
www.mundio.be.
Beweging.net Brasschaat engageert
zich, zoals bij voorgaande edities,
voor het bemannen van de standen
‘Sociale Bescherming – Waardig Werk’
en ‘Schone Kleren-campagne’ beveelt
dit schitterende project ten zeerste
aan.

Gezocht
Vrijwilligers om jongeren een mondiaal bad
te geven tijdens de Wereldmeerdaagse



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
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Een bloemeke voor

Marcel Schenk
Ruim 35 jaar heeft Marcel Schenk zich vrijwillig en heel intensief ingezet voor ACV en ACW.
Door gezondheidsproblemen van zichzelf en van echtgenote Bertha stopt hij er nu mee, want
hij vindt het hoog tijd om meer tijd vrij te maken voor hun eigen leven.

In de tweede helft van de jaren ‘80 heeft Marcel als vrachtwagenchauffeur voor enkele KMO-s gewerkt. Daar moest hij vechten
voor zichzelf, waardoor de vakbond meer en meer in beeld kwam. Op de regiovergaderingen van hout en bouw werden de
eerste contacten gelegd, en al vlug werd hij opgenomen in diverse besturen.
Begin 2000 werd Marcel voorzitter bij bouw en industrie Antwerpen, een functie die hij meer dan 10 jaar heeft uitgeoefend. Ook
op nationaal vlak was hij toen actief. Vier op de vijf weekavonden en zaterdag was hij almaar in de bres voor de vakbond, en op
het hoogtepunt maakte hij deel uit van maar liefst 21 organisaties en besturen. Ook bij hem thuis konden leden terecht, want hij
beschikte er over alle documenten en formulieren.

Steeds in de bres voor de zwakkeren
Marcels opzet was en is nog steeds het op te nemen voor de zwakkeren, want hij kan absoluut geen onrecht verdragen! Daarom
is hij fier op een aantal mooie realisaties die hij samen met zijn secretaris heeft kunnen verwezenlijken. Door hun toedoen werd
na een dodelijk ongeval van een bouwarbeider uit Wuustwezel een fonds opgericht dat de nabestaanden financieel en
psychologisch ondersteunt. Toen bleek dat Nederlanders in Belgische loondienst weinig stakingsgeld kregen, werd een enquête
georganiseerd, waaruit bleek dat het bedrag flink onder het gemiddelde van de buurlanden lag, waarna de stakingsvergoeding
aanzienlijk verhoogd werd.

Promotor voor ACV
Marcel is er eveneens trots op dat hij in een groot
bedrijf waar hij lang gewerkt heeft, een uitstekende
promotor voor het ACV is geweest. Hij heeft kunnen
bereiken dat in die firma meer dan 100 mensen lid
zijn geworden en dat 20 jaar lang geen 10 procent
van het personeel bij een andere vakbond was
aangesloten, bijna ongeloofwaardig, vermits in de
bouw iedereen gesyndikeerd moet zijn voor de
getrouwheid- en weerverletzegels.

Traject van de buurtbus uitgetekend
Automatisch is Marcel zo verzeild geraakt in het ACW,
op lokaal en op provinciaal niveau. Zijn grootste
verwezenlijking daar is dat hij het traject van de
buurtbus heeft uitgetekend, dat nu nog steeds
onveranderd is. De allereerste buurtbus is uitgereden
op 1 september 1988, exact 30 jaar geleden dus, wat
bewijst dat zijn traject een meesterwerk is. Bedoeling
was vooral de wijken te ontsluiten door inwoners uit
de wijken met de buurtbus naar de Bredabaan te
brengen om daar de lijnbus te kunnen nemen. Hij
vindt het jammer dat de dienst enkel op weekdagen
functioneert, terwijl het tijdens het weekend in de
namiddag juist belangrijk is om een bezoek te kunnen
brengen aan patiënten in Klina en De Mik.

Zoals overal waar beroep gedaan wordt op
vrijwilligers, waren er in het bestuur van ACW/
beweging.net Brasschaat betere en mindere tijden.
Marcel is blij dat hij op een crisismoment met een
leegloop in het bestuur tot gevolg, een geslaagde
oproep heeft gedaan om de vereniging in Brasschaat
in het leven te houden. Voldoende bekwame, actieve
bestuursleden vinden, blijft belangrijk. Hopelijk kan
het recente ‘nieuw bloed’ de toekomst mee
garanderen.

Meer comfort nodig voor de fietsers
Marcels stokpaardje is vast en zeker de veiligheid van
de fietser. Zoals zo dikwijls, is hij heel strijdvaardig
en steekt hij een vurig pleidooi af voor de
bescherming van de zwakke weggebruikers, een
oordeelkundig fietsbeleid in Brasschaat en een beter

onderhoud van de fietspaden. Om het autoverkeer te
ontmoedigen, is het nodig dat het project Koning
Fiets intens werk maakt van meer comfort voor de
fietsers, zodat zij zich in de best mogelijke
omstandigheden kunnen verplaatsen. In de
verkeerscel wil Marcel daar ook verder voor blijven
ijveren. Ook voor de Lange Afstandsfietsroute LF 9
NAP-route van toerisme Vlaanderen blijft hij zich
inzetten; reeds 30 jaar houdt hij zich bezig met de
opvolging, melding van problemen en klein
onderhoud van het traject tussen Meersel-Dreef en
Zoersel.

Marcel heeft veel voldoening gehaald uit de
realisaties die ten goede komen aan de kleine man
en hoopt dat kleinschalige organisaties zullen blijven
bestaan. Zo denkt hij met veel plezier terug aan de
tien edities van de sociale fietstocht. Hij wenst
uitdrukkelijk de deelnemers aan die fietstochten te
bedanken evenals iedereen waarmee hij gedurende al
die jaren heeft samengewerkt.

Bedankt en proficiat, Marcel, voor je onverdroten
inzet, voor je bewonderenswaardige wilskracht en
voor je stimulerend enthousiasme! Je verdient een
heel bijzonder bloemeke, dat zeker ook bestemd is
voor Bertha die je altijd voor 200 procent gesteund
heeft.

"Mijn stokpaardje is de
veiligheid van de fietser"

"Het traject van
de buurtbus is
een
meesterwerk
van Marcel"

Tien jaar sociale fietstochten
Een overzicht van 10 jaar sociale fietstochten met
vermelding van jaar, aantal deelnemers en bezochte
sites:

1. 2009: 40 - Antverpia en Sterrenhuis
2. 2010: 40 - Dienstencentrum Maria-ter-Heide

en Kinderboerderij
3. 2011: 50 - Sterhoeve
4. 2012: 50 - Aralea en sociale werkplaats

Ploegsebaan
5. 2013: 31 - Sociale kruidenier en vzw NOA

(Perron Noord)
6. 2014: 30 - Molenveld en Antverpia
7. 2015: 50 - Casa Ametza en vernieuwd

Mikerf
8. 2016: 45 - Votubra en Open Natuurhuis De

Inslag
9. 2017: 43 - De Kringwinkel en Recyclagepark
10. 2018: 55 - nieuwe vleugel Klina en

Sterrenhuis met Open Gezondheidshuis
Rotonde


