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De voorbije zomer heeft het opnieuw
aangetoond: wie zomer zegt, zegt vakantie en
zon, maar steeds vaker ook droogte en
watertekort. Met code ‘oranje’ en dit jaar zelfs
‘rood’ tot gevolg. Hoe kan je zelf slim omspringen
met water? Waterschaarste oplossen is immers
een zaak van iedereen.

en verder
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Water, het nieuwe goud?

Watertekort en wateroverlast
Uit een recent internationaal
onderzoek naar waterschaarste blijkt
dat België alarmerend slecht scoort
met een zorgwekkende 22ste plaats op
164 onderzochte landen.
Klimaatverandering, verspilling en
vervuiling bedreigen ons drinkwater,
aldus het rapport van het World
Resources Institute. Door de
klimaatverandering gedraagt het weer
zich extremer: soms is er een periode
van zeer veel neerslag en
wateroverlast, dan weer is het
uitzonderlijk lang heet en droog.
Daardoor geraken de
grondwatervoorraden onvoldoende
aangevuld. De toename van verharde
oppervlakte en het verdwijnen van
zones waar water lang genoeg de tijd
heeft om te infiltreren, versterken het
tekort. Intense buien met zeer veel
neerslag op korte tijd vullen het
grondwater onvoldoende aan, omdat
het water de kans niet krijgt om in de
bodem te sijpelen, met wateroverlast
tot gevolg.

Gevolgen tot op ons bord
De grote droogte van de voorbije jaren
heeft gevolgen voor veel sectoren. Dit
kunnen we voelen tot op onze
eettafel. Door de droogte stond er zo
weinig water in onze waterlopen dat
een verbod werd uitgevaardigd om
water op te pompen voor het
beregenen van gewassen op de
velden. Door het uitblijven van
neerslag krijgen bepaalde teelten te
weinig water, doen ze het minder
goed en daalt de opbrengst, zoals bij
de aardappel. Dit is een van de
oorzaken waarom ons pakje friet wat
duurder is geworden. Op bepaalde
plekken waren de waterlopen zelfs
gewoon leeg, wat ook nefast is voor
het biologisch leven in en rond het
water.

Wat kunnen we zelf doen?
We moeten anders omgaan met
waterverbruik: hoe en waar kan ik
minder water verbruiken? Is het wel
nodig om zo lang te douchen? Kan ik

gebruik maken van regenwater en een
hemelwaterput installeren?
Regenwater is gratis en perfect
bruikbaar om het toilet door te
spoelen, voor de wasmachine of in de
moestuin. De aanleg van de tuin is ook
van groot belang. Waarom moet je
gemillimeterd kort gras hebben? Bij
droogte verkleurt het zeer snel. Meer
variatie is ook nuttig: zaai en plant
streekeigen bloemen, planten, struiken
en bomen, die zijn aangepast aan ons
klimaat. Door de schaduwvorming
zorgen ze er voor dat de bodem niet
uitdroogt en bovendien is het nog
eens goed voor insecten en vogels.

Besparen kan door je waterverbruik
te beperken
In tijden van Vlaamse en federale
besparingen letten steeds meer
Vlaamse huishoudens op hun
energiegebruik om zo de factuur te
verminderen. Naast elektriciteit is ook
de waterfactuur een belangrijke kost
voor veel Vlamingen. Ook op
waterverbruik kunnen we nochtans
besparen.
In Vlaanderen verbruiken we allemaal
samen – gezinnen, landbouw en
industrie – ruim 786 miljard liter water
per jaar of 2 miljard per dag, waarvan
bijna 50% leidingwater. Jaarlijks is dat
gelijk aan een olympisch zwembad van
628 kilometer diepte. De natuur geeft
duidelijk signalen dat het zo niet
verder kan, dus zullen we duurzaam
moeten omgaan met water. Dit kan
door minder te verbruiken, water van
hoge kwaliteit te gebruiken voor
toepassingen die dat echt nodig
hebben en het water minder te
vervuilen, aldus de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM). De
gemiddelde Vlaming verbruikt
ongeveer 110 liter water per dag,
waarvan het grootste deel
leidingwater. Zo gebruikt een persoon
gemiddeld 44 liter per dag om zich te
wassen, 30 liter voor het toilet, 17 liter
voor de was, 8 liter voor de afwas en 3
liter om te drinken en te koken. Deze
cijfers gaan over het gebruikte
leidingwater. In sommige huishoudens

wordt er echter ook al put- of
hemelwater gebruikt. Leidingwater is
kwalitatief zeer hoogstaand en
uitermate geschikt als dorstlesser, om
voedsel te bereiden, voor je
persoonlijke hygiëne en de afwas. Voor
andere zaken zoals toilet, was,
schoonmaak, tuin, kan hemelwater
een goed alternatief zijn. Zo bespaar je
al een groot stuk op je waterfactuur.

Sociale tegemoetkomingen
De watermaatschappijen zijn door de
Vlaamse overheid verplicht om sociaal
kwetsbare groepen vrij te stellen van
de bovengemeentelijke bijdrage. De
meeste watermaatschappijen,
waaronder PIDPA, kennen voor deze
doelgroep ook vrijstellingen toe voor
de gemeentelijke bijdrage. Bij een
vrijstelling van beide bijdragen, moeten
deze huishoudens alleen de prijs van
hun drinkwater betalen.
Voor de groepen die niet in
aanmerking komen voor sociale
correcties, zijn er ook manieren om
hun waterfactuur terug te dringen. Na
een nulmeting kan je verder opvolgen
hoe je factuur evolueert. Om je factuur
te verminderen, kan je hemelwater
opvangen en gebruiken, erop letten
dat je water niet onnodig lang laat
lopen bij het wassen of
tandenpoetsen, en je kan beter
douchen dan in bad gaan. Je kan ook
gebruik maken van een slimme
toiletspoeling, ééngreeps mengkranen,
een goede spaardouchekop, evenals
waterzuinige vaatwassers en
wasmachines. Belangrijk is verder dat
je lekkende kranen en stortbakken zo
snel mogelijk herstelt.
Je kan ook vrijblijvend bij
watermaatschappijen zoals PIDPA een
waterscan laten doen als je wilt
besparen op je factuur of als je denkt
dat je een lek hebt. Zo vermijd je
onnodig waterverbruik. En dat is zowel
goed voor het milieu als voor je eigen
portefeuille.

Meer weten?
www.vmm.be/waterloket

"België scoort
alarmerend
slecht"
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Park De Mik en
domein Mikhof

Heropening Perron Noord
en doorstart sociale brasserie

Samen met enkele andere verenigingen kocht Rotonde in 2014 de site

Kwartier Noord aan met de bedoeling sociale tewerkstelling en

dagbesteding voor personen met een beperking te realiseren. De

voormalige militaire gebouwen van het Licht Vliegwezen werden

omgevormd naar een plaats waar jong en oud elkaar graag ontmoeten.

De uitbouw werd verwezenlijkt met respect voor de
mooie natuur van het Klein Schietveld. Dit gebeurde
in samenwerking met de gemeenten Brasschaat en
Kapellen, en met stichting Kempens Landschap voor
de spoorfietsen. Vzw Toerisme Brasschaat en het
Agentschap voor Natuur en Bos zorgden voor
herinrichting van de verkeerstoren met een
educatieve tentoonstelling en voor wandelpaden in de
omgeving.

Rotonde vzw en Wotepa vzw bouwden café Perron
Noord uit, een sociaal project in de horeca. Met de
hulp van veel vrijwilligers en medewerkers uit de
doelgroep groeide het uit tot een druk bezochte plek.
De vele evenementen, zoals Winter op Wielen,
boekenmarkt en kunstmarkten, zorgden ervoor dat
Perron Noord heel het jaar door vele bezoekers uit

Brasschaat en omstreken mocht ontvangen. Ook de
spoorfietsen kenden zeer veel succes.

“Na een tijd stelden we vast dat het uitbaten van een
café vanuit een zorgvoorziening problemen met zich
meebracht. Hieruit hebben we geleerd dat grondige
kennis van horeca onontbeerlijk is om het project
succesvol te maken. Daarom zijn we in 2018 op zoek
gegaan naar een partner met deze kennis”, aldus Dirk
de Kort, voorzitter van Rotonde. Die partner heeft
men gevonden in het team bestaande uit Gertjan Van
Looveren, Tijs Baum, Michael Schnurrer en Vincent
Van der Veken. Zij nemen nu een doorstart, maar
mensen met een beperking blijven hier een plaats
krijgen. “De kennis van horeca wordt gekoppeld aan
de kennis van zorg. Er wordt een brug gebouwd
tussen profit en social profit, dit noemt men met een

nieuw jargon ‘total profit’”, verklaart Eric Avonts,
algemeen directeur van Rotonde.

Rotonde blijft met het dagcentrum actief op de site
en legt een brug naar inclusieve samenleving. Het
sociaal engagement tussen beide partijen is
vastgelegd met een sociale clausule in de
concessieovereenkomst. Wij hopen dat deze site
verder mag uitgroeien tot een gezellige plek voor
iedereen met respect voor de natuur en het historisch
verleden. De nieuwe privé-uitbaters hebben alvast
gezorgd voor een meerwaarde door investeringen in
de speeltuin en de herinrichting van de
benedenruimte. Wij wensen het nieuwe team veel
succes!

"Kennis van horeca
gekoppeld aan
kennis van zorg"

Een van de mooiste parken van

Brasschaat is park De Mik in Maria-ter-

Heide, een park met een rijk verleden.

Naast het domein van de gemeente

Brasschaat ligt het domein Mikhof. Het

nieuwe schepencollege laat een

historische kans liggen om dit domein

aan te kopen.

In 1785 liet de toenmalige eigenaar van domein Mikhof, Henri-Joseph Stier,
een buitenverblijf bouwen en een park aanleggen op zijn domein 'De Mik'.
Enkele jaren later brak de Franse Revolutie uit en besloot hij te emigreren naar
Amerika, maar in 1803 keerde hij terug naar België. In Amerika kwam hij op
het idee om zeldzame bomen in te voeren. Duizenden bomen, zoals de
Amerikaanse eik, werden ingevoerd en aangeplant in het park. In 1830 werd
een volgende reeks werken uitgevoerd. Er kwam een torenpoort met
ophaalbrug. De poort is een kopie van een poort in de Franse stad Bourges. In
1949 kwam het domein in het bezit van de gemeente Brasschaat; sindsdien is
het een gemeentelijk park.

De meeste Brasschatenaren kennen de kinderboerderij en de vijver van park
De Mik. Veel minder bekend is het nabijgelegen domein Mikhof. Tijdens de
laatste fietstocht van Beweging.net werd er halt gehouden in dit privaat
bosgebied. Het domein Mikhof, aangelegd in 1785, is ruim 47 ha groot. Er
staan drie gebouwen op het domein: een hovenierswoning, een jachthuis en
een villa.

“Twee jaar geleden besloten de toenmalige eigenaars om het domein Mikhof
openbaar te verkopen. Als toenmalig schepen van groen zag ik meteen de
unieke opportuniteit om dit groendomein met de gemeente en andere
overheden aan te kopen”, zegt Dirk de Kort. “Sinds 1 januari van dit jaar zitten

er echter andere mensen in het schepencollege. Zij hebben simpelweg beslist
om de aankoop af te blazen.”

Bart Brughmans vult aan: “Wij betreuren dat het bestuur het krediet van
400.000 euro schrapt dat voorzien was voor de uitbreiding van park De Mik
samen met Agentschap Natuur en Bos dat hiervoor ook kredieten had
voorzien. Dit is een historische blunder van formaat om een bestaand
parkgebied niet uit te breiden en in één hand te krijgen. Het zou opengesteld
kunnen worden voor onze bevolking, en het beheer zou mee verzorgd kunnen
worden door Aralea en de kinderboerderij. Deze aankoop zou al een concrete
stap kunnen zijn voor een doordacht groenbeleid naar de toekomst. Als in het
verleden op eenzelfde manier zou geredeneerd zijn, hadden we vandaag nooit
een prachtig gemeentepark in het centrum gehad”.

"Het was een
historische kans om
dit domein aan te
kopen"

2 Het Kapittel | september 2019



3

AGENDA
Er valt altijd iets te beleven in Brasschaat

Maandag 30 september tot zaterdag 5 oktober
Reis naar de Engelse Riviera
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Dinsdag 1 oktober
Wandeling Kattekensberg (wekelijks, tot 10/12)
Vertrek om 9 uur aan Emmalei
Femma Kaart: M. Van de Velde – 03 651 30 33

Dinsdagen 1 oktober, 5 november en 3 december
“Kleine” wandeling, ook geschikt voor rolwagens en
rollators
Vertrek om 9.45 uur aan Den Eekhoorn
OKRA Kaart: M. Goris – 0476 24 18 29

Donderdagen 3 en 17 oktober
Fietstocht van ong. 35 km
Vertrek: pleintje Van Hemelrijcklei/Bredabaan om
13.30 uur
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17

Donderdagen 3 oktober, 7 november en 5
december
Cursus breicafé
Van 19.30 tot 22 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: Chr. Claes – 0496 69 38 39

Zondagen 6 oktober en 1 december
Op stap met Annelies
Vertrek: kasteel om 9.30 uur
Femma Centrum: A. Rabaey – 0485 38 26 36

Dinsdagen 8 en 22 oktober, 5 en 19 november
Bezige bijtjes
Van 8.30 tot 12.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: F. Bresseleers – 03 651 58 82

Dinsdagen 8, 15 en 22 oktober
Tai chi (+ wekelijks van 5/11 tot 10/12)
Om 20 uur in bovenzaal Den Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Zondag 13 oktober, van 14 tot 16 uur
Bezoek aan tram- en autobusmuseum te Berchem
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Dinsdag 15 oktober
Dagfietstocht naar Rijkevorsel
Vertrek om 10 uur aan Den Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Dinsdagen 15 oktober, 19 november en 17
december
’t Ateljee: creanamiddag (19/11: kerstkrans maken)

Om 13.30 uur in Den Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31

Dinsdag 15 oktober
Bingo + gratis pompoensoep
Om 14 uur in Ons Middelheem
OKRA Centrum: A. Verschuuren – 03 651 91 53

Donderdagen 17 oktober, 21 november en 19
december
“Grote” wandeling
Bel voor bestemming en uur + plaats van vertrek
OKRA Kaart: M. Goris – 0476 24 18 29

Dinsdagen 22 oktober en 17 december
Cursus bloemschikken
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: J. Stessels – 03 651 47 28

Woensdagen 23 oktober, 27 november en 18
december
Bloemschikken
Om 19 uur in Den Eekhoorn
Femma Kaart: V. Free – 0488 57 07 07

Donderdagen 24 oktober, 28 november en 19
december
Cursus naaisalon
Van 19.30 tot 22.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Donderdagen 31 oktober en 19 december
Wandeling van 7 à 8 km in park en Peerdsbos
Vertrek: parking kasteel om 13.30 uur
OKRA Centrum: L. Beldé – 03 651 96 53

Zondag 3 november
Met Annelies op stap op verplaatsing
Vertrek: parking kasteel om 9 uur (carpooling)
Femma Centrum: A. Rabaey – 0485 38 26 36

Dinsdag 5 november
Fietsen naar Wijnegem
Vertrek om 12.30 uur aan Den Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Zondag 10 november
“Is mijn gat niet te dik?”, one-woman datingshow
Door Femma-lid Machteld Van Braekel
Opvoering exclusief voor Femma
Om 15 uur in het Fakkeltheater
Femma Centrum: M. Boucquey – 03 651 48 93

Dinsdagen 12, 19 en 26 november, maandag 9 en
dinsdag 10 december
Cursus smartphone android
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: M. Boucquey – 03 651 48 93

Woensdag 13 november
Herfstfeest
Ook vrienden zijn welkom, als kennismaking
Om 12 uur in d’ Ouwe Kerk, zaal Tijl
OKRA Kaart: M. Goris – 0476 24 18 29

Donderdag 14 november
Bezoek aan tentoonstelling “Dali en Magritte” in
Brussel
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Donderdag 14 november
Boekplooien
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Donderdag 21 november
Busuitstap naar Maastricht
Stadswandeling en bezoek aan de kerstmarkt in de
Gemeentegrot van Valkenburg
OKRA Centrum: Ch. Bogaerts – 03 651 67 73

Donderdagen 21 november en 12 december
Kerstknutselen
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Vrijdag 22 november
Bezoek aan Museum Mayer van den Bergh: “Dulle
Griet”
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 december
“Help, mijn vrouw wil op cruise”
Toneelvoorstelling in De Polygoon, met Femma-
kernleden
Femma Kaart: D. Thijs – 0497 14 50 52

Zaterdagen 7 en 21 december
Korte wandeling in park van Brasschaat, ong. 3 km
Vertrek: parking kasteel om 9.45 uur
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17

Woensdag 18 december
Bloemschikken (vooraf inschrijven!)
Om 13.15 uur in Emmaüszaal, Ons Middelheem
OKRA Centrum: A. Verschuuren – 03 651 91 53

Femma Centrum Erfgoedietstocht

In het kader van de zomerse fietstochten
volgden wij op zondag 4 augustus een
Erfgoedfietsroute van 24 kilometer doorheen
Brasschaat. Op diverse plaatsen gaf Marc Van
Roey een korte toelichting. We passeerden
langs twaalf monumenten of herinneringen
aan cultureel, militair of religieus erfgoed in
Brasschaat. Bij vier daarvan blijft enkel de
straatnaam als aandenken over: De Zwaan
(oud gemeentepark), Castel del Vinolei
(kasteel van Henri Van den Weyngaert, “zotte
Rik”), Fabriekstraat (zijdefabriek) en
Bethaniëlei (klooster Bethania). Voor twee

monumenten is een oplossing noodzakelijk
om verder verval te vermijden: het kasteel
van Mishagen en het fort. De andere zes zijn
gelukkig in behoorlijke of goede staat,
meestal na restauratie: het Godsgasthuis of
Sint-Jozefskliniek, de grot van Rustoord, Oud
Antwerpen, de site met het Gunfire Museum
en het vliegveld, de torenpoort van De Mik
en Ons Heem, thuishaven van de
heemkundige kring Breesgata. Alle
deelnemers zijn nu alleszins overtuigd van
het belang van de bescherming van ons
lokaal erfgoed.

Er is altijd wel iemand uit je
buurt op zoek naar een
chauffeur die met hen even
naar de dokter, een winkel, een
woonzorgcentrum, ... wil rijden.
Wij verzorgen het contact
tussen onze leden en een groep
vrijwilligers voor dit vervoer.
Wil jij ons daarbij helpen en ook
vrijwilliger worden bij de MMC,
tegen kostenvergoeding

(0,33 euro/km + omnium)?
We zoeken ook vrijwilligers
(rijbewijs B) om met ons
liftbusje rolstoelgebruikers te
vervoeren.

Voor meer inlichtingen:
contacteer Bart Gijsel,
coördinator MMC Brasschaat -
bart.gijsel@zorgbedrijf.be - 03
650 25 82

Minder Mobielen
Centrale Brasschaat
zoekt chauffeur-
vrijwilligers!
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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

Een bloemeke voor
Gert Paulussen

"Sociaal
engagement
sterft niet uit"

In november 2013 maakten wij kennis met Gert. Wij
waardeerden hem dadelijk voor zijn betrokkenheid,
enthousiasme en expertise. Onder zijn impuls groeiden onder
meer de Armwoedekwis en de Zorgbeurs uit tot succesvolle
activiteiten.

Na een opleiding psychologie begon Gert zijn
loopbaan in de vormingswereld als coördinator van
Acebe, voorloper van Syntra. Op jaarbasis gaven hier
zowat 350 docenten aan een 1200 cursisten een
ondernemingsopleiding in een 40-tal
beroepssectoren. Daarna kon hij zijn ‘oude roeping’
van vrijwilliger in de speelpleinwerking ombouwen
naar een professionele status. Gert werd coördinator
van de grote katholieke speelpleinorganisatie
Speelpleinen voor Groot Antwerpen (vandaag Koraal
genoemd). Tot die laatste behoorde Speelplein Horst,
waar jaarlijks 6.000 kinderen uit 40 gemeenten,
waarvan 300 à 400 uit Brasschaat, zich konden
uitleven. Gert was tevens verantwoordelijk voor het
domeinbeheer en moest het ook buiten de vakanties
laten renderen. Voor zijn kinderen was het een
onvergetelijke ervaring daar te wonen. In die periode
leerde hij Dirk de Kort kennen, die hij als schepen van
jeugd bewonderde om zijn participatieve aanpak.
Vervolgens werd Gert educatief medewerker bij KWB,
waar hij instond voor de begeleiding van een 40-tal
afdelingen en voor de cursussen via vrije begeleiding
voor het behalen van het rijbewijs. Dit leidde naar
beweging.net, waar de begeleiding van eerst zes
gaandeweg evolueerde naar zestien gemeenten. De
uitbouw van beweging.academie, met als droombeeld
de ideologie beter te verspreiden, behoorde
eveneens tot zijn taken.

De Kringwinkel
Begin 2019 kreeg Gert het aanbod directeur te
worden van De Kringwinkel De Cirkel, met vestigingen
in Brecht, Malle, Wuustwezel en Zandhoven. Deze
vzw werd 20 jaar geleden opgericht en telt nu 85
medewerkers. De opdracht hier is door meer
structuur de groei te verzekeren. Dit is een enorme
uitdaging, want het werk met verschillende
categorieën doelgroep-medewerkers verloopt dikwijls
niet efficiënt, maar de winkel moet draaien. Hoewel
winst maken niet bovenaan staat. Wel is er meer en
meer interesse voor de wereld van hergebruik en
neemt het ‘geven’ toe. Daardoor is uitbreiding op
andere locaties, evenals van het klantenpotentieel,
beslist mogelijk. Sociale tewerkstelling in een
onderneming met een gemeenschappelijk
uithangbord geeft aan De Kringwinkel een uniek
karakter.

Vrijwilligers
Bij beweging.net heeft Gert als meest positieve punt
ervaren dat sociaal engagement niet uitsterft: in
zoveel gemeenten zijn er nog zoveel mensen die
bereid zijn zich te engageren en te organiseren, als
men hun enthousiasme kan aanwakkeren. Nieuwe
vrijwilligers op de juiste manier inschakelen is een
werkpunt. Werken aan cohesie tussen bewoners door
de buurt levendiger te maken dankzij beweging.net,
zoals met het project ‘samentuinen’, is een voorbeeld.

Het is belangrijk in te spelen op de diverse soorten
vrijwilligers, want ook de klassieke werking heeft nog
steeds verdiensten. In Sint-Job blijft Gert in elk geval
zelf vrijwilliger, ook voor de contacten met
beweging.net.

Politiek engagement
Breder politiek meent Gert dat het nodig is de
partnerorganisaties uit het netwerk dichter bij elkaar
te brengen en meer te praten in de politiek, want
schimpen verbreekt de kracht om te wegen op het
beleid. Als actief gemeenteraadslid ondervindt hij dat
er veel geduld nodig is en er een massa werk wacht
om een sociaal beleid te vrijwaren. Zijn drijfveer
daarbij is te waken over het sociale en het duurzame.
Gert roept de mensen op deel te nemen aan de
activiteiten van beweging.net, omdat deze dikwijls
heel gezellig en bijzonder leerzaam zijn. Een mooi
orgelpunt en hoopvolle boodschap! Bij bewegingspunt
Brasschaat heeft hij zich op dat vlak alleszins een
uitmuntende inspirator en organisator getoond.

Activiteiten ingericht door Kerstcomité Brasschaat
Boekenmarkt
Op zaterdag 28 september organiseert Kerstcomité
Brasschaat voor de eerste keer een boekenmarkt.
Deze heeft plaats van 11 tot 17 uur in zaal Grasdries,
Grasdries 2. Het Kerstcomité verkoopt dan boeken ten
voordele van zijn werking in het kader van ‘Kerst op
den Driehoek’. Je kan ook gewoon eens langskomen
om kennis te maken en iets te drinken. We doen
tevens een oproep om boeken te schenken. Meer
informatie over het huren van een boekenstand en/of
over het doneren van boeken kan je opvragen via:
info@kerstcomitebrasschaat.be.

Kerstcafé
Op zaterdag 23 november richten we ons eerste
Kerstcafé in. Onze vereniging heeft 35 jaar lang de
Kerstmarkt van Brasschaat-Driehoek georganiseerd,
die vorig jaar werd omgevormd naar ‘Kerst op den
Driehoek’. Die avond blikken we terug op onze 35-
jarige werking en kijken we vooruit naar de editie

2019. Iedereen is welkom vanaf 20 uur in zaal
Grasdries.

Kerst op den Driehoek
Van vrijdag 13 tot zondag 15 december organiseert
Kerstcomité Brasschaat ‘Kerst op den Driehoek’.
Vrijdagavond heeft vanaf 20 uur de 3de beste
Brasschaatse bieravond (bBb) plaats in zaal Drieheem.
Kwb organiseert die avond ook zijn traditionele
kerstwandeling met start en aankomst eveneens in
zaal Drieheem.
Op zaterdag 14 en zondag 15 december wordt de
36ste internationale Kerststallententoonstelling
ingericht, met als gastland Nederland. Zaterdag om 20
uur treedt een Nederlands gospelkoor uit
Alblasserdam op, een organisatie in samenwerking
met Davidsfonds en de Evangelische Kerk van
Brasschaat.

Meer informatie: www.kerstopdendriehoek.be.
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