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We hebben er met z’n allen enkele heel bijzondere maanden op zitten. Het
leven staat nog steeds voor een deel op z’n kop. De coronacrisis heeft lelijk
huisgehouden in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar ook in ons
dagelijks leven. Het lijkt er op dat het leven er nog wel even anders uit zal
zien.
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Het verenigingsleven in coronatijd
een kantelmoment

"Nieuwe kansen om
oplossingen te vinden
bij problemen"

De maatregelen die genomen werden om de verspreiding van
het virus tegen te gaan, waren ingrijpend en hebben nog
steeds een grote impact op vele mensen, gezinnen, maar ook
verenigingen.

Meer verbondenheid en creativiteit
Toch is er ook goed nieuws. Soms is het moeilijk te vinden,
maar het is er wel. Deze crisis is immers heel zwaar, maar ze
geeft ook nieuwe kansen om oplossingen te vinden voor
problemen, om dankbaar te zijn voor wat we hebben, om in
stilte te genieten van wat mooi is. Velen klagen over wat er
allemaal te weinig is: mondmaskers, beschermingskleding,
testmateriaal, … In de plaats ervaren we echter veel meer
verbondenheid, solidariteit, creativiteit, aandacht voor de
natuur, zin in fietsen en wandelen. Het respect voor de
zorgverleners is groot: de witte vlaggen kunnen we ons blijven
herinneren als symbool voor de veerkracht van onze
samenleving en voor de herontdekking van de zorg voor elkaar.

Impact op de werking van partnerorganisaties
Voor onze verenigingen waren de voorbije maanden eveneens
moeilijk. Het coronavirus zorgde ervoor dat alle activiteiten
moesten worden uitgesteld of geannuleerd. ‘Na regen komt
zonneschijn’: het is een cliché. Toch is het nodig onverwijld na
te denken over creatieve manieren om de activiteiten in de
toekomst op touw te zetten: een enorme uitdaging! Enkele
spilfiguren van partnerorganisaties, tevens “duivel-doet-al” in
hun vereniging, gaven half mei hun visie op de impact van de
crisis op de werking van hun vereniging en hoe zij ermee
omgegaan zijn, nu mee omgaan en later mee zullen omgaan.

Vervolg op pag. 2
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Vervolg van pag. 1

Mie Laureys, voorzitter Samana Mariaburg
“Wij verenigen de meest kwetsbare groep: personen met
een chronische ziekte en/of hoogbejaarden. Daardoor zijn
de ‘normale’ activiteiten bij onze plaatselijke afdelingen –
huisbezoeken, mensen samenbrengen voor ontmoeting
en ontspanning, aangepaste uitstappen – uiteraard
allemaal stopgezet. Onze vrijwilligers trachten geregeld,
meestal telefonisch, contact te houden met de mensen
die zij gewoonlijk bezoeken. Nog niet zoveel van onze
leden zijn bereikbaar via e-mail of andere sociale media,
maar een telefoontje op tijd en stond is deugddoend en
hartverwarmend. Er werden attenties bezorgd, onder
meer onder de vorm van een mooi kaartje met een
warme boodschap. Over het hervatten van de werking zijn
we nog in het ongewisse, maar ik vrees dat wij de
doelgroep zijn die als ‘laatsten’ terug onder de stolp
vandaan mogen komen. Gezien de kwetsbaarheid is dat
perfect te begrijpen, maar het is spijtig, aangezien het
juist deze mensen zijn die vaak zeer beperkte sociale
contacten hebben. Wanneer er ruimte wordt gegeven om
terug op te starten, zal dit met de nodige omzichtigheid
moeten gebeuren. Net bij onze leden zal er veel
terughoudendheid bestaan om terug in het ‘nieuwe
normaal’ te stappen. Ook bij onze vele vrijwilligers kan
dat meespelen, want bijna iedereen behoort tot de
leeftijdsgroep 65 tot 80. We zullen het moeten
opbouwen, met respect en aandacht voor allen!”

Mieke Goris, bestuurslid Okra Kaart
“Vermits Okra een organisatie is van en voor senioren,
dus een kwetsbare groep in deze coronatijden, zitten we
écht wel in ons kot. Hier en daar zie je wel eens een lid
wandelen in de buurt. Gelukkig zie je ook dat leden die
minder goed te been zijn, ‘op afstand’ begeleid worden
door een kind of kleinkind. Tevens zie je bij nog minder
mobiele mensen dagelijks een familielid langsgaan om te
kijken of alles in orde is. Vermits het bestuur eveneens
bestaat uit mensen ‘op leeftijd’, is er zelfs daar heel
weinig contact. Okra Nationaal heeft wel het Okra-
Magazine laten leveren, dat nu niet persoonlijk
overhandigd mag worden aan de leden, maar in de
brievenbus moet gestopt worden. De kernleden hebben
daar goed voor gezorgd. Okra Kaart heeft er in april een
klein Infoblad Kaart bijgevoegd en in mei een mededeling
dat de activiteiten al zeker tot einde juni wegvallen. Wat
zal ons dat brengen op termijn? Een gezegde luidt:
‘Afstand scheidt mensen niet, maar de stilte doet dat
wel!’. De telefoon af en toe nemen om in verbinding te
blijven, helpt natuurlijk een beetje. In maart en april
waren de antwoorden op de vraag ‘Hoe gaat het met je?’
nog tamelijk positief: ‘Oh ja, dat gaat … Mijn tuin is nog
nooit zo goed in orde geweest … Ik heb nog eens écht
grote kuis gedaan … Ik heb heel wat gelezen en
gepuzzeld … Ik ben terug met handwerk begonnen’. Nu
krijgt men echter bijna altijd te horen ‘Amai, het duurt
toch lang hoor. Wat zal de toekomst brengen?’.
Inderdaad, het duurt heel lang, te lang … “

Monique Boucquey, coördinator Femma Brasschaat
Centrum
“We zijn nu acht weken in lockdown. Voor onze leden
betekent dit: in uw kot blijven, geen activiteiten, wachten,
wachten, wachten, … Ofwel vallen we in een ‘zwart gat’

ofwel bekijken we het positief en proberen we toch
contact te houden via e-mail, telefoon, sociale media,
videobellen of skypen. Tijdens de eerste weken was het
eerder ‘We hebben terug meer vrije tijd, we kunnen het
huis en de tuin in orde brengen, we doen dingen waar
we anders niet toe komen’. Na een maand begon het
gemis toch al wat door te wegen en kwamen er reeds
vragen over de activiteiten. Zelf bel ik naar leden die niet
met sociale media omgaan. Er zijn immers nog leden
zonder computer, tablet of smartphone, en zij mogen
zeker niet in de kou staan. Zeker voor hen, maar voor
iedereen trouwens, is het wenselijk dat het sociale leven
snel kan hervatten. Bestuursleden Annie, Chris, Christel
en Frieda waren spontaan bereid om herbruikbare
stoffen mondmaskers te maken. Dankzij hun naaitalent
vervaardigden zij op korte tijd een 300-tal exemplaren,
die dienen om elkaar te beschermen en om anderen te
helpen deze moeilijke periode gezond en wel door te
komen. Ze deden dat met restjes stof die wij nog hadden
liggen, want stoffenwinkels mochten toen nog niet
openen. Christel vertelde dat haar schoondochter als
diëtiste in het begin op de kamers van covid-19 patiënten
moest komen zonder bescherming, door een tekort aan
mondkapjes. Toen collega’s zagen dat ze er één droeg en
vroegen waar ze het had gevonden, kwam de vraag
volop op gang. Samen met dochter Britt maakte ze er
120. De foto’s tonen enkele voorbeelden.”

Enkele andere impressies
Dirk Neelen, voorzitter Kerstcomité Brasschaat:
“Normaal draait de fase van afspraken met verenigingen,
kerkraad en gastland nu op volle toeren. Alles is echter
stilgevallen: geplande vergaderingen werden
geannuleerd, de tweedehandsboekenmarkt kon niet
doorgaan, bezoeken aan gastland en bouwers van
kerststallen evenmin. Bovendien komt er nauwelijks
antwoord op vragen. Vermits de activiteiten vooral in
december plaatshebben, is er voorlopig nog enig respijt,
maar de tijd begint toch te dringen.”

Annemie Jasperse, bestuurslid Davidsfonds
Brasschaat: “Alle activiteiten, lezingen en uitstappen, tot
eind juni zijn noodgedwongen afgelast. Er bestaat veel
onzekerheid over de toekomst, onder meer omdat
vermoedelijk veel minder leden dan gewoonlijk zullen
mogen deelnemen. Toch laden we ons op aan de hoop
dat we opnieuw heel wat cultuurervaringen samen zullen
kunnen beleven en aan het vertrouwen dat alles goed zal
komen. Wij zorgden ondertussen voor sociaal contact
vanuit het eigen huis. Leden die zich eenzaam voelden of
iets nodig hadden, konden naar bestuursleden bellen.
Meer dan dertig mensen gingen dankbaar in op dat
voorstel en kregen telefonisch een hart onder de riem in
deze rare tijden.”

Dienstencentra Antverpia, Maria-ter-Heidehove en
Vesalius: “Op 12 maart moesten de deuren van de
dienstencentra sluiten voor het publiek. Het werk ziet er
dan ook helemaal anders uit. We proberen contact te
houden via de telefoon en helpen waar we kunnen, door
boodschappen te coördineren, door informatie te geven,
door te luisteren naar wat mensen bezighoudt. Veel
ouderen krijgen hulp van familie of buren, anderen
hebben nood aan contact om over hun angst te praten of
praktische vragen te stellen. We peilen bij de oudere
bevolking naar hun welzijn en bieden hulp als er nood
aan is.”

Info
* De twaalfde editie van de tweejaarlijkse
Wereldmeerdaagse voor leerlingen van de eerste graad
secundair onderwijs uit de regio Noorderkempen, die in
2021 zou plaatsvinden, is uitgesteld tot februari 2022. De
immense voorbereidingen en de medewerking van een
enorm aantal vrijwilligers vereisen immers garanties en
een planning op lange termijn die nu niet haalbaar is.

* De buurtbus, waaraan bijzondere aandacht werd
besteed in vorige editie, stond ook op stal. Bij het
afsluiten van dit nummer was het nog niet duidelijk
wanneer ze opnieuw zou uitrijden. Mogelijk zal dat
gebeuren vanaf de heropening van diensten- en
woonzorgcentra.

Eindredactie: Marc Van Roey, 28 mei 2020

"Opbouwen met
respect en aandacht
voor allen"

"Afstand scheidt
mensen niet, stilte
wel"

"Vertrouwen dat
alles goed zal
komen"

"Wenselijk dat het
sociale leven snel
kan hervatten"
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A G E N D A
Er valt altijd iets te beleven in Brasschaat

Omwille van de gevolgen van de coronacrisis kan het
zijn dat bepaalde activiteiten aangekondigd in deze
agenda niet zullen plaatshebben. Gelieve daarom, in
geval van twijfel, contact op te nemen met de
vermelde organisator.

Zondag 5 juli
Architectuurfietsroute: Modern bouwen in Brasschaat
Vertrek om 9 uur aan Ons Middelheem
Femma Centrum: M. Boucquey – 03 651 48 93

Dinsdagen 7 juli, 11 augustus en 22 september
Fietsen
Vertrek om 10 uur aan Den Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Woensdagen 15 juli, 19 augustus en 16 september
Fietsen (15/7: Schoten; 19/8: Kalmthout; 16/9:
Kapellen)
Vertrek om 13.30 uur aan Drieheem
OKRA Driehoek: J. de With – 03 651 48 67

Dinsdagen 4 en 18 augustus, 1 en 15 september, 6
oktober
“Kleine” wandeling, ook geschikt voor rolwagens en
rollators
Vertrek om 9.45 uur aan Den Eekhoorn
OKRA Kaart: M. Janssens – 0495 75 50 00

Woensdag 5 augustus
Daguitstap met de Waterbus naar Lillo
Vertrek om 8.30 uur met openbaar vervoer
OKRA Driehoek: M. Vanagtmael – 03 651 64 66

Donderdag 27 augustus
“Grote” wandeling, ong. 6 km
Vertrek om 12 uur aan parking Gunfire museum
OKRA Kaart: M. Janssens – 0495 75 50 00

Dinsdag 1 september
Wandeling Kattekesberg (wekelijks)
Vertrek om 9 uur aan bos Emmalei
Femma Kaart: M. Van de Velde – 03 651 47 28

Dinsdag 1 september
Tai chi (wekelijks)
Om 20 uur in bovenzaal Den Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Woensdagen 2 september en 7 oktober
Wandelen (2/9: Heide; 7/10: Putte)
Vertrek om 13.30 uur aan Drieheem (carpooling)
OKRA Driehoek: J. de With – 03 651 48 67

Donderdagen 3 september en 1 oktober
Cursus breicafé
Van 19.30 tot 22 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: Chr. Claes – 0496 69 38 39

Dinsdagen 8 en 22 september, 6 oktober
Cursus Bezige bijtjes
Van 8.30 tot 12 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: F. Bresseleers – 03 651 58 82

Vrijdag 11 september
Barbecue
Iedereen welkom, ook niet-leden
OKRA Driehoek: G. Van Osta – 03 651 48 67

Dinsdag 15 september
’t Ateljee: creanamiddag
Om 13.30 uur in Den Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31

Dinsdag 15 september
Cursus bloemschikken
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: J. Stessels – 03 651 47 28

Woensdag 16 september
Bloemschikken
Om 19 uur in Den Eekhoorn
Femma Kaart: V. Free – 0488 57 07 07

Donderdag 17 september
“Grote” wandeling, ong. 6 km
Bel voor bestemming en uur + plaats van vertrek
OKRA Kaart: M. Janssens – 0495 75 50 00

Donderdag 17 september
Cursus naaisalon
Van 19.30 tot 22.30 uur in Emmaüszaal Ons
Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Zondag 27 september tot en met zaterdag 3
oktober
Reis naar Tirol
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Zondag 4 oktober
Op stap met Annelies
Vertrek om 9.30 uur aan kasteel van Brasschaat
Femma Centrum: A. Rabaey – 0485 38 26 36

Sprokkelfeest bij Samana Donk
13 februari was een dag waar allen weer naar
uitkeken … naar lekkere pannenkoeken, maar
vooral naar het gezellig samenzijn! We
ontvingen onze mensen met een warm hart.
De voorjaarsbloemen op tafel deden ons al
aan de lente denken. De voorzitster opende
met een mooi verhaal over de wijsheid van
het ‘licht’ in ons leven. De geur van koffie en
van Pols versgebakken pannenkoeken vulde

de zaal al snel. Het werd smullen! Daarna was
het tijd voor de attractie van de namiddag:
illusionist Wally Rocking. We keken met
verstomming naar zijn goocheltrucs:
onbegrijpelijk, hoe doet hij het toch? Als
afsluiter zorgde hij voor een muzikaal
gedeelte, iedereen zong mee op de tonen van
liedjes van toen. Allen keerden voldaan
huiswaarts.

ARMWOEDEKWIS
De vierde editie van de Armwoedekwis is gepland op vrijdag 9 oktober 2020 om 19.30 uur in Ons Middelheem. Hoewel we niet pessimistisch willen zijn, vreest
Bewegingspunt Brasschaat dat de kans reëel is dat de quiz in het gedrang zal komen. We willen u wel een voorsmaakje bieden en u alvast thuis laten quizzen met
de vragen van de lokale ronde van 2019.

1) De Armwoedekwis op 5 oktober 2018 had
aandacht voor de campagne van Welzijnszorg. Wat
was de titel van de campagne in 2018?
A. 1 op 5 loopt school in de binnenbaan
B. 1 op 5 loopt school in de buitenbaan
C. 1 op 5 loopt school in de buitenste baan

2) Met welke partner werkt de gemeente
Brasschaat samen voor het project autodelen?
A. Cambio
B. Mobit
C. Partago

3) Welk was het eerste dienstencentrum in
Brasschaat?
A. Antverpia
B. Maria-ter-Heidehove
C. Vesalius

4) Wat is de naam van het project in Mariaburg
waarbij school en wonen boven de school
gecombineerd worden?
A. Molenveld

B. Nieuw Mariaburg
C. School + wonen

5) Wie gaf een lezing over het klimaat in het kader
van de Wereldmeerdaagse 2019?
A. Nic Balthazar
B. Dirk Barrez
C. Dirk Draulans

6) Beweging.net bemande tijdens de
Wereldmeerdaagse opnieuw twee standen. Welk
vergroot voorwerp trok de aandacht op de stand
‘Sociale bescherming en waardig werk’?
A. gereedschapskoffer
B. hamer
C. werkoverall

7) Waarvoor staat de afkorting Votubra?
A. Volkstuinieren Brasschaat
B. Volkstuin Brasschaat
C. Volkstuiniers in Brasschaat

8) Casa Calenta is een project om mensen met

kanker tijdelijk op te vangen in een “warm huis”. In
welke taal komt de benaming Casa Calenta voor?
A. Asturisch
B. Baskisch
C. Catalaans

9) De Remise is nu een ontmoetingsruimte voor 55-
plussers, maar was oorspronkelijk het koetshuis dat
bij het kasteel hoorde. In welk jaar werd het
kasteel gebouwd?
A. 1827
B. 1850
C. 1872

10) In 2006 kreeg Brasschaat van de Verenigde
Naties de eretitel “Meest leefbare gemeente ter
wereld”. In welk land werd deze prijs uitgereikt?
A. China
B. Verenigde Staten van Amerika
C. Zwitserland

Juiste antwoorden:
1) B; 2) C; 3) B; 4) A; 5) C; 6) A; 7) B; 8) C; 9) C; 10) A
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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

Het zorgpersoneel in klinieken, thuiszorg, wooncentra, .. verdient alle lof. Ook alle andere ‘helden’ verdienen
heel veel waardering voor hun grandioze inzet tijdens de crisis. Omwille van hun extreme werkbelasting en
door de voorzorgsmaatregelen was het nu niet mogelijk een interview af te nemen. In een volgende editie komt
de zorgsector zeker aan bod.

Een bloemeke voor

De zorgsector

Hierbij een aantal spreuken en zegswijzen die alvast passen in de huidige omstandigheden:

Een oprecht compliment verwent

Met gewoon talent én buitengewone inzet is alles bereikbaar

Kleine dingen kunnen zo gelukkig maken

In het land van de hoop is het nooit donker

Met een lach maak je het onmogelijke mogelijk

Veel van wat je doet lijkt onbelangrijk, maar het is belangrijk dat je het doet

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we moeten samen varen

Als je één reden tot plezier vindt, kan je weer honderd zorgen dragen

Doe elke dag iets waar je vrolijk van wordt

Ik zie je even niet, maar wel nog altijd even graag

bewegingspunt Brasschaat
en de coronacrisis

De gezondheidspandemie laat niets en niemand onberoerd. Met vereende krachten en met discipline voor
het respecteren van de maatregelen zijn we er in geslaagd echte rampscenario’s te vermijden.

Bewegingspunt Brasschaat heeft in elk geval reeds twee activiteiten
moeten afgelasten:
* Een bezoek, samen met bestuursleden van partnerorganisaties (Femma,
Okra, Samana), aan speelgoedfabrikant Clics. Dit bezoek was voorzien op
vrijdag 3 april en had tevens als bedoeling de banden met de partners en
de werking te versterken via onderling contact en overleg.
* De jaarlijkse sociale fietstocht door Brasschaat met bezoek aan enkele
sociale instellingen. Deze fietstocht, gepland op zaterdag 16 mei, is een
jaarlijkse traditie sinds 2009 en zal pas volgend jaar in mei opnieuw
georganiseerd kunnen worden.

Wij hopen echt dat onze ‘Armwoedekwis’ op vrijdag 9 oktober 2020 zal
kunnen doorgaan. Dit is immers een zeer belangrijke activiteit voor onze
organisatie, maar vooral voor Welzijnszorg en voor het goede doel/de
goede doelen waaraan de opbrengst geschonken wordt. Na de
gezondheidscrisis en de economische gevolgen ervan zal ongetwijfeld ook
een sociale crisis volgen. De meest kwetsbaren dreigen voor langere tijd
in een zeer moeilijke, misschien zelfs uitzichtloze situatie terecht te komen.
Om toch een stukje toekomst mogelijk te blijven maken, moeten we
helpen waar nodig.

Voor minstens één andere geplande activiteit in het najaar wachten wij de
verdere evolutie van de crisis en de daaraan gekoppelde maatregelen af
vooraleer een beslissing te nemen. Het plots wegvallen van activiteiten is
echter nadelig voor de goede werking van en de interesse voor het
verenigingsleven. Bepaalde goede gewoonten dreigen immers teloor te
gaan. Wij hopen echter dat we er met z’n allen terug voor zullen kunnen
gaan!

Marc Van Roey

"Helpen om
toekomst mogelijk
te blijven maken"
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