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Maandelijkse uitgave van Jiri Weyts, Spijker 29, 2910 Essen, tel. 03 667 57 65, www.primaprint.be, info@primaprint.be

Op 1 maart 1896 (125 jaar geleden) werd de eerste vergadering 
gehouden van de Boerengilde van Wuustwezel. Enkele mensen 
kwamen samen om een vereniging op te richten. En steeds opnieuw 
werd het werk van deze mensen doorgegeven aan andere mensen. 
Iedereen schreef mee aan het verhaal van onze vereniging. Ieder-
een enorm bedankt hiervoor!

Boerengilde/Landelijke Gilde Wuustwezel viert in 2021 
haar 125-jarig bestaan!

Een stukje geschiedenis en enkele fragmenten uit de verslagen (er ontbre-
ken in de verslagen vele periodes waar we niets van terug vinden):

1896: De start
 In het oude gildenboek van de boerengilde vinden we het eerste verslag 
van de stichtingsvergadering van 1 maart 1896 van onderwijzer Jules 
Lambrechts (schrijver van de nieuwe vereniging). In elf artikels werden de 
doelstellingen van de parochiale Boerengilde vastgelegd.  ‘Het doel van de 
maatschappij is meststoffen, veevoeders, zaad en zaaigranen zo goed en 
zo goedkoop mogelijk aan te kopen’. Zij draagt de naam van een verbrui-
kersgenootschap met als kernspreuk          “ ‘t Werk edelt de mens”. Het 
is een godsdienstige vereniging en tevens een genootschap tot stoffelijk 
nut, door de landbouwersgezinnen onder elkaar gevormd. Om het eerste 
doel te bereiken zal de proost bij elke vergadering een korte onderrichting 
geven en het tweede doel tracht de gilde te bereiken door voordrachten, 
lessen, proefvelden en spaarzame inrichtingen als onderlinge bijstand, 
spaarkas en gezamenlijke aankopen. Om toe te treden moesten de leden 
een bijdrage betalen, minstens 15 jaar zijn en een plechtige gelofte doen. 
De leden ontvingen het maandelijks tijdschrift “De Boer”. Vloeken, gods-
lastering, twist, tweedracht en slechte klap konden tot uitsluiting leiden.

1909: de 1e vlag
Er werd een nieuw bestuur samengesteld: erevoorzitter baron Robert De 
Kerckhove D’ Exaerde, voorzitter dokter Frans Deckers, proost onderpas-
toor Van Camp, deken Jan Van Looveren-Francken, schrijver zaakvoerder 
schatbewaarder Jaak Bussers, en bestuursleden Corneel Boden, Corneel 
Van Looveren, Corneel Anthonissen en Adriaan Mathijssen. Op 18 juli  
1909 waren er grote feestelijkheden : de gilde kreeg haar 1e vlag van de 
erevoorzitter. ‘Er was een massa volk op de been en er stapten wel 1000 
mensen mee op in de stoet’…. Er was een lof in de kerk met een zegening 

van de vlag. Er waren toespraken van kannunik Luytgarens over het ‘nut 
ener boerengilde’ en in de volkszaal van de meisjesschool hield dhr. Nick-
mans  een voordracht over landbouwbelangen.

1975 Boerengilde werd Landelijke Gilde. Een grote verandering!
Vanaf 1975 stond de Landelijke Gilde open voor alle plattelandsbewoners 
met een ‘warm hart voor het platteland’. Er werden aparte structuren op-
gezet voor land- en tuinbouwers (bedrijfsgilden en vakgroepen). Landelijke 
Gilde werd stilaan meer en meer een socio-culturele vereniging met speci-
ale aandacht voor de land- en tuinbouw en het platteland. De activiteiten 
werden ook veel gevarieerder.  Ze waren niet meer specifiek gericht naar 
de land- en tuinbouwers, want zij konden vanaf nu terecht bij de vakkrin-
gen en bedrijfsgildes.

1996: Landelijke Gilde wordt 100 jaar
Eén van de meest in het oog springende realisaties is de oprichting van 
een landbouwleerpad (LLP), die nog altijd intact is en kan gefietst worden. 
Het is een bewegwijzerde fietsroute van ongeveer 23 km met 24 didacti-
sche borden over moderne land- en tuinbouw. 

2006: Landelijke Gilde wordt 110 jaar
Bij het 110-jarig bestaan werden er weer verschillende activiteiten opge-
zet. Het hoogtepunt was de ombouw van het landbouwleerpad naar de 
PLECKSKESROUTE. Drie Wuustwezelse vinken (Suske, Wiet en Botje) ver-
tellen over de verschillende bedrijven en de landbouw in Wuustwezel.
2007: Landelijke Gilde Wuustwezel wordt 111 jaar
Wuustwezel werd ‘DORP IN DE KIJKER’ voor gans Vlaanderen. Een natio-
naal weerkerende actie van CLG Leuven) en melkerij Sinte Marie werd 100 
jaar. Er was onder andere een  opendeurdag op de melkerij met duizenden 
bezoekers. En bovendien werd er een boek (geschreven door Neel Vermei-
ren) uitgegeven, met als titel  ‘Van heikneuter tot bedrijfsleider’.

2021: Landelijke Gilde Wuustwezel wordt 125 jaar
Dat is weer een reden om te feesten. Ondanks corona (en al beperkin-
gen, die momenteel van kracht zijn) zal er weer gefeest worden (alhoe-
wel er wel wat creativiteit bij te pas zal komen).  Maar ‘samen beleef je 
meer’.  Begin februari was er een LG-ontbijt aan huis. Wuustwezel wordt 
in  de (zonne)bloemen gezet in  samenwerking met de scholen.  Nationale 
streekzoektocht in Wuustwezel van begin juni tot half september 2021. 
(daarover later in De Spiegel)

(foto’s : Een nieuwe vlag in 2014 en opening van de Pleckskesroute in 2006)

Landelijke Gilde Wuustwezel 125 jaar
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Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be

Uw lokale makelaar
die garant staat voor 
een correcte service 
en persoonlijke begeleiding 
van uw dossier! 

Bekijk ons volledige aanbod op www.optiva.be
c 750/mnd c 795/mnd

c 269.000,00

GOOREIND

 c  389.000,00 of te huur c 1750/mnd

KALMTHOUT

c  265.000,00

KALMTHOUT

c 165.000,00

GOOREIND

c  385.000,00

WUUSTWEZEL

WUUSTWEZEL GOOREIND

                 
 c

SPANJE

                                         c 595.000,00 70.000,00

BRASSCHAAT

Uw pand hier?

Contacteer ons
voor een gratis

schatting!

Zeer ruime woning op 573m² met 7 slpks 
of grote hobbyruimte/bureel, woon- 
kamer, kkn, bdk, 3 bergingen, kelder, 
garage, terras en tuin. EPC 172. Vg, 
WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv.

Rustig gelegen bouwgrond 736m² voor 
half-open bebouwing, straatbreedte 
10,5m. Gvg, WgLk, Gmo, Gvkr, Vv.

App op 1e V met woonkamer, ing. 
keuken, berging, badkamer, 2 slaap- 
kamers, terras en garagebox. Vaste 
kosten: 30€/mnd. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, 
Vv.

Nieuwbouw handelsgelijkvloers (243m²) 
op commerciële toplocatie in centrum 
Kalmthout met ondergrondse auto- 
staanplaats, kelderberging en tuin. Vg, 
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

Nieuwbouwproject van 15 apparte- 
menten met garages in centrum 
Achterbroek, laag energieverbruik, 
afwerking vrij te kiezen. Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv.

Bouwgrond van 1.669m² op een 
commerciële toplocatie! Breedte 
perceel = 30m. Verdere info en 
bouwvoorschriften te verkrijgen op 
kantoor.

Ruim aanbod aan appartementen en 
villa's in Spanje aan de Costa Blanca en 
de Costa Calida! Bekijk de aparte 
pagina op onze website voor meer 
informatie!

TE HUUR: App op 2e V (met lift) in 
centrum met open kkn, 2 slpks, 
overdekt terras, kelder en ondergrond-
se autostaanplaats.  EPC 77. Vaste 
kosten: 50€/mnd.

TE HUUR: Recent app op 2e V (met lift) 
met woonkamer, open keuken, 
berging, badkamer, 2 slpks, terras, 
kelder en ondergrondse autostaan-
plaats. E54. Vaste kosten: 75€/mnd.

vanaf

vanaf

Schitterende juwelen voor 
                         een liefdevolle Valentijn!RADO

CERTINA
TISSOT
BALMAIN
RODANIA
MICHAEL KORS
DIESEL
FOSSIL
CASIO

www.juwelierverlinden.be

223

€ 893

318

€ 405

Goud 18K met briljant

29

319228

€ 913

€ 588€ 795

Verlinden paginas LM 2020.indd   5 16/10/2020   17:3816/10/2020   17:37
133_Verlinden_EJ20_24.indd   3 6/11/2020   13:56

Symbool voor 
     kwaliteit en vertrouwen

OPENINGSUREN
dinsdag - vrijdag 9u-12u30 - 13u30 - 18u

zaterdag: 9u - 17u
zondag en feestdagen gesloten

Biest 13 - 2960 Brecht
Tel. 03 313 62 91 

www.juwelierverlinden.be

SWISS MADE uurwerken
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Carnavalsvereniging de Gortepappers
Carnavalsvereniging de Gortepappers or-
ganiseert jaarlijks drie activiteiten tijdens 
het carnavalsweekend: Jeugdcarnaval, 
kindercarnaval en een ludieke quizavond. 
In 2021 kan dit helaas niet doorgaan op 
de normale manier. Maar wij, De Gorte-
pappers, hebben niet stilgezeten! Dit jaar 
organiseren we twee alternatieve activi-
teiten: Online kindercarnaval en “Mysterie 
in Wuustwezel”.

Voor het Online kindercarnaval laten we alle 
kinderen over een virtuele catwalk lopen: onze 
facebook-pagina! Kinderen tot en met 12 jaar 
mogen een foto nemen in hun mooiste of 
stoerste carnavalskostuum en deze mag dan 
gepost worden op onze pagina: facebook.com/
gortepappers. Daarbij moet je je voornaam, 
leeftijd en uitbeelding vermelden (wie of wat 
beeld je uit?). Elke foto die op onze pagina 
staat voor 14 februari 17u maakt kans op een 
prijs! We kijken hiervoor zoals gewoonlijk naar 
drie leeftijdscategorieën. We hopen zo de kin-
deren toch te kunnen laten schitteren op car-
naval.  En dat er over heel Wuustwezel veel 

Carnaval-bubbels mogen zijn!

“Mysterie in Wuustwezel” is een kindvrien-
delijke wandeltocht rondom het centrum van 
Wuustwezel waarbij je enkele puzzels en 
raadsels zal voorgeschoteld krijgen. Ontmas-
ker de dader van het mysterie dat zich af-
speelt in ons dorp! 
De tocht lijkt een beetje op een escape room, 
maar dan in open lucht. Voor het verhaal heb-
ben we ons gebaseerd op een fictieboek van 
een welbekende lokale schrijver: Alois Blom-
maert. 

Voor de tocht heb je een smartphone en 
één doos met benodigdheden nodig in je 
groep/bubbel. De doos is vanaf 13 februari 
te koop voor slechts €5 in ’t Snoepwinkeltje 
(Dorpstraat 61, Wuustwezel). De tocht zal 
daar één maand beschikbaar zijn, tot en met 
13 maart. Als je het mysterie kan ontrafelen 
maakt je kans op één van onze mooie prijzen!

Vindt ons op: www.gortepappers.be

Laatste Polar Bear die Wuustwezel bezocht is overleden
Wally Grimsey was de laatste Polar 
Bear die de tocht naar Wuustwezel 
nog aankon.  In 2019 was hij hier nog.  
Hij heeft vele malen onze streek be-
zocht, vroeger met de Conn tours 
(georganiseerde busreizen genoemd 
naar de oprichter van de vereniging 
en ereburger van Wuustwezel, Harry 
Conn) en later met enkele vrienden.   

Wally Grimsey behoorde tot de Royal 
Scotts Fusiliers en overleed op 10 ja-
nuari 2021.  De week ervoor was hij 96 
geworden.  In 2019 was hij aanwezig op 
de bevrijdingsherdenking aan het monu-
ment aan de Kruisweg.  Hij was vereerd 
om in naam van de Polar Bear Association de poppy krans neer te leg-
gen.  Het weekend van de herdenking van de 75ste verjaardag van de 
bevrijding was een fantastische ervaring voor hem.  Hij veronderstelde 
dat het zijn laatste maal zou zijn dat hij hier aanwezig kon zijn.  Hij 
vond de plechtigheid aan het monument prima en hij genoot van de 
aandacht die hem te beurt viel op de receptie.  Ook de maaltijd in ‘t 

Dorp waarbij hij kon aanschuiven bij familieleden van reeds overleden 
makkers en de Canadese afvaardiging wist hij te appreciëren.  De dag 
nadien te Kalmthout was hij ook de enige veteraan aanwezig wat weer 
wat aandacht opleverde.  Hij genoot ervan.

 Wally heeft niet deelgenomen aan de D-Day landingen.  Hij kwam als 
één van de versterkingen om de uitgedunde rangen van de eenheden 
aan te vullen.  Bij de Slag om de Schelde kwam hij in actie tijdens de 
landing op Walcheren, provincie Zeeland. Tijdens deze gevechten werd 
hij gewond door granaatsplinters van een ontploffing waarbij hij als 
enige overlevende van zijn “squad” overbleef.  Na zijn herstel werd hij 
naar Egypte gezonden.  Trouwens de schrapnels werden nooit uit zijn 
lichaam verwijderd.  Na de oorlog volgde hij avondschool om autome-
kanieker te worden.  Als sergeant heeft hij nog vele jaren gediend in 
een reserve-eenheid.

Hij was een man die van een grap hield maar ook telkens hij hier was 
naar het Britse kerkhof te Bergen op Zoom ging om een kruisje op de 
graven van zijn makkers te plaatsen.

We will remember him.  (EvG)

Spiegelscherven
De Madammen
Tot 26 maart kan je in de inkomhal van het gemeentehuis de tentoon-
stelling De Madammen bezichtigen. De tentoonstelling bestaat uit 
twintig kleurrijke portretten van vrouwen.
De kunstwerken zijn gemaakt door zes talentrijke bewoners van dag-
centrum De Oever voor mensen met een beperking.

Meer controles op wegen met plaatselijk verkeer
De politie van zone Grens gaat meer controles doen op wegen met 
plaatselijk verkeer. Meerdere van deze wegen worden als sluipwegen 
gebruikt.
Autobestuurders negeren het verbodsbord 'uitgezonderd plaatselijk 
verkeer' en zorgen zo voor hinder. Deze wegen worden ook gebruikt 
door fietsers en wandelaars. Zo is er overlast in de Noordwaterings-
weg en in Beersgat. Autobestuurders gebruiken Beersgat om van de 
Kampweg naar Gooreind te rijden. Zo vermijden ze het drukke kruis-
punt van de Bredabaan.
De controles moeten de veiligheid op deze wegen herstellen.
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ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

REYNAERS PROFIELEN

Aluminiumwerken
Van Looveren Juul bvba

Brekelen 9a - 2990 Wuustwezel
Tel: 03 669 72 47 - Fax: 03 669 98 43

info@vanlooverenramen.be
www.vanlooverenramen.be

TEMPO OIL bvba

Vestiging
Essen
Kapelstraat 52
2910 Essen
03/667.22.24
essen@tempo-oil.be

Vestiging Geel
014/86.60.01

info@tempo-oil.be

HARTVERWARMEND!
Snelle levering van diesel en gasolie 
aan particulieren en bedrijven.

Hier tanken met bediening
aan de goedkoopste diesel prijzen!

ALSOOK GASOLIE EXTRA EN PETROLEUM

Beste kwaliteit kolen ibbenbüren voor 
inbouwhaarden en allesbranders
Steeds in voorraad: Futurex
antraciet 12/22 - 20/30 - 30/50
briketten

Brandstoffen De Bie
Kapelstraat 52 - 2910 Essen - Tel. 03 667 22 24
Fax: 03 667 11 35 - essen@tempo-oil.be
Openingsuren: ma-vrij 8u-12u en 13u-18u, zaterdag 9u doorlopend tot 16u

Nederlandse
bankkaarten

welkom!

 

Snelle levering van 

GASOLIE VERWARMING 

aan de LAAGSTE 
PRIJZEN

aan particulieren 
en bedrijven

Profiteer nu
 van onze 

bodemprijzen
Twijfel niet, 

bel ons!
Vestiging Wuustwezel

03/669.64.30
essen@tempo-oil.be

Hier tanken met bediening
aan de goedkoopste diesel prijzen!

ALSOOK GASOLIE EXTRA EN PETROLEUM
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Pater Louis Francken heeft zijn familie in Vlaanderen en zijn 
grote familie in India verlaten. Zijn taak op aarde zat er op.  
 
Pater Louis vertrok in 1963 naar Ranchi in India. Hij had daar 
een boeiend leven.  Hij begon in het onderwijs, nadien kreeg 
hij een taak in het “Sociaal instituut”, van daaruit werkte hij 
mee aan projecten in de dorpen.
Toen P. Van Bortel gestorven was heeft hij diens taak over-
genomen in Kishor Nagar, “Jongensstad”, een warme thuis 
geven en toekomstmogelijkheden creëren aan jongens die 
geen thuis of familie hebben  waar ze terecht kunnen. 
Hier heeft hij 10 jaar het beste van zichzelf gegeven, het 
was zwaar maar hij was er heel gelukkig.

In juli schreef hij het vlg. gezegde (hij was toen al ziek en 
heel zwak): “Wie geen tijd  maakt voor welzijn en ontspan-
ning moet tijd maken voor ziekte, dit is mijn geval.”

Op 5 oktober is hij gestorven op 82- jarige leeftijd en op 6 
oktober was er een mooie afscheidsviering met medewerkers, de jongens, confraters en 
vrienden. Hij wilde in India sterven en begraven worden. Hij is in Kishor Nagar begraven dicht 
bij zijn jongens. 
Wij zijn de jongens en confraters heel dankbaar omdat hij tijdens zijn ziekte zo goed omringd 
en verzorgd werd door hen. Wij zijn ook heel dankbaar voor zijn leven en alles wat hij kon 
realiseren.                           Namens de familie Francken

Afscheid van pater Louis Francken

De woonzorgcentra 
Sint-Jozef en Amandina 
worden één campus. 
Daarvoor werd een nieu-
we vleugel gebouwd. Op 
1 juli kan men daar de 
bewoners van Sint-Jo-
zef ontvangen.

Jasmijn Meirsman is 
fractieleider van Open 
Vld Wuustwezel en lid 

van de raad van bestuur van WoonZORG Wuustwezel. Ze zegt 
dat de bouwwerken aan de nieuwe vleugel vlot verlopen. “Daar-
door zal de verhuis van de bewoners van Sint-Jozef niet in het 
najaar van 2021, maar wel tegen 1 juli plaatsvinden. Na de ver-
huis zullen er 159 woongelegenheden zijn in campus Amandina. 
Dat zijn er 28 minder dan nu op beide campussen samen. Dat 
is een bewuste keuze. Door de evolutie in de woonzorgsector 
krijgt men steeds vaker met leegstand te kampen. Om het aan-
tal bewoners te verminderen worden tijdelijk enkel nog hoog-
dringende opnames gedaan. Voor de assistentiewoningen is er 
wel een uitbreiding van twintig naar dertig. “De nieuwe vleugel 
telt 64 kamers en tien assistentiewoningen. De vzw WoonZORG 
is de nieuwe overkoepelende organisatie. Het gemeentebestuur 
behoudt een stem in deze vzw. 

Bij de verhuis gaan naast de bewoners ook alle vaste medewer-
kers, zowel contractueel als statutair, van Sint-Jozef mee naar 
Amandina. “Ondanks een daling in het aantal plaatsen wordt er bij 
de verhuis dus geen personeel afgebouwd”, weet Jasmijn Meirs-
man. “Op langere termijn zal het personeelsbestand wel verminde-

Bewoners Sint-Jozef 
verhuizen op 1 juli al 
naar campus Amandina

Colofon
De Spiegel van Wuustwezel
Nr. 171, februari 2021
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Wordt bedeeld in Wuustwezel, 
Loenhout en Gooreind op 8800 ex.

Niets uit deze uitgave (artikels, foto’s, publiciteitsmateriaal, zelfs gedeeltelijk) mag worden overgenomen 
zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt tevens het recht 
advertenties te weigeren, zonder de reden ervan op te geven. De adverteerder is bovendien verantwoor-
delijk voor het binnenleveren van de teksten en de inhoud ervan.

Publiciteit en nieuws:
nu één mailadres: info@primaprint.be

• onmiddelijke beschikbaar: 3 kleine flats - 60m2 - b42,62/dag
 keuze uit gelijkvloers, 1e of 2e verdieping
• binnenkort beschikbaar: 2 grote flats - 90m2 - b67,77/dag
 1e of 3e verdieping

• De flats bieden een zelfstandig leven, met comfort, vrijheid en zorg. De dienst- en 
zorgverlening op maat van de bewoner -  u kan 24/7 hulp inroepen. 

•  De woonassistent is het centrale aanspreekpunt voor de bewoners en de familie.
 Daarnaast organiseert zij activiteiten. 
•  Naast deze individuele woningen zijn er gemeenschappelijke ruimtes waar de 

bewoners kunnen samenkomen en familie en vrienden kunnen ontmoeten.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze woonassistent

op het nummer 03 568 60 26 of via janni.de.groot@wzcac.be

3 assistentiewoningen 
“Den Agger”
Laageind 62
2940 Stabroek
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ren, maar enkel ten gevolge van natuurlijk verloop. Dat heeft uiteraard 
een impact op het budget voor 2021.” 

Minder inkomsten, in combinatie met de verwachte inflatie van 1,6% 
en de start van de afschrijvingen op de nieuwe vleugel, wegen ook op 
het budget. Maar door de overname van de keuken in eigen beheer en 
omdat aan de gemeente geen huur meer moet betaald worden voor 
het rusthuis Sint-Jozef, blijft het budget in evenwicht. 
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AUTOVERZEKERINGSALON TE WUUSTWEZEL IN 2021?

MAAK EENVOUDIG EEN ONLINEAFSPRAAK VIA ONZE WEBSITE OF BEL 03/669.50.10.

Martens verzekeringen is een onafhankelijk makelaar uit Wuustwezel sinds 1954
en werkt samen met meerdere verzekeringsmaatschappijen.

Benieuwd naar de beste autoverzekering waar u beslist geen “neen” tegen kan zeggen?!

 VERGELIJK KWALITEIT PRIJS EXPERTISE TOP SERVICE

Bredabaan 394 • 2990 Wuustwezel 
info@martensverzekeringen.be
www.martensverzekeringen.be

FEESTWEEK
23 t.e.m 27 februari 2021 elite

bestaat 45 jaar ! 

Huis Elite • Bredabaan 462 • 2990 Wuustwezel • 03/669.72.29 • www.huiselite.be

FEESTWEEK
23 t.e.m 27 februari 2021

goodiebags!

Leuke 

give-aways!

kortingen 
tot 45%



Corona   update

Vanaf woensdag 27 januari geldt een tijdelijk verbod op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doel-
einden van en naar België. Reizigers moeten een verklaring op eer voorleggen. Tegelijk worden de regels 
rond quarantaine en thuisisolatie aangescherpt. Op die manier hopen de beleidsmakers en virologen een 
nieuwe uitbraak van het aantal besmettingen te vermijden.

Beperking niet-essentiële reizen
Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en 
naar België zijn verboden tot maandag 1 maart. In die periode 
zijn enkel essentiële reizen toegelaten.

Verklaring op eer
Het reisverbod wordt gecontroleerd voor alle vormen van 
transport. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in 
het bezit zijn van een verklaring op eer. Personen die regelma-
tig naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld grensarbeiders of 
inwoners van grensgemeenten, moeten de verklaring op eer 
slechts één keer invullen voor een welbepaalde activiteit.

Als je langer dan 48 uur in het buitenland was, moet deze 
verklaring gelinkt worden aan het Passenger Location Form 
en ondersteund worden door de nodige documenten.

Test bij aankomst
Daarnaast is het de bedoeling dat alle reizigers, die niet in Bel-
gië wonen -naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan 
het vertrek- bij aankomst in België nogmaals getest worden. 
Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest.

Risicogebieden
Reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en 
Zuid-Amerika naar België komen, moeten vanaf maandag 25 
januari tien dagen verplicht in quarantaine, met een PCR-test 
op dag 1 en dag 7.

Strengere regels rond reizen

Dwingende gezinsredenen
• Bezoeken aan een echtgenoot of 

partner die niet onder hetzelfde dak 
woont, voor zover een aannemelijk 
bewijs geleverd kan worden van een 
stabiele en duurzaam onderhouden 
relatie;

• Verplaatsingen in het kader van 
co-ouderschap, burgerlijke en religi-

euze huwelijken, begrafenissen of 
crematies (van aanverwanten of 

naasten).

Humanitaire redenen
• Verplaatsingen om 

medische redenen en 

verderzetting van een medische 
behandeling;

• Bijstand aan een oudere, minder-
jarige, gehandicapte of kwetsbare 
persoon

• Bezoek aan aanverwanten in pallia-
tieve zorg.

Studieredenen
• Reizen van leerlingen, studenten en 

stagiairs, die in het kader van hun 
studies een uitwisseling volgen;

• Onderzoekers met een gastovereen-
komst.

Inwoners van grensregio’s
• Verplaatsingen als onderdeel van het 

dagdagelijkse leven voor activiteiten 
die eveneens in België toegelaten 
zijn;

• Professionele redenen voor de uitoe-
fening van de professionele activiteit

Divers
Zorg voor dieren, verplaatsingen in het 
kader van juridische verplichtingen (voor 
zover dit niet digitaal kan), dringende 
herstellingen in het kader van de veilig-
heid van een voertuig en een verhuizing 
worden ook als essentieel beschouwd.

Wanneer mag ik de grens over?

Verlengde quarantaine en isolatie
De quarantaineperiode wordt verlengd tot tien dagen: 
wie symptomen van Covid-19 vertoont, moet eerst contact 
opnemen met zijn arts, in isolatie gaan en zich zo snel mo-
gelijk laten testen. De duur van de quarantaine kan wor-
den ingekort, als je een negatieve test hebt afgelegd, die ten 
vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Als je geen symptomen hebt, maar wel in nauw contact 
bent geweest met iemand die positief is, of terugkeert uit 
een rode zone in het buitenland, dan ga je in principe tien 
dagen in quarantaine. Je ontvangt via contacttracing een 
code, waarmee je een afspraak kan maken voor een test.

Tot 1 maart zijn dus enkel essentiële verplaatsingen toegelaten. Je hebt wel een verklaring op eer nodig en 
eventuele bewijsstukken. Concreet kan je de grens over om de volgende redenen:

De eerstelijnszone Noorderkempen is volop bezig met de 
voorbereidingen van het vaccinatiecentrum in Brasschaat. 
In de tweede week van februari wordt het centrum getest en 
daarna kunnen de vaccinaties er starten. 

In de eerste fase komt de eerstelijnsgezondheidszorg aan de 
beurt. Vanaf maart is het dan aan de 65-plussers uit de regio. 

De vijf gemeentes van de eerstelijnszone werken samen met 
die zone intussen verder aan een mobiliteitsplan om iedereen 
zo vlot als mogelijk aan het centrum te krijgen. Daarnaast is er 
een website in ontwikkeling waarop alle informatie over het 
vaccinatiecentrum, het vaccineren zelf en de bereikbaarheid 
terug te vinden zal zijn. 

 Eerstelijnszone Noorderkempen - vaccinatie@elznoorderkempen.be - www.eerstelijnszone.be

Vaccinatiecentrum Noorderkempen 
operationeel vanaf half februari

Sinds maandag 1 februari gelden voor alle georganiseerde sport-, jeugd- en culturele activiteiten (dat wil 
zeggen activiteiten met een begeleider) volgende regels:

Voor kinderen tot en met  12 jaar  
•   Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief  
     begeleiding 
•   In krokusvakantie (van 13/02/2021 tot en met 21/02/2021) kunnen groepen uit  
     25 personen personen bestaan exclusief begeleiding, daarbij is de stabiliteit van deze        
     groep cruciaal. 
•   Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Activiteiten met hoge intensiteit (sport          
     en spel) gaan in het bijzonder buiten door. Wedstrijden met deelnemers van verschil-       
     lende clubs zijn niet toegestaan.
•   Het wordt sterk aangeraden aan ouders en kinderen om max. 1 aanbod per week te kiezen. 
•   Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting is verboden.  

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar (geboortejaren 2007 - 2002)
•   Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding 
•   Hierop wordt geen uitzondering gemaakt in de krokusvakantie, de groepen blijven max. 10 personen. 
•   De 13 - 18 jarigen dragen verplicht een mondmasker, tenzij bij intensieve inspanningen. Begeleiding draagt altijd een mondmasker.
•   Activiteiten gaan verplicht buiten door. Enkel individueel kan gebruik worden gemaakt van het sanitair binnen. Wedstrijden met     
     deelnemers van verschillende clubs zijn niet toegestaan.
•   Het wordt sterk aangeraden om max. 1 aanbod per week te kiezen. 
•   Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting is verboden.

Voor personen ouder dan 19 jaar (geboortejaar 2001 en vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd. 

 Dienst vrije tijd - 03 690 46 79 - vrijetijd@wuustwezel.be

 www.info-coronavirus.be - 0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur)

Nieuwe maatregelen voor jeugd en sport

Spiegel_2021_02_def.indd   1Spiegel_2021_02_def.indd   1 2/02/2021   16:53:042/02/2021   16:53:04
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Ramen
Deuren

Veranda’s op maat
Poorten

Rolluiken
Zonnewering

Kalmthoutsesteenweg 197 • 2990 Wuustwezel
T: +32 (0)3 669 66 25 • F: +32 (0)3 669 77 22
info@jefleonard.be • www.jefleonard.be

BEZOEK ONZE TOONZAAL
maandag - donderdag: 9.00u tot 12.00u / 13.00 u tot 17.00u

vrijdag: 9.00u tot 12.00u / 13.00u tot 16.00u
zaterdag; 10.00u tot 16.00u

102-jarige Mathilda
Mathilda Rombouts werd in woonzorgcentrum St. Jozef op 2 januari 
2021 - 102 jaar. Ze werd in de bloemetjes gezet door de directie, 
personeel, gemeentebestuur en familie. 

Mathildea is nog een kranige dame. Ze heeft het record van 102 jaar 
in het rusthuis verbroken. Zij is de oudste bewoner en tevens de 
oudste inwoner van Wuustwezel. Mathilda is een aangename gaste 
zowel voor de bewoners als voor het personeel. 

Mathilda werd in St. Lenaarts geboren op 2 januari 1919. Ze werd 
ook huishoudster bij dokter Deckers. Mathilda trouwde met Kees 
Loos op 18 mei 1943. Eerst woonden ze in Achterbroek, daarna op 
de Kalmthoutsesteenweg 74 te Wuustwezel. Er kwamen 3 kinderen: 
Maria, FransU en Leo. Op 50 jaar leerde ze auto rijden en ging ze 
lessen volgen voor bejaardenhelpster en heeft dit nog 10 jaar ge-
daan. Nu in het rusthuis houdt ze zich bezig met kussens borduren. 
Ze heeft er al 43 gemaakt.

Wij wensen haar nog een aangenaam verblijf in St. Jozef en wensen 
de 102 jarige Mathilda en haar familie Loos-Rombouts nog een dikke 
proficiat.  

Natuurspiegelingen

Bewust op zoek naar mooie 
figuren in de natuur
Wie tijdens het wandelen goed kijkt, kan heel 
veel mooie en leuke figuren tegenkomen.  Die 
kan je vinden in prachtige wolkenformaties, op 
de schors van een boomstam, in takken die in 
een bepaalde vorm naar elkaar toe gegroeid zijn, 
in de plassen water op de weg, in de zonnestra-
len die net op het juiste moment op de juiste plaats schijnen, in het mos en 
de bladeren, …

Het bos staat vol met natuurlijke kunstwerken:  een boom kan zo gevormd 
zijn dat je er beeldhouwwerken in kan zien, zoals een dinosaurus, een oli-
fantenslurf of olifantenpoten onderaan de stam, een mensenlichaam, een 
reus, een hert met zijn gewei, …  Je kan hier jouw verbeelding volop laten 
spreken.  Iedereen ziet wel iets anders in een boom.  

Soms kan je op de boomstammen gezichtjes zien: lachende gezichtjes, droe-
vige gezichtjes, een “duck face”, een spookje; gezichtjes die knipogen, die 
jou even stil doen staan, doen schaterlachen of jou een warm gevoel geven.

Ook boomstronken die je naast de weg ziet liggen, kunnen jou doen wegdro-
men.  Mijn favoriet van de afgelopen maand: “de kussende gezichtjes”.  Een 
beetje liefde is toch iets waar we allemaal naar verlangen na het vreemde 
jaar 2020.  Laat deze foto jou inspireren om vol te houden en om erin te 
geloven dat we elkaar snel weer mogen kussen en knuffelen!

Hierbij zou ik jou graag uitdagen om bij jouw volgende wandeling eens be-
wust naar de bomen te kijken.  Je zal versteld staan van wat ze jou te ver-
tellen hebben.  Laat jouw verbeelding spreken en maak er misschien samen 
eens een leuk spel van.        Lieve groetjes, Ingrid
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Wij creëren aandacht rond 
uw bedrijf op Social Media.

socialgrafix.be
by primaprint.be

NIEUW

Onze aanpak.
Social Media is niet meer weg te denken, het is dus van groot belang dat u zichtbaar bent met uw bedrijf.

Maar gebrek aan tijd en/of kennis voor social media van uw bedrijf?

Wij zorgen ervoor dat u meer naamsbekendheid krijgt op social media door goede content, 
meer interactie en de juiste advertenties.

Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Overleg. Strategie. Content creatie.

Planning. Resultaten. Controle.

Meer informatie & prijzen.
Meer informatie en prijzen zijn terug te vinden via www.socialgrafix.be of via Prima-Print.
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Kunst onder spanning
Coronagewijs is het stilletjes op vlak van cultuur, maar niet voor de 
cultuurraad!  Achter de schermen wordt er volop gewerkt aan het pro-
ject ‘Kunst onder spanning’.  Vind jij de nutsvoorzieningskasten ook zo 
afstotelijk lelijk in ons straatbeeld?  Dan denk jij er hetzelfde over als 
onze cultuurraad! 
Meer kunst in het straatbeeld vormt één van de actiepunten in de ge-
meentelijke meerjarenplanning, zegt schepen van cultuur Katrin Kem-
penaers. Met ‘Kunst onder spanning’ wil de cultuurraad in het voorjaar 
van 2022 een aantal nutsvoorzieningskasten omvormen tot heuse 
kunstwerken.  Zo brengen we kunst op een laagdrempelige manier tot 
onze medemensen en wordt meteen ons straatbeeld op artistieke wij-
ze opgefleurd.
Momenteel worden deze onaantrekkelijke nutsvoorzieningen in kaart 
gebracht en opgemeten.  Op basis van deze gegevens streven we er-
naar om een kunstroute uit te stippelen.  
Zodra we terug uit ons kot mogen komen, gaan alle remmen los!  We 
zoeken de participatie op van onze lokale kunstenaars, maar ook van 
scholen, buurtschappen en socio-culturele organisaties om tot een 
mooi kunstzinnig eindresultaat te komen.  Hiervoor worden onze deel-
namevoorwaarden verder afgestemd met de betrokken nutsmaat-
schappijen.  
Heb jij een creatief idee?  Voel jij het al kriebelen om samen met ande-
ren creatief aan de slag te gaan?  Neem dan zeker contact op met de 

cultuurdienst: cultuur@wuustwezel.be of 03 690 46 26.  
Alle participatie is welkom!

nr. 254

Ook al zijn het bijzonder rare tijden, ook voor ne mens die niet meer 
actief is op de arbeidsmarkt geldt de gouden regel: bezig blijven. 
De een wandelt de zolen vanonder zijn stapschoenen, de ander 
fietst de kilometers aaneen en ik blijf in m’n kot. M’n dochter, pas 
haar intrek genomen in haar totaal gerenoveerd huis, had al eens 
tussen de soep en de patatten laten horen dat zo’n ouderwetse 
“piratenkist” wel mooi zou staan in haar stulpje. Als je echter zo’n 
antiek geval moet kopen, betekent dat een regelrechte aanslag op 
uw geldbeugel. Er was niks primair in de planning en voor tuin-
werken was het nog veel te vroeg dus raapte ik alle moed bijeen, 
maakte een schets en een raming van het benodigde materiaal om 
zo’n meubel ineen te klussen. Soms overschat ik m’n ambachte-
lijk kunnen wel eens, maar nu was ik er vast van overtuigd om er 
een ‘kunststuk’ van te maken. Gelukkig is m’n vertrouwde doe-het-
zelf-zaak op enkele passen van m’n resort en na een verkennend 
bezoekje had ik de benodigde planken en balkjes om zo’n construc-
tie ineen te zetten. Veel zaag-, boor- en lijmwerk en bijwijlen ook 
wat gesakker met de pertinente vraag waar ik in godsnaam aan 
begonnen was, maar uiteindelijk stond een mooie en stevige kist 
afgewerkt. Toen werd ik echter met een probleem geconfronteerd: 
waar vind ik het passend beslag? Het was vanzelfsprekend dat 
grepen en hengsels in passende stijl moesten zijn om het geheel 
het uitzicht van een antiek ogend meubel te geven. Ga dat maar 
eens zoeken en gelukkig is ons aller wereldwijd web ter beschik-
king om aan het euvel te verhelpen. De intensieve zoektocht duur-
de toch wel een tijdje, maar uiteindelijk kwam ik bij een Noorder-
buur terecht die de gepaste oplossing in huis had. Hand gesmeed 
beslag van de juiste afmetingen en met een verweerd en roestig 
uitzicht voldeed het ijzer aan alle vereisten. Al zeg ik het zelf, het 
resultaat mag gezien worden en dochterlief was in de wolken. Niet 
slecht voor nen amateur dacht ik bij mezelf toen het piratenattri-
buut een passend plaatsje had gekregen. Nu ga ik natuurlijk van 
geïnteresseerden de vraag krijgen om er ook eentje voor hen te 

maken, maar het antwoord zal negatief zijn, want ‘k ben niet van 
plan om m’n tuinhuis opnieuw in een timmeratelier te veranderen, 
te veel stof en rommel. Hetzelfde gebeurde toen ik voor haar een 
nostalgische kerststal op schaal van de figuranten had gemaakt. 
Uren heb ik gespendeerd om het armtierig geboortehuis van het 
kindeke ineen te prutsen toen een vriendin van haar heel geïnte-
resseerd vroeg of haar vader dat als zelfbouwpakket had gekocht 
(sic). Enfin, zoals ik reeds schreef ne mens moet actief blijven, want 
rust roest luidt het spreekwoord. Zit ik daar ’s morgens mijn kopje 
koffie te slurpen en de gazet te lezen, krijg ik ineens goesting in 
beschuiten. Ge zult zeggen hoe komt die daar nu bij, wel in m’n 
vorig leven, vele manen geleden, was ik verzot op beschuiten en 
het was ontiegelijk lang geleden dat ik ze nog geproefd had. Niet 
zomaar een beschuit, neen het moesten er van een welbepaald 
merk en baksel zijn. Zouden die nog te krijgen zijn, schoot het door 
m’n warrig ochtendhoofd. Moeder de vrouw beloofde me om bij het 
eerstvolgend winkelbezoek uit te kijken naar de Anco’s als ze nog 
te koop waren. Inderdaad, ze bestaan nog altijd en ‘k kreeg terug 
de smaak van vroeger te pakken. Een beschuit royaal besmeerd 
met honing, choco, confituur of de superieure zaligheid van poep-
gelei, ne mens zou voor minder beginnen te likkebaarden. Vroeger 
maakte moeder ook wel eens de zogenaamde ‘luiwijvenpap’, ge-
woon melk aan de kook brengen met suiker en beschuiten, zalig. 
Om nog maar te zwijgen van ons moeder zaliger onovertroffen 
pruimenpap. De pruimen werden ’s morgens in karnemelk te weken 
gelegd en ’s avonds werd er bruine suiker - de alom geroemde za-
vel -  onder gemengd en aan de kook gebracht, een superheerlijke 
pap en die wil ik eigenlijk ook nog wel eens genieten. Coronatijden 
brengen niet alleen de mens aan ’t werk in z’n kot, maar doen 
ook nog eens vergeten heerlijke dingen opborrelen. 
Smakelijk!

               E. Vanmeir

Piraten en beschuiten
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1974 (start van Oxfam Wereldwinkel 
Wuustwezel 

Algemene coördinatie, administratie 
en beheer, regio medewerker.

Oxfam-Werelwinkels streeft naar 
een rechtvaardig handelsysteem, 
als motor voor een duurzame 
ontwikkeling 

Jan vermeiren
oxfamvrijwilliger van de maand

vrijwilliger sinds

wat is jouw taak binnen
de organisatie?

wat was jouw motivatie om 
oxfamvrijwilliger te worden?

topPRODUCT VOLGENS JOU?

LEKKERSTE PRODUCT?

leukste activiteit van oxfam?

Wat wil ik nog kwijt?

mOOISTE product?

wuustwezel

Oxfam Wereldwinkels viert dit jaar 
zijn 50-jarige bestaan. Ik hoop het dit 
jaar te kunnen vieren samen met veel 
mensen, veel zon en veel knuffels!

Onze jaarlijkse Cadeaudagen.

Moeilijk te kiezen... 
Onze kruidenpasta’s, onze chocolades, 
enz.

Vele wijnen zijn heel lekker, maar de 
lekkerste vind ik Raza Malbec Reserva.

De klaprozen voor Vrede, ontworpen 
door Diana Wynants. De opbrengst 
gaat naar de Palestijnse circusschool.

 

Openingsuren: 
Woensdag – Vrijdag 

9.30 – 12.30u 
13.30 – 16.30u  

Zaterdag 
9.30 – 16.30u 
doorlopend 

Oxfam Wereldwinkel 
Wuustwezel 

NIEUWE 
PROMO’S 

 

 

 
 

Promo’s met een reden! 
Geniet van jouw favoriete fairtradeproducten aan verminderde prijs.  

 Geen zorgen, iedereen, van boer(in) tot leverancier, krijgt een volledige en eerlijke prijs betaald. 
 Onze producenten kunnen jaar na jaar rekenen op een afname door Oxfam Fairtrade. 
 Hierdoor komt ons magazijn al eens vol te zitten. 
 Oplossing? Promo’s!  

 



Thuis in de Toekomst
Dit voorjaar werden de bewoners van Brasschaat, Brecht, Essen 
en Wuustwezel gepolst over hoe zij in de toekomst willen wonen. 

De meeste respondenten van deze 4 gemeenten, ongeveer 40%, zijn 
tegen het verder verkavelen van nieuwe gronden aan de rand van 
de gemeente en vinden dat er beter hoger gebouwd kan worden in 
het dorpscentrum. Toch vindt ook 30% dat het omgekeerde een be-
tere keuze is, terwijl 20% neutraal blijft. In de gemeenten Brasschaat 
en Wuustwezel heerst een sterkere voorkeur aan het hoger bouwen, 
terwijl de gemeente Brecht afwijkt en daar de voorkeur wordt gegeven 
aan het verder verkavelen.

Tegelijk zijn de meningen verdeeld bij de vraag of mensen dichter bij 
elkaar moeten gaan wonen, zodat er meer groene ruimte kan komen in 
de buurt. Van de respondenten is 35% akkoord met deze stelling, maar 
ook 35% tegen. In de gemeente Wuustwezel is 45% van de responden-
ten akkoord met deze stelling. In de gemeenten Essen en Brecht is de 
groep tegenstanders (45%) groter dan de groep voorstanders (30%). 

We zien ook dat onze burgers niet graag hun eigen tuin opgeven. Een 
meerderheid, bijna 55% (in de gemeente Brecht zelfs bijna 65%), wil 
graag een grote, persoonlijke tuin. Daartegenover geeft slechts een 
kleine 30% van de respondenten aan dit niet te willen. De burgers 
die voorkeur geven aan een gemeenschappelijke tuin is veel kleiner, 
slechts 26%.

Passen winkels in woonwijken? In de gemeente Brasschaat is meer 
dan 50% van de respondenten akkoord en slechts 30% tegen. In de 
gemeenten Wuustwezel en Essen zijn er ongeveer evenveel voor- als 
tegenstanders. In de gemeente Brecht vindt bijna 50% dat winkels het 
best uit de woonwijken worden gehouden, terwijl 35% vindt dat win-
kels daar wel een plaats hebben.

Over de toegang tot openbaar vervoer is er grote unanimiteit in de 
gemeenten. Bijna 80% van de respondenten vindt dat openbaar ver-
voer ook mensen, die buiten het dorpscentrum wonen, moet bedienen. 
In de gemeenten Essen en Brecht is de groep voorstanders zelfs nog 
groter.

Waar zie jij jezelf wonen in de toekomst?
In de gemeenten Wuustwezel en Essen wordt de voorkeur gegeven 
aan een kleinere vrijstaande woning. Ook in de gemeente Brecht is dit 
woningtype populair, maar geven nog meer respondenten de voorkeur 
aan een grotere vrijstaande woning.
In de gemeente Brasschaat is het meest populaire type een apparte-
ment bestaande uit één verdieping met meerdere slaapkamers. In de 
gemeente Brecht is het appartement minder geliefd.

Evelina Spevakova-Prunskiene (27) en Lavinia Gafita (34) ope-
nen samen een nieuwe kindercrèche in de Sint-Lenaartseweg. Ze 
leerden elkaar kennen op de cursus Kinderbegeleiding. Hoe ze 
samen dezelfde droom nastreven, klinkt haast als een sprookje.

Dat inburgering wel 
degelijk kan slagen 
bewijzen de Litouwse 
Evelina en de Roe-
meense Lavinia. Ze 
kwamen beiden in 
2006 naar België om 
er een beter leven op 
te bouwen.

“Ik had het grote ge-
luk dat ik Nederland-
se les mocht volgen 
voor buitenlandse 
anderstaligen in het 
Koninklijk Atheneum 
in Antwerpen. Ik trof 
daar een leerkracht 
die werkelijk alles met 

hand en tand uitlegde. Na één jaar had ik de taal al onder de knie. Ik 
kan iedereen die Nederlands wil leren, deze school aanraden,” vertelt 
Evelina. “Mijn oma maakte in Antwerpen pruiken voor de Joodse ge-
meenschap. Mama kwam haar geregeld bezoeken en ik mocht door-
gaans mee. In 2006 besloten we hier te blijven.” 

Lavinia legde een ander parcours af. “Mijn man trok naar België om er 
in de bouwsector te werken. Ik volgde hem en hij werkt nu als aanne-
mer in de bouwsector.” Aanvankelijk volgde Evelina een opleiding als 
kapster en schoonheidsspecialiste. Lavinia werkte als poetsvrouw en 
leerde ook vlot Nederlands. 
Beide dames volgden vanaf 2017 de opleiding Kinderbegeleider voor 
0- tot 12-jarigen bij het LBC-volwassenonderwijs in Turnhout. Daar 

leerden ze elkaar kennen en werden ze vriendinnen.

Evelina uit Wuustwezel en Lavinia uit Hoogstraten droomden beiden 
van een eigen crèche. “Waarom werken we niet samen en verwezenlij-
ken we niet samen onze droom,” vroegen ze zich af. Een locatie zoeken 
was niet eenvoudig. Ze botsten op heel wat vooroordelen en obsta-
kels. Maar Eddy Schrauwen uit Loenhout stak een handje toe.
“In 2012 huurde Evelina een huisje van ons. Ze was altijd met alles in 
orde en maakte van dat huisje een pareltje. Ik wist dat het om twee 
correcte dames ging.”
Eddy Schrauwen kon zo Jurgen Van Hasselt overtuigen een pand te 
verhuren voor het inrichten van de crèche. “Wij hebben nu een prima 
huisbaas die helemaal meegaat in ons verhaal,” vertelt Evelina, die 
haar droom ziet verwezenlijkt worden.
Het Olifantje is gezellig ingericht en voldoet aan alle normen. Het 
tweetal werkt onder de vleugels van de dienst Felies uit Essen.
Dienst Felies, kinderopvang- essen@felies.be of 03-667.74.01

Evelina en Lavinia openen creche
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Vorsselmans nv 
Wuustwezelseweg 95, 2990 Loenhout
Tel. 03 690 04 40 • info@vorsselmans.be 
www.vorsselmans.be

RAMEN VOOR UW WONING
UTILITEITSBOUW
ZONNEPANELEN

SPECIALIST IN:Gratis levering in de buurgemeentes van Wuustwezel

Houtpellets Din+ excellent
15kg verpakking, 66/pal
Zeer hoge verbranding, rendement

Houtbriketten (hardhout)
Proper - Zeer hoge verbranding
Verpakking 10kg, 6st/verp., 100st/pal

Bruinkool briketten - Nachtbriketten

Hobbyvoeders 
hond - kat - konijn - kip - schaap - geit - 
paard & pony - vogels - tuinvogels - vissen

Winteractie brandstof

 

AERTS GARDEN
Katerstraat 33, 2990 Loenhout, Tel. 03/669.96.77 
ma-vr: 8-18u & za: 8-16u

www.aertszh.be

-  Kalk-producten voor gazon 
 en tuin
-  Stooizout en zouttabletten  

 voor ontharders

- Laarzen - werkschoenen - Jolly
- Tuin & bloemenzadenMuizen- en ratten-

bestrijding

ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be

  www.immopoint.be                 Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel • 03 240 11 99 • wuustwezel@immopoint.be GRATIS SCHATTING

Heeft u zich ook al afgevraagd
wat de waarde van uw woning is ?

Wij helpen u graag verder
door een realistische en vrijblijvende
schatting van uw woning te maken!

Ook voor de verkoop van uw woning bent u aan het goede adres:

ü Begeleiding van A-Z  

ü Groot netwerk van kantoren  

ü Kennis van zaken

Met andere woorden: een totaal pakket om al uw verkoopzorgen weg te nemen!

ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be

  www.immopoint.be                 Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel • 03 240 11 99 • wuustwezel@immopoint.be GRATIS SCHATTING
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CULTUURPAGINA FEBRUARI

Tentoonstelling van De Madammen

In de inkomhal van het gemeentehuis kan je nog tot 26 maart 
de tentoonstelling van ‘De Madammen’ bekijken. De tentoon-
stelling bestaat uit 20 
kleurrijke portretten 
van vrouwen. De wer-
ken zijn gemaakt door 
zes talentrijke arties-
ten van de themagroep 
Crea & Ambachten van 
Dagcentrum De Oever 
in Gooreind. 

Poeziëwandeling

Gedichtendag betekent het 
startschot van de Week van 
de Poëzie, maar voor Wuust-
wezel wordt het een hele 
maand poëzie! In deze tijden 
van corona brengen wij ie-
dereen samen door middel 
van een poëziewandeling 
nog t.e.m. 28 februari 2021. 
Langsheen een uitgestippeld 
wandelparcours              (3 km) 
kan je op een 20-tal locaties 
genieten van een prachtig 
raamgedicht. Ontdek poëzie van Guido Gezelle, Bart Moey-
aert, Wouter Deprez en onze eigen Moeke Blommaert… De 
leerlingen van Academie Noord (beeld) hebben via Mail-Art 
deze gedichten in een kunstzinnig jasje gestoken. 
Kijk voor meer info op
 www.wuustwezel.be/poëziewandeling of 03 690 46 41

Film@Kadans@Home – Jeugdster 

Dit jaar helaas geen film in GC Kadans… Daarom zocht Jeugd-
ster naar een leuk, creatief en coronaproof alternatief! Op 
zaterdag 20 februari kan je samen met onze leiding genieten 
van onze eerste online film namiddag/avond. Via een Net-
flixparty kijken we 
om 14 uur naar een 
film met alle kids, om 
20.30 uur volgt een 
film voor een iets 
ouder publiek. Meer 
info: www.jeugdster-
wuustwezel.be 

Soetkin Milbouw

Ken je Soetkin Milbouw 
al? Deze jonge Wuustwe-
zelse huisarts zwierde 
haar pianocomposities op 
het streamingplatform 
Spotify en is ondertus-
sen al meer dan 1 miljoen 
keer beluisterd is. Tussen alle drukte door trekt ze zich soms 
terug om enkel en alleen met muziek bezig te zijn. En dat 
resultaat mag er zijn! Soetkin leerde pianospelen van haar 
grootmoeder en ontdekte tijdens haar studies geneeskunde 
het plezier van improviseren. Stap voor stap zoekt ze voor 
elke maat een klank die haar raakt om zo tot een prachtige 
compositie te komen. Geniet mee! 

Together Alone door Nikelaos VL

Dankzij NikelaosVL krijgt een wandelingetje in het Gemeen-
tepark van Wuustwezel-Centrum nu ook een kunstzinnig 
tintje. De jonge kunstenaar uit Wuustwezel stelt zijn werk 
‘Together Alone’ daar tentoon. Door corona voelen mensen 
zich vaak alleen en worden ze geconfronteerd met zichzelf. 
Dit gevoel brengt hij in beeld aan de hand van allemaal de-
zelfde gezichten. De moeite waard om even te stoppen tij-
dens een deugddoende wandeling. 
Ben je kunstenaar en wil je graag jouw kunst tonen in het 
straatbeeld? Twijfel niet om contact op te nemen met de    
cultuurdienst: 03 690 46 26 of cultuur@wuustwezel.be 

Nieuwe cultuurzender Podium 19

Geniet vanuit je huiskamer van nagelnieuwe concerten, mu-
ziektheater, dansvoorstellingen enzovoort. Zolang het co-
ronavirus de concertzalen en cultuurhuizen gesloten houdt, 
worden (nieuwe) producties samen gebracht op een virtueel 
podium. Het resultaat van een uitzonderlijke samenwerking 
van de Vlaamse Kunstinstellingen (met ondersteuning van 
Proximus, Telenet, Orange, VRT en Vlaanderen). Surf snel 
naar www.podium19.be en waan je op een concert. 


