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35ste JAARGANG Brecht - Sint Lenaarts - Sint-Job-in-’t-Goor

Leonardusprocessie officieel erkend als 
Vlaams Immaterieel Erfgoed

Sint-Lenaarts 
Cultuurminister Jan Jambon (N-VA) heeft de Leonarduspro-
cessie in Brecht en de Quirinusprocessie in Loenhout op 
de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed geplaatst. Goed nieuws dus voor de Vrienden van 
Leonardus die er al jaren voor ijveren.

Officieel betekent dit dat 'deze kennis, gewoontes, gebruiken en 
praktijken dermate belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren 
voor de volgende generaties'. En laat dat nu net zijn wat een vier-
tal twintigers in 2014 voor ogen hadden toen ze de organisatie 
van de Leonardusprocessie overnamen. Ze verenigden zich in 
de Vrienden van Leonardus en kregen intussen gezelschap, en 
vormen nu een achtkoppig team. Dat is ook nodig, want onder 
hun impuls is niet alleen de processie levendig gehouden, deze 
is ook uitgebreid en als erfgoed erkend. "Een erkenning voor het 
harde werk van de Vrienden van Leonardus, een jonge ploeg die 
alles elk jaar in goede banen leidt. Knap dat deze processie in 
deze tijden nog op zoveel steun van de gemeenschap kan reke-
nen", reageert cultuurschepen Frans Van Looveren (CD&V) erg 
tevreden. 

Dubbel feest
De Leonardusprocessie staat nu op de erelijst naast onder meer 
de Rosbeiaardtraditie in Dendermonde, de garnaalvissers aan 
de kust, Sinterklaas, de Vlaamse frietkotcultuur en The Last 
Post. Maarten en Els van De Vrienden van Leonardus zetten 
hun schouders onder deze erkenning. “Samen met zoveel an-
dere dorpelingen, hebben we er alles aan gedaan om aan te 

tonen dat onze processie onmiskenbaar deel uitmaakt van het 
DNA van Sint-Lenaarts. Dat zoveel dorpelingen - onder meer via 
Facebook en dankzij flyers - in coronatijden hun steun betuig-
den, heeft de commissie blijkbaar ontroerd”, weet Els. Maar de 
erkenning is geen eindpunt benadrukt Maarten: “Onze proces-
sie moet letterlijk ‘levend’ blijven. Dat ze elk jaar doorgaat, is 
daarmee niet voldoende. Ze moet mee evolueren met haar tijd. 
Immaterieel erfgoed wil niet zeggen dat je de processie in een 
glazen kast bewaard. We moeten bijvoorbeeld nadenken hoe 
we dingen beter kunnen documenteren, hoe we internationaal 
kunnen samenwerken en nieuwe inwoners kunnen blijven be-
trekken. Gelukkig kunnen we rekenen op veel vrijwillige steun 
van onze partners, zoals de Kerkfabriek, de hoeders van het Erf-
goed… Onze traditie is in goede handen”. 
2020 zou ook een jubeljaar worden voor de Leonardusprocessie 
die voor de 525ste keer zou uitgaan, maar corona stak daar een 
stokje voor. Dit jaar zou het dus dubbel feest kunnen worden 
voor de Vrienden van Leonardus, als corona het toelaat. Niet al-
leen kan het jubileum gevierd worden, maar ook de erkenning 
als Vlaams immaterieel erfgoed. De Leonardusprocessie telt 
intussen al zo'n 650 deelnemers, van groot tot klein, en lokt 
elk jaar zo’n 5.000 toeschouwers. Samen met de Heilige Qui-
rinusprocessie van Loenhout en de Heilig Bloedprocessie van 
Hoogstraten zijn het de enige in de Noorderkempen die de eeu-
wen hebben getrotseerd. Alle drie zijn ze nu dus ook erkend als 
erfgoed. 
Meer info: 
www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/nieuwe-erkennin-
gen-als-immaterieel-cultureel-erfgoed
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Brecht 
Lidemij Vanmechelen (19) uit Beerse is de winnaar van 
de kerststerrentocht van Unizo Brecht. Onlangs mocht 
ze haar prijs, een elektrische fiets, oppikken bij Saman in 
Brecht, met dank ook aan de gemeente. Voor het eerst in 
ruim 25 jaar werd er geen auto geschonken omdat corona 
de traditionele eindejaarsactie verhinderde.

Ruim 25 jaar al organiseert de middenstandsorganisatie een 
actie waarbij een auto te winnen is. Het is tijdens de maand de-
cember een vertrouwd gezicht dat er op de Gemeenteplaats een 
auto staat te blinken. Wie dan bij de lokale handelaars shopt, 
maakt kans op deze mooie hoofdprijs. Afgelopen feestperiode 
bleef die plek leeg. “Door de verplichte sluiting van de winkels 
was het onmogelijk om zo’n actie te organiseren. Jammer, want 
in 2019 namen de Unizo-afdelingen van Brecht, Sint-Lenaarts 
en Sint-Job voor het eerst samen deel met vijf garages. De win-
naar van de wagen had dus ruime keuze. Op dat succes konden 
we in 2020 niet verder bouwen, hopelijk dit jaar wel. We hebben 
in de plaats daarvan wel een kerststerrenzoektocht uitgestip-
peld waarmee deelnemers een elektrische fiets ter waarde van 
1.500 euro konden winnen en enkele aankoopbons voor een to-
tale prijzenpot van 500 euro. Zo wilden we onze klanten toch 
niet in de steek laten”, legt voorzitter Patrick Anthonissen van 
Unizo Brecht uit. De fiets was eigenlijk de hoofdprijs van de actie 
Junistempels die ook al niet kon doorgaan. Daarvoor krijgt Unizo 
Brecht de steun van de gemeente. “We zijn blij dat we de fiets 
nu toch kunnen schenken. De zoektocht was een leuk alterna-
tief en het weinige dat er kan doorgaan in deze coronatijden, 

moeten we volop steunen”, meent schepen van Lokale Econo-
mie Kris Janssens (N-VA). Al was het daar de 19-jarige winnares 
Lidemij Vanmechelen niet om te doen. “Mijn vriend is van Brecht 
en de kerststerrenzoektocht was een leuke manier om de ge-
meente te leren kennen”, lacht ze. Ze schenkt de fiets overigens 
aan haar schoonmoeder Ingrid Van De Looverbosch (50). “Zowel 
mijn man als ik fietsen elke dag naar het werk. De fiets komt dus 
zeer goed van pas”, glundert ze dankbaar. Ze konden meteen 
met de fiets naar huis, want toevallig wonen ze in de straat van 
Fietsen Saman in Brecht. “We hebben gekozen voor het jeugdige 
model Cortina waarmee ze zeker tot 80 km autonoom elektrisch 
kunnen fietsen”, legt medezaakvoerder Giovanni Saman uit. De 
fietsenwinkel heeft nog vestigingen in Wuustwezel en Essen.

Unizo Brecht kan voor het eerst in ruim 25 jaar 
geen auto wegschenken
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Brecht
Tegen 2024 moet Brecht een nieuw gemeentehuis heb-
ben. Het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot 
wordt daarvoor omgevormd en uitgebreid tot nieuw admi-
nistratief centrum. Dat zal worden ingebed in een ruime 
parkcampus. Een investering van zo'n 8,4 miljoen euro in 
een eerste fase. 

De gemeenteraad keurde op 14 januari een oproep tot ontwerp-
teams goed. Het bestuur kan dus van start gaan met de reali-
satie van een nieuw gemeentehuis. “Het is een heel belangrijk 
en omvangrijk project voor de gemeente. Brecht telt vandaag 
bijna 30.000 inwoners. Het huidige gemeentehuis, het Kasteel 
van Neut uit 1848, is in 1980 in gebruik genomen voor de fu-
siegemeente met 18.000 inwoners. Onze gemeentediensten 
zitten intussen veel te krap behuisd en kunnen zo niet optimaal 
functioneren en een efficiënte dienstverlening verzorgen. Het 
gebouw is afgeleefd en niet energievriendelijk. Een nieuwe 
huisvesting dringt zich dus op”, verduidelijkt burgemeester Sven 
Deckers (N-VA).
“Verschillende locaties werden bestudeerd en onderzocht op 
haalbaarheid. Hieruit is een herwaardering van het GC tot ad-
ministratief centrum met gemeenschapsfunctie de beste optie 
gebleken”, vult schepen van Openbare Werken Daan De Veuster 
(CD&V) aan. “Het GC zal wel grondig verbouwd worden en uit-
gebreid van 2.250 m2 tot 45.090 m2. Quasi een verdubbeling, 
maar de uitbreiding verspreid zich in de diepte over alle verdie-
pingen met een extra verdieping zodat er niet te veel groen 
wordt ingenomen. Overigens kadert het nieuwe gemeentehuis 
ook in een groter en groener kader, namelijk de parkcampus. Die 
zal zich uitstrekken aan de ene kant tot aan de muziekacademie 
en aan de andere kant tot kinderopvang Stekelbees, de school-
tuin en het Kempuseum. Dit betekent dat er een knip komt in 
de Mudaeusstraat. Op die manier zal de site langs verschillende 
kanten via trage wegen te bereiken zijn. Zo verzamelt de park-
campus meerdere sociale en culturele functies, want er komt 
een nieuwe, aparte polyvalante ruimte en de bib verhuist naar 
het Kasteel van Neut.”

Moderne bibliotheek
In het nieuwe administratieve centrum zullen alle gemeen-
tediensten gecentraliseerd worden. “De dienst vrije huist mo-
menteel op de zolder van het oud-gemeentehuis en de dienst 
toerisme in de kelder. Dat is verre van ideaal. Door alle gemeen-
tediensten opnieuw op één locatie samen te brengen, kunnen 
we beter beantwoorden aan de noden van een moderne en 
efficiënte dienstverlening naar de bevolking toe”, benadrukt 
burgemeester Deckers. “Het Kasteel van Neut waarin we een 
moderne bib zullen inrichten, kunnen we zijn oorspronkelijke 
gratie teruggeven. Het is nog niet duidelijk welke bestemming 
het oud-gemeentehuis zal krijgen, maar sowieso behouden we 
daar wel de trouwzaal.” 
Het bestuur ambieert om tegen 2024 in het nieuwe administra-
tieve centrum in te trekken. Nu de gemeenteraad de leidraad 
heeft goedgekeurd, kan de zoektocht naar een ontwerpteam 
starten om dit project concreet vorm te geven. “Hierbij geven we 
ook de oppositie inspraak. In de jury zal één oppositielid kunnen 
zetelen. De partijen kunnen tegen de gemeenteraad van febru-
ari een persoon aanduiden. Een unieke, transparante werkwijze 
waarmee we het draagvlak voor dit belangrijke project willen 
vergroten”, meent Deckers. 

Gemeenschapscentrum breidt uit 
tot modern gemeentehuis
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Uw lokale makelaar
die garant staat voor 
een correcte service 
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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
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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
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Het woonparkgebied Elzenkouter, vlak aan de E19, ligt er 
vervallen bij. Buurtbewoners Chantal Schouw en Arnaud Ger-
lach wonen er al dertig jaar en hebben het helemaal zien ver-
loederen. “Heel jammer”, vinden ze.

“Toen we hier kwamen wonen, verbleven hier nog mensen in El-
zenkouter. Ik laat hier elke dag mijn hond uit omdat het hier een 
bosrijke natuur is. Maar er staan wel veel vervallen huisjes en er 
ligt veel afval”, merkt Chantal Schouw op. Ook Arnaud Gerlach en 
zijn dochter Isabelle komen hier graag wandelen met de hond. 
“Wij wonen sinds 1978 in Cambeenbos en hebben het syste-
matisch zien leeglopen en verkrotten. Vroeger kwamen mensen 
vanuit de stad hier op weekend. Het was toen ook een week-
endzone en het was nog niet zo druk op de E19 als nu. Er zijn 
hier ook geen nutsvoorzieningen en er is nooit een straat aan-
gelegd”, weet Arnaud Gerlach. “Het verloederen is naar schat-
ting zo’n twintig jaar geleden begonnen. Meestal begint dat als 
de bewoners overlijden en de kinderen er niet meer naar omkij-
ken. De huisjes worden niet meer verzorgd, staan leeg, bomen 
vallen om en de hele huisraad is er vaak in blijven staan. Wie wil 
er nu nog op weekend naast een razenddrukke snelweg?” Ook 
Chantal vindt het jammer dat het zo evolueerde. “Hier vlakbij 
was een huisje met een prachtige volière. Daar schiet nu niks 
meer van over”, stelt ze vast. 

Dorpskanker
De gemeente heeft nu actie ondernomen. “Het is ook voor ons 
als bestuur een doorn in het oog. We hebben alle eigenaars aan-
geschreven met de dringende vraag om hun percelen te komen 
opruimen. We kunnen dit moeilijk zelf doen, want het zijn pri-
végronden”, antwoordt schepen Kris Janssen (N-VA) op de vraag 
van fractieleider Patrick Van Assche (Vlaams Belang) die het op 
de jongste gemeenteraad aankaartte. “Een aantal percelen is 
bezaaid met bouwafval, huisvuil en verkrotte constructies. De 
huidige situatie trekt sluikstort aan en is vanuit sanitair oogpunt 
(ratten) nefast. Het valt ook niet uit te sluiten dat hier ‘vodden’ 
van komen, er bestaat een verhoogd risico op brand”, benadrukt 
Van Assche die het een dorpskanker noemt. 
De gemeente zoekt ook naar een passende invulling van het 
woonparkgebied en werkt samen met Brasschaat, Schoten en 
Schilde aan een intergemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP). “Allemaal zitten we met woonparkgebieden en de ba-
sisprincipes worden nu vastgelegd. Onder meer Schilde wordt 
geconfronteerd met woonparkgebied in de dorpskern, waar nu 
zeer grote villa’s op één perceel staan, die vaak leegstaan. Ons 
woonparkgebied strekt zich iets verder uit van de wijk Witte 
Hoeve over het hele gebied Cambeenbos tot iets voorbij domein 
De Merel. Wij willen net het groene karakter van die bestaan-
de wijken in woonparkgebied beklemtonen”, reageert schepen 
van Ruimtelijke Ordening Eline Peeters (N-VA). “De percelen 
in Elzenkouter vlak naast de E19 liggen nog in een erfdienst-
baarheidszone waarbij de regelgeving het niet zomaar mogelijk 
maakt om binnen een straal van 30 meter te bouwen. De eerste 
percelen zijn minder diep dan andere langs de E19. Hierdoor zou 
de bebouwing daar dichter staan, er ligt ook een kleinere buffer 
tussen. Er zou een bestemmingswijziging nodig zijn, maar dat is 
niet evident en er zijn ook kosten aan verbonden. In het vooraf-
gaande openbare onderzoek zullen we ook eerst polsen naar de 
standpunten van de omgeving en eigenaars.”

Na twintig jaar verval onderneemt gemeente actie in 
oude weekendzone Elzenkouter
Sint-Job
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Sint-Job 
De bewoners van de Brechtse woonzorgcentra mogen al 
gevaccineerd zijn, de oudste bewoner van Brecht, Adolf 
Hautman (101), is daar niet bij. Hij woont immers nog zelf-
standig thuis en weet echter nog niet wanneer hij zijn eer-
ste spuitje krijgt.

Op 20 februari wordt Adolf Hautman 102 jaar. Of hij als ver-
jaardagsgeschenk een inenting krijgt met het Pfizer-vaccin, is 
nog niet duidelijk. Hoewel hij de oudste inwoner is van Brecht, 
woont hij nog steeds zelfstandig in Sint-Job. De bewoners van 
de woonzorgcentra Sint-Maria, de Kleine Kasteeltjes en Klaver-
tje 3 en Sint-Lenaartshof kregen al wel de eerste en soms zelf 
tweede dosis van het Pfizer-vaccin toegediend. Daar is de be-
reidheid bij alle bewoners erg groot om zich te laten vaccineren 
tegen covid-19.
“We hebben nog geen bericht gekregen wanneer mijn vader ge-
vaccineerd zal worden. Vermoedelijk zal hij wel in aanmerking 
komen bij de eerste groep inwoners, na het ziekenhuisperso-
neel”, vertelt zijn zoon Frank Hautman (73). Zijn vader is een 
kranige eeuweling, want woont nog steeds alleen in zijn huis in 
Sint-Job. Hij kan wel rekenen op hulp van het Wit-Gele Kruis en 
zijn zonen Frank en Luc (68) zorgen voor de boodschappen en 
de was. “Het stappen gaat tegenwoordig wat moeilijker en ook 
zijn gehoor gaat achteruit, maar verder is hij fysiek en mentaal 
nog goed in orde. Hij heeft geen angst voor de coronapandemie. 
Hij volgt het wel op televisie, maar veel bezoek krijgt hij niet en 
‘ik kom toch nooit buiten, dus kan niet besmet worden’ is zijn 
uitleg”, lacht zijn zoon Frank. “Hij voelt zich erg veilig in zijn ver-

trouwde omgeving en voelt zich niet eenzaam. Mijn vader kon 
altijd wel goed alleen zijn, hij kijkt nu vooral tv, maar voordien 
puzzelde hij nog veel en vulde woordzoekers nog vlot in. De pan-
demie is hem tot nu toe vlot vergaan. Het stelt ons wel gerust 
dat hij het nog zo goed maakt”, bekennen de zonen die zelf ook 
nog prima op de been zijn. 
Het hoeft eigenlijk niet te verwonderen, want Adolf Hautman is 
een veteraan van de Tweede Wereldoorlog, waarin hij ook krijgs-
gevangen is genomen. “Na vijf jaar in een krijgsgevangenkamp 
in Dortmund werden we in 1945 bevrijd door de Engelsen”, ver-
telde hij nog op zijn honderdste verjaardag in februari 2019. Ter 
gelegenheid van die verjaardag kreeg hij de Medaille van het 
Vergulde Kruis en een foto van het koningspaar. Na de oorlog, in 
1945, vestigde Adolf Hautman zich in Sint-Job waar hij nu nog 
steeds woont.

Oudste inwoner Adolf Hautman 
niet bij eerste gevaccineerden

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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Brecht 
Net als in de rest van Vlaanderen zijn ook bijna alle bewo-
ners van de Brechtse woonzorgcentra gevaccineerd tegen 
covid-19. De bereidheid is groot zowel bij de bewoners als 
het zorgpersoneel. 

In woonzorgcentrum De Kleine Kasteeltjes werd op 14 januari 
om 9.30u gestart met vaccineren. Naast de 72 bewoners van het 
wzc, kregen ook de 13 bewoners van de assistentiewoningen 
en 20 medewerkers al een eerste spuitje van het Pfizer-vaccin. 
“Omdat we officieel 6 dosissen uit een flesje mogen halen, kun-
nen we nu ook enkele vrijwilligers al inenten”, stelt financieel 
directeur Heidi Wilmsen van de groep DKK vast. “Vandaag wor-
den ook onze bewoners in Schaarbeek gevaccineerd en morgen 
in Tongeren.” Marcel Bastiaens (94) is een van die bewoners in 
Brecht. Hij heeft er alleszins vertrouwen in. “Dit eerste spuitje 
geeft me hoop die we al lang niet meer hebben gehad”, stelt de 
kranige man. “Ik ben nooit bang geweest tijdens de pandemie. 
De begeleiding is hier prima, het personeel heeft enorm veel 
werk verricht om ons te blijven motiveren om vol te houden.” 
De financieel directeur hoort het graag. “Al het personeel, van 
keuken en onderhoud tot zorgpersoneel heeft zich enorm inge-
zet. Het is een geweldig team dat hier mede sterker door ge-
worden is. We hebben ook altijd transparant gecommuniceerd 
naar de bewoners en hun familie toe. We zijn blijven zoeken 
naar mogelijkheden om toch bezoek toe te kunnen staan omdat 
dat belangrijk was voor de bewoners. Bovendien kregen we een 
nieuw directeur. Bart Neefs stond meteen in de vuurlinie, maar 
heeft altijd een luisterend oor en dat schept vertrouwen”, meent 
Wilmsen. Marcel zelf die hoopt na zijn tweede spuitje op 5 fe-
bruari snel terug het oude leven te kunnen oppakken. “Het zou 
leuk zijn dat we opnieuw op restaurant kunnen, dat we allemaal 
samen de levenskwaliteit van voorheen kunnen terugvinden”, 
hoopt Bastiaens.

Vormingscentrum
Ook in wzc Sint-Maria wat verderop werd op 14 januari gevacci-
neerd. Alle 105 bewoners kregen een eerste dosis toegediend. 
De 92-jarige Jos Mattheeussen was er alvast blij mee. “Ik ben 
nooit bang geweest, maar ben wel tevreden dat het zover is. Ik 
kijk er al naar uit dat we opnieuw naar buiten kunnen en meer 
bezoek mogen ontvangen, vooral van mijn twee kleinkinderen”, 
vertelt hij. Hij is een fervent rumikubber en sjoelbakspeler. In 
groepjes van tien personen en met de nodige afstand kunnen 
er nog wel activiteiten plaatsvinden. Jos vindt je ook elke och-
tend om 9u steevast op de fiets terug. De hometrainer is dan 
gedurende een halfuur zijn vaste afspraak. “We moeten fit blij-

ven”, is zijn devies. Met de restdosissen kon ook een twintigtal 
personeelsleden alvast een eerste keer ingeënt worden. "Het 
woonzorgpersoneel in onze gemeente strijdt al bijna een jaar 
lang tegen dit verschrikkelijk virus. We zijn hen daarvoor zeer 
erkentelijk. Met deze vaccinatieronde krijgen bewoners en per-
soneel eindelijk perspectief op verbetering”, benadrukt schepen 
van Sociale Zaken Luc Aerts (CD&V). 
Burgemeester Sven Deckers (N-VA) kwam kijken en zag dat het 
goed was. “Ik ben absoluut tevreden dat de vaccinatie ook in 
Brecht gestart is. We hebben er lang naar uitgekeken.”
Alle andere inwoners volgen het federale schema van de vacci-
naties. Intussen is gekend waar de Brechtenaren hun vaccin zul-
len krijgen. “In samenwerking met de gemeenten Malle, Zoersel, 
Schilde, Wijnegem en Zandhoven en de eerstelijnszone Voor-
kempen en de provincie Antwerpen is beslist om 1 vaccinatie-
centrum voor de hele zone in te schakelen, namelijk het Provin-
ciaal Vormingscentrum in Malle. De locatie is zowel logistiek als 
financieel een weloverwogen keuze. Het ligt centraal en vanuit 
elke uithoek is de afstand beperkt voor de inwoners. Bovendien 
is het vlot bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de 
auto en heeft het een ruime parking. Het gebouw kan meteen 
in gebruik genomen worden, er is voldoende ruimte en heel wat 
materiaal is er al voor handen, wat de logistieke voorbereidin-
gen vereenvoudigt. “De provincie Antwerpen is tevreden dat we 
met deze locatie onze lokale besturen kunnen ondersteunen bij 
de logistiek veeleisende organisatie van de vaccinatie van hun 
inwoners”, geeft gedeputeerde Luk Lemmens aan.
Wie wanneer een vaccin krijgt, is opgedeeld in fasen. Op www.
laatjevaccineren.be staat meer info over de volgorde van vacci-
neren. Inwoners worden opgeroepen  en krijgen nog meer con-
crete informatie.

Grote bereidheid bij bewoners woonzorgcentra 
voor vaccinatie
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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
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Sint-Lenaarts 
De familie Borremans heeft een zeilmakerij en het hart op 
de juiste plaats. Zo schonk het onlangs 2.350 mondmas-
kers weg aan scholen en verenigingen in de regio. 

Een deel van de 2.355 mond-
maskers ging naar de 4 Note-
laars in Schoten waar mentaal 
gehandicapten verblijven. “Ik 
werkte daar, maar heb nu loop-
baanonderbreking. Zo kunnen 
we toch ons steentje bijdra-
gen”, vertelt Karen Borremans. 
Zij is getrouwd met Arjan Bor-
remans die de zeilmakerij van 
zijn vader-oprichter Marc heeft 
overgenomen. Ook Buso lagere 
school De Mostheuvel in Malle was bij de gelukkigen. “Een van 
mijn dochters die het syndroom van Turner heeft en dus een 
verminderde immuniteit, loopt er school. In de busjes waarmee 
de leerlingen vervoerd worden, is een mondmasker verplicht. 
Mijn drie dochters van 13, 10 en 9 jaar dragen al sinds het be-
gin van de pandemie een mondmasker en begrijpen het belang 
ervan.” Ook de basis- en secundaire school Mariagaarde in Mal-
le, het Jeugd Rode Kruis in Sint-Lenaarts en de sportclub BMA 
in Loenhout kregen mondmaskers. “We kozen ook voor sterke, 
kwalitatieve maskers met filter zodat ze echt goed beschermen. 
Dat vinden we erg belangrijk. De scholen en verenigingen waren 
er erg blij mee. Op school heb je er per dag al twee nodig, een 
voor in de voormiddag en een voor in de namiddag”, weet Karen 
uit ervaring. 

Plexizeilen
Zeilmakerij Borremans weet zich in deze pandemie ook telkens 
opnieuw uit te vinden. Schakelde het bedrijf in maart over op 
productie van spatmaskers, dan maakt het plexizeilen voor zie-
kenhuizen en bedrijven. “Het zijn onzekere tijden waarin we per-
manent flexibel en creatief meedenken op maat van de klant. 
Sinds de lockdown in maart ligt onze normale activiteit stil. 
Er was toen een groot tekort aan spatmaskers en plexischer-
men. Intussen zijn daar ook doorzichtige zeilen bij gekomen. 
We hadden dit zeil al in huis, onder meer voor vensters en als 

overkappingen”, legt Ka-
ren Borremans uit. “We 
hoorden van klanten dat 
hun plexischermen niet 
bestand waren tegen 
het vaak verplaatsen er-
van en klanten stootten 
er ook wel eens tegen. 
Als oplossing maakten 
we frames waarin we 
een zeil opspannen. Dat 
is flexibeler en beter 
bestand tegen een sto-
tje. Door dit op wielen 
te zetten, konden onder 
meer kappers en hore-
cazaken - toen ze weer 
even open mochten- 
deze verplaatsen tussen 

Zeilmakerij schenkt ruim 
2.300 mondmaskers 
aan scholen in regio

de klanten, bij bedrijven tussen medewerkers en in winkels aan 
de kassa’s. Natuurlijk, toen kappers en horeca opnieuw moesten 
sluiten, werden wel wat bestellingen geannuleerd. Voor onder 
meer het AZ Sint-Jozef Malle maakten we zeilen om tussen twee 
bedden op te hangen, zodat patiënten elkaar op een veilige ma-
nier konden zien. Voor Handicar leverden we zo’n zeil voor de 
babbelbus van revalidatiecentrum De Mick in Brasschaat. Een 
rusthuis in Lier gebruikt de zeilen om ruimtes te scheiden en 
de bewoners elkaar zo op een veilige manier nog kunnen zien.”

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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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

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
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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.


