
nr
. 1

68
,  

no
ve

m
be

r  
20

20

Maandelijkse uitgave van Jiri Weyts, Spijker 29, 2960 Essen, tel. 03 667 57 65, www.primaprint.be, info@primaprint.be

Openstaande lokalen van sigarenfabriek Verellen bieden plaats voor 
semi-industriële activiteiten voor bewoners van dagcentrum De Oever. 
Ze openden er een kurkatelier om kurken stoppen om te vormen tot 
isolatie.

“Dit is een unieke kans,” zegt directeur Johan Vermeeren van Monni-
kenheide-Spectrum. “Wij hebben al een goed draaiend kurkatelier in 
de Werkplaats, een voormalige schrijnwerkerij in Malle. De ruimten in 
dagcentrum De Oever zijn te beperkt om zo’n activiteit te ontplooi-
en. De familie Verellen biedt ons nu een unieke kans om te werken in 
ruime lokalen.” Vermeeren vindt dit erg belangrijk voor de ontplooiing 
van de bewoners, mensen met een beperking. “Wij willen onze gasten 
aanspreken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. Dit is niet 
zo maar bezighouden. Zij stappen nu in een verhaal, krijgen een plaats 
op de arbeidsmarkt.”

“Wij danken de familie Verellen voor deze kans,” vulde Kristel Steeg-
mans, directeur van De Oever aan. “Daarom noemen we het hier ook 
atelier Verellen. Nu vertrekken we nog samen vanuit De Oever naar hier. 
Het is bedoeling dat zij in de toekomst zelfstandig naar hier komen en 
hun brooddoos voor ’s middags meebrengen zodat ze echt het gevoel 
hebben dat ze gaan werken. Dit is zo belangrijk voor hun ontplooiing.”

Begeleidster Ria Boden herinnerde zich dat de familie Verellen een 
tiental jaren geleden al enkele bewoners van De Oever een job aan  
bood bij het inpakken van de sigaren. De familie en burgemeester Wou-
ters openden het atelier. “Zo krijgt deze ruimte een mooie invulling. Dit 
initiatief biedt een meerwaarde, zowel voor deze fabriek als voor De 
Oever,” vertelde de burgemeester. “Hier komen twee verhalen samen. 
Zowel de familie Verellen als De Oever hebben inventief gehandeld. Dit 
is de start van iets moois.” De bewoners gaan de kurken verzamelen, 
sorteren en verwerken. Van de gemalen kurk wordt isolatiemateriaal 
gemaakt. Bewoner Ronny is alvast blij met de kans die hem gegeven 
wordt. “Ik vind het fijn dat van gebruikte dingen nieuwe zaken kunnen 
gemaakt worden.” De schoolverlaters van bijzonder onderwijs Berken-
beek kunnen er stage lopen. “Met de opening van het atelier wordt 
een band gesmeed tussen school, bedrijf, De Oever en het dorp. Ook 
bewoners van De Vlotter uit Essen zijn hier welkom,” besloot Johan 
Vermeeren. Naast het verwerken van de kurken stoppen, worden er ook 
flesjes olie heel mooi verpakt.

Sigarenfabriek Verellen werd in 1905 in Gooreind opgericht. In 2014 
kwam het bedrijf in Deense handen. 14 juli 2017 werden er de laatste 
sigaren gemaakt. De lokalen bieden nu plaats aan meerdere bedrijven.  

Kurken stoppen zijn welkom in De Oever in de Gasthuisstraat. Ook klei-
ne opdrachten als verpakken of verzenden zijn welkom.

Spectrum opent kurkatelier

Lokaal winkelen in de kijker
Project2990 is een platform waarbij ondernemers uit Wuustwezel op de hoogte blijven van 
het ondernemersleven in de gemeente. Via acties, evenementen en aankondigingen vonden 
zij de weg naar de Wuustwezelse klanten.
Dat draait vlot en daarom kan een volgende stap gezet worden in het lokaal kopen, dachten 
Nick Schrijvers van de dienst Lokale Economie en schepen Sus Vissers. Het Kollektief hielp 
hen daarbij en zo ontstond #KoopinWuustwezel.

Dat is een totaalproject waarin de lokale 
ondernemers centraal staan. Het win-
kelen in eigen gemeente wordt zo ondersteund. Op de website #KoopinWuustwezel 
krijgt elke ondernemer een ereplekje. 2000 straffe ondernemers kunnen daar gebruik 
van maken. Met Design By Floor werd een digitale bedrijvengids gerealiseerd. Het 
echte shoppen in eigen gemeente wordt ook gestimuleerd. 
Lees daarover alles in deze Spiegel.

Lees op de binnenbladzijden de 
laatste evolutie van de corona-
maatregelen in onze gemeente!
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Kom langs voor meer informatie.
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Gekromde ruggen
Mijne rug doet zeer en ik kan ’s morgens 
amper mijn slaapstee uit. Schoenen 
aandoen is een serieuze opgave en m’n 
figuur lijkt meer en meer op dat van 
een hoogbejaarde man die heel z’n 
leven zwaar werk heeft gedaan. Een 
constructiefout dat ik van kindsbeen 
af meesleur en waarbij de geleerde 
medicijnmannen een eenvoudig advies 
meegaven: mee leren leven, maar da’s 
uiteraard gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Maar, klagen kunnen we alle 
dagen en er zijn tenslotte vele mensen 
die het heel wat zwaarder hebben dan 
uw nederige auteur en een dafalganneke 
doet wonderen. Wat een contrast met 
onze nonkel die als prille negentiger 
nog lustig en schijnbaar zonder enige 
moeite zijne hof stond om te spitten. 
Zelfs nu dat hij in een woonzorgcen-
trum zijne thuis heeft gevonden, bulkt 
de man nog van gezondheid. Een fer-
vente en door tegenstanders geduchte 
biljarter en genieter van de simpele 
dingen van ’t leven. Hoe mooi kan het 
leven toch zijn zelfs in coronatijden. 
Toen wij pas in ons nieuwgebouwd 
huis trokken, was er een gebuur die ’s 
morgens, wanneer ik rond de klok van 
half acht naar ’t dagelijks werk vertrok, 
op een enorm veld stond te spitten en 
wanneer ik terug thuis arriveerde, stond 
hij nog tot aan ’t vallen van de avond 
kromgebogen over z’n buitenmaatse 
bats te schuppen. Dat zijn van die kerels 
die niet meer worden gefabriceerd en 
een ras dat nooit vergaat. Naast ons 
huis in m’n geboortedorp woonde een 
oud koppel brave mensen, een beetje 
teruggetrokken en niet veel van zeggen, 
maar mensen waar ik als kleine jongen 

graag op bezoek ging. In ’t seizoen 
kreeg ik steevast een stuk fruit uit hun 
grote boomgaard die de man des huizes 
als een echte expert onderhield. Dat 
waren geen laagstammen, neen, uit de 
kluiten gewassen reuzen met takken 
zo dik als vaders bovenarmen. Appels 
in allerlei soorten groottes en smaken; 
peren waarvan ik de Durondeaus het 
meest apprecieerde; gele en blauwe 
pruimen; abrikozen; noordkrieken en 
de meest sappige witbuiken. Voor hen 
die geen witbuiken kennen: witte zoete 
kersen met een schattig bloske. Heden 
ten dage nog amper te vinden en als je 
ze toch mocht vinden, zijn ze onbetaal-
baar geworden. Die kersen mochten we 
elk jaar komen plukken voor de inmaak. 
Als ik eraan terugdenk, komt het water 
me nog in de mond. Onovertroffen 
lekkers en zeker tijdens de winter-
maanden. Destijds was inmaken of ste-
riliseren een jaarlijkse gewoonte en 
ook een noodzaak omdat er nog geen 
diepvriezers in ’t huishouden hun intre-
de hadden gedaan. Moeder was een 
fervente inmaakster. Niet alleen fruit 
zoals kersen, peren, pruimen en vaders 
onovertroffen sappige en honingzoete 
meloenen, maar ook allerlei groenten en 
zelfs vlees. Bonen werden op hun beurt 
gezouten in grote bruine aardewerken 
potten met bovenop een kassei voor ’t 
gewicht. Gewoonweg om duimen en 
vingers af te likken. Een van m’n favo-
riete groenten en gepaard met enkele 
hand dikke stukken spek, niet te evena-
ren. Maar, waarom refereer ik eigenlijk 
naar onze buren van toen en wat is het 
verband met m’n zere rug en de twee 
genoemde spitters? Awel, de buurman 

liep helemaal krom en dat was niet 
alleen van ouderdom. Jarenlang was 
hij een heispitter (heispaajer) geweest 
en velen zullen zich nu afvragen wat 
dat in godsnaam is. Zoals het woord 
het al zegt, hij spitte heidegronden 
om voor gebruik als landbouwgrond. 
Enorm zwaar werk, zelfs zwaarder dan 
de turfstekers moesten doen. Als we 
in de contreien waren, vertelde vader 
altijd dat de velden, zover het oog 
kon reiken, heel lang geleden heide- 
en bosgebied was dat door de heis-
paajers werd omgelegd. Het was amper 
te geloven dat de pezige mannen met 
hun karakteristieke schoppen de woes-
te vlakten hadden omgeschapen tot 
vruchtbare akkers waarvan de ijverige 
boeren elk jaar een goede oogst konden 
binnenhalen en sappige weiden waar 
de lome koeien nu op graasden. Niet 
voor niets was de brave man getekend 
door het zware werk: kromgebogen en 
handen als koolschoppen. Onze eigen-
ste schrijver Aloïs Blommaert heeft 
ooit een mooi boek geschreven over de 
heikneuters, moet je beslist eens lezen 
om te begrijpen wat voor een tijden 
die mensen moesten leven. In moderne 
tijden kunnen we ons dat amper voor-
stellen. Nu zouden enkele hydraulische 
kranen of bulldozers aanrukken en in 
een mum van tijd enkele hectaren 
omtoveren tot landbouwgrond, 
maar vele jaren terug was het 
puur op mankracht in plaats 
van paardenkracht. Tijden 
zijn inderdaad veranderd, 
gelukkig maar!

E. Vanmeir

nr. 251

U leest op deze bladzijde het 251ste ’t Klein Verschil. 250 maal maakte Egidius Van Meir eenvoudige dingen tot vlotte 
verhalen. Wie ’t Klein Verschil leest, is geboeid vanaf de eerste woorden want Egidius maakt zijn zinnen tot kunst. 
Met zijn schrijfsels geeft hij een realistische kijk op zijn onderwerpen. De lezer zit bij hem op de eerste rij en kan zich 
levendig voorstellen wat de schrijver bedoelt. Egidius maakt de kleine dingen groot, leert ons content te zijn met wat 
we hebben. En dat maakt ’t Klein Verschil zo verschillend. Op vraag van vele lezers heeft de auteur  meer dan 230 
bijdragen gebundeld tot een boek. Een boek waarin je regelmatig kan lezen. Dat je kan wegleggen en opnieuw open 
doen. Zo veel maal vitaminen voor het leven.

Het boek kan besteld worden aan 22 euro via info@drukkerijwweyts. U ontvangt dan een bevestiging en een uitnodi-
ging tot betaling. Bestellen kan tot 25 november. Het boek wordt bezorgd tegen 15 december. Een ideaal eindejaars-
cadeau voor vrolijke dagen in het nieuwe jaar.

250 maal ’t Klein Verschil
gebundeld in een boek
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De kleuterjuffen keken er lang naar uit: gerenoveerde klas-
sen, hedendaagse gang én fonkelnieuwe meubels om alles 
weer gezellig in te richten. De werken begonnen begin juli en 
zouden tot eind augustus duren. Vol goede moed werden de 
3 kleuterklassen leeggeruimd. Iedereen was verbaasd over 
de hoeveelheid spullen die uit zo’n kleuterklas komen. De 
materialen werden geselecteerd: wat weggooien, wat bij-
houden? Eind juni waren de klassen leeg. De werkmannen 
begonnen aan het renoveren en opknappen van de klassen. 
Door enkele vertragingen en moeilijkheden, waren de klas-
sen niet tijdig klaar. De kleuters zouden naar een tijdelijke 
klas moeten. Met veel gepuzzel werden er tijdelijke klas-
sen ingericht. Gelukkig konden we 1 september toch onze 
enthousiaste kleuters verwelkomen. Ondertussen werd er in de kleuterschool nog hard verder gewerkt. De juffen en 
de kleuters konden de evolutie van dichtbij opvolgen. We telden samen af naar de dag dat we konden verhuizen. 
Begin oktober werden de materialen in de nieuwe klassen gezet. De juffen en hun kleuters waren dolblij met hun 
mooie, nieuwe, frisse klassen. Een welgemeende DANKJEWEL aan iedereen die geholpen heeft om onze klassen en 
onze gang er zo FANTASTISCH uit te laten zien! 

Het overgrote deel van de kinderen van 
Gemeenteschool De Wissel is lid van een 
jeugdbeweging. De Chiro, de Scouts of de 
KLJ, …. Allemaal TOP ! De school hecht 
grote waarde aan het deel uitmaken van 
een jeugdbeweging. De sociale vaardighe-
den, zelfredzaamheid, zin voor avontuur, 
bron van levenslange vriendschappen, en 
nog zoveel meer wordt op die zondag-
middagen bijgebracht. Knap van al die 
jonge mensen en proficiat aan alle leiders 
en leidsters die hun vrije tijd besteden 
om onze kinderen een onvergetelijke tijd 
te bezorgen. Wij werken dan ook maar al 
te graag samen met de jeugd om bijvoor-
beeld de Halloweentocht te organiseren. 
Jammer dus voor dit jaar want nu heeft 
het Covidspook ons stokken in de wielen 
gestoken.

Gemeenteschool 't Blokje plande vorig schooljaar een actie voor 
Haiti. Meer bepaald voor de school Notre Dame in het dorpje Mombin 
Croshu. Er kwamen berichten dat ze echt te kort hadden aan basis-
behoeften: mondmaskers, ontsmettingsmiddellen, watertanks voor 
drinkwater, banken, middelen voor de middagmalen...
Haiti is één van de drie armste landen ter wereld en draagt daarbo-
ven nog steeds de gevolgen van de enorme aardbeving van 10 jaar 
geleden.
Gemeenteschool 't Blokje plande dus een sponsorloop eind maart. 
Maar corona stak hier een stokje voor. In september werden terug 
plannen gemaakt, maar toen was het weer te slecht. Maar uiteinde-
lijk kon het doorgaan op donderdag 15 oktober. De meer dan 300 
leerlingen van de lagere school liepen of wandelden op een uur tijd 
zoveel mogelijk toertjes van 1 km. Ook de kleuters kwamen mee een 
toertje wandelen.
En of er werd gelopen... 2581 rondjes legden de kinderen af. Ze lie-

pen wat ze konden voor de kinderen in Haiti. Met hun brevet gingen ze dan naar hun sponsors om de centjes op te 
halen. En dat was een recordbedrag. De ouders, grootouders, buren, vrienden brachten wel 8565,50 euro bij elkaar. Dit 
is enorm hartverwarmend! Vooral nu. Want ondanks de moeilijke coronatijden waar we in zitten, zijn de inwoners van 
Loenhout bereid geweest om de mensen die het nog slechter hebben, te blijven steunen, zelfs nog meer te steunen. 
Fantastisch!

Vanuit Haiti klinken dan ook heel dankbare kinderstemmen: 'Meci ampil!' (Heel hard bedankt.)

Recordsteun van  ’t Blokje voor Haïti

Vernieuwde kleuterklassen 
op VBS ’t Kantoor

Dag van de Jeugdbeweging in De Wissel
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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

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

TE HUUR: App op 2e V met woonkamer, 
keuken, badkamer, 1 slaapkamer en 
garage. EPC 311. Geen vaste kosten.
Vrij 1/2/21. 

                     c 550,00/mnd

TE HUUR: Appartement op 2e V met 
woonkamer, open keuken, badkamer, 
2 slaapkamers, berging en wasplaats.
EPC 363. Geen vaste kosten. Vrij 1/1/21.

         c 675,00/mnd

Zeer ruime woning op 573 m² met 7 slpks 
of grote hobbyruimte/bureel, woonk., 
kkn, bdk, 3 berg., kelder, garage, terras 
en tuin. Mogelijk 2-woonst. EPC 172. Vg, 
WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv.         c 385.000,00

WUUSTWEZEL

Recente, energiezuinige villa op 2.025 m² 
grond met 3 slpks, living met open haard, 
voll. ing. kkn, bdk, berging, bureel, dubb. 
garage, kelder, terras en tuin. EPC 20. Vg, 
WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv.           c  645.000,00

GOOREIND

Nieuwbouw handelsgelijkvloers (243 m²) 
op commerciële toplocatie in centrum 
Kalmthout met ondergrondse auto-
staanplaats, kelderberging en tuin. Vg, 
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.             c  389.000,00

KALMTHOUT

Ruim handelsgelijkvloers (295 m²) in cen-
trum met vele mogelijkheden (winkel, 
burelen, ...). Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.       

c 375.000,00

WUUSTWEZEL

Bouwgrond 1.118 m² in zone voor ver-
blijfsrecreatie (permanent wonen niet 
toegestaan) voor chalet max. 80 m². 
Gvg, Gvr, Gmo, Gvkr, Gvv.

c 44.000,00

WUUSTWEZEL

WUUSTWEZEL GOOREIND

TE HUUR: App op 2e V (met lift) in cen-
trum met kkn, 2 slpks, terras, kelder en 
ondergrondse autostaanplaats. EPC 96. 
Vaste kosten: 25€/mnd.                 
 c 775,00/mnd

WUUSTWEZEL

Nieuwbouwproject van 15 apparte-
menten met garages in centrum Ach-
terbroek, laag energieverbruik, afwer-
king vrij te kiezen. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, 
Gvv.                                         c 265.000,00

KALMTHOUT

Uw pand hier?

Contacteer ons
voor een gratis

schatting!
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Tijdens het voorbije seizoen stuur-
de de Boerenbond volksvertegen-
woordigers op zomerstage in een 
landbouwbedrijf. “Zo ondervinden 
wij aan de lijve welke problemen 
er zijn in de landbouw en kun-
nen we bespreken waar eventueel 
het beleid kan aangepast worden,” 
vertelt Vlaams volksvertegenwoor-
diger Tinne Rombouts. Zij bezocht 
de geitenboerderij van Karl en 
Mieke Peeters-Dictus in de Arthur 
Boelstraat in Gooreind. 

Daar, in de Miekeshoeve, melkt Karl 
dagelijks 450 geiten. Karl kocht er 
een oude boerderij in 2012. Hij had 
zin in het boerenleven maar thuis 
nam de oudste zoon het bedrijf 
over. Karl ging werken maar de 
boerenstiel bleef hem boeien. De 
boerderij in de Arthur Boelstraat 
werd omgebouwd tot een modern 
melkgeitenbedrijf. Het is eigenlijk 
een gesloten bedrijf, want de geitjes 
groeien er van lam tot melkgeit. 
Alleen bokken worden aangekocht 
voor de bevruchting. De bokjes, die in de Miekeshoeve worden 
geboren, worden afgemest tot 12 kilo. “Dan verkopen we die 
bokjes. Ze worden geslacht voor het vlees,” vertelt Karl. “Daar 
is een goede afzetmarkt voor. De Vlaming eet haast geen geiten-
vlees maar er is grote vraag vanuit onder andere Marokkaanse, 
Turkse en Portugese gemeenschappen.”  De geiten worden 
gemolken met een melkmachine. Omdat elke geit manueel aan 
de machine moet verbonden worden, is dit een intensief werk. 
De geiten staan op strooisel en blijven daardoor erg proper. Het 

mest wordt getransporteerd om gecomposteerd te worden. De 
melk wordt opgehaald door DeJong Cheese, een familiebedrijf 
gevestigd in het tegen de Belgische grens gelegen Alphen. 
Sinds 1995 maken zij volgens traditioneel recept zachte en 
gerijpte (geiten)kazen van hoge kwaliteit. 

Corona heeft hier ook zijn invloed. In de supermarkten vliegen 
de geitenkazen de deur uit. Doordat vele mensen het koken 
thuis terug hebben ontdekt, is er aandacht voor plaatselijke 
streekproducten en dat kwam de verkoop van geitenkaas ten 
goede. Anderzijds is door de beperkingen het restaurantbezoek 
gedaald. Daardoor is de verkoop van Crumbles (verkruimelde 
geitenkaas) en Pucks (om in schijfjes te snijden) teruggevallen. 
Deze kazen vonden een opgang in de moderne keuken en wor-
den veelvuldig in  salades en gerechten gebruikt. “Alles bij elkaar 
is de weegschaal dus in evenwicht gebleven en ondervinden wij 
weinig hinder van de coronamaatregelen,” zegt Karl. Mensen die 
gevoelig zijn voor producten van koemelk kunnen meestal wel 
goed de producten van geitenmelk verdragen. Zo zijn er mensen 
die chemo krijgen en geitenmelk beter kunnen verdragen. 

De bevruchting van de geiten gebeurt dus met dekbokken. 
“Kunstmatige inseminatie staat bij geiten nog in de kinderschoe-
nen. De dracht van een geit duurt 7 maanden.”  De Miekeshoeve 
is ook een zorgboerderij maar door corona komen er tijdelijk 
geen mensen met een beperking werken. Karl en Mieke hopen 
dat na de corona zij weer als zorgboerderij kunnen werken want 
ze hebben veel hulp aan de gasten.
Wij danken Karl voor de gastvrijheid en wensen Karl en Mieke 
nog veel succes met hun bedrijf.  op de foto: volksvertegen-
woordiger Tinne Rombouts en bedrijfsleider Karl Peeters)

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:

Karl melkt dagelijks 450 geiten
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Corona update
Beperk de risico’s op besmetting

HET CORONAVIRUS BEN IK BESMET?

Je gaat in quarantaine.
Je belt je huisarts. 

Je huisarts regelt een test. 

Je had contact met een besmet persoon zonder mondmaskers
Droegen jullie beide een mondmasker op de correcte manier, dan is de kans op 
besmetting klein. Je moet geen verdere stappen ondernemen. 
Zo niet, dan gelden volgende regels:

minder dan 1,5 meter
langer dan 15 minuten

Je had een hoog risico 
contact. Je gaat 10 dagen 
in quarantaine.

Na 10 dagen ben je nog 4 dagen 
extra voorzichtig. Beperk je  
contacten, houd afstand en bel 
je huisarts als je ziek wordt.

meer dan 1,5 meter
langer dan 15 minuten
OF
minder dan 1,5 meter
korter dan 15 minuten De kans op besmetting is 

klein. Je moet geen  
verdere stappen  
ondernemen.

Je gaat niet in quarantaine.

geen rechtstreeks 
contact met de 
besmette persoon

Je gaat 10 dagen in  
quarantaine.

Na 10 dagen ben je nog 4 dagen 
extra voorzichtig. Beperk je 
contacten, houd afstand en bel 
je huisarts als je ziek wordt.

Je reisde naar een rode zone.
Je vulde het terugreisformulier in 
op www.diplomatie.belgium.be en 
daaruit blijkt dat je een risico loopt.

Je hebt 1 of meer van deze 
klachten:
hoesten, kortademig, pijn in de 
borststreek, smaak-en/of geurver-
lies, uitgesproken vermoeidheid, 
koorts (zonder duidelijke oorzaak)
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QUARANTAINE
WAT MOET JE DOEN?

 Blijf thuis. Laat anderen jouw  
 boodschappen doen. Ga enkel 
in  in nood zelf naar de apotheker  
 of supermarkt.

 Draag altijd een mondmasker  
 als je met iemand contact  
 hebt.

 Laat niemand binnen in je huis  
 en ga zelf ook niet op bezoek.

 Voel je je ziek? Bel je huisarts.

 Was regelmatig je handen.

 Woon je samen met iemand?  
 Isoleer je van je huisgenoten.  
 Gebruik een andere wc, bad- 
 kamer en slaapkamer, als dat  
 kan.

 Zet je ramen open.

CONTACTONDERZOEK

Ben je besmet? Dan zal een medewerker van het contactonderzoek je bellen of sms’en om te 
vragen met wie je nauwe contacten had de voorbije dagen. Je krijgt telefoon van het nummer 
02/214.19.19  of een sms van 8811.

Deze mensen worden op de hoogte gebracht dat ze in contact kwamen met een besmet persoon. 
Er wordt rekening gehouden met de privacy. Jouw naam wordt aan niemand doorgegeven! 

Meer informatie over het Coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be of 0800 14 689.Meer informatie over het Coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be of 0800 14 689.

De eerstelijnszones zijn er om om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar 
af te stemmen. 

Samen stoppen we Corona !

Bron: Sciensano
Ontwerp: ELZ Voorkempen en Logo Antwerpen  
in samenspraak met ELZ’s en HAK’s in Vlaanderen

Huisartsen merken dat mensen te lang 
wachten om langs te komen. Enerzijds 
omdat de dokters het druk hebben maar 
ook omdat ze bang zijn besmet te geraken 
in de wachtkamer. De dokters roepen op 
om niet te aarzelen en sneller te bellen, 
ook bij niet-coronaklachten.

Apart onderzocht
De huisartsen hebben de nodige maatre-
gelen genomen om alle patiënten veilig te 
ontvangen. De meeste huisartsen voor-
zien ook een aanpassing in hun agenda, 
zodat er geen of minimaal contact is 
tussen de verschillende patiënten. 
Mensen met een mogelijke besmetting worden 
apart onderzocht.

De gouden regel blijft dus: “Bel je huisarts, ook als 
je andere klachten hebt”. Als je dit uitstelt, kunnen 

bepaalde klachten snel verergeren, met een moeilij-
kere behandeling en langer herstel tot gevolg.

Meer info: info@elznoorderkempen.be.

De Eerstelijnszone Noorderkempen heeft een folder 
gepubliceerd over welke stappen je moet nemen in-
dien je symptomen van coronabesmetting opmerkt.

Neem geen risico’s maar ga zo snel mogelijk in 
quarantaine en bel naar de huisarts. De dokter kent 
jouw medische voorgeschiedenis en weet welke 
medicijnen je gebruikt. Hij of zij zal samen met jou 
bespreken wat de volgende stappen zijn en indien 
nodig een afspraak maken voor een coronatest.

De folder legt ook uit wat je moet doen als je contact 
had met een besmet persoon en welke voorzorgen je 
moet nemen als je in quarantaine gaat.

Spijtig genoeg zitten we terug in 
een lockdown om de corona- 
pandemie te bestrijden. 

De strengere regels zijn nodig 
om de toenemende druk op onze 
ziekenhuizen te beperken en de 
besmettingscurve snel en radicaal 
om te buigen.  

De oproep aan iedereen is klaar 
en duidelijk: blijf zoveel mogelijk 
in eigen kot en beperk drastisch 
je sociale contacten. Hiernaast 
zetten we ze nog eens op een rij.

De politie zal toezien op het 
naleven van deze maatregelen. 
Samen houden we het veilig.

Folder Ben ik besmet? Stel doktersbezoek niet uit
“Bel je huisarts, ook als je andere klachten hebt”

Steun winkels en horeca met afhaal of levering
Door de nieuwe lockdown moeten opnieuw veel winkels en 
horecazaken de deuren sluiten. Deze maatregel duurt tot 13 
december en treft onze mooie handelszaken héél hard. Maar 
ze mogen hun activiteiten nog wel voortzetten via levering of 
door vooraf bestelde producten af te halen. Sommige winkels 
mogen ook nog (gedeeltelijk) open zijn voor de verkoop van hun 
essentiële producten.

Steun onze winkels en horecazaken. Op www.koopinwuustwezel.be 
vind je een actueel overzicht van de lokale handelszaken met afhaal 
en/of thuislevering. Bekijk het ruime aanbod en maak snel je keuze.

Spiegel_dec v3.indd   1 9/11/2020   10:26:28
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Corona update
Beperk de risico’s op besmetting

HET CORONAVIRUS BEN IK BESMET?

Je gaat in quarantaine.
Je belt je huisarts. 

Je huisarts regelt een test. 

Je had contact met een besmet persoon zonder mondmaskers
Droegen jullie beide een mondmasker op de correcte manier, dan is de kans op 
besmetting klein. Je moet geen verdere stappen ondernemen. 
Zo niet, dan gelden volgende regels:

minder dan 1,5 meter
langer dan 15 minuten

Je had een hoog risico 
contact. Je gaat 10 dagen 
in quarantaine.

Na 10 dagen ben je nog 4 dagen 
extra voorzichtig. Beperk je  
contacten, houd afstand en bel 
je huisarts als je ziek wordt.

meer dan 1,5 meter
langer dan 15 minuten
OF
minder dan 1,5 meter
korter dan 15 minuten De kans op besmetting is 

klein. Je moet geen  
verdere stappen  
ondernemen.

Je gaat niet in quarantaine.

geen rechtstreeks 
contact met de 
besmette persoon

Je gaat 10 dagen in  
quarantaine.

Na 10 dagen ben je nog 4 dagen 
extra voorzichtig. Beperk je 
contacten, houd afstand en bel 
je huisarts als je ziek wordt.

Je reisde naar een rode zone.
Je vulde het terugreisformulier in 
op www.diplomatie.belgium.be en 
daaruit blijkt dat je een risico loopt.

Je hebt 1 of meer van deze 
klachten:
hoesten, kortademig, pijn in de 
borststreek, smaak-en/of geurver-
lies, uitgesproken vermoeidheid, 
koorts (zonder duidelijke oorzaak)
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QUARANTAINE
WAT MOET JE DOEN?

 Blijf thuis. Laat anderen jouw  
 boodschappen doen. Ga enkel 
in  in nood zelf naar de apotheker  
 of supermarkt.

 Draag altijd een mondmasker  
 als je met iemand contact  
 hebt.

 Laat niemand binnen in je huis  
 en ga zelf ook niet op bezoek.

 Voel je je ziek? Bel je huisarts.

 Was regelmatig je handen.

 Woon je samen met iemand?  
 Isoleer je van je huisgenoten.  
 Gebruik een andere wc, bad- 
 kamer en slaapkamer, als dat  
 kan.

 Zet je ramen open.

CONTACTONDERZOEK

Ben je besmet? Dan zal een medewerker van het contactonderzoek je bellen of sms’en om te 
vragen met wie je nauwe contacten had de voorbije dagen. Je krijgt telefoon van het nummer 
02/214.19.19  of een sms van 8811.

Deze mensen worden op de hoogte gebracht dat ze in contact kwamen met een besmet persoon. 
Er wordt rekening gehouden met de privacy. Jouw naam wordt aan niemand doorgegeven! 

Meer informatie over het Coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be of 0800 14 689.Meer informatie over het Coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be of 0800 14 689.

De eerstelijnszones zijn er om om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar 
af te stemmen. 

Samen stoppen we Corona !

Bron: Sciensano
Ontwerp: ELZ Voorkempen en Logo Antwerpen  
in samenspraak met ELZ’s en HAK’s in Vlaanderen

Huisartsen merken dat mensen te lang 
wachten om langs te komen. Enerzijds 
omdat de dokters het druk hebben maar 
ook omdat ze bang zijn besmet te geraken 
in de wachtkamer. De dokters roepen op 
om niet te aarzelen en sneller te bellen, 
ook bij niet-coronaklachten.

Apart onderzocht
De huisartsen hebben de nodige maatre-
gelen genomen om alle patiënten veilig te 
ontvangen. De meeste huisartsen voor-
zien ook een aanpassing in hun agenda, 
zodat er geen of minimaal contact is 
tussen de verschillende patiënten. 
Mensen met een mogelijke besmetting worden 
apart onderzocht.

De gouden regel blijft dus: “Bel je huisarts, ook als 
je andere klachten hebt”. Als je dit uitstelt, kunnen 

bepaalde klachten snel verergeren, met een moeilij-
kere behandeling en langer herstel tot gevolg.

Meer info: info@elznoorderkempen.be.

De Eerstelijnszone Noorderkempen heeft een folder 
gepubliceerd over welke stappen je moet nemen in-
dien je symptomen van coronabesmetting opmerkt.

Neem geen risico’s maar ga zo snel mogelijk in 
quarantaine en bel naar de huisarts. De dokter kent 
jouw medische voorgeschiedenis en weet welke 
medicijnen je gebruikt. Hij of zij zal samen met jou 
bespreken wat de volgende stappen zijn en indien 
nodig een afspraak maken voor een coronatest.

De folder legt ook uit wat je moet doen als je contact 
had met een besmet persoon en welke voorzorgen je 
moet nemen als je in quarantaine gaat.

Spijtig genoeg zitten we terug in 
een lockdown om de corona- 
pandemie te bestrijden. 

De strengere regels zijn nodig 
om de toenemende druk op onze 
ziekenhuizen te beperken en de 
besmettingscurve snel en radicaal 
om te buigen.  

De oproep aan iedereen is klaar 
en duidelijk: blijf zoveel mogelijk 
in eigen kot en beperk drastisch 
je sociale contacten. Hiernaast 
zetten we ze nog eens op een rij.

De politie zal toezien op het 
naleven van deze maatregelen. 
Samen houden we het veilig.

Folder Ben ik besmet? Stel doktersbezoek niet uit
“Bel je huisarts, ook als je andere klachten hebt”

Steun winkels en horeca met afhaal of levering
Door de nieuwe lockdown moeten opnieuw veel winkels en 
horecazaken de deuren sluiten. Deze maatregel duurt tot 13 
december en treft onze mooie handelszaken héél hard. Maar 
ze mogen hun activiteiten nog wel voortzetten via levering of 
door vooraf bestelde producten af te halen. Sommige winkels 
mogen ook nog (gedeeltelijk) open zijn voor de verkoop van hun 
essentiële producten.

Steun onze winkels en horecazaken. Op www.koopinwuustwezel.be 
vind je een actueel overzicht van de lokale handelszaken met afhaal 
en/of thuislevering. Bekijk het ruime aanbod en maak snel je keuze.
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I N G E Z O N D E N

Wuustwezel, 8 oktober 2020

Dinsdag 6 oktober 2020 ben ik de bouwplannen voor Breda-
baan 464 te Wuustwezel gaan inzien:

 
Ik heb volgende opmerkingen en bezwaren:

1. De aankondiging van de aanvraag is redelijk bedrieglijk op-
gesteld.

 Er is sprake van 2 meergezinswoningen, terwijl er 25 ap-
partementen worden aangevraagd.

 Kan dit dan ook niet zo op de aanvraag gesteld worden?
 Het gevraagde wordt zo moedwillig geminimaliseerd.

2. Het gele aankondigingsbord is langs de Bredabaan ter 
hoogte van de voordeur van nr. 464 geplaatst, terwijl het 
merendeel der werken (blok B met 20 appartementen) ge-
bouwd wordt in de parktuin achter Bredabaan 464, 466, 
470 en 472.

 Deze parktuin ligt aan de verbindingsweg tussen Jan Brey-
delstraat (Rijsvennen) en Bredabaan. Waarom staat ook 
daar geen geel aankondigingsbord?

3. In verband met blok A (verbouwing tot 5 appartementen):
 De bestaande woning met apotheek bevat volgens mij wei-

nig architecturale meerwaarde.
 Het herbouwen of zogezegd ‘verbouwen’ tot 5 appartemen-

ten vind ik dan ook blasé.

4.  Het gevraagde (blok B) overschrijdt de draagkracht van het 
perceel.

5. Het gevraagde (blok B) verhindert het zicht naar de achter-
liggende ruimte.

 
6. Het gevraagde (blok B) schaadt in grote mate de privacy van 

de bewoners van de aanpalende woningen.

7. Het gevraagde (blok B) belast veel te zwaar de toegangswe-
gen: Rijsvennenstraat en Jan Breydelstraat.

8. Het gevraagde zal de parkeerdruk op de Bredabaan en de 
Wissel nog fel verhogen.

9. Het gevraagde (blok B) zal de prachtige parktuin helemaal 
verwoesten. Een stukje groene long zal weeral verdwij-
nen.  Hert nabijgelegen kruispunt, Bredabaan-Kalmthoutse 
steenweg, is nu al rode zone ivm luchtkwaliteit.

10. Het gevraagde brengt de goede orde van de plaats in het 
gedrang.

 Het project past hoegenaamd niet in onze landelijke ge-
meente.  Er is veel meer nood aan compacte en betaalbare 
woningen voor onze jonge gezinnen dan aan appartemen-
ten.

Een alternatief zou kunnen zijn om achter de woningen Breda-
baan 464, 466, 470 en 472 een weg te maken parallel aan de 
Bredabaan en dan daar een groep van een 5 à 6-tal woningen 
gesloten bebouwing te creëren.  In dit verband is het project 
‘Landzicht’ (achter de Veco) mijns inziens een voorbeeld van 
correcte inbreiding, zoals bedoeld door de Vlaamse Bouwmees-
ter.

Het gevraagde is nu enkel een goede invulling of opvulling van 
de portemonnee van vastgoedspeculanten en hun aanhang.

Hopelijk wordt dit project grondig herbekeken.

 Met de meeste hoogachting,
Jos Anthonissen, een wakkere maar verontruste burger

(die ook veel twijfels heeft over het ‘handhavingsbeleid’, zoals 
het gevoerd wordt door het college van Burgemeester en Sche-
penen van Wuustwezel).

Zangkoor Amusa
55 jaar

Op 22 november 2020, de gedenkdag van de Heilige Sint Cecilia,
bestaat zangkoor Amusa 55 jaar !

Dat verdiende, toch alweer, een mooi gebaar.
Hier moest ik een ode gedicht over schrijven.

Dat mocht, toch, niet uitblijven.
Zangkoor Amusa telt 20 leden.

Als ze maar kunnen zingen,
dan zijn ze tevreden.

Ze hebben het daar allemaal, reuze naar hun zin.
De oudste is 79 jaar en de jongste van 49 jaar,

is de Benjamin.
Zangkoor Amusa is uit verschillende generaties samen gesteld.

Maar, ondanks het leeftijdsverschil,
zijn alle koorleden erg op elkaar gesteld.

Iedere woensdag, weten de koorleden te repeteren.
Dan weten ze zich duchtig te amuseren.

En iedere eerste woensdag van de maand,
stoppen de koorleden vroeger met repeteren.

Op die manier kunnen ze alle keren,
samen zijn, voor een onderonsje of een gezellige babbel.

Met een drankje en een knabbel.
De koorleden maken ook een daguitstap, ieder jaar.

Dan spenderen ze de hele dag met elkaar.
Zangkoor Amusa werd, 55 jaar geleden gesticht,

door een belangrijk man, een groot licht.
Namelijk door Louis Weyts, de vader van Luc Weyts,

de huidige begeleider en orgelist.
Deze 2 mannen zijn, doorheen de tijd, belangrijk voor

het zangkoor geweest, heel beslist.
De orgelist, Luc Weyts was er al van kleins af aan bij.

Onder begeleiding van zijn pianootje, maakte hij alle koorleden ontzettend blij.
Wat jullie, lezers, ook nog moeten weten,

is dat het koor eerst,  het Sint Cecilia koor heette.
Het zangkoor kreeg de naam, “Amusa”, pas later.

Het Amusa koor, het staat er !
Door de jaren heen is Amusa, dan ook, uitgegroeid van een doodgewoon

kerkkoor, tot een prachtig koor
 met een wat profaan gehoor.

55 Jaar zangkoor Amusa, het weet hen te sieren.
Dat gaan ze, dan ook, duchtig vieren !

De corona crisis, moet je weten,
gooit een beetje roet in het eten.

Een jubileum concert ter ere van het 55-jarig bestaan,
van dit prachtige zangkoor,

gaat, spijtig genoeg, niet door.
Maar, beste lezers,

misschien kunnen jullie, ooit, zangkoor Amusa beluisteren,
ter ere van een andere gelegenheid.

Want, dat zangkoor Amusa een hemels zangkoor is,
dat is een feit !

55 Jaar zangkoor Amusa,
wat een prestatie !!!

Weet, dat ieder concert, dat nog zal worden gegeven,
zal eindigen, met een staande ovatie !!!

Beste Amusa koor, aan alle koorleden, aan de orgelist Luc Weyts,  aan de
dirigent Guido Van der Veken, aan voorzitster Dette Michielsen, aan 

penningmeester Jan Beyers, aan secretaris Ria Elst en aan bestuurslid 
Lutgart Debaecke, mijn hartelijke gelukwensen met jullie 55-jarige jubileum !

Van Peggy Verboven
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Geachte klant,

Na 45 jaar beroepsactiviteit is het tijd geworden om de fakkel door te geven. 
Dit doe ik met grote trots aan mijn zoon Jiri Weyts vanaf 1 november 2020.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het jarenlange vertrouwen in mij en de 
firma.

Achter de schermen blijf ik echter verder aanwezig en ben ik steeds bereikbaar 
(+32 (0) 475 593 398 of info@drukkerijwweyts.be).

Wat het concept betreft, blijft dit hetzelfde. Meer nog, we kunnen u vanaf nu 
voorzien van alle drukwerk tot beletteringen. Dit alles kunnen jullie terugvinden 
op onze website www.primaprint.be.

Verder wens ik jullie allen het allerbeste!

W�er Weyts

Van vader op zoon.
Van drukkerij W. Weyts naar Prima Print.

Prima Print BV
Spijker 29

2910 Essen 
België

Jiri@primaprint.be
www.primaprint.be

-Primaprint-november.indd   1 9/11/20   16:48
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Op het domein van Coda in Gooreind wordt vanaf januari 2021 
een samentuin opgestart. Deze tuin heeft de naam ‘Den hof’ 
gekregen. 
Den hof is een plek van ecologisch tuinieren. Zoals de naam 
samentuin al doet vermoeden zal het een moestuin worden 
waar samen met andere in getuinierd kan worden. Er komen 4 
of 5 tuinen van ongeveer 100 m2 waar er in groepjes van 4 à 
5 mensen gewerkt kan worden. Elke groep is verantwoordelijk 
voor zijn tuin + voor het onderhoud van de gemeenschappelijke 
delen. 
‘Den hof’ zal ook een plek zijn voor ontmoeting. Iedereen is 
welkom ongeacht leeftijd, afkomst, beperkingen of talenten. 
Mensen uit de directe buurt zullen betrokken worden: coda, 
Amandina, sociaal huis, buren en alle andere geïnteresseer-
den. Er zal speciaal aandacht zijn voor de meest kwetsbare 
mensen.
Den hof zal een plek zijn om samen te leren. Het willen is 
belangrijker dan het kunnen. Enkel een flinke portie motivatie 
wordt verwacht. Er zal ruimte zijn om een cursus ecologisch 
tuinieren te volgen van Velt vzw.

Den hof verwacht volgende praktische zaken van zijn deelne-
mers:

•	 Bereid	om	ecologisch	te	tuinieren
•	 Motivatie	en	engagement	om	per	groep	te	zorgen	voor	

hun tuin.
•	 Deelnemen	aan	groepsactiviteiten:	gemeenschappelijk	

onderhoud, vergaderingen, opendeur initiatieven…
Deelname-bijdrage:  5 euro per jaar of gratis op doorverwijzing 
van het OCMW

Heb je na het lezen heel veel zin gekregen om deel te nemen 
of twijfel je nog? Dan kan je het infomoment bijwonen. Dit gaat 
door op woensdag 16 december om 20u in de Kadans of te 
volgen via een livestream. Inschrijven kan door te mailen naar: 
julie.vermeiren@wuustwezel.be voor woensdag 9 december. 
Graag doorgeven hoe u het infomoment wenst te volgen

De maatregelen betreffende het Corona virus en het oplopende aantal 
besmettingen, hebben geleid tot het afgelasten van onze jaarlijkse organisa-
tie die gepland was op zondag 6 december 2020!. Aanvankelijk hadden we 
de bedoeling om toch te trachten een 'Coronaproof' versie te organiseren, 
bvb. zonder catering en zonder publiek op het startterrein. Maar als men 
vanuit de overheid aan gans de bevolking vraagt om contacten te beperken, 
samenscholingen te vermijden, enz... , lijkt het ons niet opportuun om dan 
kost wat kost dergelijk evenement te willen organiseren. Daarbij komt dat 
we moeten kunnen rekenen op een voldoende aantal helpers. In deze onzekere tijden kunnen we niet garanderen dat iedereen die 
andere jaren trouw op post is, ook nu in de mogelijkheid is om dit te doen.
Stel dat we toch tot organiseren zouden overgaan, het risico is niet denkbeeldig dat we in laatste instantie alles zouden moeten 
afblazen omwille van bijkomende verstrengde maatregelen.
Wij hopen dat alle sportievelingen voor deze beslissing het nodige begrip kunnen opbrengen. Wij hopen samen met jullie en alle 
sportliefhebbers dat we deze crisis binnen een jaar min of meer achter ons kunnen laten. In dat geval staan we op zondag 5 decem-
ber 2021 weer met ons volle enthousiasme klaar om de draad met onze organisatie weer op te pikken!

Hou het veilig en gezond! Het bestuur van 't Wezels Omslagpunt

Lieve mensen van 
Gooreind, 
hartelijk dank voor 
jullie bestellingen 
van onze 
brunchboxen.
Dank zij jullie was 
het voor Samana 
Gooreind een 
groot succes.
Een grote 
dankjewel 
vanwege alle 
Samana 
vrijwilligers.

Samen tuinieren in ”Den Hof”

Jogging en Winterduatlon 
van ’t Wezels omslagpunt

Samana dankt

Bredabaan 53 - 2990 Wuustwezel
Tel. 03 669 95 53

Openingsuren:
maandag tot en met vrijdag 10 - 18u

zaterdag 9 - 17u

Onze winkel 
blijft open!

Bieren, wijnen, frisdranken, cadeaus!

NIEUW: 
thuislevering mogelijk!

mailen naar
wuustwezel@prikentik.com 
voor info en bestellingen
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De zesdejaars STW bakten koekjes voor de bewoners van Amandina. “Dit 
deden zij in het kader van het vak Integrale Opdrachten. In deze Integrale 
Opdrachten moesten ze zelf in groep gebak maken, de voedende waarde 
berekenen en er een mooi receptfiche bij maken. Alsook deden zij onder-

zoek naar jullie organi-
satie en zullen zij nog 
een interview afnemen. 
In normale omstandig-
heden organiseerden de 
leerlingen hier afsluitend 
een groot gebakbuffet 
voor ouders en grootou-
ders bij. Omwille van de 
corona-maatregelen kon 
dit jammer genoeg niet 
doorgaan. Vandaar dat wij 
kozen om het gebak zelf 
aan de door leerlingen gekozen organisaties te schenken,” meldt 
leerkracht Sharon Rood.

Annelies en Inge Vermeiren verkochten potjes rijstpap ten 
voordele van palliatieve zorg Coda. Het is de lievelings-
rijstpap van hun overleden papa. Als herinnering aan een 
heerlijke tijd samen wilden zij Coda, dat terminale patiën-
ten begeleidt,  steunen. Ze mochten een bestelling van 
1767 potjes noteren. De actie bracht het mooie bedrag 
van 3600 euro. Die cheque werd overhandigd aan Alex de 
Kind, directeur van Coda.

Nog een fotootje van de geslaagde Tournee Velo. 
Smout&Reuzel zorgde voor sfeer in het gemeentepark. 
De deelnemende plaatselijke bands hopen dat dit initiatief 
een vervolg krijgt.

Koekjes voor Amandina
van Stella Matutina

Rijstpap voor Coda Smout&Reuzel
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• Er meer dan 100 mensen voor anderen klaar staan via 
Wuustwezel Helpt.

• Je steeds vaker een Schoolstraat tegenkomt. Hier mag 
je rond schooltijd niet doorrijden om zo onze kinderen 
een veiligere schoolomgeving te bieden. 

• Het nadarhek dat de Schoolstraat aangeeft, aange-
past is met wieltjes. Super praktisch !

• Er in Coda een moestuin komt als samenwerking tus-
sen het OCMW en CODA.

• Het voetpad Brechtseweg heraangelegd is om bezoe-
kers Dienstencentrum te helpen.

• Er aan de kapel van Braken een AED toestel is om        
iemand met dringende hartproblemen te helpen? 

• Die kapel meer en meer een open ontmoetingsplek 
wordt?

En jullie ontdekken die nu nogmaals. Her-ontdekken dus. 
Meer dan ooit beseffen we dat bomen, struiken, bossen 
en parken deugd doen. Hopelijk verlies je de interesse niet 
als álles weer mag, want het blijft de moeite. 

Dit najaar komen er in onze gemeente 1500 struiken 
en 350 bomen bij ! We hadden heel graag jullie hulp ge-
vraagd, maar Corona maakt dat niet mogelijk. Geef de 
mannen van de technische dienst dus zeker een dikke 
duim want hen wacht een grote taak ! 

Wist je dat? Bossen & parken 
zijn open!

Sinds maart zijn we in de 
ban van Corona en ook in 
Wuustwezel zijn ook tal van 
mensen overleden aan deze 
vreemde ziekte en vele hon-
derden ziek geworden. Los 
van het medische is het aan 
ons allen om voor elkaar te 
ZORGEN. 

Simpel: vraag aan een 
buur hoe het gaat, sla een 
praatje (op afstand), doe 
eens boodschappen voor 
iemand die bang is of niet 
meer kan,… Heb oog voor je 
buurt !!

Het fi etspad tussen Gooreind en 
Brasschaat is af. ‘Eindelijk’ horen we 
jullie denken. Het was inderdaad geen 
klein werkje. Geniet van deze fi ets-
weg en vergeet niet de Koersdreef 
eens in te rijden om zo in het mooie 
Goed van Koch uit te komen. 

En…de bouwvergunning voor het 
fi etspad Sint-Lenaartseweg is er ook. 
Daar kunnen de werken starten. Ook 
geen klein werkje…maar evengoed 
erg nodig. 
Het wordt weer een tijd doorbijten, 
omrijden en soms ploeteren maar ver-
geet ook hier niet: het eindresultaat 
gaat de moeite zijn. 

samen voor
WuustwezelFietspaden 

zijn open!

 ‘Spreuken van Studio Vero fl euren openbare gebouwen op’.

Een positieve kijk
op Wuustwezel
Ons hart
staat open!

-CD&V_1-1-november.indd   1 6/11/20   17:54
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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
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