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pssst

Hier is hij dan: de allereerste PSSST. 
Het fonkelnieuwe infomagazine van 
Puurs-Sint-Amands. Hier lees je wat er reilt 
en zeilt binnen onze gemeente. Wat mag je 
precies verwachten? Praktische info over onze 
dienstverlening. En vooral: heel veel boeiende 
verhalen en toffe tips. Want nu is er dicht bij 
huis nog zoveel meer te beleven. Daarom 
nemen we je in dit magazine mee op reis in je 
eigen gemeente!

Een nieuw magazine vraagt om een nieuwe 
naam. Dat werd PSSST. Waarom? Het bevat 
de initialen van Puurs en Sint-Amands. En is 
een typische klank om iemands aandacht te 
vragen. Precies wat wij doen in dit magazine. 
Via een wedstrijd lieten we jullie gissen 
naar de naam. We kregen massaal veel 
inzendingen binnen, waaronder heel wat 
correcte antwoorden. Bedankt voor zoveel 
enthousiasme! 

Je vindt de PSSST tijdens de oneven 
maanden in je brievenbus. Wees gerust: 
ook tijdens de even maanden krijg je jouw 
portie leesvoer. Want dan sturen wij je het 
UiTmagazine boordevol activiteiten en 
evenementen in onze gemeente.

En voor nu: veel leesplezier!

Colofon
 
PSSST is een tweemaandelijkse 
uitgave van:
Gemeente Puurs-Sint-Amands
03 203 27 00 | info@puursam.be

Je kan het magazine ook raadplegen 
op www.puurs-sint-amands.be

Concept & vormgeving: maradonna.be
Samenstelling en eindredactie: 
dienst communicatie en Schrijf.be
Fotografie: Marc Vanraes, David Legrève, 
Kaatigo, Koen Van Mol, Kurt Willaerts
Druk: Baeté

Fotografie cover: Kaatigo
Modellen cover: Bieke Brys (Ruisbroek) 
en Johan Muls (Sint-Amands)

V.U. Koen Van den Heuvel, Hoogstraat 29, 

2870 Puurs-Sint-Amands D/2019/14.643/01
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Pssst bevat de initialen van 
Puurs en Sint-Amands. En is 
een typische klank om iemands 
aandacht te vragen. Precies 
wat wij doen in dit magazine. 
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Het mooiste 
plekje van 

Sint-Amands
Jan Jacobs (53) is geboren en getogen in Sint-Amands. 

Zijn favoriete plaats? Den Dam, een pittoresk straatje dat 
neerwaarts loopt van de kerk tot aan het kerkhof. 

Nog meer mooie 
plekjes op komst …
 
Puurs-Sint-Amands telt heel wat 
prachtige plaatsjes. Weet je zelf 
nog niet welke dat allemaal zijn? 
Geen zorgen: we stellen ze graag 
aan je voor. In elke PSSST laten 
we een inwoner van een andere 
woonkern aan het woord. Die 
mag zijn favoriete plaats in de 
kijker zetten. Jan Jacobs mocht 
de aftrap geven voor Sint-
Amands. Welke woonkern als 
volgende aan de beurt is? Dat 
ontdek je in de PSSST van maart! 
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Oudste straatje uit 
de regio 
Wie in Den Dam kuiert, waant zich 
in een schilderachtig steegje van de 
Provence. Met kasseien uit 1868 ligt 
hier een van de oudste straten uit de 
regio onder je voeten. “Zo liefelijk het 
plekje vandaag is, zo armtierig was 
het vroeger”, vertelt Jan. “Emile Ver-
haeren, onze bekende dichter uit de 
19de eeuw, schreef erover in Mijn Dorp. 
Hij bestempelt de wijk als ‘melaats’ 
en ‘pover’. Ook veel Sint-Amandse 
senioren vertellen dat ze als kind niet 
in Den Dam mochten komen. Al wil ik 
wel benadrukken: de Dammenaars 
die ík ken van vroeger en nu waren en 
zijn zeer warme mensen!”

Geliefd bij toeristen
Rond de jaren tachtig kreeg Den 
Dam een fikse opwaardering. “Toen 
een hele generatie oude Damme-
naars stierf, stonden veel huisjes te 
koop. Jonge gezinnen renoveerden 
die op een prachtige manier. Ook 
de oude schoenfabriek, later een 
lompenfabriek, werd verbouwd tot 
een complex vol lofts. Die ingrepen 
maakten de wijk charmanter dan ooit 
tevoren.”

Den Dam is een bezienswaardigheid 
geworden. “Toeristen vinden goed de 
weg naar hier. Vooral op een zonnige 
lente- of herfstdag loopt het steegje 
aardig vol. Ik zie bezoekers dan be-
wonderend kijken. Ze komen trouwens 
niet alleen uit onze streek. Steeds 
vaker meren aan de kaai schepen 
aan met toeristen uit Engeland, 
Amerika, Australië, … Tijdens hun 
verkenning aan land staat Den Dam 
steevast op het programma.”

Van pannenkoeken tot kunstwerken
“Ben je in Den Dam? Ga dan zeker 
een pannenkoek eten bij ’t Schipken”, 
raadt Jan aan. “Het eten is heerlijk, 
het interieur authentiek. Uitbaatster 
Femke verwelkomt je in het pand 
waar haar bedovergrootouders 
vroeger nog café hielden. Een andere 
tussenstop kun je maken bij Sahara 
Art Stones. In de artistieke galerij vind 
je kunstwerken die beeldhouwer Joris 
Maes maakt met materiaal uit de 
Sahara.”

TOERISTEN VINDEN 
GOED DE WEG NAAR 
HIER. VOORAL OP EEN 
ZONNIGE LENTE- OF 

HERFSTDAG LOOPT HET 
STEEGJE AARDIG VOL

Andere leuke plekjes 
in Sint-Amands!

Kaai met zicht op de  
prachtige Scheldebocht

~
Museum en graf van  

dichter Emile Verhaeren
~

Kerkhofdries met een 
historische schandpaal

~
Sint-Amanduskerk

Liefelijke kapelletjes

Als je tot op het einde van Den Dam 
wandelt, kom je de kapel Onze-Lieve 
-Vrouw Ten Donkere tegen. “Die is 
gebouwd in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw. Slecht¬zien-
den kwamen er destijds bidden voor 
genezing. Er staat trouwens nóg een 
kappelletje op Den Dam, opgericht 
door schipper Jan Wilderickx. Rond 
1700 kwam hij in een woelige storm 
terecht. In zijn wanhoop riep hij: ‘Als ik 
dit overleef, laat ik een kapel bouwen’. 
En zo geschiedde: je vindt het piep-
kleine kapelletje Onze-Lieve-Vrouw 
van Zeven Weeën op Dam 130.”
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Sportpark  
De Schans

Iedereen gezond met MovePassion
De gemeente Puurs-Sint-Amands bouwt aan een nieuw sportpark 
De Schans. In dit infomagazine stellen wij telkens een sportvereni-

ging voor die er haar intrek zal nemen. Deze keer is het de beurt aan 
het gezondheidscentrum MovePassion. Bezieler Frank Janssens licht 

zijn project enthousiast toe.



Wat doet MovePassion 
precies? 
“MovePassion is een uniek concept in 
België. In De Schans zullen we zeven 
fitness- en gezondheidsbedrijven 
herbergen: GO-FiT 2.0, The Cross, 
De Mat, Yoga Puurs-Sint-Amands, 
Healthy Food, Sportmedisch Centrum 
Puurs-Sint-Amands en het MovePas-
sion Opleidingscentrum. Elk bedrijf 
huurt bij ons een ruimte. En richt die 
naar eigen smaak en behoeftes in. 
Wat ons bindt? Onze passie voor 
beweging. Ons hart voor mensen. 
En onze open blik naar de wereld. 
Kortom: de MovePassion-visie.”

 “We werken bewust enkel samen 
met topexperts. Zodat MovePassi-
on voor iedereen kwaliteit biedt. Je 
kunt bij ons onder andere terecht 
voor yoga en mindfulness, crossfight 
en bootcamp, personal training en 
voedingsadvies. Wij zetten iedereen 
in beweging. Ongeacht leeftijd of 
ervaring. Senioren zijn welkom tijdens 
onze groepslessen voor 60-plussers. 
En voor kinderen bieden we onder 
andere yoga en martial arts aan.”

Voor die martial arts 
hebben jullie een bijzonder 
plekje voorzien in 
MovePassion.
“Klopt. MovePassion investeert in 
een dojo, een volledig uitgeruste 
zaal voor Japanse zelfverdedigings-
kunsten en gevechtssporten. Onder 
andere judoclub Oni Puurs zal hier 
haar lessen organiseren.”

Jullie hebben ook oog voor 
personen met medische 
problemen. Hoe pakken jullie 
dat aan?
“In mijn fitnessclub GO-FiT Bornem 
werk ik al jaren samen met het plaat-

selijke ziekenhuis. Samen ondersteu-
nen we patiënten tijdens hun behan-
deling of revalidatie. Die lijn wil ik met 
MovePassion doortrekken. Ik ben nu 
in gesprek met de ziekenhuizen van 
Willebroek en Mechelen. En onder-
zoek hoe we onder meer diabetici en 
mensen in kankerbehandeling of –
revalidatie kunnen ondersteunen.”

Waarom kiezen jullie voor  
De Schans als locatie?
“Het is erg moeilijk om zo’n groot 
project als MovePassion te huisvesten. 
In De Schans hebben we een opper-
vlakte van maar liefst 2800 m2. Dat 
biedt enorm veel mogelijkheden. 
Zo werken we nu samen met zeven 
topbedrijven. En beschikken we over 
een leslokaal dat we op termijn ook 
aan bedrijven kunnen verhuren.”

“Bovendien vonden we in de 
gemeente een uitstekende partner. 
De samenwerking verloopt erg vlot. 
We worden regelmatig uitgenodigd 
voor opvolgmeetings en houden zo 
de vinger aan de pols.”

Het is nog even wachten 
op De Schans. Kunnen 
we jullie werkzaamheden 
volgen?
“Absoluut. MovePassion heeft 
een eigen Facebookpagina. 

Over sportpark 
De Schans

Binnenkort is Puurs-Sint-Amands 
weer een troef rijker. De Schans 
wordt een multifunctionele 
sportsite waar verschillende 
sportclubs hun intrek nemen. 
Onder andere onze lokale 
voetbalclubs, tennisclub T.C. De 
Hasselt, pony- en ruitervereniging 
Hippique en de turnclubs Verto 
Puurse Turnkringen en Ambitious 
Pro Gymnastics tekenden al voor 
een plekje in het sportpark.

Waar je De Schans  
precies vindt?  
In de Lichterstraat in Kalfort. 
Vlakbij de A12 en de N16. En 
makkelijk bereikbaar met de 
fiets en het openbaar vervoer. 
Een ideale locatie dus voor de 
inwoners van Puurs-Sint-Amands. 
En ook aantrekkelijk voor sporters 
buiten de gemeente. 

En vanaf januari gaat onze website 
www.movepassion.be online. 
Daar posten we regelmatig foto’s 
en nieuwtjes. Hou die website dus 
zeker in de gaten!”

 “We zijn trouwens op zoek naar 
ambitieuze bewegings- en gezond-
heidsspecialisten die bij MovePassion 
aan de slag willen gaan. Wie geïnte-
resseerd is, mag zeker contact opne-
men via Frank@movepassion.be.”

ONZE INFRASTRUCTUUR IS 
OOK AANGEPAST AAN DE 
NODEN VAN MENSEN MET 

EEN BEPERKING. WANT WE 
WILLEN DAT IEDEREEN 

ZICH BIJ MOVEPASSION 
WELKOM VOELT.



Verslind jij boeken bij de vleet? Dan 
hebben we goed nieuws: binnen-
kort zorgt de bib voor gloednieuwe 
boekenruilkasten in alle leefgemeen-
schappen. Zo heb jij altijd kilo’s 
leesvoer tot jouw beschikking. 

ONZE 
GEMEENTE,  
EEN BOEKEN-
PARADIJS! 

kort nieuws8

Geef je boek 
een tweede leven
Heb jij thuis boeken liggen die je nooit 
meer inkijkt? Plaats ze dan in een 
boekenruilkast en gun ze een nieuwe 
eigenaar. Ben je zelf op zoek naar 
een goede roman? In de boeken-
ruilkast vind je zeker je gading. Neem 
gratis een of meerdere boeken mee. 
En plaats die later – als je ze hebt 
uitgelezen – gewoon terug. Of ruil 
een boek voor een exemplaar uit 
jouw privébibliotheek. 

Succes gegarandeerd
De boekenruilkastjes zijn niet helemáál 
nieuw. Al sinds 2016 prijkt er eentje op 
de kaai in Sint-Amands. En sinds deze 
zomer staat er ook eentje in Park Fort 
Liezele. Telkens een schot in de roos. 
Daarom plaatsen we binnenkort zo’n 
kastje in de acht woonkernen. Want 
sharing is caring. 

Graag wat meer info? 
Neem contact op met Julie Decat 
via julie.decat@puursam.be 
of 03 890 76 10.

PSSST!
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Heb jij ze al gezien: de versierde nutskasten in ons 
straatbeeld? Ze tonen historische foto’s van ons onroe-
rend erfgoed. Een project van IGEMO in samenwerking 
met onze gemeente, heemkringen en privépersonen.

Van oudsher ontsieren saaie elektriciteitskasten onze 
openbare plaatsen. Maar daar brengen we nu veran-
dering in. Hoe? Door ze te bestickeren met historische 
foto’s uit onze streek. De nostalgische plaatjes vormen 
een echte blikvanger, versterken de lokale identiteit en 
creëren een hoog ‘vroeger versus nu’-gehalte.

Puurs-Sint-Amands telt twintig bestickerde nutskasten, 
verspreid over de acht woonkernen. Onze gemeente 
zorgde samen met heemkringen en privépersonen voor 
foto’s. Intercommunale IGEMO nam de coördinatie van 
het project op zich.

Het idee van versierde nutskasten is niet nieuw. In Van-
couver mochten graffitispuiters zich al uitleven op de 
elektriciteitskasten. En in Antwerpen sieren foto’s van de 
oude Minerva-fabriek het straatbeeld. Ook in Mechelen, 
Lier en Duffel vind je nu kunstige kasten. 

BLIJF JE GRAAG OP DE HOOGTE VAN HET REILEN EN 
ZEILEN IN ONZE GEMEENTE? LEES DAN ZEKER DEZE 
UPDATE VAN DE PLAATSELIJKE WEGENWERKEN:

Liezele – Turkenhofdreef
• De nieuwbouw van Chiro Liezele bereikt een nieuw 

stadium. De komende maanden leggen we onder 
andere een parking voor fietsen en wagens aan en 
een oprit voor het ophalen en terugbrengen van 
kampmateriaal. 

• Vooraan combineren we een waterbuffer met een 
speels terrein. 

Oppuurs – Ganzenweide
• De sportsite in Oppuurs werd uitgebreid.  

Je vindt er nu onder meer een verlicht en omheind  
voetbalveld, een hondenweide en een speelzone. 

• Dit voorjaar zorgen we voor een extra groene toets 
met de aanplanting van enkele bomen.

Ruisbroek – Sint-Katharinastraat  
en omgeving: 

• Aannemer DCA is volop bezig met de  
voorbereidingen van de weg- en rioleringswerken. 

• Het bedrijf richt in de leegstaande woning ter 
hoogte van Sint-Katharinastraat 19 een werfkeet in. 
De achterliggende terreinen – die ze als stapel- 
plaats zullen gebruiken – schermen ze volledig af 
met ingepakte dijken. Zo beperken ze de hinder 
voor buurtbewoners. 

• De werken starten in de Dokter Frans de  
Wachterlaan met de aanleg van een nieuwe 
riolering. Voor de buurtbewoners organiseren we 
een infomoment zodat zij op de hoogte zijn van de 
praktische gang van zaken.

Sint-Amands – Buisstraat
• De riolerings- en wegverhardingswerken zijn  

afgerond.
• Dit voorjaar zorgt de aannemer nog voor bomen en 

planten.

Check onze website
Een laatste stand van zaken over de wegenwerken? 
Surf naar www.puurs-sint-amands.be/wegenwerken. 
Je vindt er een plan van onze gemeente waarop je 
ziet waar de werken plaatsvinden. 

NUTSKASTEN 
NEMEN JE MEE 
NAAR HET 
VERLEDEN

WEGENWERKEN



Vrijwilligers 
aan het woord!

Onze gemeente kan elke dag rekenen op honderden enthousiaste vrijwilligers. 
Wat zij precies doen? Vrijwilligers José Van den Brande, Tom Wezenbeek 

en Sarah Sinan Op De Beeck geven met plezier tekst en uitleg.

José Van den Brande werkt al 
dertien jaar lang als vrijwilliger bij 
dienstencentrum Paepenheide. 

“Stilzitten is niets voor mij. Toen ik na 
een drukke carrière met pensioen 
ging, las ik in het parochieblad dat 
het dienstencentrum op zoek was 
naar vrijwilligers. De medewerkers 
van Paepenheide gaan regelmatig 
op bezoek bij 80-plussers uit het 
dorp. Zij checken of de senioren 
hulp nodig hebben. En zochten 
inwoners van Breendonk om hen te 
vergezellen en de 80-plussers op 
hun gemak te stellen.”

“Dat is heel fijn werk. Maar ik wou nog 
meer mensen helpen. Daarom zetel ik 
nu ook in de werkgroep Gezondheid 
en Zorg, waarmee we onder andere 
mantelzorgnamiddagen en infoses-
sies rond gezondheid organiseren. 
En ik ben ook al zes jaar onafhankelijk 
bestuurslid van de seniorenraad.”

“Of ik vrijwilligerswerk aanraad? 
Absoluut! Je krijgt heel veel erken-
ning. De mensen zijn blij dat je hen 
helpt. En je wordt als vrijwilliger bij de 
gemeente goed ondersteund. Ik heb 
echt een klik met de medewerkers 
van het dienstencentrum. En de 
seniorenconsulente staat altijd voor 
ons klaar. Dat geeft energie en 
goesting om verder te doen.”ALTIJD AL EEN 

BEZIGE BIJ GEWEEST

dienstverlening10



SAMEN WERKEN AAN 
HETZELFDE DOEL. 

DAARVOOR DOE IK HET

Een aangespoelde. Zo noemt Tom 
Wezenbeek zich. Dertien jaar geleden 
verhuisde hij naar Sint-Amands. Maar 
al gauw werd hij een bekend gezicht. 
Want een jaar later zetelde hij al in 
de cultuurraad. 

“Vrijwilligerswerk zit in mijn bloed. 
Samen met mijn vrouw organiseer ik 
sinds enkele jaren een festival in onze 
tuin. Onze twee zonen zijn in Ethiopië 
geboren. Met de opbrengst van het 
festival ondersteunen we een ontwik-
kelingsproject in het geboortedorp 
van onze jongste zoon.”

“In de cultuurraad kan ik mijn crea-
tieve ei kwijt. Waarop ik het meeste 
trots ben? Zonder twijfel de organi-
satie van het Verhaerenjaar. Emile 
Verhaeren is een bekend dichter 
en toneelauteur uit Sint-Amands. 
In 2016 – honderd jaar na zijn dood 
– hebben we onder andere een 
grote theaterwandeling op po-
ten gezet: de Verhaerenwandeling. 

Maar liefst tweehonderd vrijwilligers 
werkten daar aan mee. Het was een 
prachtsamenwerking. Dat jaar kwam 
ook het Verhaerenbier op de markt. 
Dat kun je trouwens nog steeds 
verkrijgen bij lokale horecazaken en 
drankencentrales.”

“Als vrijwilliger heb je de kans om 
volop voor je passie en interesses 
te kiezen. Voor mij zijn dat kunst en 
cultuur. Bovendien leerde ik dankzij 
mijn vrijwilligerswerk heel wat bijzon-
dere mensen kennen. Het geeft een 
enorme boost om samen aan het-
zelfde project te werken en iets op te 
bouwen. En zo de pareltjes van onze 
gemeente in de verf te zetten.”
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Sarah Sinan Op De Beeck is met 
haar 23 jaar een van de jongste 
vrijwilligers van de gemeente. Maar 
vergis je niet: ze heeft al een lange 
staat van dienst.

“Zestien jaar. Zo oud was ik toen ik 
als animator startte bij de speel-
pleinwerking van de gemeente Puurs. 
Elke schoolvakantie entertainde ik 
honderden kinderen en genoot ik van 
hun lachende gezichtjes. Door mijn 
studies – ik rond dit jaar mijn master 
in de bio-ingenieurwetenschappen 
af – lukt dat niet meer zo vaak. Maar 
ik spring bij waar ik kan.”

“Sinds vorig jaar ben ik ook voorzit-
ter van de jeugdraad. Een van onze 
stokpaardjes is de Nacht van de 
Jeugdbeweging, een fuif waarvoor 
de jeugdraad zelf op zoek gaat naar 
sponsors. Tijdens de fuif krijgen alle 
jeugdbewegingen de kans om de 
toog te bemannen. De opbrengst 
gaat naar hen. Dat is onze manier 
om de lokale jeugdbewegingen te 
ondersteunen.”

“Stoppen als vrijwilliger? Nooit! 
Daarvoor doe ik het te graag. 
We hebben een heel goede band 
met onze jeugdconsulent. Hij werkte 
vroeger ook als animator voor de 
speelpleinwerking en voelt heel goed 
aan wat ons bezighoudt. Dat schept 
een band.”

Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag 
bij de gemeente Puurs-Sint-Amands? 
Om zo anderen te helpen en vrienden 
voor het leven te maken? 
Neem dan contact op met Tim Van 
Gool via Tim.VanGool@puursam.be of 
03 890 76 02.

IK BLIJF VOOR 
ALTIJD DOORGAAN!

dienstverlening12



strooidienst! 
Dankjewel 

Heel wat mensen kijken ’s winters 
reikhalzend uit naar de eerste 
sneeuw. Maar de winterpret heeft 
ook een minder leuk kantje. Want 
sneeuw en ijzel zorgen voor veel 
miserie op de weg. Onze redders 
in nood? De harde werkers van de 
strooidienst. Zij trekken er vaak 
vroeg op uit. Zodat wij veilig op 
onze bestemming geraken.  
Werkman Willy Apers vertelt ons 
hoe zijn dag eruit ziet. 

Jij werkt bij de gemeente Puurs-Sint-
Amands. Wat doe je daar precies?
“Ik werk hoofdzakelijk als mecanicien. 
Maar ’s winters maak ik ook deel uit 
van de strooidienst. Onze gemeente 
heeft vier strooiploegen die elkaar 
wekelijks afwisselen. Elke ploeg be-
staat uit twee man: iemand die de 
vrachtwagen bestuurt en iemand 
voor de strooiwagen.”

Hoe weten jullie wanneer je  
erop uit moet trekken? 
“Onze teamverantwoordelijken 
houden het weer nauwlettend in de 
gaten. Waarschuwt het KMI voor 
code oranje? Dan verwittigen zij de 
strooiploeg van wacht.”

En dan moeten jullie vroeg uit de veren.
“Klopt. Onze werkdag start om 4 uur ’s 
morgens. Eerst nemen we de hoofd-
wegen onder handen: gemeentelijke 
invalswegen, verbindingsstraten tussen 
dorpskernen en routes voor het open-
baar vervoer. En indien nodig pakken 
we daarna ook andere wegen aan.”

Passeren jullie overal? 
“Nee, in sommige woonwijken en 
doodlopende straten komen we nooit. 
Omdat daar weinig verkeer is, mengt 
het zout zich onvoldoende met de 
sneeuw. En dan is strooien zinloos.”

En de fiets- en voetpaden?
De collega’s groenbeheer zorgen 
ervoor dat de fietspaden sneeuw- 
en ijsvrij zijn. En het voetpad voor je 
eigen voordeur moet je zelf onder 
handen nemen. Schep de sneeuw op 
een hoopje en verzamel die aan de 
rand van het voetpad. Gooi de op-
geruimde sneeuw nooit in de straat-
goot of op de weg want daardoor 
kunnen gladde plekken ontstaan, die 
vooral fietsers in gevaar brengen.. En 
daarna: strooien maar!

Hoe vaak trekken jullie erop uit?
Dat is moeilijk in te schatten. Vorig 
jaar hadden we een extreem zachte 
winter. Ik denk dat we toen ongeveer 
dertig uur gestrooid hebben. Maar 
meestal moeten we vaker de baan op.
Hartelijk bedankt voor het gesprek. En 
veel succes!

 De mannen van de 
strooidienst: Willy 

Apers & Kris Willaerts 
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onze burgemeester
In gesprek met

Elke gemeente heeft haar burgervader. Iemand die alles in goede banen leidt. 
Voor Puurs-Sint-Amands is dat Koen Van den Heuvel. Een vertrouwd baken voor 
sommigen, een nieuw gezicht voor anderen. Wij laten je graag kennismaken met 

de man achter de burgemeester. 



Het burgemeesterschap is niet 
nieuw voor jou. Je stond al 21 
jaar aan het roer van Puurs. 
Hoe verzeilde je in de politiek?
“Ik studeerde Economie en Politieke 
& Sociale Wetenschappen in Leuven. 
Als jonge snaak was ik dus al gebeten 
door die politieke microbe. Na mijn 
studies in 1988 was ik kandidaat op de 
gemeenteraadslijst van Puurs, samen 
met een jonge bende enthousias-
telingen die ervoor wilden gaan. De 
stemresultaten waren meteen goed. 
Dus werd ik drie jaar later schepen en 
acht jaar later burgemeester.”

Hoe voelt het nu om 
burgemeester van 
Puurs-Sint-Amands te zijn?
“Het is een hele eer. Want Puurs-
Sint-Amands is een grote gemeente 
met 26.000 inwoners. In het hart van 
Vlaanderen. En met een harmonieus 
evenwicht tussen economie en natuur.”

“We hebben samen heel wat moois in 
handen. Bedoeling is nu om een plek 
te creëren waar het nóg plezanter 
wonen is. Met een uitgebreide dienst-
verlening van kinderopvang, thuis-
zorg, vrijetijd, … Met een prima on-
derhoud van het openbare domein. 
En met nieuwe projecten die van elke 
woonkern een gezellige ontmoe-
tingsplaats maken. Een van de eerste 
werken? De kaai in Sint-Amands, ons 
toeristisch paradepaardje, in een 
nieuw jasje stoppen.”

Ondertussen zetel je ook  
in het Vlaams parlement. 
Hoe combineer je dat met 
het burgemeesterschap?
“Dat klopt, sinds 2004 ben ik Vlaams 
parlementslid. Ik zit in een aantal 
commissies zoals ‘Financiën & Be-
groting’. Daarnaast ben ik fractielei-
der van de CD&V-parlementsleden. 
Daarvoor zit ik geregeld samen met 
de partijtop. Die job helpt me om 
de vinger aan de pols te houden in 
de Vlaamse politiek. De combinatie 
met Puurs-Sint-Amands is inderdaad 

niet evident. Ik zit bijna dagelijks in 
het parlement en in het gemeente-
huis. Gelukkig is de afstand niet zo 
ver: buiten de spits sta ik er op een 
halfuurtje. Sowieso zijn het natuurlijk 
lange dagen, maar ik heb er zelf voor 
gekozen en doe het graag.”

“Ik kies er heel bewust voor om te 
investeren in het contact met de 
burger. Bijvoorbeeld door elk week-
end naar heel wat activiteiten van 
verenigingen te gaan. Daarnaast 
heb ik een zitdag waar iedereen op 
afspraak bij mij terecht kan. Ik krijg 
ook heel wat vragen per mail waarop 
ik meestal zelf een passend antwoord 
geef. Zo blijf ik op de hoogte van wat 
er leeft bij de mensen.”

Ben jij geboren en 
getogen in onze streek?
“Absoluut, ik ben een rasechte 
Klein-Brabander. Mijn vader was van 
Breendonk, mijn moeder van Hingene 
waar ik tot mijn vijfde woonde. Daarna 
bracht ik mijn kinder- en jeugdjaren 
door in de Kerkhofstraat in Puurs. 
Later verhuisde ik naar de Leem-
gaard waar mijn kinderen Pieter (23), 
Sofie (22) en Gerben (20) opgroeiden. 
Net als ik gingen ze hier naar school, 
jeugdverenigingen, sportclubs, …”

En hoe is je band 
met Sint-Amands?
“Ik ben grote fan van de natuur 
daar. Die Scheldebocht vind ik echt 
fenomenaal. Al mijn hele leven ga ik 
er graag wandelen en fietsen. Sinds 
het nieuws van de fusie probeer ik de 
mensen daar ook echt beter te leren 
kennen. Tijdens mijn huisbezoeken 
daar duwde ik al op 3500 deurbel-

len en ik ging ook al naar heel wat 
eetfestijnen. Dat zal ik in de toekomst 
met veel plezier blijven doen.”

Heb je met zo’n drukke agen-
da nog tijd voor ontspanning?
“Weinig, maar tijd moet je maken 
natuurlijk. Ik ben een Antwerp-sup-
porter en heb een abonnement voor 
alle thuismatchen. Daar kan ik echt 
ontspannen met vrienden. Een paar 
jaar geleden zaten we nog in tweede 
klasse, maar nu we weer aan de top 
spelen is het er extra leuk vertoeven.”

“Af en toe ga ik naar concerten. 
Bijvoorbeeld naar Night of the Proms 
en TW Classic. Daar zag ik op de 
wei van Werchter onder meer Bruce 
Springsteen, echt magistraal. Ik pik 
ook geregeld een voorstelling mee 
in cc Binder, zo heb ik tickets voor de 
zaalshow die Jacques Vermeire en 
Ruben Van Gucht in maart brengen.”

In welke passie 
ga jij helemaal op?
“Ik heb een zwak voor de klassieke 
oudheid. Alles wat met de oude 
Grieken en Romeinen te maken heeft, 
boeit me mateloos. Momenteel ben 
ik aan het lezen in Pax Romana, een 
boek van de Britse historicus Adrian 
Goldsworthy. Deze zomer ging ik trou-
wens met vakantie naar Griekenland. 
Daar woonde ik een voorstelling bij in 
Epidaurus, het best bewaarde theater 
uit de Griekse oudheid. Het is 55 rijen 
hoog en zelfs helemaal bovenaan 
hoor je een speld vallen. Meesters van 
de akoestiek waren die Grieken.”

Wie is jouw grote voorbeeld?
“Hm, ik vind het moeilijk om daar één 
naam op te plakken. Ik heb respect 
voor mensen die optimistisch en 
inspirerend door het leven gaan.  
Die positief naar de samenleving 
kijken. Dat zijn dus lang niet alleen 
beroemde mensen. Iedereen die 
dagelijks het beste van zichzelf 
geeft verdient waardering.”

BEDOELING IS NU OM EEN 
PLEK TE CREËREN WAAR 

HET NÓG PLEZANTER 
WONEN IS.
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Weetjes over  
Puurs-Sint-Amands 

•  26.000  inwoners 
•  48,99 km2 oppervlakte (goed  

voor 9.798 voetbalterreinen!)
•  Bekende (ex-)inwoners:  

Dina Tersago, Danny Veyt, Ruben 
Van Gucht, Ronny Mosuse, Jelle  
en Clara Cleymans, Kris De Bruyne  
en Ben Roelants.



zoveel méér
Samen hebben we

Het is gebeurd: vanaf nu woon jij in het fonkelnieuwe Puurs-Sint-Amands.  
In theorie fusioneren twee gemeenten. Maar in praktijk versterken acht 

woonkernen elkaar tot één mooi geheel dat zoveel meer te bieden heeft.

Een gemeente met een 
verhaal
Het verhaal van onze gemeente?  
Dat schreven jullie.  Wie zijn we, wat 
willen we, waarvoor staan we? Het 
zijn vragen die jullie massaal hebben 
beantwoord tijdens een enquête 
die we in 2018 organiseerden. 
De unanieme toon: we bouwen 
aan een gezamenlijke toekomst, 
met aandacht voor de eigenheid 
en sterke troeven van elke woonkern. 

Die visie is vertaald in ons nieuwe 
logo. Dat bestaat uit een grafisch 
spel van acht lijnen die onze woon-
kernen op een gelijkwaardige manier 
met elkaar verbinden. Centraal in het 
logo verschijnt de ‘P’, de eerste letter 
van onze nieuwe gemeentenaam 
Puurs-Sint-Amands. Het logo doet 
denken aan een gekantelde hashtag. 
Je zal het op straat tegenkomen in 
verschillende kleuren: in het blauw 
van de Schelde, in het groen van de 
natuur, in het geel van de zonnige 
Zomer van Puurs-Sint-Amands, … 

En het mooiste is …
Puurs-Sint-Amands heeft het 
allemaal. Je geniet van rust, ruimte, 
natuur en water. Kunt terecht in win-
kels, cafés en restaurants. Hebt heel 

wat mogelijkheden om te sporten, 
van cultuur te genieten en elkaar te 
ontmoeten. Kortom: alle ingrediënten 
zijn aanwezig om hier aangenaam te 
wonen, te ontspannen, te werken en 
te ondernemen. 

En bovendien ... 
samen hebben we zoveel meer! 
We nemen je de komende maanden 
mee op een reis door jouw gemeente 
via artikels, foto’s, weetjes en prakti-
sche tips.  Want er is nu dichtbij huis 
zoveel meer te ontdekken, te beleven, 
te proeven, te koesteren, … 

Blijf op de hoogte 
van al dat nieuws
Het magazine PSSST ontvang je 
vanaf nu om de twee maanden. 
De andere maand krijg je het nieuwe 
UiTmagazine boordevol activiteiten in 
je bus. Dat ligt trouwens ook voor je 
klaar in alle openbare gebouwen en 
enkele horecazaken, hotels en B&B’s. 
Lees je liever online? Surf dan naar 
onze nieuwe website www.puurs-sint-
amands.be. Hier vind je heel wat info 
over onze producten: van rijbewijzen 
tot zorgpremies, van huisvuilzakken 
tot wegenwerken. Schrijf je ook in 
voor onze nieuwsbrief en volg ons op 
Facebook en Instagram. 

WIST JE DAT DE INWONERS 
VAN ONZE ACHT WOONKERNEN 
VAN OUDSHER ELK HUN EIGEN 
BIJNAAM HEBBEN? 

 SINT-AMANDS GROTE GLOOREN   

Omdat ze werden beschouwd als  
inwoners die hun dorp voorstelden  
als welstellend en glorierijk.

 LIPPELO PATATTENDESTEREIRS 

 OPPUURS TESSEN  

Omdat ze naar Puurs kwamen winkelen 
en ‘met hun tessen vol’ weer huiswaarts 
keerden.

 PUURS GORDIJNGLUURDERS  

Omdat ze alles zagen wat er zich op 
straat afspeelde zonder zelf buiten te 
komen.

 BREENDONK MËTTENS 

Omdat ze veel handelen in ‘mëttens’,  
dat zijn jonge kalveren.

 LIEZELE P IEREN  

Omdat de grond er zo arm was dat  
alleen pieren erin konden overleven.

 RUISBROEK K ABALLEN 

‘Kabal’ betekent ‘oud versleten paard’. In 
Ruisbroek verkochten paardenhandelaars 
hun oude knollen weleens alsof het fitte 
paarden waren.

 KALFORT K ALFSKOPPEN 

De zusters van het gasthuis in Kalfort leen-
den hun Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit voor 
de processie in Puurs. In het feestgedruis 
vergaten de Puursenaars het beeld terug 
te brengen. Het werd teruggevonden op 
een kalfskop in de beek.
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Puurs-Sint-Amands trekt volop de 
kaart van ‘digitaal’. Met onze nieu-
we website zorgen we ervoor dat je 
online info vindt én burgerzaken kunt 
regelen. De site zit eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk in elkaar. Onder 
meer dankzij de expertise van exter-
ne specialisten en de feedback van 
eigen inwoners. 

Wat staat er zoal op de site?
• Info over de producten die de 

gemeente aanbiedt. Denk aan 
rijbewijzen, zorgpremies en huisvuil-
zakken. Via de zoekfunctie en de 
themanavigatie vind je razendsnel 
wat je zoekt.

• Openingsuren en locaties van al 
onze dienstverleningscentra. Die 
staan meteen te pronken op de 
homepage.

Ontdek onze nieuwe 
gemeentewebsite

• Actuele updates over wegenwerken. 
Via een handige kaart zie je meteen 
welke werken waar aan de gang zijn.

Evenementen en activiteiten
Op de website vind je ook een kalen-
der met alle evenementen en activi-
teiten in onze gemeente. Die ver-
schijnen daar rechtstreeks vanuit de 
UiTdatabank. Wil je jouw eigen event 
promoten op onze site? Geef het dan 
zeker in op www.uitdatabank.be.

Een website is natuurlijk nooit áf. Het 
is een dynamisch kanaal dat volop 
in ontwikkeling is. Daarom zullen wij 
onze digitale dienstverlening blijven 
uitbreiden.

Een nieuwe gemeente vraagt om een nieuwe website. Die is vanaf 1 
januari online. Ga snel een kijkje nemen op www.puurs-sint-amands.be.

Openingsuren 
Onze gemeentehuizen en dienst-
verleningscentra hebben nieuwe 
openingsuren. Wil je weten wanneer 
je er terechtkunt? Je vindt alle info in 
de fusiefolder die onlangs in je bus 
viel. En op onze nieuwe website 
www.puurs-sint-amands.be.

Vacatures
Onze gemeente groeit en bloeit. 
Daarom zoeken we regelmatig 
nieuwe medewerkers. Iets voor jou? 
Hou dan zeker onze vacatures in de 
gaten. Die verschijnen op onze 
Facebookpagina en website.

Tournée Minérale
In februari is het weer zover: Tournée 
Minérale! Ben je klaar voor 28 dagen 
zonder alcohol? Zo geef jij je lichaam 
tijd om te recupereren. En dat voel 
je. Je krijgt meer energie en slaapt 
vaster. Lees alles over de campagne 
op www.tourneeminerale.be en ga de 
uitdaging aan.



Laat je eID en kids-ID 
gratis aanpassen

De nieuwe gemeentenaam Puurs-Sint-Amands moet geregistreerd worden 
op je eID en kids-ID. Je krijgt een jaar de tijd om die aanpassing in orde te brengen.

Wanneer?
Je hoeft je identiteitskaart niet per se 
in januari al aan te passen. Want dat 
kan nog tot en met 31 december 2019. 
Kom in 2019 dus gewoon eens langs 
wanneer het jou past. 

Wat met nieuwe eID’s?
•  Vroeg je recent een nieuwe  

identiteitskaart aan?
 Laat dan zeker checken of de nieu-

we gemeentenaam geregistreerd is 
wanneer je de kaart komt ophalen.

•  Vervalt je eID in 2019?
 Laat dan niet eerst nog je huidige 

eID aanpassen. Wacht tot je je 
oproepingsbrief krijgt: dan registre-
ren we de correcte gemeentenaam 
meteen op je nieuwe kaart.

Waar?
Voor de aanpassing kun je terecht in 
het gemeentehuis van Puurs en Sint-
Amands. Gewoon even langsgaan 
bij de dienst Burgerzaken. Benieuwd 
naar de openingsuren? Die vind je op 
www.puurs-sint-amands.be en in de 
fusiefolder die je in december ontving.

We bekijken momenteel of het wettelijk 
en technisch mogelijk is om je eID aan 
te passen op ándere locaties. Denk 
aan de bib en de dienstencentra. Ook 
zullen we proberen om extra registra-
tiemomenten te organiseren buiten 

de traditionele openingsuren. Daar 
verneem je later meer over: hou dus 
zeker dit magazine, onze website en 
onze Facebookpagina in de gaten.

Breng je pincode mee
We kunnen jouw eID alleen aanpas-
sen als je ons je pincode geeft. Ken je 
die zelf niet? Dan zijn er twee opties:

1. Je kent wél je pukcode: Breng die 
mee. Dan kunnen een nieuwe pin-
code instellen naar eigen keuze.

2. Je weet ook je pukcode niet meer:
 Vraag online een nieuwe pincode 

aan via de website van de FOD 
Binnenlandse Zaken: www.bit.ly/
pinpuk_psa. Of doe dat via het 
gemeentehuis. Drie weken later 
liggen je codes bij ons klaar: kom 
ze ophalen en laat meteen je 

 gemeentenaam aanpassen.

BELANGRIJK OM TE WETEN: 
OOK KIDS-ID’S EN ELEKTRO-

NISCHE VERBLIJFSTITELS 
VAN NIET-BELGEN MOETEN 

AANGEPAST WORDEN. 
REISPASPOORTEN NIET.

Nog vragen? 
Bel 03 890 76 76 

of mail info@puursam.be



culinaire toppers 
Gault&Millau beloont onze 

De anonieme inspecteurs van restaurantgids Gault&Millau bezoeken elk jaar meer dan 
duizend Belgische topzaken. Dit jaar viel die eer ook te beurt aan drie culinaire adresjes in 

Puurs-Sint-Amands. Of ze hoge ogen gooiden? Wees daar maar zeker van!

Café d’O
Score Gault&Millau: 13/20 

Annick Gevers en Jan van der Heyden 
openden pas twee jaar geleden de 
deuren van Café d’O. Maar nu al zijn 
ze een gevestigde waarde in Puurs-
Sint-Amands. Hou je van de klassieke 
keuken? Reserveer dan zeker een 
tafel. En smul van lekkere streek- en 
seizoensgebonden gerechten.

Wat Café d’O zo typeert? Het 
ijzersterke team. Gastvrouw Annick 
verwelkomt je met open armen.  
En zorgt voor een vlotte en klassevolle 
bediening. Zakenman Jan neemt 
de financiën en personeelszaken op 
zich. En chefs Nils Delvaux en Nicky 
Cami voorzien elk gerecht van een 
unieke, frisse toets. Kortom: een echte 
aanrader!

Café d’O, Emile Verhaerenstraat 14 
2890 Sint-Amands, 052 50 37 60 
www.cafedo.be
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MOTUS
Score Gault&Millau: 12/20 

November 2017: toen ging de droom 
van Lisa De Crée en Cedric Celis in 
vervulling. Ze openden hun restaurant 
MOTUS in Ruisbroek. En doen nu wat 
ze het liefste doen: hun gasten volop 
verwennen.

Lisa De Crée is gastvrouw van dienst. 
Zij zorgt ervoor dat elke bezoeker 
zich meteen thuis voelt. Chef Cedric 
staat achter het fornuis. Hij is al van 
kindsbeen af fan van grootmoeders 
keuken en kiest de Vlaamse 
klassiekers dan ook als basis voor 
zijn creaties. Nieuwsgierig? Breng 
hen dan snel een bezoekje.

MOTUS, Pullaar 245,  
2870 Ruisbroek, 03 434 93 87
www.motusgastronomie.be

The Dining Room
 Score Gault&Millau: 12/20 

In het landelijke Lippelo baten Danny 
Bervoets en Elisabeth van Assche The 
Dining Room uit, een stijlvol restaurant 
waar traditie en innovatie hand in 
hand gaan. Gastvrouw Elisabeth is 
botanicus van opleiding. Zij kweekt 
elk jaar de lekkerste groenten,  
eetbare bloemen, kruiden en  
bijzondere tomaten in haar serre.

Met die ingrediënten gaat chefkok 
Danny daarna aan de slag. Hij kiest 
bij voorkeur voor streek- en seizoens-
gebonden producten. En slaagt erin 
om elk ingrediënt tot zijn meest pure 
smaak te herleiden. Hou je van een 
Frans-Belgische keuken met een 
hedendaagse toets? Reserveer dan 
zeker een tafeltje bij The Dining Room. 

The Dining Room, Provincialeweg 99
2890 Lippelo, 052 33 25 21
www.thediningroom.be
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Curlingtornooi  
In Winterbar 725 wordt er stevig op los geveegd. Niet op 
de houten plankenvloer, wel op de ijspiste! Want voor het 
tweede jaar op rij organiseert curlingclub ‘Wij zijn hier om 
te vegen’ een heus tornooi voor alle liefhebbers. Liefst 40 
ploegen schreven zich in; dat zijn 18 ploegen meer dan 
vorig jaar. Zij strijden momenteel voor een finaleplek op 5 
januari. Ga zeker eens supporteren. 

Zelf ook curlen? Je kan de baan huren voor 20 euro per 
uur. Meer info: www.wintervanpuurs-sint-amands.be

Oorverwarmer 
Op vrijdag 14 december was er … Oorverwarmer! 
Een uniek muziekfestival in onze regio. Want de 
artiesten stonden niet op één groot podium, maar 
gaven het beste van zichzelf in de zaken van onze 
lokale handelaars. Er speelden gevestigde waarden 
en nieuwe talenten, van eigen bodem en daarbuiten. 
Gezelligheid troef.

terug
blik

Terugblik22

op de Winter van Puurs-Sint-Amands

Winterbar 725  
Op donderdag 6 december opende onze winterbar de 
deuren. Er kwamen al heel wat bezoekers over de vloer. 
Zij worden dagelijks verwelkomd door twee verenigingen 
uit Puurs en Sint-Amands die de bar en ijspiste uitbaten. 
Langskomen kan nog tot en met 6 januari: verwarm je aan 
een kopje chocolademelk en zoef over het ijs!
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sociale
media

Lippelo 
@michel_de_mol ziet hoe dochter Imke 
zegeviert met een eerste plaats in de 
cyclocross.

Ruisbroek @anneleen.vancraen 
trekt met een bende vrienden naar 
spektakelmusical 40-45.

Sint-Amands @geertvanzegbroek 
geniet van het prachtige uitzicht op de dijk.

Puurs  @jellecleymans poseert voor het 
voormalige café Klein Brabant, destijds 
uitgebaat door zijn grootmoeder.

Kalfort 
Lily toont trots haar vangst okkernoten aan 
papa @kwinten.

Liezele De tweeling van @stefaan_
smaelen op ontdekking in Park Fort Liezele.

Breendonk “Mama, als je iets terug 
schrijft, doe dat dan wel een beetje sierlijk 
he!” Einde van het Sintverhaal ten huize 
@kimuytfries.

Deel jouw foto
Post jouw bericht via Instagram, 

Facebook of Twitter met #lippelo, 
#ruisbroek, #breendonk, #sintamands, 
#puurs, #liezele, #kalfort of #oppuurs 

en misschien staat jouw foto hier 
volgende keer.  

Oppuurs De stralende zon lokt 
@briena_scheppers en haar oogappel 
Lori naar buiten.

Oorverwarmer 
Op vrijdag 14 december was er … Oorverwarmer! 
Een uniek muziekfestival in onze regio. Want de 
artiesten stonden niet op één groot podium, maar 
gaven het beste van zichzelf in de zaken van onze 
lokale handelaars. Er speelden gevestigde waarden 
en nieuwe talenten, van eigen bodem en daarbuiten. 
Gezelligheid troef.
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Geen Nieuwjaar zonder nieuwjaarsdrink. Deze keer 
toosten we samen op een nieuw jaar én een nieuwe 
gemeente. Er is drank, er is eten en er is héél veel sfeer. 

Om het je gemakkelijk te maken, organiseren we de 
nieuwjaarsdrink dit jaar uitzonderlijk nog op twee 
locaties. Jij mag er één van de twee uitkiezen:

Zondag 6 januari 
op de Kaai in Sint-Amands (van 11u tot 13u)

Zondag 13 januari 
op het Dorpshart in Puurs (van 15u tot 18u)

Wil je er graag bij zijn? Schrijf je dan zeker 
in via onze webshop. Surf naar: 
www.wintervanpuurs-sint-amands.be

Dat het plezant wordt, staat nu al vast!

Klink je  
met ons 
mee?  


