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Een nieuw gezicht voor
onze wijk

Enkele maanden geleden was het zover:
de reusachtige hoogspanningmast op
het pleintje aan de inkom van de wijk
werd afgebroken. Daarmee verdwenen
ook de hoogspanningslijnen.

Een facelift voor De Kleine
Paepedaelenlaan, een waardige entree
voor een wijk waar het goed is om te
wonen.

Een herkenningspunt voor bezoekers
verdwijnt wel, maar de aanblik krijgt
dankzij Eandis een linke opwaardering.

in KleinePaepedaelen
Rumst - Kleine Paepedaelen - Neem ook een kijkje op onze facebookpagina CD&V-3D

WIJ(k)krant Kleine Paepedaelen in samenwerking met Rumst
Verantwoordelijke uitgever Marc Hellemans, Kerkhofstr. 13, Rumst
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Leen Van Dijck op bezoek bij Lydia De Loenen in de servicelats
"Hof van Crequi"

Mensen die zich gratis voor niets inzetten voor anderen, die
zijn er nog. Ook in de wijk Kleine Paepedaelen. Marie Claire
Verelst is er zo een. Al 20 jaar is zij actief bij Samana. In onze
wijk bezoekt zij zieken. “Met een gezellige babbel mensen
een hart onder de riem steken”, dat is de bedoeling zegt
Marie Claire. “Ondervinding leert me dat zieke mensen vaak
nood hebben aan contact met de buitenwereld, aan een
luisterend oor, aan een opbeurend woord. Dat probeer ik als
vrijwilliger te brengen.”
Marie Claire is een van de 25.000 vrijwilligers van Samana,
het vroegere CM ziekenzorg, die zich belangeloos inzetten
voor mensen met een chronische ziekte en voor hun
mantelzorgers. Het ontmoeten van mensen is nu eenmaal
een fundamentele basisbehoefte. Samana schenkt
bijzondere aandacht aan de zwaksten in de maatschappij,
en gaat daarbij uit van gelijkwaardigheid van alle mensen
en respect voor de persoonlijke mening.
Maar Marie Claire doet meer dan huisbezoeken. Elke maand
is er een gezellig samenzijn, een 'knabbel babbel' in de
lokalen van de kerk Sint-Jan. Dan worden er spelletjes
gespeeld, ook al eens een bingo, en is er ook wat lekkers
te eten. Eenmaal per jaar, rond lichtmis, is er een
pannenkoekenslag. Iedereen is dan welkom. Dat zorgt niet
alleen voor een leuke sfeer, maar ook voor de nodige centjes
ter ondersteuning van de lokale acties.

Marie Claire besluit met de oproep: "Als
er mensen zijn die bij Samana willen
komen, ze zijn zeer welkom. Mijn
deur, Albert Servaeslaan nr 10, staat
altijd open voor mensen met een goed
hart voor hun medemens.
Bedankt Marie Claire, we wensen u veel
succes.

Hoe is het gesteld met onze wijk?

In april 2017 lanceerde de Wij(k)rant de enquête 'Uw mening over onze wijk'.

We zijn nu meer dan een jaar later. Hoe ver staan we nu? Wat is er gerealiseerd, wat zit er nog in de
pijplijn en wat is niet haalbaar?

Wat is gerealiseerd?
● Er zijn nu zitbanken op de wandelweg langs de banaan.
● Ook de vuilnisbakjes zijn er nu.
● De nieuwe speeltuigen op de plein voor de chalet zijn geplaatst.
● De bomen in de ‘s Herenbaan zijn gesnoeid.
● Het onderhoud van de tunnels onder de banaan is sterk verbeterd.

Wat zit er aan te komen?
● Een extra zebrapad op de kruising A12 - ‘s Herenbaan is aangevraagd aan het Vlaams gewest.
● Een extra zebrapad halverwege de ‘s Herenbaan is aangevraagd bij het gemeentebestuur.
● Langs de wandelweg banaan verbodsteken voor motoren en bord honden aan de leiband eveneens
gevraagd aan het bestuur.
● Bord 'doodlopende straat' plaatsen aan kruispunt Pierstraat – Kleine Paepedalenlaan gevraagd
aan het bestuur

Verdere stappen dienen nog gezet te worden …
● Hondenweide aanleggen aan chalet.
● Een BIN (buurt informatie netwerk) organiseren in de wijk.
● Extra verlichting op pad tussen Kleine Paepedalenlaan en ‘s Herenbaan.
● Busverbinding tussen halte De Bron en Reet centrum en Aartselaar centrum.
● Bloemenweide op parkje langs banaan en banken beschut tegen wind en zon.

Wat kan niet worden uitgevoerd?
● Aanplantingen rond de bomen in de Philip De Pillecijnlaan zijn niet mogelijk omwille van de
boomwortels.

Met dank aan alle inwoners die aan deze enquête hebben meegewerkt. Zij hebben hun steentje
bijgedragen voor een nog mooier en leefbaarder Kleine Paepedaelen.

Marie Claire verdient een pluim
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Stijn Van der Auwera,
student
bijna 19 jaar en inwoner
van Terhagen.

WINKELCENTRUM
DE BRON
De wij(k)krant sprak met Luc Van Opstade

De eerste stenen van de verschillende gebouwen
werden gelegd in 1989. Een jaar later was er de
opening.
Luc Van Opstade: "We zijn gestart met vier winkels: een
pita zaak, een krantenwinkel, een bakker en een
groenten- en fruitwinkel. Na anderhalf jaar succes met
deze winkels besloten wij een superette erbij te openen.
Na 10 jaar ging de superette dicht wegens familiale
omstandigheden. Ze werd vervangen door een
golfwinkel.
In 2015 fusioneerden we de krantenwinkel en de
bakkerij onder de naam ‘Krant & Brood’. Door de vraag
naar belegde broodjes gingen we ook deze uitdaging
aan. We hebben er tot op heden geen spijt van.

Nu bijna 30 jaar later is het winkelcentrum 'De Bron’
uitgegroeid tot verschillende zaken: frituur,
krantenwinkel, bakkerij/broodjeszaak, pita en
golfwinkel.”

Een dikke proiciat Luc.

Bij vertoon van dit artikel en bij aankoop van een
belegd broodje : GRATIS 1 lesje water Spa plat 0,33l (
geldig tot 10 september 2018 en zolang de voorraad
strekt).

Frituur Duiveltje is van
dinsdag tot zaterdag open
van 17u tot 23 u.
Zondag van 16.30 u tot
21.30 u. Jeroen staat
borg voor goede
"service".

Lekker smullen bij Pita Cairo

Een stemmig interieur. Ideaal voor een gezellig
etentje, tête à tête, of met vrienden lekker smullen.

Ons aanpreekpunt in de wijk

Esther Keuten

Philip De Pillecijnlaan 8
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Uw gedacht.....

Vero Golf

Breek met de dagelijkse kommer.
Neem tijd voor jezelf en start met
golfen. De winkel van Veronique Van
Moer biedt u een uitgebreid
assortiment aan golfartikelen.
De winkel is open van 13 u tot 18.30
u. Zaterdag van 11 u tot 18.30 u.
Zondag, maandag en feestdagen
gesloten

Het Frans Bruynseelspad

Frans Bruynseels, in de volksmond de Soo,
was de eerste burgemeester van de
fusiegemeente Rumst, Reet, Terhagen. Soo was
een echte burgervader. Zeer geliefd bij de
bevolking, begaan met het lot van de gewone
man, alomtegenwoordig en zeer
aanspreekbaar.

Als eerste burger van de gemeente droeg hij
de sjerp tien jaar lang, van 1976 tot 1986. Hij
overleed op 19 december 2009. Zijn grote
verdienste als burgemeester was de integratie
van de drie dorpen tot een echte
fusiegemeente op de sporen te zetten.

In 2003 werd Soo ereburgemeester van de
gemeente. Daarna kwam er het Frans
Bruynseelspad, een iets- en wandelroute van
32,6 km doorheen de drie deelgemeenten.

Om Rumst en zijn verleden te leren kennen, is
een tocht langs dit pad een echte aanrader.
Het leidt de bezoeker langs de dorpskernen,
historische bezienswaardigheden,
industriezones, groene weilanden en
uitgestrekte landbouwgebieden. Een mix van
industrie en landbouw, nog altijd bepalend
voor de welvaart van onze gemeente.

Wist je dat het Bruynseelspad ook een lus vormt
in onze wijk? Het kronkelt via de oversteek van
de Molenstraat, Predikherenhoevestraat, de ‘s
Herenbaan, voorbij de twee supermarkten langs
het paadje onder de N171 doorheen de wijk.

Maria Bruynseels, een dochter van Frans, woont
er in de Albert Servaeslaan, samen met haar
echtgenoot Walter.

Voor haar is het Bruynseelspad een blijvende
herinnering aan haar vader, de man die de
fusiegemeente Rumst op de kaart zette en de
fundamenten legde voor wat onze gemeente nu
is, een parel aan de Rupelkroon.

Nieuw in de wijk: een kapsalon voor
dames en heren

Rumst

Nieuwsgierig? Neem ook een kijkje op

onze facebookpagina CD&V-3D
CD&V vindt wijken belangrijk.
Daarom ondersteunt CD&V deze WIJ(k)krant.


