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Minder dan zes weken...
...staan wij van de gemeenteraadsverkiezingen. De keuze die wij op 8 oktober moeten maken, is heel simpel: willen we verdergaan met de dynamische en
enthousiaste ploeg van onze burgemeester Koen Van den Heuvel of kiezen wij voor een verdeelde niet-efficiënte meerderheid.
De realisaties die onze CD&V-ploeg de afgelopen jaren heeft afgewerkt, zijn indrukwekkend. Er is een sterk parcours afgelegd waarover iedereen, ook de
meest kritische personen onder ons, eens zijn: de ploeg van Koen met de huidige schepenen en raadsleden heeft de ambitie om onze gemeente op de kaart
te zetten, waargemaakt. Deze ploeg is professioneel bezig, resultaatgericht met een no-nonsens aanpak. Koen maakt zijn beloftes waar.
Maar het werk is nog niet af! Koen Van den Heuvel wil met zijn vernieuwd en versterkt team, met de stevige steun van de daadkrachtige Vlaams minister
Kris Peeters, onze gemeente verder uitbouwen tot een plek waar het gezellig wonen,werken en vertoeven is en zal zo van Puurs een modelgemeente maken
waar ieder van ons, jong of oud, zich optimaal thuis en gerespecteerd voelt.
De volgende weken zal je kunnen kennismaken met onze projecten voor de volgende jaren en met onze kandidaten die hun uiterste best zullen doen om
hun engagementen na te komen. Aarzel niet om hen aan te spreken!
Chris Coeck
Voorzitter CD&V-Puurs

We gaan voor
een veilig schoolbegin!
Op 1 september is het weer zover. De start van het nieuwe schooljaar.
Meteen ook het moment waarop het jonge volkje zich met de fiets of te
voet op straat begeeft op weg naar de school.
Met de actie ‘Veilig Schoolbegin’ streeft het gemeentebestuur een dubbele
sensibilisering na. Enerzijds wil zij de automobilisten erop attent maken dat na
een deugddoende vakantie er opnieuw vele zwakke weggebruikers in het
straatbeeld verschijnen. Extra waakzaamheid is dus geboden! Anderzijds wil het
gemeentebestuur zoveel mogelijk schoolkinderen stimuleren om te voet of met
de fiets (zichtbaar) naar school te komen. Alleen door zo weinig mogelijk met de
wagen te komen, kunnen we de zogenaamde vicieuze cirkel doorbreken die erin
bestaat dat door een gevoel van onveiligheid vele ouders geneigd zijn om hun
kinderen met de wagen te brengen en juist daardoor voor extra verkeersdrukte
zorgen in de schoolomgeving.
Met de gekende affiche- en etikettencampagne, die jaarlijks loopt van 1 tot 16

september, willen wij iedereen erop attent maken dat in onze gemeente dagelijks
ruim 3000 scholieren op pad zijn. De Puursenaars krijgen via het gemeentelijk
infoblad ‘Kontakt’ een affiche en een etiket om deze dan op een zichtbare plaats te
hangen.
Om de inwoners te stimuleren beloont het gemeentebestuur 10 mensen met een
waardebon van 25 euro. Per school zullen er ook 2 leerlingen beloond worden die
door een fotograaf worden ‘gekiekt’ terwijl ze op een veilige manier op weg zijn
naar school.
Verder moeten de opvallende borden ‘Een veilig schoolbegin: ook wij doen mee!’,
die aan talrijke Puurse bedrijven staan, alle inwoners én het doorgaand verkeer
attent maken op het probleem van de verkeersveiligheid.
Sedert het begin van vorig schooljaar geldt in alle schoolomgevingen de ZONE 30
regeling. De aangepaste snelheid zorgt voor extra veiligheid. Uitkijken is dus de
boodschap!

Onze
gemeente
engageert
zich voor
een veilig
schooljaar!

vitaminep
Bijna 10 keer meer bos in Puurs dan 100 jaar geleden
Op het einde van de 18de eeuw maakte de graaf de Ferraris in opdracht van de Oostenrijkse keizerin een gedetailleerde kaart van wat toen de Oostenrijkse
Nederlanden waren, ongeveer het huidige België. Deze kaart bevat een schat aan informatie. Ook onze gemeente werd toen heel precies in beeld gebracht.
Wat heel in het bijzonder opvalt, is dat in onze gemeente de belangrijkste bossen die toen reeds bestonden, nog steeds bestaan en dat Puurs zelfs
beduidend rijker geworden is aan bos: een beetje tegen het algemeen aanvoelen in. Van nauwelijks 50 hectare bos op het einde van de 19de eeuw is het
bosareaal in Puurs uitgegroeid tot bijna 400 hectare. Dit wil zeggen dat ruim 12 pct. of bijna één achtste van het Puurse grondgebied vandaag bos is.
Een belangrijke factor om het bosareaal zo uit te breiden en te behouden is al jaren het gemeentebestuur dat enerzijds zelf nogal wat bos- en natuurgebied
heeft aangekocht (én uitgebreid) en anderzijds ook de natuurverenigingen in onze gemeente altijd gesteund heeft om aan natuur- en bosbeheer te doen.
Geniet van onze bossen, ga er wandelen en kom er tot rust, niet ver huis!

Puurs is pionier in een
veilig en respectvol fuifbeleid
De bevragingen die naar aanleiding van de opeenvolgende jeugdwerkbeleidsplannen werden georganiseerd, gaven telkens opnieuw, jaar na jaar, aan dat er
in Puurs een grote behoefte bestond aan een degelijke locatie om fuiven te
organiseren waar jonge mensen zich kunnen amuseren zonder dat de rest van
de bevolking en in de eerste plaats omwonenden daar de dupe van worden.

Het jeugdontmoetingscentrum (JOC) WIJland
opent begin september de
deuren. Een heel belangrijk
project, centraal gelegen in
Puurs, waar ook andere
gemeenten wat kunnen
van leren.

Een heel belangrijk project is daarom zonder meer het jeugdontmoetingscentrum
(JOC) Wijland dat begin september geopend wordt. Centraal gelegen in de gemeente,
zal dit centrum onderdak bieden aan de jeugddienst, de speelpleinwerking en het
kinderatelier ‘t Jaske en een polyvalente fuifzaal. Op vraag van heel wat jongeren is er
eveneens een repetitielokaal voorzien waar Puurse groepjes hun muzikale talenten
kunnen botvieren.
Fuifbeleid gaat echter verder dan alleen maar het aanbieden van een geschikte
accommodatie aan jeugdige fuifnummers. Het gaat ook over de relatie met buurtbewoners, politie, organisatoren en de gemeente. Over leuke fuiven die zonder
incidenten kunnen plaatsvinden. Over inspraak van jongeren via de jeugdraad.
Ons gemeentebestuur is zich daarvan bewust en mee onder impuls van schepen Jan
Winters stapt de gemeente daarom mee in een pilootproject omtrent fuifbeleid. Op
vraag van de provincie Antwerpen delen wij daarin onze kennis terzake met anderen
en kunnen wij ook leren van anderen: ons fuifbeleid als model voor andere
gemeenten...!

Toerisme Klein-Brabant zet
wandelnetwerk op
In navolging van het succes van het fietsnetwerk bij de fietsers, heeft
Toerisme Klein-Brabant/Scheldeland plannen om met een splinternieuw
wandelnetwerk ook de wandelaars nog meer te verwennen.
Begin dit jaar heeft Toerisme Klein- Brabant- Scheldeland hiertoe een project
ingediend bij Toerisme Vlaanderen voor de realisatie van een ‘Wandelnetwerk in het
Land van Stille Waters’.
Onlangs kregen wij het aangename nieuws dat Toerisme Vlaanderen dit project heeft
goedgekeurd en een subsidie zal toekennen van 60.000 euro. De totale investering
bedraagt zo’n 100.000 euro. De overige 40.000 euro zal bijgedragen worden door de
gemeenten gelegen langs het wandelnetwerk en dat zijn de drie Klein-Brabantse
gemeenten, Bornem, Puurs en Sint-Amands en de gemeenten Hamme, Buggenhout
en Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen.
Deze nieuwe investeringen zullen ongetwijfeld het toerisme en de recreatie in KleinBrabant een extra impuls geven en zo de werkgelegenheid in de toeristische- en
horecasector ten goede komen. Het hele netwerk zal in de zomer van 2008 volledig
operationeel zijn.

Groene stroom ook
in onze gemeente
Met de bouw van de 100ste en 101ste windmolen van Vlaanderen in
onze gemeente staat Puurs ook op de Vlaamse groenestroomkaart. De
twee windmolens leveren samen elektriciteit voor meer dan 2200
gezinnen of zowat één derde van de Puurse bevolking.
Na heel wat studiewerk bleek het stuk grond langs de A12 aan de Rupeltunnel
geschikt voor de windmolens. Het gebied was windrijk genoeg en de bouw
hinderde de vele vogels uit het Schelde- en Rupelbekken niet.
De afmetingen van de windmolens zijn indrukwekkend: het huis waarin de
generator zich bevindt, is zo groot als een autobus, weegt 70 ton en bevindt
zich op een hoogte van 100 m. De wieken zelf hebben een diameter van 80 m
zodat ze op het hoogste punt 140 meter boven het aardoppervlak uitstijgen,
liefst 2 keer zo hoog als de Puurse Sint-Pieterstoren.
De windmolens zijn een echt baken langsheen de A12 en een nieuw merkpunt
voor onze gemeente. Zo dragen we bij tot een beter leefmilieu dankzij meer
alternatieve en milieuvriendelijke energie. En u apprecieert dit, want bij de
opendag van de Puurse bedrijven in juni was het bezoek aan de windmolens een
topper!

Puurs op de sportieve
wereldkaart
Sinds een aantal jaren vinden in onze gemeente twee topsportevenementen plaats. In het sportcentrum Vrijhals, dat stilaan een naam
als een klok wordt voor bepaalde nichesporten, wordt in april een
wereldbekermanche voor acro-gymsport georganiseerd.

Respect
werkt!

De Puurse vereniging Acro Pro Gymnastics staat al jaren borg voor een piekfijne
organisatie van tornooien en bekercompetities voor acro-gym. Naast provinciale,
Vlaamse en nationale competities waagt de club zich nu ook al enkele jaren aan
internationale wedstrijden. Met Pasen dit jaar werd opnieuw een schitterende
wereldbekermanche acro-gym georganiseerd, waarvoor de internationale acrogymtop naar Puurs afzakte en de Puurse organisatie veel lof toezwaaide.
Bijzonder leuk is dat met Tiffany Cuyt een Puurs talent regelmatig schitterende
prestaties neerzette in deze internationale competities met als hoogtepunt een
zilveren medaille op de Wereldspelen in Duitsland.
De andere topsportgebeurtenis is de werelbekermanche indoorklimmen in de
schitterende klimzaal Klimax, de beste in Vlaanderen. Hiermee is Klimax Puurs
de enige plaats in Europa ten noorden van de Alpen die dergelijke competitie
mag organiseren. Ook hier komt de wereldtop naartoe en kan de Kleinbrabantse
Bergsportclub terugblikken op een puik wedstrijdweekend.
Als gemeente zijn wij zeer fier op deze twee evenementen, temeer omdat zij
gedragen worden door dynamische clubs en vele enthousiaste vrijwilligers. Wij
staan ook in de toekomst achter jullie!

Digitaal Puurs

presteert bijzonder sterk!
Puurs heeft een website, dat is geen nieuws meer vandaag. Maar nauwelijks 5
jaar terug zette onze gemeente pas voorzichtig zijn eerste stappen op het
wereldwijde web van het internet: toen bijna een revolutie! Twee jaar later
opteerde het gemeentebestuur ervoor om met een gespecialiseerd bedrijf in
zee te gaan om de dienstverlening via het internet sterk uit te breiden en te
verbeteren.
Met succes, zo is gebleken. Eind vorig jaar werd vanuit onverdachte hoek (JongGroen! Rivierenland) de Puurse webstek bekroond als beste uit de regio. De
toegankelijkheid, de kwaliteit van de informatie enz. bleken van zeer hoog niveau.
Voor het CD&V bestuur van onze gemeente was dit geen aanleiding om op de
lauweren te gaan rusten. Integendeel: het betekende een echte stimulans om verder
te werken aan een nog betere webstek. Zo werden ondertussen een hele reeks
formulieren via het e-loket beschikbaar gemaakt en werden alle gemeentelijke
beleidsplannen zoals het milieubeleidsplan, het jeugdwerkbeleidsplan en het
ruimtelijk structuurplan via de website digitaal aan onze bevolking aangeboden. Een
goed geïnformeerde bevolking is immers een absolute randvoorwaarde om de
inspraakprocessen op een effectieve en efficiënte wijze te laten verlopen: een absoluut
stokpaardje van het huidige gemeentebestuur!
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Nieuwe stap in uitbouw OCMW seniorencampus
Het nieuwe prachtige OCMW woon- en zorgcentrum draait intussen op volle toeren. Met het kortverblijf erbij verblijven 90 senioren dagelijks in het nieuwe
rustoord. En de commentaren van zowel de bewoners als hun familie worden altijd in superlatieven uitgesproken. Het gebouw is schitterend, maar vooral
dankzij de inspanningen van de zeer gemotiveerde personeelsleden wordt een verzorging van een hoogstaand niveau aangeboden.
Maar het werk is nog niet af! Het OCMW biedt niet alleen verblijfsmogelijkheden in het rustoord aan, vandaag staan al 5O service-flats en ook nog enkele
seniorenwoningen ter beschikking voor senioren die nog in grote mate zelfstandig wonen. Het aanbod van service-flats wordt nu uitgebreid met 10 nieuwe
éénheden in een vleugel van het voormalige rustoord, die wordt omgebouwd en gerenoveerd tot 10 flats. Hiermee komt het totale aantal flats op de OCMWcampus op 60. De verbouwingswerken starten begin oktober. Na een lange wachttijd bij Arohm Antwerpen op de bouwvergunning start binnenkort ook de
aanleg van de omgeving van het woon- en zorgcentrum. Intussen worden ook de plannen voorbereid voor het grote project voor de volgende jaren : de
verbouwing van het oude rustoord tot een heus sociaal huis waar iedereen alle informatie over sociale dienstverlening zal kunnen vinden.

Wij zijn fier op ons
sterk jeugdwerk
De motor van het jeugdgebeuren in onze gemeente zijn en blijven de
vele jeugdwerkinitiatieven: de jeugdbewegingen met ruim 1200 leden, 3
jeugdhuizen, een jeugdmuziekatelier en nog vele anderen.
Om dat blijvend mogelijk te maken werden de krachtlijnen voor het jeugdbeleid
in Puurs neergeschreven in het jeugdwerkbeleidsplan dat in samenwerking met
de jeugdraad werd opgesteld. Op een doordachte manier werden in de
afgelopen jaren haast alle voorstellen uit dit plan gerealiseerd.
Juist omdat het jeugdwerk zo belangrijk is voor de leefbaarheid van onze
gemeente voor kinderen en jongeren, werden in Puurs ruime subsidieregelingen
voor dat jeugdwerk uitgewerkt. Naast de werkingssubsidies die zowel de gewone
werking als het jaarlijkse kamp moet ondersteunen, springen vooral de
infrastructuursubsidies in het oog met het oog op veilige en leuke jeugdlokalen.
Deze hebben reeds een aantal keren hun nut bewezen als hefboom om
(ver)nieuwbouwprojecten mogelijk te maken. Zonder de inzet van de vele
vrijwilligers zou het jeugdbeleid in Puurs een veel magerder beestje zijn. CD&V
Puurs dankt dan ook oprecht de vele jonge mensen die week in, week uit klaar
staan om het beste van zichzelf te geven. Het is de beste leerschool om
verantwoordelijkheid te leren dragen in onze samenleving. Wij blijven jullie
steunen!

Kunstonderwijs
scheert hoge toppen

Het was de Romeinse dichter Ovidius die ooit schreef: ‘Kunst verzacht de
zeden en verhindert de ruwheid’. Deze zin van zo’n 2000 jaar oud vat nog
steeds zeer goed de ‘missie’ samen van het deeltijds kunstonderwijs (DKO),
ook hier in Puurs.
Het DKO leert jongeren creatief omgaan met de dingen en ontwikkelt hun talenten en
interesses. Door de lage drempel is het DKO in onze gemeente zeer toegankelijk voor
degenen voor wie kunst een hobby is. En voor de ‘virtuozen in spe’ is het natuurlijk
ook de ideale voorbereiding op het hoger kunstonderwijs.
Er zijn in onze gemeente ruim 350 leerlingen die hun creativiteit willen aanscherpen
door zich in te schrijven in de tekenacademie of in de academie voor muziek- en
woord.
Het gemeentebestuur van haar kant zorgt ervoor dat dit alles kan gebeuren in
optimale omstandigheden. Met onze uitstekende infrastructuur in CC de Kollebloem
en de dienstencentra De Nieuwe Ark en Paepenheide scoren we alvast bijzonder hoog
bij zowel de leerlingen als de leerkrachten. Dat niet alleen in de centrumgemeente
kunstonderwijs wordt aangeboden, maar ook in Ruisbroek en Breendonk verklaart
deels het succes ervan. Deze decentralisatie blijft voor ons een prioriteit! En als
beleidsmakers vinden wij het natuurlijk bijzonder fijn dat deze inspanningen door
iedereen naar waarde worden geschat!

Nieuwe brug in 2009
Al vele jaren doet de brug over de Schelde tussen Temse en Bornem trouwe
dienst. De aanleg ervan samen met de N16 heeft sinds de jaren 60 in onze
regio voor een enorme economische sprong voorwaarts gezorgd.
Met de ontwikkeling van de industrie in Bornem en Puurs is natuurlijk ook het verkeer
toegenomen over die Scheldebrug. En voor de mensen in het Waasland zorgt ze voor
de snelste verbinding met Brussel. Dit alles maakt dat de laatste jaren lange files
staan voor de brug: ‘s morgens in de richting van Mechelen en ‘s avonds richting SintNiklaas. En als er in de Kennedytunnel in Antwerpen iets gebeurt, lopen de
wachttijden zelfs op tot drie kwartier!
Bij de discussie over het streefbeeld van de N16 hebben onze burgemeester en onze
schepenen Harry Beuckelaers en Jan Winters dan ook samen met de gemeentebesturen van Bornem en Temse krachtig gepleit voor een verdubbeling van de brug.
Ook de ingenieurs van het Vlaams Gewest waren overtuigd van de noodzaak ervan,
maar de beslissing is uiteindelijk pas gevallen toen minister Kris Peeters - inwoner van
Puurs en dus zeer bekend met de toestand ter plaatse - de definitieve beslissing heeft
genomen om een tweede brug naast de bestaande te leggen. Dit veroorzaakt het
minste hinder tijdens de werken. Daarenboven wordt van de gelegenheid gebruikt
gemaakt om voor fietsers en voetgangers een prachtig pad langsheen de nieuwe brug
te maken. Een verre toekomstdroom? Absoluut niet: tegen de zomer van 2009 moet
alles klaar zijn!

Groen, ontspanning en
geschiedenis...
Drie woorden die passen bij het Fort van Liezele, Vlaanderens beste en
meest complete voormalige versterking. Jongeren, fietsers, wandelaars
en vissers vinden in deze oase van groen hun ontspanning.
Uiteraard kan iedere geïnteresseerde gezellig ronddwalen in de verschillende
museumzaaltjes, al dan niet vergezeld van een ervaren gids. Het Fort heeft door
de jaren heen een grote aantrekkingskracht verworven die tot ver buiten de regio
reikt. Het was dan ook niet verwonderlijk dat onlangs de 30.000ste museumbezoeker in de bloemetjes werd gezet door onze fiere burgemeester.
De verrassing bij toeristen is dikwijls groot als ze de ‘verborgen schatten’ van de
betonnen mastodont zien. Ook scholen vinden meer en meer de weg naar het
Fort. De opstart van een educatief project is daar niet vreemd aan.
Door herschikking van diverse ruimten werd ook het linkerdeel van de hoofdkazerne in gebruik genomen, met heel veel nieuwe mogelijkheden voor de
historische en museale ambities.
Het linkerdak van het Fort wordt in 2007 gerestaureerd, de eerste fase van de
dakrestauratie. Het Vlaamse Gewest subsidieert voor 80%. En het bestaande
museum zal eind september worden uitgebreid met een derde zaal. Meer nieuws
hierover volgt! Of beter, kom zelf eens kijken in het Fort Van Liezele.

100.000 voor
CC de Kollebloem
Met de ingebruikname van de nagelnieuwe ‘sport- en evenementenhal’
heeft het gemeentebestuur een belangrijke stap gezet in de voltooiing van
de vrijetijdsinfrastructuur in onze gemeente.
Wat 25 jaar geleden begon met de bouw van een theaterzaal door vrijwilligers van
de vzw De Kollebloem, is op initiatief van het gemeentebestuur uitgegroeid tot een
volwaardig cultureel centrum (CC) met een op kwaliteit gerichte programmatie.
Ondanks de evolutie van cultuurhuis (begin jaren 90) naar CC (met de erkenning
van 1997) is CC De Kollebloem steeds dat open huis gebleven waar zowel de lokale
verenigingen als de individuele cultuurliefhebber zich thuis voelt. En deze unieke
troef mogen we nooit uit handen geven.
Wie geregeld langs komt, weet dat er altijd wat beweegt. Er is het dienstencentrum
van de OCMW, de Academie voor Muziek en Woord, de Tekenacademie, de
Tekenschool, de Puurse scholen die gebruik maken van onze informaticalokalen...
Er is het uitgebreide cursusaanbod en natuurlijk ook de vele culturele en socioculturele verenigingen. Samen met de liefhebbers van ons podiumaanbod in zowel
de theaterzaal als de podiumzaal, brengt dit alles het aantal bezoekers op jaarbasis
op ruim 100.000!
En dit cijfer zal dus vanaf 1 september ruimschoots worden overtroffen. Vanaf dan
zullen immers de Puurse scholen en tal van sportclubs permanent gebruik maken
van de sport- en evenementenhal.
Kortom, dit prachtige gebouw heeft alles in zich om uit de groeien tot de ‘place to
be’ voor iedere Puursenaar die zijn/haar vrije tijd op een zinvolle en kwalitatieve
manier wil doorbrengen.

SEH, DC en CC de
Kollebloem zijn drie
cultuurafdelingen in één
gebouw: sport- en
evenementenhal,
dienstencentrum en
cultureel centrum bieden
voor iedere Puursenaar
zinvolle en kwalitatieve
vrijetijdsbesteding.
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VZW Klein-Brabant bouwt enthousiast verder
Al meer dan 5 jaar terug verhuisde het Dagcentrum Klein-Brabant van Puurs-centrum naar de Ruisbroekse Achterhoefweg. Tijdens de weekdagen worden er een
honderdtal mensen opgevangen in een gezellig en functioneel gebouw, gelegen in een aangename groene omgeving. Mede dankzij een heuse sporthal, die
trouwens tijdens de avonduren en het weekeinde aan de gemeente wordt verhuurd, wordt een sterk gevarieerd aanbod van activiteiten aan de ‘gasten’
aangeboden door een enthousiaste ploeg van medewerkers. Naast de poot tewerkstelling met de beschutte werkplaats heeft de afdeling zorg al een tijdje oog
voor de woonst van andersvaliden door de creatie van de takken beschermd en begeleid wonen. Maar dit bleek niet voldoende. Vandaar de ambitieuze plannen
voor een tehuis voor andersvaliden.
Intussen schieten de uitbreidingswerken voor het nieuwe tehuis voor volwassenen met een handicap goed op. De nieuwbouw zal in een eerste fase plaats bieden
aan 22 personen, maar de VZW kijkt nu al verder en hoopt in een volgende fase verder uit te breiden met nog 20 extra bedden. Het dossier werd reeds bij
Minister Inge Vervotte aangekaart door burgemeester Koen Van den Heuvel naar aanleiding van de eerstesteenlegging in oktober vorig jaar. Aangezien de
Minister volop werk maakt van de wegwerking van de wachtlijsten in de zorgsector rekenen wij samen met de directie en hun medewerkers op een doorbraak in
de loop van de komende maanden. Natuurlijk houden we u op de hoogte!

Kalfortse ommegang...
meer dan een processie
Op zondag 27 augustus ging in Kalfort de jaarlijkse ommegang uit. Hiermee
houdt het dorp een traditie in ere die in de zeventiende eeuw startte. Van een
eenvoudige sacramentsprocessie evolueerde ze tot een prestigieuze Mariaommegang, waarop Kalfort terecht zeer fier is. De ommegang is de kern van
een bedevaartweek, waarin er op religieus en sociaal-cultureel vlak heel wat te
beleven valt.

Traditie, sfeer en de inzet van
bijna alle inwoners van Kalfort
zorgen ieder jaar voor een
denderende kermisweek.
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De geschiedenis van de bedevaart gaat terug tot in de middeleeuwen. Toen werd in de
kapel van Kalfort een relikwie van de tranen van Christus vereerd. Mogelijk was ze
afkomstig van de abdij van het Duitse Cornelimunster. Andere historici beweren dat
de relikwie van de kruistochten werd meegebracht door één van de heren van
Coolhem of een monnik van de abdij van Hemiksem.
De relikwie werd in de kapel bewaard. De pelgrims kwamen naar Kalfort om genezen
te worden van oogziekten. Om deze bedevaarders op te vangen, werd een klooster
van gasthuiszusters opgericht. Eeuwenlang werd de relikwie in Kalfort vereerd, tot op
het einde van de zestiende eeuw de godsdienstoorlogen uitbraken. Vanaf 1578
overspoelden de beeldenstormers Klein-Brabant. Het klooster en de kapel van Kalfort
werden door de geuzen in brand gestoken. De relikwie van de tranen van Christus kon
niet worden gered. Kort daarop werd in Kalfort plots een Mariabeeld vereerd, onder de
naam Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan. Volgens de legende dreef er een beeld in de
Molenbeek dat in Kalfort aanspoelde.
Tot in de twintigste eeuw bleef de bedevaart van regionale betekenis. Vanaf de jaren
’70 kalfde de processie stilaan af. In 1988 werkte een enthousiaste groep
Kalfortenaren een nieuw concept uit. Zo werd de laatste jaren de ommegang
uitgebouwd tot een boeiend
overzicht van de geschiedenis van de
verering van Onze-Lieve-Vrouw ten
Traan. Het tweede gedeelte werd een
herwerking van de traditionele
Mariagroepen. De ommegang sluit
traditiegetrouw met het prachtige
beeld van Onze-Lieve-Vrouw-tenTraan en het Heilig Sacrament.
Bovendien vormt de ommegang de
kern van een totaalprogramma, want
tegelijkertijd werd niet alleen de
bedevaarts-gedachte verder
uitgewerkt, maar werd de bedevaart
ingebed in een vernieuwde
kermisweek, waar bijna iedere
Kalfortenaar zijn steentje toe
bijdraagt.

Audrey Rochtus
en Kim Gevaert

Onze eigenste Audrey Rochtus uit de Moerplas streed jarenlang naast en
samen met Kim Gevaert op de atletiekpiste. Audrey maakte immers in
2003 deel uit van de Belgische estafetteploeg, die op het wereldkampioenschap in Parijs de zesde plaats behaalde in de finale voor het
estafettelopen 4 x 100 m. Hiermee rijfden zij ook meteen een kwalificatieticket binnen voor de Olympische Spelen van Athene in 2004.
“Samen met Kim Gevaert, Nancy Callaerts, Katleen De Caluwé en Elodie
Ouedraogo leverden wij in augustus 2003 een topprestatie. Onze trainer Rudi
Diels, die vandaag nog altijd Kim onder zijn hoede heeft, stimuleerde en
begeleidde ons fantastisch”, getuigt Audrey.
“Voor mij was dat het absolute hoogtepunt dat ik nooit zal vergeten. Spijtig
genoeg miste ik de Olympische campagne in Athene door een blessure en
blessureleed verplichtte mij ook vroegtijdig een punt te zetten achter mijn
sportieve loopbaan. Ik bewaar fantastische herinneringen aan die momenten en
aan Kim en de andere meisjes. Wij zijn nog altijd goeie vriendinnen en ik zit op
het puntje van mijn stoel bij elke wedstrijd, zeker bij topmomenten zoals voor
het EK in Goteborg afgelopen maand. Niet alleen ik, maar ook Kim en de andere
meisjes apprecieerden sterk de ontvangst op het Puurse gemeentehuis na onze
prestaties in Parijs. Voor hen was het zeer tof dat een gemeente hen zo
waardeerde. Puurs was de allereerste gemeente die dat deed! Tof dat ik een deze
sportieve gemeente woon met respect voor topatleten!” besluit Audrey Rochtus.

Bron: Arvastat VDAB

Werkgelegenheidscijfers
om trots op te zijn!
“Puurs is een voorbeeld voor andere Vlaamse gemeenten.” Dat waren de
woorden van Vlaams minister-president Leterme in zijn toespraak op
onze causerie in het voorjaar. Aanleiding voor deze lovende uitspraak
zijn de mooie werkgelegenheidscijfers die Puurs kan voorleggen.
De minister-president prees eerst en vooral onze lage werkloosheidsgraad.
Onderstaande figuur illustreert dit door een onderscheid te maken tussen vier
groepen werkloosheidsgraden binnen het arrondissement Mechelen. Meteen
blijkt dat Puurs bij de zes best presterende gemeenten hoort. Buurgemeente
Willebroek scoort veel slechter. Maar hoe positioneert Puurs zich binnen deze
groep van zes koplopers? Een blik op enkele recente cijfers (juni 2006) zegt
genoeg: onze gemeente situeert zich helemaal aan de top met een werkloosheidsgraad van 4,50%. Ze heeft zelfs een lengte voorsprong op de buurgemeenten Willebroek (8,42%), Bornem (5,45%) en Sint-Amands (4,94%), op
het arrondissementele gemiddelde (7,44%), het gemiddelde van de provincie
Antwerpen (9,03%) en het Vlaamse gemiddelde (7,58%)!
Minister-president Leterme lauwerde niet alleen de lage werkloosheid in onze
gemeente, hij was ook onder de indruk van onze hoge werkzaamheidsgraad, dit
is het aandeel werkende personen in de bevolking op arbeidsleeftijd tussen
18 en 64 jaar. Onderstaande tabel toont aan dat Puurs hier opnieuw de buurgemeenten ruim achter zich laat, alsook het provinciale, het arrondissementele
en het Vlaamse gemiddelde.
Graad van...

werkloosheid (juni ‘06)
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Puurs
Willebroek
Bornem
Sint-Amands
Arr. Mechelen
Prov. Antwerpen
Vlaanderen

4,50%
8,42%
5,45%
4,94%
7,44%
9,03%
7,58%

72,7%
67,6%
70,1%
70,4%
68,6%
65,9%
67,7%

Bron: Arvastat VDAB en lokale statistieken van APS Vlaanderen

Deze cijfers tonen aan dat Puurs een voorbeeldfunctie heeft ten opzichte van.
andere Vlaamse gemeenten. De mooie resultaten zijn niet louter resultaat van de
gunstige ligging van Puurs temidden de economisch sterke Vlaamse Ruit. Een
dergelijke troef moet ook uitgespeeld en ondersteund worden door een stevig
uitgebouwd lokaal tewerkstellings- en KMO-beleid. Op die manier kunnen we de
economische bloei die onze gemeente kenmerkt, blijven garanderen.

Elodie, Kim,
Nancy, Katleen
en Audrey.

