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nieuwsbrief 

 

 

de directeur aan het woord 
 
Corona wordt kleiner maar is nog niet verslagen, 
ons leven is nog niet terug in de juiste plooi 
gelegd. We zijn bezorgd om de wereld van de 
toekomst of is het om de toekomst van de 
wereld? Hoewel, er is hoop. Er is een vaccin op 
komst waardoor we weer perspectief krijgen op 
een beter sociaal leven. Er blijft een keerzijde. 
Meer en meer mensen worden naar de rand van 
de armoede gedreven, voor hen is het echt niet 
gemakkelijk om de maand rond te komen. Dan is 
het toch hartverwarmend dat er initiatieven zijn 
die hieraan tegemoet komen (sociale kruidenier, 
voedselbanken, geefwinkels,  vzw Feestvarken, en 
er zijn er nog zoveel meer). Ook individuele 
mensen ondernemen acties om de medeburger in 
nood te steunen. “We zijn op de wereld om 
mekaar, om mekaar, ….te helpen nietwaar?” 
(liedje uit “ ’t Schaap met 5 poten”, uit de jaren 
’60 – ‘70) 
Als we met z’n allen onze bovenstebeste best 
doen, dan moet het ons lukken om hier heelhuids 
door te komen. Wij zijn toch nog steeds de 
dappersten onder de Galliërs zeker he, laten we 
dat niet vergeten.  
Ik wens ieder van jullie een tijd die gezellig mag 
zijn, die je dichter bij je vrienden en familie 
brengt, zij het dan op een virtuele  of minimale 
manier. Voor één keertje lukt dat wel zeker. 
 
Ik wil in dit woordje alle kinderen, ouders, mijn 
collega’s, gemeentebestuur en al wie jou of mij 
nauw aan het hart ligt, zo’n sfeervolle 
eindejaarstijd wensen. Ik wens dat er toch 
voornemens en plannen kunnen worden 
uitgevoerd. Ik hoop ook dat een beetje van al ons 
geluk mag uitstralen naar al de  mensen die het 
lang niet zo goed hebben dan wij, mensen van 
dichtbij of van ver weg, waar ook vandaan. 
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. 
Prettige kerst en een voorspoedig 2021  !! 
 

 
 

 

 

kalender januari 2021 
  
4 Daar zijn we weer! 

De beste wensen aan iedereen. 
11  personeelsvergadering 

geen NSL die dag 
20 oudercontact L6 

21  L6: STEM-mobiel Pito-Stabroek 
26 L3: bezoek 

Suske&Wiskemuseum 
28 Gedichtendag (in welke vorm is nog de 

vraag) 
 

 
 

 

  

oudercontact L6 
 
Daar we in januari zeer waarschijnlijk nog in code 
oranje zullen werken, kan het oudercontact van 
L6 op 20 januari niet fysiek doorgaan. 
Vermits het toch wel een belangrijk moment is, 
in de stap naar het middelbaar, vinden we het 
toch wel noodzakelijk om deze gesprekken te 
laten plaatsvinden. Je gaat trouwens snel wat 
horen van de middelbare scholen ook. 
We gaan het contact via videochat doen (of 
telefonisch indien het andere moeilijk zou 
blijken). 
Van de klasleerkrachten ga je vernemen hoe dit 
precies in z’n werk gaat. 
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nieuwjaarsbrieven lezen … 
 

 
In mijn herinnering komen er dan beelden van 
tantes en nonkels, een chique tafelkleed, veel en 
druk gebabbel, feestelijke hapjes, een dikke, 
mistige wazige wolk sigarenrook, en (sterke) drank 
voor de grote mensen “opgeborreld”. 
“Allez Janneman, laat eens horen wat voor schone 
brief ge hebt geschreven!”, galmde dan plots de 
luide stem van Nonkel Rik zaliger, mijne peter, 
boom van ‘n vent.  Akelige stilte was het gevolg. 
“Oei, het is zover”, gierde het door mijn hoofd. 
En dan, ja, dan klom Janneman met knikkende 
knieën boven op de “keukenknecht”; ik had het 
mormel al lang zien staan en met een scheef oog 
bekeken. Met bevend stemmetje werd de “in-
schoonschrift-geschreven” tekst voorgelezen, van 
het plechtige begin: “Beste peter…..”, tot het 
bittere einde: “….Wuustwezel, 1 januari 
negentienhonderd-ergens-in-de-zestig.”. 
Daar klonk het verlossende applaus en kwam van 
achter de brede rug van Nonkel Rik,  de jaarlijks 
voorspelbare lange smalle doos kattentongen 
tevoorschijn, waarin een briefje van ‘ik-weet-niet-
meer-hoeveel’ frank verstopt zat.  
De stress viel weg, de buit was binnen, de afdaling 
van de keukenknecht werd ingezet, maar we 
konden nog niet naar huis…..er waren nog borrels 
en koffie, en er was ook nog taart (dikke crème-au-
beurre) en pralines (met ook al weer drank in) 
En dan heel laat (in mijn gedachten toch) naar 
huis. Ik met mijn kattentongen stevig vast, en ons 
moeder met mijn geldbriefje in haar sacoche.  
“Dat is voor op uw spaarboekske”, zei ze resoluut, 
“later zult ge daar goed mee zijn…….”   
 
 

Nieuws van de Jeugddienst van 
Wuustwezel 

 

 
Het zou de laatste dag van 2020 niet zijn, als ook 
die 31ste december er dit jaar niet wat anders 
zou uitzien. In de hele provincie Antwerpen is 
gaan zingen en deur-aan-deur gaan voor snoepjes 
of centjes verboden, maar Nieuwjaarke Zoete 
laten we toch niet zomaar voorbij gaan!  
Maak een leuk filmpje, een foto, tekening of 
kaartje met jouw nieuwjaarswensen en stuur 
alles voor 30 december naar   
jeugd@wuustwezel.be   of steek het in de 
brievenbus van het gemeentehuis. Je mag 
zingen, dansen, voorlezen… in je filmpje, dat mag 
je helemaal zelf kiezen. Maak er iets moois van, 
zodat we 2021 met z’n allen warm kunnen 
inzetten  
Zet er zeker je naam, leeftijd, telefoonnummer 
en adres bij en wie weet kom jij op 31 december 
op onze Nieuwjaarke Zoete TV!  
   
Kijk op 31 december mee via  
www.wuustwezel.be/2021 ! 
 

 

 
 
 
De “keukenknecht” 
handig in huis,  en plezant ding 
om mee te spelen maar vooral 
ook angstaanjagend en  
verplicht podium bij het lezen 
van  nieuwjaarsbrieven, ergens 
ver terug in de vorige eeuw. 

 

 

goede voornemens; doe je mee ? 
 
Als we in 2021 eens allemaal op tijd op school 
zouden zijn, is dat geen goed voorstel?  Vertrek 
thuis op tijd zodat je kan landen  
tussen 08.15 u. en 08.30 u. 

  

mailto:jeugd@wuustwezel.be
http://www.wuustwezel.be/2021
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“…’t varken heeft 4 voeten“ of “Hier woont nog 
wel een goede vrouw, …..”  Ken je ze nog ? 
Op oudjaarsdag klinken deze liedjes normaal 
gezien weer in de Wuustwezelse straten. Wat een 
mooie traditie is dat zeg. Al tientallen en tientallen 
jaren zingen de kinderen die dag deur aan deur 
hun liedje, in ruil voor een snoepje, een appelsien 
of een centje. Dat is hun manier om de 
nieuwjaarswensen aan alle grote mensen te 
brengen. Mooi is dat, en dat zou  moeten blijven 
bestaan. Gezellig met een groepje vrienden de 
straat op. 
  

 
foto uit de oude doos 

 

maar, ……. 2020 is niet gewoon. 

Op 10 december hebben alle 
burgemeesters en de gouverneur van de 
provincie Antwerpen beslist dat dit jaar het 
nieuwjaarzingen NIET mag doorgaan. Er 
mag niet huis aan huis gegaan worden, en 
er mogen ook geen dingen klaargezet 
worden in mandjes, of dergelijke. 
Het is zeer jammer, maar enkel en enkel als 
we allemaal samen de maatregelen goed 
toepassen, kunnen we die duivelse covid 
verslaan. “Eendracht maakt macht”. 
Afspraak 31 december 2021 dus voor 
dubbel zingerkesdagplezier dan. 

 
 
 

Veilige schoolomgeving 
 
Ik weet zeker dat we dit met z’n allen  
superbelangrijk vinden. Wat is er beter dan een  
veilige, verkeersvrije straat waar kinderen en  
ouders ongestoord tot bij de schoolpoort  
kunnen komen?  
Toch gebeurt het dat automobilisten  het echt 
nodig vinden om tussen 08.10u. en 08.30u.  
voorbij de hekken te rijden en door de straat 
te komen. Dit kan natuurlijk niet. 
Daarom ben ik blij dat we in dit verhaal zeer 
goed kunnen samenwerken met de mensen  
van de politie en het gemeentebestuur.  
Met regelmaat houdt een politie-inspecteur  
’s ochtends een oogje mee in het zeil. En ja, 
als dan toch iemand het riskeert om de  
schoolstraat in te rijden, gaat ie de bon op. 
Een verwittigd man, ……. Toch? 
Samenwerken aan een veilige schoolomgeving in 
het belang van al onze kinderen. Dat is de 
boodschap.  
 

 
 
In het verlengde hiervan zou ik toch op 
voorzichtigheid willen wijzen. Daar Hagelkruis 
verkeersvrij is ’s ochtends, draaien vele auto’s het 
plein De Wissel op. Dat is helemaal OK. Let daar 
goed op voor kinderen die de Bredabaan zijn 
overstoken en ook nog eens het plein dwarsen op 
het tweede zebrapad. Alvast dank voor de 
geboden voorzichtigheid. 
 

 
 
 


