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Contactgegevens 

 

 

Dienstencentrum Ter Wezel  
Achter d’Hoven 65 
2990 Wuustwezel 
03 667 61 58 
dienstencentrumterwezel@ocmwwuustwezel.be 

 
Openingsuren: 

• Ontmoetingsruimte: 
o Ma,di,do en vrijdag van 8.30 tot 16.30 u     
o Woe van 13.00 tot 16.30 u                                                                                                         

• Kantoor: 
o Ma, woe, do en vrij van 8.30 tot 12.00 u & 

van 13.00 tot 16u30 u 
o Dinsdag van 8.30 tot 12.00 u & 

namiddag enkel op afspraak 

 
 

  

 

Dienstencentrum Wijkhuis 
Brechtseweg 29 
2990 Wuustwezel 
03 236 58 69 
dienstencentrumwijkhuis@ocmwwuustwezel.be 

 
Openingsuren: 

• Ma, di, wo, do van 9.00 tot 16.30 u 

• Vrij van 9.00 tot 15.30 u                                                                                                     

 

 

In het weekend en op feestdagen zijn beide dienstencentra gesloten. 

 

 

 

www.wuustwezel.be/dienstencentra 

www.wuustwezel.be/vormingspunt 

www.facebook.com/dienstencentrawuustwezel 

mailto:dienstencentrumterwezel@ocmwwuustwezel.be
mailto:dienstencentrumwijkhuis@ocmwwuustwezel.be
http://www.wuustwezel.be/dienstencentra
http://www.wuustwezel.be/vormingspunt
http://www.facebook.com/dienstencentrawuustwezel
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VOORWOORD 

 

Hallo lieve lezers, 

We zijn alweer een stapje dichter bij nog wat meer mogelijkheden!  

Er wordt op volle snelheid geprikt en gevaccineerd en we hebben elkaar 

alweer enkele keren kunnen treffen op onze terrasbabbels. De regen kan 

ons niet langer deren in LDC Ter Wezel; er werd een overkapping gezet 

zodat jullie zelfs bij gedruppel op ons terras kunnen afspreken. 

Ook voor het aanbieden van maaltijden zien we in juni een lichtpuntje; het 

is nog even wachten op de juiste richtlijnen en ook het definitieve groene 

licht moet nog volgen, maar als alles meezit starten we halverwege juni 

dus opnieuw met het ontvangen van onze eters       

Nog goed nieuws; pedicure Sofie van LDC Ter Wezel is terug; maar we 

nemen geen afscheid van haar vervangster Nathalie want deze neemt de 

fakkel in Loenhout voorlopig over van Eva. Veel succes allemaal! 

Verder zenden we jullie naast de nodige porties vitamine D nog enkele 

warme knuffels ; tot snel! 

 

Team LDC Ter Wezel & LDC Wijkhuis 
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INFO 

Pedicure  

Prijs: € 15 voor 30 minuten en  € 20 voor 45 minuten 

gelieve zoveel mogelijk gepast te betalen. 

Afspraken dienen gemaakt te worden in van onze 

dienstencentra, ten laatste 2 werkdagen voor de datum 

van de behandeling. 

 

Waar: LDC Ter Wezel 

Wanneer: Dinsdag: 1, 15, 22 en 29 juni 

Woensdag: 9 en 23 juni 

 

Waar: LDC Wijkhuis 

Wanneer: Dinsdag: 8 en 22 juni 

 

In LDC Wijkhuis nemen we afscheid van Eva Stuer en verwelkomen we Nathalie Verellen als 

nieuwe pedicure! Nathalie is niet aan haar proefstuk toe, de afgelopen maanden heeft zij in 

LDC Ter Wezel  al de vervanging van Sofie Van Ginneken op zich genomen. 

 

Contactmoment wijkagent & fietsmarkering 

De wijkagenten bieden graag een luisterend oor indien je 
opmerkingen of vragen hebt over jouw wijk. Je kan op afspraak 
de wijkagent ontmoeten maar je kan tijdens de inloopmoment 
hieronder vermeld ook gewoon kennis maken, gewoon een 
goede babbel doen of je kunt je fiets, rollator, scootmobiel, etc. 
laten markeren (wil je je fiets laten markeren, meld dit ons en 
geef op voorhand je rijksregisternummer door!)  
Let wel: als je een aangifte wil doen of een klacht wil neerleggen, 
kan dat niet tijdens deze contactmomenten maar dien je dat op 
het politiebureau te doen. 

 

 

Waar: LDC Ter Wezel en LDC Wijkhuis 

Wanneer: Dinsdag 15 juni tussen 14.00 tot 15:00 u 

 

  



6 
 

1-op-1 gesprek met medewerker dienstencentrum 

Wil je gewoon eens met iemand babbelen, wil je dat we je helpen bij het aanmaken van een 
WhatsApp of Facebook-account of heb je hulp nodig met iets anders? Maak hiervoor 
telefonisch een afspraak en dan bespreken we de mogelijkheden voor een 1-op-1 gesprek in 
één van onze dienstencentra. We zijn er om jou te helpen en doen dat met veel plezier! Wil 
je liever een bezoekje thuis, bel ons ook op, dan bekijken we wanneer we kunnen 
langskomen. 
 
 

Digitale hulp in de dienstencentra  

We helpen je graag bij het aanmaken van een WhatsApp- 
of Facebook-account. Maar ook voor andere digitale 
vragen kun je bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor het 
installeren van je nieuwe smartphone of tablet, het 
instellen van een automatische back-up van je foto’s, het 
installeren van de overheidsapp “ItsMe”, etc. Zo kun je 
digitaal toch zoveel mogelijk in contact blijven met de 
wereld om je heen. We trachten jullie zoveel mogelijk zelf 
verder te helpen, maar misschien moeten we jullie alsnog 
doorverwijzen. 

 
 

Niet alleen met je rouw – samenwerking met Coda Rouwzorg 

Coda Rouwzorg organiseert naast individuele begeleiding en groepsgesprekken ook nog 

rouwwandelingen “Tochtgenoten in rouw”. Dit doen ze om lotgenoten de kans te geven om 

elkaar op een gezellige, ongedwongen manier te ontmoeten in een rustgevende en 

natuurlijke omgeving. Deze tochten worden georganiseerd onder begeleiding van ervaren en 

getrainde rouwzorgvrijwilligers, heb je interesse? Dit is gratis, plaatsen zijn beperkt dus 

inschrijven vereist! via mail : rouwzorg@coda.care of 03/432.78.43 (op weekdagen 

tussen 9-16u30) 

Waar: “De Inslag” Maria-ter- Heide (Brasschaat) : Parking achter kerk Maria-ter-
Heide ter hoogte van Bossaertstraat 

Wanneer: 27/06 om 14 uur 
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Laat je niet vangen! 

Whatsapp fraude    

De oplichters sturen een bericht in naam van één van jouw (vaak dichte) contacten die je 
zeer dringend om geld vraagt.   

Krijg je een bericht van je kleinzoon die zijn gsm in het toilet heeft laten vallen? Of 
heeft je dochter snel geld nodig omdat haar auto werd getakeld? Heeft jouw zoon 
per ongeluk ziin gsm in de was gestoken, maar moest die dringend een 
overschrijving doen? Controleer de echtheid van het bericht door te verifiëren of 
het bericht wel echt van de afzender is vooraleer je ook maar 1 euro overmaakt. Zorg ervoor 
dat je op één of andere manier je contactpersoon aan de lijn krijgt en stel vragen waarop 
enkel jullie het antwoord kennen. 

Hoe herken je WhatsApp-fraude? 

• Je ontvangt een bericht van een ‘contactpersoon’ (bv. jouw (klein)zoon of 
(klein)dochter) met een onbekend nummer. De profielfoto klopt meestal wel.  

• Je contactpersoon vraagt je dringend om geld. 
• Je contactpersoon kan vaak niet op een andere manier communiceren en gebruikt tal 

van smoesjes om dit te staven. 

Hoe voorkom je dat jij in de val loopt? 

Als iemand om geld vraagt, contacteer die persoon via een nummer uit je 
eigen adresboek ter controle. Ook al is het volgens het bericht je 
bloedeigen zoon, vertrouw geen enkel bericht. 

Kan je de contactpersoon telefonisch niet bereiken? Maak geen geld over. 

Ga ervan uit dat niemand je via een eenvoudig bericht zal vragen om een aanzienlijk 
bedrag over te maken, wees altijd op je hoede. 

Bespreek deze vorm van oplichting met je familie, zo verklein je de kans dat zij in de 
val lopen. 

Als je zo’n bericht  hebt ontvangen, kan je het nummer rapporteren bij WhatsApp 

Heb je dit artikel te laat gelezen? Ben je opgelicht en heb je nadeel?  

Doe aangifte bij de lokale politie. Wis het nummer en de berichten niet! 

 

 

 

  

https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude/een-nummer-rapporteren-aan-whatsapp/
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TERUGBLIK 

Terrasbabbels 

Het is lang geleden maar eindelijk is het zover we kunnen terugblikken naar een activiteit! 

We blikken graag terug naar onze allereerste terrasbabbel. Zowel in LDC Wijkhuis, als in 

LDC Ter Wezel werd er genoten van elkaars gezelschap en van het zonnetje! 

 

 



9 
 

ACTIVITEITEN & DIENSTEN 

Lees hieronder alles over de activiteiten en diensten die we deze maand in onze 

dienstencentra aanbieden, ook tijdens de huidige coronamaatregelen. Aarzel zeker niet om 

ons te contacteren als je hiervan gebruik wilt maken of als je zelf nog leuke ideeën hebt. 

 

Terrasbabbels 

Mis je de andere bezoekers van het dienstencentrum? Of heb je al komen meegenieten van 
onze terrassen en heb je zin om dit nog een keertje te doen? We voorzien op dinsdag- en 
donderdagmiddag terrasbabbels om jullie weer met elkaar (weliswaar op gepaste afstand!) in 
contact te brengen op ons terras. We volgen de richtlijnen die op dat moment van toepassing 
zijn.  
 
Praktisch 
 
Waar: LDC Ter Wezel (03/667 61 58) & LDC Wijkhuis (03 236 58 69) 

Wanneer: Dinsdag: 1, 8, 15, 22 en 29 juni 

Donderdag: 3, 10, 17 en 24 juni 

Telkens van 13u30 tot 16u00 

Inschrijven: Wil je zeker zijn van een plekje? Reserveer een tafeltje (max. 4 pers. per tafel.) 

 

 

Achter de schermen : Annick over de vaccinatieritten 

Wat we nooit verwacht hadden was daar; een pandemie met een 
virus om U tegen te zeggen! 
De tweede helft van vorig jaar bleek dat ze volop vaccins aan het 
ontwikkelen waren en spraken ze al over vaccinatiecentra 
(VC).Toen de plannen concreter werden mochten wij als MMC 
ook ons zegje doen en meedenken over de mobiliteit naar het VC 
in Brasschaat. Een leuke maar toch ook moeilijke denkopdracht.  
Via het VC kwamen er nog een paar nieuwe chauffeurs bij onze equipe en we konden van 
start gaan met een ijzersterke ploeg vrijwilligers om de mensen veilig tot voor de deur van het 
VC te brengen. Momenteel reden wij al 89 ritten naar het VC in Brasschaat ; goed voor meer 
dan 2000 gereden kilometers! 
Gebruikers kunnen met een gerust hart naar het vaccinatiecentrum vertrekken met een 
chauffeur die de weg daar heel goed kent, weer een zorgje minder! Heerlijk is het als 
gebruikers terug “diezelfde chauffeur” vragen “ want het is zo een aangename babbel”.  
Weer een goede match! 
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Erfgoedwandeling Alois Blommaert 

Ter ere van de 20e Erfgoeddag bedacht onze lokale cultuurdienst een wandeling die in het 

teken staat van de bekende Wuustwezelse schrijver Alois Blommaert. 

Deze wandeling van ongeveer 3 kilometer doet enkele plekken 

aan die een speciale betekenis hebben voor de schrijver. 

Vertrekken doe je aan het voormalig huis van Blommaert, vlak 

naast het GC Blommaert, aan het Gemeentepark. Na een mooie 

lus kom je tenslotte aan bij het gemeentehuis. 

Onderweg zijn er verschillende stops, waar je meer info krijgt 

over het leven van de schrijver, of waar je fragmenten te 

horen/lezen krijgt uit de verschillende verhalen die Blommaert 

schreef. 

Mensen met een smartphone kunnen hiervoor de ‘ErfgoedApp’ 

downloaden die je onderweg begeleidt en van geluids- en 

tekstfragmenten voorziet. (Als u deze app installeert, kan u in 

het startscherm een symbool van een windroos zien. Klik hier op, en er verschijnt een lijst 

van wandelingen. Klik dan op het vak ‘Verhalen van Blommaert’)  

Geïnteresseerden die echter niet over een smartphone beschikken, kunnen in de 

dienstencentra een geprinte versie met route komen halen! Trek dus uw wandelschoenen 

aan en verbaas uzelf over de relatief ongekende maar straffe schrijver die Alois Blommaert 

was! 
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Warme maaltijden 

Onder voorbehoud van wijzigende richtlijnen! 

 

Hier hebben we lang naar uitgekeken! Vanaf maandag 14 juni kan je terug aan onze tafels 

aanschuiven voor een warm middagmaal. 

Vanwege de coronamaatregelen zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus 

bel ons snel als je wilt aanschuiven aan één van onze tafels. Net zoals voordien, moeten 

reserveringen gebeuren ten laatste de werkdag voordien, ten laatste om 12.00u. We zijn 

bereikbaar tijdens werkuren op 03/236.58.69 (LDC Wijkhuis) of 03 667 61 58 (LDC Ter 

Wezel). 
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Week van de mantelzorg 

Tijdens de ‘week van de mantelzorg’, van 21 juni tot 27 juni, plannen we dit jaar weer enkele 

activiteiten om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken en mantelzorg extra in de 

kijker te zetten. 

De dienstencentra zorgen tijdens deze week dagelijks voor tips online en in of aan de 

gebouwen. Kom zeker maar eens een kijkje nemen! 

We willen mensen de kans geven om hun buur, 

vriend, familie en vrijwilliger, mantelzorger, juf, … 

een extra bedankje te geven voor de ondersteuning 

tijdens de pandemie. 

Op verschillende pleintjes doorheen héél de 

gemeente zullen we bloemenperkjes met 

geknutselde bloemen aanleggen waar IEDEREEN 

bloemetjes kan komen “plukken” voor iemand die ze 

willen bedanken.  

Deze bloemetjes werden gemaakt door kinderen en volwassenen van de gemeente 

Wuustwezel zelf.  

Post zeker een foto op sociale media! #weekvandemantelzorg #zetiemandindebloemetjes 

 

Op volgende locaties in Wuustwezel zullen er bloemetjes geplukt kunnen worden: 

 

 

  

Gooreind:  

1. Amandina 

2. Sint Jozefplein 

3. Sportpark Koch 

Deureind:  

4. Sint Willebrordus Kapel 

(Westdoorn) 

Wuustwezel Centrum:  

5. Achter d'Hovenplein 

6. Sportlaan 

7. Oorlogsmonument   

gemeentepark 

8. Troostplekje Ferm 

Sterbos:  

9. Wijkhuis 

10. ‘t Roetje 

Loenhout:  

11. Wijkhuis 

12. Visserij  

13. Mgr Jansenlaan 

14. Henningenlaan  

Braken 

15. Kapel (VBS ’t Kantoor) 

Prisma Mantelzorg 

Ben je zelf mantelzorger, dan is het misschien interessant om kennis te maken met ‘Prisma 

Mantelzorg’. Via deze vragenlijst kan je nagaan of je draagkracht als mantelzorger nog voldoende 

groot is.  

Wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact op met LDC Ter Wezel (03 667 61 58) of 

LDC Wijkhuis (03 236 58 69) 
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OVER ONS 

We hebben een vriendenboekje gemaakt en we delen dit graag met jullie, zodat jullie ons beter 

kunnen leren kennen. In deze infokrant leer je meer over onze ‘nieuwe’ collega Swa. 



14 
 

MMM, LEKKER … 

Een warme maaltijd in het dienstencentrum kost € 7,00. Plat- en bruiswater zijn inbegrepen. 

Je kan maaltijdbonnen aankopen in het dienstencentrum. 

Wanneer je komt eten, moet je dit één werkdag op voorhand laten weten, ten laatste tegen 

12.00u. Indien je gereserveerd hebt maar je kan toch niet komen, kan je de maaltijd 

kosteloos annuleren voor 9.00u. Indien je later of niet annuleert, wordt de maaltijd 

aangerekend! 

 

Datum Menu 

ma 14 juni Minestronesoep met kervel - Praagse burger, Italiaanse wok, getomateerde ajuin 
en aardappelschijfjes 

di 15 juni  Andalouse soep – varkensmignonet, kool/wortelen, provencaalse saus en 
gekookte aardappelen 

wo 16 juni Schorsenerensoep met paprika - kippenbil, currysaus en frieten 

do 17 juni Broccolisoep met wortelreepjes, boomstammetjes, preiringen in kaassaus en puree 

vr 18 juni Tomatenjuliennesoep, wijtingfilet, juliennegroenten, honing-citroen saus en 
aardappelpartjes 

ma 21 juni Groentensoep – vink, bedje van witte kool, champignonsaus en gekookte 
aardappelen 

di 22 juni Wortelsoep met selderreepjes – tilapiafilet, julienne, witte wijnsaus en puree 

wo 23 juni Broccolisoep met alfabet – goulash, erwten en frieten 

do 24 juni Curry kippensoep – canneloni, spinazie, kaassaus en ham 

vr 25 juni Italiaanse tomatenroomsoep – kipfilet, duo van boontjes, kruidensausje en 
Armeense aardappelen 

ma 28 juni Bloemkoolsoep – koolvisfilet, prei, tomatensausje en aardappelblokjes 

di 29 juni Kervelsoep – kipkrokant, gemengd fruit, natuursaus en puree 

wo 30 juni Tomatensoep met uiringen – varkensmignonet, groene kool, Provençaalse saus en 
frieten 

 
> Allergeneninformatie is beschikbaar via medewerkers van de dienstencentra of op de website van De 

Palethoeve: www.palethoeve.be/dag-maaltijden.html.  Let op: de samenstelling kan wijzigen. 

> Het menu voor augustus zal vanaf eind juli bekend zijn. Je vindt het dan op onze Facebook-pagina of je kunt, 

na een afspraak gemaakt te hebben, een geprint exemplaar komen ophalen bij ons  

  

http://www.palethoeve.be/dag-maaltijden.html
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Deze maand geven we als aanvulling op ons aanbod van warme maaltijden toch nog graag 

wat inspiratie voor seizoensgebonden gerechtjes.  

 

Aspergeroomsoep (4 personen) 

Ingrediënten 

1 bussel witte asperges    2 stengels groene selder 

1 blokje kippenbouillon    1 snuifje paprikapoeder 

1 kl gemalen komijn    2 kl sesamzaadjes 

1,5 dl room      40g boter 

Zout en peper     Enkele sprietjes bieslook 

 

Recept 

1. 

Was de groene selder en snijd hem fijn. 

Schil de asperges en verwijder de harde 

onderkant. Houd de aspergepunten apart 

en snijd ze door. Snijd de stengels in 

schijfjes. 

2. 

Los het bouillonblokje op in een liter 

kokend water.  

3. 

Bak de stukjes selder en komijnzaad 5 minuutjes op een zacht vuurtje in de warme boter. 

Voeg er de bouillon, aspergeschijfjes, peper en zout aan toe.  

4. 

Breng het mengsel aan de kook. Zet het deksel op de pan en laat het een half uurtje zachtjes 

koken. Mix de soep en breng ze opnieuw aan de kook.  

5. 

Voeg er de room, paprikapoeder en de halve aspergepunten aan toe en kook ze in 5 minuten 

gaar. 

6. 

Grill de sesamzaadjes heel even lichtbruin in een pan met antikleeflaag. Leg ze op 

keukenpapier. 

7. 

Verdeel aspergeroomsoep over de borden, en werk af met de sesamzaadjes en 

fijngesnipperde bieslook. 
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Aardbeienmousse (1 persoon) 

 

Ingrediënten 

1 blaadje gelatine (2g/blaadje)  

75g aardbeien 

1 eiwit 

70g magere verse kaas 

 

Recept 

1. 

Laat de gelatine weken in koud water. 

2. 

Spoel de aardbeien, verwijder hun kroontje en mix ze tot puree. Houd drie aardbeien over 

voor de garnering. 

3. 

Klop het eiwit stijf. 

4. 

Verwarm de aardbeienpuree en los er de uitgeknepen gelatine in op. 

5. 

Meng de puree met de verse kaas en spatel er de eiwitsneeuw onder. 

6. 

Doe de bereiding in een glas of een coupe en laat opstijven in de koelkast. 

7.  

Versier met plakjes aardbeien. 

 

 

 

 

Eet smakelijk!       
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PUZZELPAGINA’S 

Los de puzzels op en bezorg ons jouw oplossingen voor 21 juni. Als je voor elke puzzel de 

goede oplossing hebt gevonden, maak je kans op 3 consumptiebonnen. Veel puzzelplezier!  

Puzzel 1 

 

 verticaal 

1. Ander woord voor voorjaar 

3. Een gele weidebloem die pluisjes krijgt 

6. Het jong van een varken 

8. De maand dat de lente begint 

9. Een groen, kwakend dier 

10. Allemaal kleine kriebelbeestjes 

14. Hier komen de bloemen uit 

15. De maand dat het zomer wordt 

16. Het jong van een koe 

18. Een gele lentebloem 

horizontaal 

2. Hier groeien plantjes uit 

4. Het jong van een schaap 

5. Als het regent en de zon schijnt 

7. Hier leggen de vogels hun eieren in 

11. Hier wonen de bijen 

12. Het jong van een kip 

13. Een klein wit lentebloemetje 

17. rups – cocon - ??? 

19. Het jong van een paard 
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Puzzel 2 

 



19 
 

Puzzel 3 

 

 

Mijn oplossingen 
 
 
Puzzel 1: ………………………………………………………………………………………. 

 
Puzzel 2: ………………………………………………………………………………………. 

 
Naam: ………………………………………………………………………………………. 

 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………. 
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Puzzels vorige maand 

 

Puzzel 1: 
 

01100 

Puzzel 2: 
 

NADENKEN 

Puzzel 3: 
 

HACIENDA 

 
 
 
WINNAARS VORIGE MAAND (3 consumptiebonnen): 
 
Winnaar LDC Ter Wezel: Maria Van Hoydonck 
Winnaar LDC Wijkhuis: Rita Anthonissen 
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BLIJF OP DE HOOGTE 

Gezien de onzekere situatie plannen we momenteel geen nieuwe activiteiten. 

Van zodra er meer duidelijkheid is, zullen we dat communiceren via onze Facebook-pagina 

en in de volgende infokranten. 

 

Ontvang je onze toekomstige infokranten graag digitaal? 

Vraag of we je de infokrant doormailen en draag zo voortaan bij aan 

het verkleinen van onze papierberg en onnodig drukken van krantjes. 

Het menu en de puzzel kun je dan, na afspraak, nog altijd bij ons 

komen ophalen. 

 

Verstuur een mailtje naar: ldcterwezel@wuustwezel.be met de vraag de infokrant digitaal te 

ontvangen. Zo hebben we zeker het juiste mailadres om aan de mailinglijst toe te voegen en 

meteen uw akkoord (GDPR) om de mail te mogen versturen. 

 

 

Volg ons op Facebook 

Op onze Facebook-pagina “Dienstencentra Wuustwezel” vind je steeds de 
laatste informatie over onze activiteiten, foto’s van events, een link naar de 
infokrant en nog veel meer! Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat 
dit ook een belangrijke manier is om met zoveel mogelijk mensen in contact 
te blijven en belangrijke informatie heel snel te kunnen delen.  
Volg ons dus zeker als je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws. 
 
Heb je nog geen Facebook-account, maar zou je graag hulp willen om er één aan te maken, 
laat het ons dan zeker weten. We helpen je hier graag mee! 
 
 
 

Klachtenprocedure   

Al hopen wij van niet, toch is het mogelijk dat onze dienst in gebreke blijft. Je hebt steeds de 

mogelijkheid een klacht in te dienen. Kleinere tekortkomingen kan je telefonisch melden aan 

de verantwoordelijke voor de dienst.   

Bij een ernstige tekortkoming kan je een schriftelijke klacht indienen, gericht aan de 

algemeen directeur, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel. 

Het hiervoor benodigde klachtenformulier kun je via e-mail bij ons aanvragen:  

ldcterwezel@wuustwezel.be of ldcwijkhuis@wuustwezel.be.  

Uiteraard zijn alle suggesties en verbetervoorstellen steeds welkom. 
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