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Alle activiteiten in dit W-tje zijn 
onder voorbehoud van verdere 
evolutie coronacrisis.

De laatste maanden werd er in 
verschillende straten gewerkt aan een 
heraanleg. De drie werven naderen 
stilaan hun voltooiing.
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Leerlingen van Mater 
Dei gingen op 17 mei 
op ontdekking in 
het gemeentehuis. 
En ze maken maar 
wat graag reclame 
voor de Zomer van 
Wuustwezel. p10 en 11.
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Knaldrang in cijfers

Een cijfer? Zal er eentje geven : 80 000!

Zoveel mensen verwachten we deze Zomer van 
Wuustwezel in onze gemeente. Gelukkig niet in één 
keer maar verspreid over de véle evenementen. En dat 
typeert onze gemeente. 

Het klopt dat we niet de winkelstraat zoals de Meir 
hebben of een meerdaags festival zoals Werchter… 
Wat wij hebben is minstens zo uniek. Wij hebben een 
veelvoud aan middelgrote evenementen met aan de 
basis eigen verenigingen, handelaars, organisatoren. 
Om fier op te zijn !

Tel de 20 000 bezoekers van Beachweekend maar eens 
op met de 15 000 van de Dorpsdag. En daarbovenop 
nog de 17 000 van de Bloemencorso, de duizenden 
op de kermissen, Vlaanderen Feest, Coda BBQ, 
Zandbergrun,… En dan tel ik de véle fietsers en 
wandelaars nog niet mee. 

En we weten nu al dat het storm zal lopen op deze 
evenementen want mensen willen zo graag terug plezier 
maken. Jong én oud. De foto hierboven is zo’n voorbeeld. 
De U8 van Basketbal Wuustwezel genoten enorm van 
een bezoekje aan de Lotto Arena (Giants). Afstand 
houden, mondmaskers,… ze moeten er niets meer van 
weten en genieten volop van het ‘oude’ normaal. En dat 
merken we echt overal. 

Dus lieve mensen, geniet er van ! Er wordt jullie heel veel 
aangeboden en het enige dat we van jullie vragen is om 
mee te doen. Deze zomer wordt er eentje vol gezelligheid, 
her-ontmoeten en wie weet een dansje hier en daar.  
Scheur de zomerkalender dus zéker uit en hang hem op 
je prikbord. 
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Weetjes

Tijdens de eerste editie van de Marathon4Hope gingen 600 deelnemers van start. Hans Van den Heuvel ging na 
2u37’22” als eerste over de finish. Nog 85 anderen haalden de eindmeet na 42 km hardlopen. 154 deelnemers 
volbrachten de halve marathon en 56 teams liepen de estafette. Het evenement levert ruim 7.200 euro op voor 
de revalidatieweide in Achterbrug.

Stel jouw werk tentoon tijdens 
Kruiswegkermis

Op 28 en 29 augustus vieren we niet alleen ker-
mis, maar houden we ook onze jaarlijkse Kruis-

wegkermistentoonstelling! Elke Wuustwezelse 
creatieveling van 15 jaar en ouder mag één van 

zijn favoriete kunstwerken tentoon stellen aan het 
ruime publiek in GC Blommaert. Wie weet, weet 

jij de harten van onze bezoekers te veroveren 
en win jij hiermee een mooie geldprijs!? Hoe dan 

ook, meedoen blijft belangrijker dan winnen.  Alle 
kunstvormen zijn welkom! Vraag naar het wed-

strijdreglement en schrijf je voor 15 juli in.

   Dienst cultuur - 03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be 

Post blijft, gebouw 
wordt verkocht

Aan het postkantoor in 
Wuustwezel hangt een 

opvallend rood bord waarop 
staat dat het gebouw te koop is. 

Veel mensen zijn dan ook ongerust 
dat het postkantoor zal verdwijnen. 

Maar Bpost laat in een mededeling 
weten dat de dienstverlening in 

hetzelfde gebouw gehuisvest blijft.
Het gaat hier om een zogenaamde ‘sale 

& rent back’ operatie. De verkoop van het 
gebouw zal bijgevolg geen impact hebben op 

de dienstverlening aan de bevolking.

www.bpost.be

Registreer voor orgaandonatie
Menselijk lichaamsmateriaal is kostbaar 

en kan levens verbeteren en zelfs redden. 
Eén donor kan tot acht mensen redden 

en de levenskwaliteit van zo’n honderd 
mensen. Daarom wordt na je overlijden 

in de orgaandatabank gecontroleerd 
of je tijdens je leven je keuze hebt 

geregistreerd. Is dat niet het 
geval, dat wordt de vraag aan de 

nabestaanden gesteld. Op zo’n 
emotioneel moment is dat zeer 

lastig voor hen. Registreer 
daarom nu je keuze.

     www.klikvoororgaandonatie.be

Hou honden aan de leiband
Niets is leuker dan een blokje rond 
met de hond. De natuur is voor veel 
wandelaars de ideale plek om de trouwe 
viervoeter mee uit wandelen te nemen. Dit 
houdt zowel baasje als de hond in optimale 
conditie. Maar hou de hond in bossen en 
natuurgebieden steeds aan de leiband. Want 
in deze tijd van het jaar is de natuur één grote 
kraamkliniek. Jonge vogels komen uit hun ei, 
jonge hazen huppelen rond en reegeiten 
werpen hun kalf. Honden ruiken die 
geuren veel beter dan wij en volgen hun 
jachtinstict. Zo kunnen ze deze dieren 
verstoren, wegjagen of zelfs doden. 
Politie en boswachters treden hier 
streng tegen op. Met een loslopende 
hond kan je een boete krijgen van 
80 euro.

 www.natuurenbos.be/
hondenaandeleiband

600
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De laatste maanden werd er in verschillende 
straten gewerkt aan een heraanleg. De drie 
werven naderen stilaan hun voltooiing.

FIETSPAD SINT-LENAARTSEWEG
In de Sint-Lenaartseweg is de aanleg 
van riolering en een fietspad rich-
ting Brecht bijna voltooid. Eind mei 
is het fietspad in beide rijrichtingen 
afgewerkt tot aan de brug over de 
autosnelweg. Vanaf juni kan dit deel al 
in gebruik worden genomen door de 
fietsers.

Ook de rijweg zelf wordt terug openge-
steld voor het verkeer in beide rijrich-
tingen. Het tijdelijke enkelrichting dat 
ingevoerd werd voor de uitvoering van 
de werken, komt dus te vervallen.

Hierna worden er nog rioleringswer-
ken uitgevoerd in de Katerstraat, de 

Ambachtstraat en Astweg. Deze straten 
worden volledig afgesloten voor het 
verkeer. De aannemer probeert alles 
netjes af te werken tegen het bouw-
verlof.

RIOLERING OUD-GOOREIND
Na ruim een jaar werken, naderen de 
rioleringswerken rond Oud-Gooreind 
stilaan de afwerkingsfase. Ondertus-
sen werd overal de eerste laag in asfalt 
aangelegd. 

Verder is de aannemer bezig met de 
aanleg van opritten en de beschoeiing 
van de grachten. Half juni worden er 
verhoogde verkeersplateaus aangelegd 
op de kruispunten. 

Nadien worden plaatselijk nog enkele 
wegversmallingen aangelegd. Het is 
de bedoeling om de laatste laag asfalt 
nog voor het bouwverlof te leggen. In 
augustus is de aannemer nog bezig met 
de afwerking van de werf en het plaat-
sen van de definitieve signalisatie.

RIOLERING DE VENNEKENS
In de Vennekens zit de riolering 
ondertussen in de grond. Het afval-
water en regenwater worden voortaan 
afzonderlijk afgevoerd. Ook de boord-
stenen, fundering en de onderlaag in 
asfalt zijn inmiddels afgewerkt.

De aannemer zal het fietspaadje, 
dat de wijk doorkruist, nog voor het 
bouwverlof heraanleggen. Het is 
de bedoeling ook een deel van de 
bestratingswerken in de voetpaden 
en de zijtakken naar de Perelaar uit te 
voeren voor het bouwverlof.

 Toezichter openbare werken - 03 690 46 32 - conducteur.ow@wuustwezel.be

Wegenwerken naderen 
voltooiing

Dertig dagen minder wagen
Je eigen wagen niet gebruiken tijdens de maand 
juni, lukt jou dat? Dat is de oproep van de 
campagne die zoveel mogelijk Vlamingen 
dertig dagen lang wil laten proeven van 
alternatieven voor hun eigen auto. 

Of je nu nieuwe fiets- en wandelroutes richting de 
bakker of het werk wil ontdekken, meer wil besparen 
op verplaatsingskosten of mee het verschil wil maken 
voor het milieu: elke reden is goed om je eigen wagen 
minder te gebruiken. Want er zijn heel wat voordelen 
verbonden aan je verplaatsen met de fiets, het open-
baar vervoer of deelmobiliteit.

CONCRETE TIPS OM VOL TE HOUDEN
Als je de uitdaging aan wil gaan, kan je registreren op 
onderstaande website. Je ontvangt dan concrete tips om 
je op alternatieve manier te verplaatsen. Bovendien geeft 
de campagnesite hapklare info over apps rond deelmo-
biliteit, prachtige wandelingen in je buurt en tonnen 
inspiratie voor winkelbezoeken zonder wagen.

  www.30dagenminderwagen.be
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De watermaatschappij Pidpa heeft de voorwaarden 
voor vergunningen in de omgeving van 
waterwinningszones vernieuwd. Voortaan wordt 
er een individuele waterzuivering gevraagd als er 
geen riolering ligt en kunnen er geen geothermische 
warmtepompen komen in deze zones.
Meer dan 1.300.000 klanten genieten elke 
dag van het lekkere en gezonde drink-

water dat Pidpa produceert en levert. 
Daarnaast is Pidpa ook rioolbeheerder.

DRINKWATER IN WORDING
Voor de productie van dit drinkwater 
gebruikt Pidpa grondwater. Om deze 
waterbronnen te beschermen gelden 
specifieke maatregelen in een straal 
van ongeveer 400 m rond de water-
winningen. Voor particuliere wonin-
gen gelden volgende voorschriften bij 
(ver)nieuwbouw:
• Het plaatsen van een IBA (indivi-

duele behandelingsinstallatie voor 
afvalwater) indien geen riolering 
aanwezig is

• de infiltratie van hemelwater moet 
open, bovengronds en visueel con-
troleerbaar gebeuren. Dat kan bvb 
via een open gracht, een infiltratie-
kom of een wadi.

• geen private grondwaterwinningen
• en geen geothermische warmte-

pompen binnen deze zones

Bel zo snel mogelijk naar het gratis 
nummer 0800 90 300 als je moge-
lijke verontreiniging van het water 
opmerkt.

Nieuwe voorwaarden voor 
bouwaanvragen rond waterwingebieden

  Dienst omgeving - 03 690 46 23 - milieu@wuustwezel.be

 Dienst economie - 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be

Op zondag 25 september 
zetten we de Bredabaan weer 
vol gezellige kramen voor de 
zevende editie van de Dorpsdag.

Net zoals bij de vorige edities, wordt 
de Bredabaan voor de gelegenheid 
verkeersvrij gemaakt vanaf de Biest tot 
aan de Slijkstraat.

Iedere vereniging, handelaar en onder-
nemer uit onze gemeente krijgt de kans 
om zijn diensten te promoten of het 
aanbod in de kijker te zetten.

De organisatie is in handen van het lo-
kaal bestuur, in samenwerking met het 
dorpsdagcomité. Inschrijven kan vanaf 
3 juni via het digitaal inschrijvingsfor-
mulier op de gemeentelijke website.

Samen maken we van deze 
zevende Dorpsdag een 
groots en gezellig feest!

Neem deel aan de zevende Dorpsdag

ENKELE PRAKTISCHE GEGEVENS

• Zondag 25 september van 12 tot 
18 uur.

• Elke vereniging en ondernemer uit 
Wuustwezel kan deelnemen.

• Deelname voor een vereniging is 
gratis, tenzij zij eten of drank aan-
bieden.

• Het inschrijvingsgeld bedraagt €30 
voor een standplaats van max. 6 meter. 

• Een grotere standplaats is mogelijk 
tegen een meerprijs.

• Inschrijven kan tot en met 31 juli.
• Het dorpsdagcomité beslist over de 

aanvraag en wijst een standplaats 
toe.

• Ondernemers uit Wuustwezel 
krijgen voorrang van deelname.



VERZORGENDE THUISZORG

MEDEWERKER ELEKTRICITEIT
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EN MOBILITEIT
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Dienstencentra bieden opnieuw wijkvervoer

In een tuin kleiner dan 400 m2 kan je 
perfect zelf groente-, fruit- en tuinafval 
composteren in een compostvat.

Door zelf je organisch afval te verwer-
ken, zorg je ervoor dat een belangrijk 
deel van je afval niet moet worden 
afgehaald. Je houdt er ook nog een 
nuttig eindproduct aan over: compost.

WIN EEN COMPOSTVAT
Wil je meer informatie over hoe je 
best werkt met een compostvat, dan 
ben je van harte welkom op een in-
formatieavond. 

Deze wordt georganiseerd door 
OKRA, Velt en de gemeentelijke mili-
eudienst. 

Onder de aanwezigen verloten we een 
compostvat. Dus allen van harte wel-
kom op woensdag 8 juni om 20 uur in 
het vergaderlokaal van de bibliotheek 
Dorpstraat 36 Wuustwezel.

Het lokaal bestuur heeft al enige tijd een 
wagen die ingezet wordt voor collectief 
vervoer. Dit wil zeggen vervoer van 
meerdere personen naar een activiteit. 
Helaas heeft dit initiatief vanwege 
corona een hele tijd stil gelegen

De dienstencentra willen stilaan terug 
opstarten met het vervoer naar activiteiten 
die zij organiseren. We starten elke woens-
dag met vervoer naar de activiteit “gezond 
bewegen”. 

Voor het vervoer vragen wij €2 per rit (€1 heen 
en €1 terug). Het lokaal bestuur stelt deze wa-
gen ook ter beschikking van de verenigingen 
binnen Wuustwezel. 

CHAUFFEURS GEZOCHT
Graag willen we dit aanbod verder uitbouwen 
en hiervoor zijn we op zoek naar vrijwillige 
chauffeurs.  
Voel jij je geroepen? 

 LDC Ter Wezel - 03 633 08 88 -  
vervoer@wuustwezel.be

Zelf keukenresten en tuinafval  
verwerken met een compostvat

 Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be

Interesse? Bekijk al onze jobs op 
www.wuustwezel.be/vacatures

Wij werven aan
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Werken in én voor Wuustwezel
Ben je de dagelijkse files beu en wil je graag een job dicht bij 
huis? Het lokaal bestuur zoekt regelmatig nieuwe medewerkers. 
Kijk voor meer info op www.wuustwezel.be/vacatures. Stel je snel 
kandidaat en hopelijk word jij binnenkort onze nieuwe collega.

Verzorgende in de thuiszorg

We zoeken een verzorgende met een warm hart die naast 
de huishoudelijke taken en de verzorging ook de nodige 
aandacht geeft aan onze cliënten (gezinnen, ouderen, 
invaliden). 

Voor deze contractuele functie kan je zelf aangeven of 
je voltijds of deeltijds wil werken en dit binnen IFIC 
loonbarema cat.11

Inschrijven kan tot uiterlijk 5 juni, de 
bekwaamheidsproeven vinden plaats op vrijdag 10 juni.

Medewerker elektriciteit
Als medewerker elektriciteit sta je mee in voor de 
installatie, het onderhoud en herstellingen aan 
elektrische installaties in gemeentelijke gebouwen. 

Het gaat over een voltijds contract op D-niveau. Voor deze 
functie zoeken we een enthousiaste en handige medewerker 
om ons team te versterken.

Je bent een hulpvaardige en vriendelijke collega met kennis 
van elektriciteit. Je gaat in samenspraak met het diensthoofd 
en de collega’s de uitdagingen aan, je voert taken zelfstandig 
uit en werkt ze met zorg af. 

Je bent bereid om op korte termijn een opleiding te volgen 
om het attest BA4/BA5 te behalen. Je beschikt over een 
rijbewijs B.

Inschrijven kan tot uiterlijk 19 juni, de 
bekwaamheidsproeven vinden plaats op maandag 28 juni.

Deskundige openbare werken en 
mobiliteit
In deze functie sta je in voor de voorbereiding, opvolging en 
toezicht op de werken die worden uitgevoerd op het open-
baar domein van de gemeente. Je werkt mee aan het uitstip-
pelen en uitvoeren van ons mobiliteitsbeleid en je zorgt voor 
administratieve opvolging en ondersteuning.

Het betreft een voltijds contract op B-niveau. We zoeken 
iemand met interesse voor mobiliteit en openbare werken. 
Administratieve dossieropvolging schrikt je niet af. Je bent 
communicatief sterk, stressbestendig, flexibel en in het bezit 
van het gevraagde diploma en rijbewijs.

Bezorg ons je motivatiebrief en de nodige documenten 
voor 19 juni. De selectieproeven zijn gepland op  
27 (schriftelijk) en 30 juni. (mondeling).

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Naast je loon krijg je maaltijdcheques en een 
hospitalisatieverzekering. Er wordt een wervingsreserve 
aangelegd voor 2 jaar. Overname van relevante anciënniteit 
is mogelijk. 

  Dienst personeel - 03 633 52 10 - personeel@wuustwezel.be
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GEBOORTEN

2/04 Ribbens  Sien

2/04 Hendriks  Charlie

5/04 De Meester  Maud

13/04 En-Nejjai  Mira

18/04 Vrabie  Alexandru

19/04 Van Gastel  Phil

22/04 Vandenweghe  Ruíz

24/04 Moesan  Arjeneau

29/04 Van Aert  Jade

HUWELIJKEN

1/04  Wijns  Bart

          & Verboven  Elisabeth 

23/04 De Vocht  Yani

          & Steurs  Karen

30/04 Goedvriend  Glenn

          & Suykerbuyk  Joyce

OVERLIJDENS
1/04 Kenis  Marc
 °26/04/1957
7/04 Van Hoydonck  Martinus
 °19/02/1950
8/04 Bevers  Maria
 °16/06/1936
12/04 Grobet  Jean
 °31/01/1934
13/04 Michielssen  Lodewijk
 °4/07/1946
14/04 Lescrinier  Frank
 °11/01/1959
17/04 Vermeiren  Jacobus
 °19/11/1927
19/04 Suykerbuyk  Franciscus
 °11/11/1933
20/04 Kenis  Joseph
 °11/09/1946
21/04 Van den Broeck  Marcel
 °17/05/1940
22/04 Swaegers  Lucas
 °27/04/1949
23/04 Verheyen  Josephina
 °14/04/1946
25/04 Van Meir  Cornelia
 °5/10/1928
27/04 Gotink  Luc
 °12/08/1957
27/04 Bisschop  Fabienne
 °28/03/1954
28/04 Scheepers  Willem
 °20/05/1970
29/04 Van Ceulen  Willy
 °11/08/1960

Elk jaar moet elke volwassene belastingaangifte 
doen. Tegenwoordig kan dat via Tax-on-web. 
Dat vergt wel wat kennis van de gebruiker.

Als je de eBox niet hebt geactiveerd en als je Tax-on-web vorig jaar niet 
hebt gebruikt, ontvang je de aangifte of voorstel van vereenvoudigde aan-
gifte normaal gezien in de loop van de maand mei per post.

Naast de digitale aangifte kan je ook op andere manieren worden gehol-
pen. Een aantal mensen zoals gepensioneerden krijgen een voorstel van 
vereenvoudigde aangifte. Zijn de gegevens juist en volledig? Dan hoef je 
niets te doen. Je hoeft niets te verzenden of te bevestigen. Je ontvangt jouw 
aanslagbiljet (berekeningsnota) automatisch. 

Zijn de gegevens onjuist of onvolledig? 
Dan moet je ze corrigeren via MyMinfin.be 
of via het papieren antwoordformulier. 
Dat formulier krijg je bij het voorstel van 
aangifte. 

Je kan ook telefonische hulp vragen bij 
het invullen van de belastingbrief (zowel 
digitaal als op papier). Neem telefonisch 
contact op via het nummer 02 572 57 57.

Mensen waarvoor dit alles niet lukt of 
te moeilijk is, kunnen op 3 juni terecht 
tijdens de zitdag van medewerkers van de 
federale overheidsdienst Financiën in GC 
Blommaert. Hiervoor moet je wel vooraf 
een afspraak te maken. Dat kan op het 
telefoonnummer 03 633 52 10. 

  Federale belastingdienst - 02 572 57 57 - www.myminfin.be

Hulp nodig bij het invullen 
van je belastingaangifte?

Ouderen krijgen bezoek
Onlangs startte een groep vrijwilligers met het bezoeken 
van Wuustwezelse 90+’ers voor hun verjaardag. Ze 
brengen informatie en een leuk geschenkje mee.

Ben je 90 of ouder, dan kan je zo’n 
bezoekje verwachten. De vrijwilligers 
volgen allemaal dezelfde stappen. Je 
krijgt vooraf een brief in de bus op 
briefpapier van het lokaal bestuur, 
daarna word je gebeld om een af-
spraak te maken.

Een bezoekje duurt een uurtje of ma-
ximaal twee. Wie liever geen bezoek 
krijgt, mag natuurlijk weigeren. Dan 
brengen we de informatiemap en het 
geschenkje even naar je toe.

 Lokaal dienstencentrum Ter Wezel - 03 667 61 58
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Smeer weer

Wees niet gek, doe de tekencheck
Van een tekenbeet kan je ziek worden. Daar-
om is controle op tekenbeten belangrijk. Elke 
nieuwe tekenbeet vormt een nieuwe kans op 
besmetting, ook al ben je al eens ziek geweest.
Een teek bijt je meestal zonder dat je het merkt. Een teek 
is erg klein en de beet is pijnloos. Een teek bijt zich vast op 
plaatsen die bedekt zijn met kleren of die niet direct zicht-
baar zijn, zoals onder het haar, achter de oren, in de navel.

WANNEER CONTROLEER JE?
Maak een gewoonte van de tekencheck bij jezelf en anderen. 
Controleer elke avond:
• nadat je gaan wandelen bent in het bos, in een park, op de 

heide of in de duinen
• op kamp met de jeugdbeweging
• tijdens een trektocht, op vakantie in een gebied met veel 

teken
• wanneer je veel last hebt van teken in je tuin.

HOE MOET JE CONTROLEREN?

 Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be.

Huidkanker neemt fors toe in België. Meer 
dan 90% van de gevallen is te wijten aan 
overmatige blootstelling aan UV-stralen.

WANNEER IS HET SMEERWEER?
Smeerweer is gelinkt aan de UV-index, 
zoals die wordt aangeduid door het 
KMI. De UV-index krijgt een waarde 
van 0 (lage UV-intensiteit, huid ver-
brandt langzaam) tot 11+ (extreem hoge 
UV-intensiteit, huid verbrandt bijna 
onmiddellijk).

Als dit cijfer gelijk is aan of hoger is 
dan 3 is het smeerweer. Als dat het 
geval is, is het belangrijk dat we ons 

beschermen tegen schadelijke UV-stra-
ling, zelfs op momenten wanneer de 
zon op het eerste zicht niet hard lijkt te 
schijnen.

WAT TE DOEN BIJ SMEERWEER?
Om verstandig om te gaan met 
UV-stralen zijn de volgende tips be-
langrijk:
1. Zon weren: Zoek de schaduw 

op tijdens de uren met de meest 
intense UV-straling, meestal tussen 

11 en 15u. Hou ook in de schaduw 
rekening met de weerkaatsing van 
UV-stralen door o.a. water, zand of 
sneeuw.

2. Kleren: Bedek de huid met kleding 
die armen en benen bedekt, zet een 
petje/hoed met brede rand en zon-
nebril op met UV-werende glazen 
om je gezicht en hals in de schaduw 
te houden.

3. Smeren: Smeer 30 minuten voor 
je blootstelling aan de zon rijkelijk 
zonnecrème met ten minste een 
SPF 30 op de huid en herhaal dit 
elke 2-3 uur.

 Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be.
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Hanne Van Gils en Frank Kenis stellen 
op zondag 19 juni om 11u hun boek voor 
in de bibliotheek van Wuustwezel. Ieder-
een is welkom om te komen luisteren. 
Kunstschilder Frank vulde zijn boek When the day is done 
met schilderijafbeeldingen en teksten over de filosofie van 
zijn werk. Het boek etaleert een bijzonder rijk en divers 
palet aan taferelen en gevoelens. Toch voelt het aan als een 
coherent geheel dat doorheen zijn werken waart. Wat hierin 
opvalt is een soort geruststelling dat het allemaal oké is: de 

wonden en de twijfels. 

Frank toont de wonden 
niet, tenminste niet expli-
ciet. En evenmin de hoop 
die erin schuilt. Zijn werk 
bevindt zich precies in die 
onbestemde tussenfase, 
een sluimerstand tussen 
droom en realiteit, wan-
neer de dag net voorbij is. 
Zijn werk stemt tot stilte. 
Een stilte die een heel 
oeuvre kan vullen.

DRIE TREINREIZIGERS
Hanne schreef de roman Schaai waarin we het verhaal 
volgen van drie pendelaars. Leerkracht Bram probeert de 
schade bij zijn kwetsbare jongeren te beperken terwijl zijn 
huwelijk op losse schroeven komt te staan. Mirèse tracht te 
overleven onder het loodzware schuldgevoel dat ze mee-
torst, gruwelijk gehinderd door haar collega’s én haar eigen 
man. En de kritische Evelien wil orde in haar leven schep-
pen, maar krijgt te kampen met alcoholmisbruik en arrogan-
te BV’s. Dat het allemaal niet zonder slag of stoot verloopt, 
staat buiten kijf. 

Dit tragikomisch boek is 
een feest van herkenbaar-
heid voor wie wel eens 
de trein neemt. Af en toe 
houdt het verhaal halt in 
obscure tussenstations 
als een wereldfestival, 
een trouwfeest in de jaren 
‘80 of een door-een-te-
veel-aan-cannabis-verpes-
te avond. Stap op en laat je 
meevoeren. Want de trein 
is altijd een beetje lijden.

Boekvoorstelling van Wuustwezelse auteurs

 Bibliotheek - 03 690 46 40 - bibliotheek@wuustwezel.be

Praatcafé tijdens week van de mantelzorg
Als je zorgt voor iemand uit je omgeving 
die hulp nodig heeft, ben je mantelzorger. 
Mantelzorg overkomt je meestal. Je rolt erin.

Als mantelzorger help je iemand uit je 
omgeving die hulp nodig heeft vanwe-
ge een handicap, (chronische) ziekte, 
psychisch kwetsbaarheid, verslavings-
problematiek of ouderdom. Mantelzorg 
gebeurt niet vanuit een organisatie. 

Je weet meestal niet wanneer de zorg 
zal eindigen. Het is weinig voorspel-
baar. Het is dus niet hetzelfde als 
vrijwilligerswerk, waar je bewust kiest 
voor een organisatie en taken en je 
stopt wanneer je dat wil.

LANGSTE DAG VAN HET JAAR
De langste dag van het jaar, 23 juni, 
werd symbolisch gekozen voor Dag 
van de Mantelzorg. Dat zijn mantel-
zorgers zeker waard! Mantelzorg kan 
zingeving en voldoening geven, maar 
kan ook zwaar zijn. Daarom wordt er 
extra aandacht gegeven aan zorg en 
ondersteuning voor mantelzorgers zelf. 

Op vrijdag 24 juni nemen we hiervoor 
de draad terug op en organiseren de 
lokale dienstencentra in samenwerking 
met Samana een praatcafé voor man-
telzorgers. Het praatcafé gaat door van 
13.30 tot 16.00 u in Buurthuis Sterbos, 
Molenheide 1. Het wordt een middag 
om ervaringen uit te wisselen, infor-
matie op te doen of gewoon eens te 
ontspannen. We voorzien een hapje en 
een drankje en een aangename sfeer.

Wil je erbij zijn, maar is vervoer een 
probleem of opvang voor de persoon 
waarvoor je zorgt, geef dan even een 
seintje, dan bekijken we de opties. In-
schrijven via de lokale dienstencentra, 
graag ten laatste op woensdag 22 juni.

 LDC Ter Wezel - 03 667 61 58 of LDC Wijkhuis - 03 236 58 69
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Schuif aan voor de fair-trade picknick
Op zaterdag 2 juli kan je je picknickdeken uitspreiden 
op de evenementenweide van Bar Woest. Er staan  
(h)eerlijke producten van de Wereldwinkel op het menu.

Kom langs voor een (h)eerlijke picknick 
in de Gasthuisdreef op het terrein van 
Bar Woest. We verwelkomen jullie om 
12 uur met een aperitief. Aansluitend 
kan je picknicken tot 14 uur onder 

het genot van de vrolijke muziek van 
Swinging Dad.

Deelnemen kost € 15 voor een volwas-
sene en € 8 voor kinderen vanaf 10 

jaar. Kinderen onder de 3 jaar mogen 
gratis deelnemen. 

Schrijf je op voorhand in bij de Oxfam 
wereldwinkel aan de Bredabaan 405. 
De winkel is geopend op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 9u30 tot 
12u30 en van 13u30 tot 16u30. Op 
zaterdag is de winkel doorlopend geo-
pend van 9u30 tot 16u30.

 Dienst welzijn - 03 690 46 14 - wuustwezel@oww.be.

Gemeentelijke 
petanquewedstrijd
Op 8, 9 en 12 augustus vindt het petanque- 
tornooi van Petanqueclub 51 plaats in Loenhout. 
Er wordt gespeeld met ploegen van drie spelers 
op de petanqueterreinen bij het Wijkhuis. 
De voorrondes worden gespeeld op maandag 8 en dinsdag 9 
augustus telkens om 19 uur. De finale vindt plaats op vrijdag-
avond 12 augustus om 19 uur. Alle deelnemers moeten hun 
eigen petanqueballen meebrengen.

Inschrijven kan tot 1 augustus bij rudolfkenis@skynet.be. Bij 
inschrijving moet elke ploeg een voorkeursdatum opgeven.

 Dienst sport - 03 690 46 24 - sport@wuustwezel.be



JUNI  2022 | W-TJE

VRIJE TIJD  15

in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

ZO 12/06 - 08U
GARAGEVERKOOP
In de straten van Loenhout kan je leuke 
koopjes vinden. Aan het wijkhuis kan 
je een lijst met alle verkoopadressen 
ophalen. 

LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
 gratis
 www.kwb.be/loenhout

DO 02/06 OM 13U30
BINGO
Kom uw geluk beproeven bij een gezellig 
spelletje bingo. We spelen vier spelle-
tjes. De inleg bedraagt €0,50 per kaart 
of spel.

Buurthuis Braken, Bredabaan 124 (W)

 LDC Wuustwezel
 2 euro
 ldcwijkhuis@wuustwezel.be

 03 236 58 69

VR 03/06 OM 19U30
KLANKREIS RESONANCE
Trillingen worden tonen, tonen vormen 
melodieën en de melodieën vormen 
muziek. De klanken komen werkelijk van 
overal. Je zit er middenin en neemt zo 
deel aan het geheel.

Buurthuis Braken, Bredabaan 126 (W)

 NaGeBa
 30 euro
 info@nageba.be

WO 08/06 OM 20U
ZELF KEUKENRESTEN VERWER-
KEN MET EEN COMPOSTVAT
Door zelf je organisch afval te verwer-
ken, hoeft een belangrijk deel van je 
afval niet worden afgehaald. Bovendien 
hou je een nuttig product over: compost.

Bibliotheek, Dorpsstraat 36 (W)

 Velt en OKRA
 gratis
 duurzaamheid@wuustwezel.be

ZO 05/06 - 09U
GROTE WUUSTWEZELSE 
ROMMELMARKT
Na enkele jaren onderbreking, strijkt de 
rommelmarkt weer neer op de parking 
van de Hubo.

Hubo, Bredabaan 520 (W)

   Rommelmarkt Sandhill
 gratis
 Rommelmarktwuustwezel@
gmail.com

ZA 18/05 - 20U
SUSPIRO DEL SUR SPEELT 
ESFERAS MUSICALES LATINAS
Suspiro Del Sur, of verlangen naar 
het zuiden, brengt een waaier van 
Zuid-Amerikaanse en Spaanse num-
mers: rumba, tango en nog veel meer.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel
 15 euro

 walter-curieus@telenet.be

ZA 11/06 OM 20U15
JAZZ AT THE KADANS
De Zuid-Afrikaanse jazzmuzikant Anthony 
Yoko, zangeres Cat Simoni en het Dirk Van 
Der Linden Trio brengen bekende tunes. 
De opbrengst gaat naar de opvang van 
kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Jazz Concerts South Africa met 
steun van Curieus Wuustwezel
 20 euro

 www.curieus-wuustwezel.be

ZA 04/06 OM 20U
SPELLENAVOND
De organisatie zorgt voor diverse 
gezelschapsspellen, die geschikt zijn 
voor verschillende leeftijden. Kom ze 
allemaal eens uitproberen.

LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
 2 euro, leden gratis
 kwbloenhout@hotmail.com
 www.kwb.be/loenhout

 RGO Gooreind - tuinfeest@outlook.be - www.facebook.com/tuinfeest-gooreind

Gooreinds Tuinfeest
Op zondag 26 juni wordt de pas-
torietuin in Gooreind ingepalmd 
voor het jaarlijkse dorpsfeest.

De pastorietuin is één van de mooiste 
plaatsen in de dorpskern. Een ideale 
plaats om in samenwerking met de 
Gooreindse verenigingen een gezellig 
dorpsfeest te houden. Na twee jaren 

zonder tuinfeest, wordt het dit jaar 
een light versie van vorige edities. Het 
feest begint om 13 uur en duurt tot 21 
uur. Ondertussen zijn er muziekoptre-
dens van verschillende genres. Op de 
kerkplaats zullen er weer verschillen-
de foodtrucks parkeren. De plaatse-
lijke jeugdverenigingen organiseren 
leuke activiteiten voor de kinderen. 

DO 09/06 - 19U30
INFOAVOND KINDJE OP KOMST
Je bent pas zwanger en benieuwd 
naar wat je te wachten staat? Tijdens 
deze infoavond geven deskundigen een 
antwoord op al je vragen, twijfels en 
bezorgdheden. 

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

   Huis van het Kind
 gratis
 welzijn@wuustwezel.be 
03 690 46 14
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ZA 18/06 - 20U
DUBBELCONCERT THE HINGE & 
MEMPHIS MOJO
Jan Geysen & Ine Aerts brengen 
akoestische duetten. Mario Pesic en Kirri 
Valvekens brengen een ode aan hun 
idool John Hiatt.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

   Curieus Wuustwezel ism  
Loenhout Zomert
 16 euro
 www.curieus-wuustwezel.be

ZA 25/06 - 17U
ZOMERBARBECUE
De scouts van Gooreind verspreiden 
rooksignalen tijdens een barbecue. 
Iedereen is welkom om een vleesje of 
wat groenten te roosteren. Gezellig iets 
komen drinken? Dat kan ook!

Scouts Gooreind, Rode Dreef 2 (G)

 Scouts Gooreind
 18 euro, kinderen 10 euro

 www.scoutsgooreind.be

Jouw activiteit  
in het W-tje van 
juli en augustus?

 
Voeg je activiteit  

voor 10 juni toe via  
www.uitdatabank.be

ZO 19/06 - 06U
HET GOUDEN UUR
Onze gids neemt je in alle vroegte mee 
over het Kochpad. De vroegste vogels 
vertrekken om 6u, voor het ontbijt. De iets 
langere slapers ontbijten eerst.

Sporthal Koch, Eikendreef 70 (G)

 Toerisme Wuustwezel
 12 euro
 toerisme@wuustwezel.be 
03 690 46 43

VR 24 EN ZA 25/06 - 20U
ZOMERCONCERT
Kom luisteren naar eigentijdse muziek 
gespeeld door de harmonie en geniet 
ondertussen van lekkere hapjes.

Chalet, Trefpunt 1 (W)

 Koninklijke Harmonie De Jonge 
Scheuten
 10 euro
 reservaties@dejongescheuten.be 
03 669 96 89

Benefietconcert Jazz at Kadans
Op zaterdagavond 11 juni is het weer tijd voor 
een swinging jazz-concert met de bekende 
Zuid-Afrikaanse zangeres Cat Simoni en 
drummer Tony Yoko, samen met het Dirk 
Van der Linden Trio. In 2019 speelden zij een 
eerste keer in een volle zaal van Kadans.

NOTHING IMPOSSIBLE
Drie jaar geleden organiseerde de familie Raats een con-
cert ten voordele van de crèche Nothing Impossible, een 
non-profit organisatie in Matsulu, Zuid-Afrika. Heel wat 
kansarme alleenstaande moeders kunnen hier met hun 
kindjes terecht.

Het repertoire van dit jazz-quintet bestaat uit bekende 
tunes van de American Songbook en Broadway. Zelfs 
niet-jazz-fans kunnen voluit van deze muziek genieten. 
Dirk Van der Linden is absoluut geniaal aan zijn instru-
ment. In het voorprogramma speelt de groep East Crazy 
Sound.

In samenwerking met Jazzconcertsa, zal er ook een stand 
zijn waarbij het boek Het Pad van de Olifanten van de 
Wuustwezelse auteur Jan Bastiaenssens wordt voorge-
steld. Het concert  vindt plaats op zaterdag 11 juni in thea-
terzaal Kadans aan Achter d’Hoven 15 en begint om 20 uur. 
Tickets kosten € 20 en zijn te koop op volgende plaatsen:

• Vrijetijdswinkel, Dorpsstraat 36, Wuustwezel, telefoon 03 
690 46 40

• Oxfam Wereldwinkel, Bredabaan 405, Wuustwezel, tele-
foon 0489 41 44 93

• Maj Raats, telefoon 03 669 76 53 of 0496 76 43 85, 
e-mail: raatsmaj@hotmail.com 

• online op www.curieus-wuustwezel.be

 Dienst cultuur - 03 03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be

ZA 18 EN ZO 19/06 - 10U
KRATJES OPENDEUR WEEKEND
Volwassenenatelier ’t Kratje sluit zijn 
werkjaar af met een tentoonstelling 
met een ruime selectie werken van de 
cursisten. 

GC ‘t Gasthuis, Gasthuisstraat 7 (G)

   Volwassenenatelier ‘t Kratje
 gratis
 www.kratje.be
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Wezel op de foto
 Onder de noemer Tour Elentrik wer-
den de afgelopen maanden 15 nuts-
kasten beschilderd door zowel pro-
fessionele straatartiesten als lokale 
kunstenaars. De toeristische dienst 
heeft een fietsroute uitgestippeld, 
waarbij je ze allemaal kan bewonde-
ren. In de hal van het gemeentehuis, 
staat tot eind juni werk van de lokale 
kunstenaars tentoon gesteld. 

 Op woensdag 20 april was het 
ideaal weer voor een langverwachte 
buitenspeeldag. Bij alle jeugdzenders 
ging het scherm op zwart en de 
jeugddienst passeerde langs 
verschillende speelterreinen. Volgens 
dit meisje was dat het ‘best thing ever’.

 De Loenhoutenaren koesteren 
hun erfgoed. Na drie jaar kon 
onder grote belangstelling de 
Sint-Quirinus processie nog 
eens uitgaan. Opvallend is dat 
heel wat jongeren, kinderen en 
jeugdverenigingen deelnemen aan 
de processie.

 De sfeer zit er goed in op de 
supportersbus van volleybalclub 
WEK uit Loenhout. Heren A, heren 
C en Meisjes U17-B kaapten de 
kampioenstitel weg in hun reeks en 
drie andere ploegen schopten het 
tot in de bekerfinale.

 Op 7 mei werd op de begraafplaats 
achter de Wuustwezelse kerk een 
gedenkplaat onthuld voor de men-
sen die uit onze gemeente werden 
gedeporteerd. Vaandeldragers van 
de NSB zorgden voor een passend 
eerbetoon.

1

2 3

4

5



5

Willem Kerstens & Simonne Dierckx

Ook de afgelopen maanden waren er 
weer enkele koppels die hun gouden 
of diamanten huwelijksverjaardag 
vierden. In deze rubriek geven we 
hen een passend eerbetoon. We 
wensen hen nog veel geluk samen.

Maria Gorissen & Walter Liégeois

Lisa Oostvogels & Louis Van den Keybus

May Francken & Jos Van Dijck

 Ann Beenaerts & Harry De Sitter

Lisette Donckers & Frans Aerts

Yvonne Van de Velde & Walter Van de WouwerGaston Schrauwen & Hilda Kuypers

Gerda De Block & Victor Schoenmakers 

Onze jubilarissen
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MELDINGSKAART 
LOKAAL BESTUUR WUUSTWEZEL

Je kan met dit formulier problemen melden 
die verband houden met de gemeentelijke 
dienstverlening. Je vindt het formulier ook 
online op onze website www.wuustwezel.be

Gegevens

Naam:   

Adres:   

Datum:   

Situering: waar doet het probleem zich voor? 

Straat:  

Nr:  

Andere verduidelijking:  

Onderwerp
 fiets- en voetpaden
 defecte verlichting, nummer paal:  
 beschadigd wegdek
 riolering, rioolputjes, afwatering
 onderhoud van zijbermen, ruimen grachten
 sluikstorten 
 hondenpoep
 onderhoud aanplantingen
 parkeerproblemen
 verkeersborden, verkeerslichten
 lawaai, nachtlawaai
 andere:  

  

 

Verklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezorg de meldingskaart op het  
gemeentehuis, Gemeentepark 1,  
2990 Wuustwezel
Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord met de  
vermelding hoe jouw klacht zal afgehandeld worden.  
Anonieme meldingskaarten worden niet behandeld. 

LOKAAL BESTUUR  WUUSTWEZEL
Gemeentehuis
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel – 03 690 46 00
onthaal@wuustwezel.be – www.wuustwezel.be
www.facebook.com/wuustwezel – www.twitter.com/GemWuustwezel

dienst burgerzaken 
dienst vrije tijd

dienst omgeving

Maandag Voormiddag 9 - 12 u op afspraak

Namiddag gesloten op afspraak

Avond 17u30 - 19 u 17u30 - 19 u

Dinsdag Voormiddag 9 - 12 u op afspraak

tot vrijdag Namiddag 13 u - 16u30 op afspraak

Zitdag burgemeester
Gemeentepark 1 - 2990 Wuustwezel 
03 690 46 12 - secretariaat@wuustwezel.be
Als je de burgemeester of een van de schepenen wil spreken,  
kan je een afspraak maken via het secretariaat.

Schepencollege
Dieter Wouters  0498 39 56 00  burgemeester@wuustwezel.be
Mai Van Thillo 0474 73 63 21  mai.vanthillo@wuustwezel.be 
May Aernouts  0495 84 23 65  may.aernouts@wuustwezel.be
Kris Van Looveren  0499 25 38 06  kris.vanlooveren@wuustwezel.be
Rit Luyckx 0474 73 89 80  rit.luyckx@wuustwezel.be
Pieter Cools 0471 62 12 08  pieter.cools@wuustwezel.be
Katrin Kempenaers  0474 60 74 13  katrin.kempenaers@wuustwezel.be 

Recyclageparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken in Bras-
schaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde, Zoersel en 
Wuustwezel. Adressen en openingsuren vind je op www.igean.be

OCMW
Sociaal Huis, Bredabaan 735 – 03 633 52 10 – onthaal@wuustwezel.be

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Ter Wezel
Achter d’Hoven 65 – 03 667 61 58 – ldcterwezel@wuustwezel.be

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Wijkhuis
Brechtseweg 29 – 03 236 58 69 – ldcwijkhuis@wuustwezel.be

Handicar & Minder Mobielen Centrale (MMC)
Achter d’Hoven 65 – 03 633 08 88 – vervoer@wuustwezel.be

Opvoedingspunt Wuustwezel
Gasthuisdreef 6A - 03 270 06 70 – info@opvoedingswinkelbrasschaat.be

Zitdag pensioenen
GC Blommaert, Gemeentepark 22.  
Enkel op afspraak via de gratis Pensioenlijn 1765.
Elke vierde donderdag van de maand, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15u30

Jongeren Advies Centrum (JAC)
Dorpsstraat 3 – 2920 Kalmthout – 03 232 27 28
jacplus@cawantwerpen.be - www.jac.be

Politie Zone Grens
Centraal bureau, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Ma tot vr: 9 tot 19 uur. Za: 9 tot 17 u – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureau, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vr: 9 tot 12 uur. Wo: 9 tot 19 uur - 03 202 87 50

Brandweerzone Rand post Wuustwezel
A. Blommaertstraat 3
03 690 19 20 - wuustwezel@brandweer.zonerand.be

NOODNUMMERS
Brandweer/ambulance: 100 of 112
Politie: 101
Kinder- en jongerentelefoon: 102
Rode Kruis: 105
Tele-onthaal: 106
Zelfmoordlijn: 1813

STORINGEN EN HINDER
Defecte straatlamp: 0800 63 535
Gasreuk: 0800 650 65
Info en klachten huisvuil: 03 350 08 14 of 0800 1 46 46
Milieuhinder: 03 690 46 77
Pidpa – Hidro Rio (water): 0800 903 00
Storingen en defecten elektriciteit en aardgas: 078 35 35 00

WACHTDIENSTEN
Dokter: 03 650 52 53
Weekend/feestdagen:
www.hwpnoordrand.be

Tandarts: 0903 39 969
Apotheek: 0903 99 000
www.apotheek.be



 16 juni vanaf 13 uur
Dienstencentrum Ter Wezel
Achter d'Hoven 65 - Wuustwezel

#sportersbelevenmeer

Inschrijvingsformulier
Sporteldag Beweegroute

Voornaam en naam:...................................................................

.....................................................................................................................

Straatnaam, postcode en gemeente:...........................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Telefoon:...............................................................................................

E-mail:....................................................................................................

Workshops 

Ik kies voor

O Koersbal en linedance 

O Beweegbank en beweegroute

O Kubb/Mölki en lichte conditietraining

Als de activiteit volzet is of niet doorgaat,  
kies ik voor volgende reserveactiviteit

O Koersbal en linedance 

O Beweegbank en beweegroute

O Kubb/Mölki en lichte conditietraining

sporten

SPORTELDAG 50+


