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

Om de uitstoot van stikstof te beheren 
en waar mogelijk te beperken, heeft de 
Vlaamse overheid een ontwerp voor 
de programmatische aanpak stikstof 
(PAS) uitgewerkt. Tegelijk worden ook 
de effecten hiervan op het leefmilieu 
onderzocht.

W-TJE | MEI  2022

2  INHOUD

Deze uitgave werd 
gedrukt op milieu
vriendelijk papier  
(FSCgecertificeerd)FSC® C008551

COLOFON W-tje is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Wuustwezel - Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus 
Oplage 8750 ex. - Redactieadres Dienst communicatie, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel, 03 690 46 20, info@wuustwezel.be  
Verantwoordelijke uitgever Dieter Wouters, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel, namens het college van burgemeester en schepenen 
Coverfoto Kris Van Looveren - Foto’s Wezelopdefoto - Eindredactie en vormgeving Dienst communicatie

Over de cover

Na lang wachten 
kunnen kinderen zich 
eindelijk uitleven op 
de speelterreinen 
aan het Mezennestje 
en Dreef.
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Ruimte om te ‘boeren’

We maken met z’n allen gebruik van de open ruimte. 
We fietsen en wandelen er, genieten er van de 
zonsondergang... Maar die open ruimte staat enorm 
onder druk. 

Je hebt het vast al gelezen in de kranten en gezien langs 
de kant van de weg: er is nieuwe regelgeving op komst die 
het onze landbouwers bijna onmogelijk zal maken om te 
blijven ‘boeren’.

Het draait allemaal om stikstof. Ja, we moeten enorm 
waakzaam zijn op onze gezondheid, onze natuur en 
hoe we ermee omgaan. Dat is ook de reden waarom wij 
als bestuur al weigeringen voor nieuwe stallen hebben 
afgeleverd ook. Dat was voor ons een verhaal van teveel 
op dezelfde plaats. 

Maar de regelgeving die komende is treft élke landbouwer. 
De beheerders van die felbegeerde open ruimte 
trekken nu aan de alarmbel. Zij, en alleen zij, worden 
verantwoordelijk geacht voor die stikstofvervuiling. 

In Nederland is het een verantwoordelijkheid van 
iedereen. Daar mag men slechts 100 km/u rijden op de 
snelweg om stikstofuitstoot te minderen, daar is de ganse 
economie plat gelegd door de onzekerheid daaromtrent… 
Niet bij ons: bij ons wordt enkel de landbouw lam gelegd 
en lijkt het nu of zij de zwaarste inspanningen zullen 
moeten doen. 

Jonge landbouwers getuigen dat ze net geïnvesteerd 
hebben in hun nieuwe stal maar dat deze half leeg zal 
komen te staan als de regelgeving er door komt. Wat met 
de enorme investering, wat met de lening, wat met hun 
inkomen? 

We pleiten vanuit Wuustwezel dus voor een gedeelde last. 
Vlaanderen mag onze landbouwers niet belasten met 
de volledige opdracht. Ook zij leveren werkgelegenheid, 
leveren een economische bijdrage. En dan zwijg ik nog 
over onze voeding en zoals gezegd die open ruimte. Op 
die manier blijft er toekomst voor de ondernemers in het 
landbouwgebied. 
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Weetjes

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zijn er 58 vluchtelingen veilig aangekomen in onze gemeente.  
Hiervan verblijven er 19 bij privé-personen thuis. De overige 39 vonden onderdak in het voormalige rusthuis 
Sint-Jozef in Gooreind.

Zorgverleners kunnen  
registreren op ZorgAtlas

ZorgAtlas is een nieuw online platform met een 
duidelijk overzicht van alle lokale zorgverleners. 

De site is bedoeld om de gebruikers zo snel en 
gemakkelijk mogelijk naar de lokale zorgverleners 

toe te leiden. Alle Vlaamse steden en gemeentes 
zijn al geregistreerd in de database van ZorgAtlas.

Maar eerst moet de website nog wat aangedikt 
worden door de zorgverleners. Als zorgverlener 

kan je kosteloos aan dit project meewerken door je 
gegevens te registreren.

   https://zorgatlas.be

Een land voor de 
toekomst

De federale regering wil 
deze legislatuur werken 

aan de evolutie van onze 
democratie en staatsstructuur. 

En daarvoor vraagt ze jouw 
inbreng. Op het online platform  

eenlandvoordetoekomst.be kan 
je nog tot begin juni je mening en 

ideeën delen over zes thema’s. Er wordt 
voldoende uitleg gegeven en complexe 

vraagstukken worden in begrijpelijke taal 
voorgelegd. Zo kunnen alle inwoners van 

België die ouder zijn dan 16 jaar hun mening 
en aanbevelingen geven.

 www.eenlandvoordetoekomst.be

CAW huis in Brasschaat
Het CAW heeft recent drie nieuwe huizen 

geopend in de regio rond Antwerpen. De 
dichtstbijzijnde daarvan staat aan de Oude 

Baan 27 in Brasschaat. In een CAW huis 
kan je terecht met al je welzijnsvragen. 

Je vindt er opgeleide en onafhankelijke 
hulpverleners die samen met jou op 

zoek gaan naar oplossingen voor 
je problemen. De hulp is gratis, 

vrijwillig en vertrouwelijk. Je 
kan er gewoon binnenlopen op 

maandag van 10 tot 12 uur en 
op donderdag van 17 tot 19 uur.

     CAW Noorderkempen - 03 207 18 70 - 
cawnoorderkempen@cawantwerpen.be

Registratie van pluimvee
Houd je thuis pluimvee als hobby? 
Of hou je pluimvee voor de eieren of 
voor de slacht? Dan kan het goed zijn 
dat je je moet laten registreren in een 
databank. Dit is afhankelijk van de soort 
pluimvee, het aantal en het doel waarvoor 
deze gehouden worden. De registratie is enkel 
van toepassing voor houders van kippen, 
kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, 
kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en 
loopvogels. Hou je enkel hobbypluimvee 
dat nooit in de voedselketen komt, dan 
moet je registreren vanaf 200 dieren. 
Verder is de registratie verplicht 
voor handelaars of producenten. 
Dierengezondheidszorg Vlaanderen 
(DGZ) geeft je hier graag meer 
uitleg over.

 www.dgz.be/pluimvee

58
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Om de uitstoot van stikstof te beheren en waar 
mogelijk te beperken, heeft de Vlaamse overheid 
een ontwerp voor de programmatische aanpak 
stikstof (PAS) uitgewerkt. Tegelijk worden ook de 
effecten hiervan op het leefmilieu onderzocht.

De programmatische aanpak 
stikstof is bedoeld om Europees 
beschermde natuur in stand te 
houden. 

Tegelijk moeten de maatregelen 
een toekomstgericht, werkbaar en 
rechtszeker kader bieden voor het 
beleid rond vergunningen. Daarbij 
wordt rekening gehouden met eco-
logische, sociale en economische 
randvoorwaarden.

GERICHT OP REALISATIE
De PAS is opgevat als een realisatiege-
richt programma, met als belangrijkste 
onderdelen:
• Brongerichte maatregelen om de 

uitstoot en neerslag van stikstof te 
verminderen.

• Richtlijnen voor de beoordeling van 
de uitstoot van stikstofoxiden of 
ammoniak. 

• Een saneringsplan met herstelmaat-
regelen voor de natuurkwaliteit in 

beschermde gebieden.
• Een pakket flankerende maatrege-

len om aanpassingen te onder- 
steunen.

• Een systeem voor monitoring en 
opvolging van de programma- 
doelen.

OPENBAAR ONDERZOEK
Je kan het ontwerp PAS-program-
ma en het bijhorende plan-MER 
raadplegen op de website van het 
Departement Omgeving. Je kan deze 
documenten na afspraak ook digitaal 
inkijken bij de dienst Omgeving van 
het lokaal bestuur.

Je kan opmerkingen per e-mail of 
brief bezorgen aan het college van 
burgemeester en schepenen.

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

Openbaar onderzoek over 
stikstofbeleid

Vul webformulier in voor aanvragen dienst Omgeving
Het is al enkele maanden erg druk op de dienst 
omgeving. Daarom worden alle aanvragen 
voortaan gestroomlijnd via een webformulier.

Om de drukte te spreiden, werd een tijdje terug het 
afsprakensysteem ingevoerd. Blijkbaar volstaat dit nog 
niet om alle aanvragen tijdig en op een kwalitatieve 
manier te behandelen.

WACHTTIJDEN VERMIJDEN
Op het nieuwe webformulier kan je aangeven welke 
werken je wilt uitvoeren of waarover er advies nodig is. 
Zo worden lange wachttijden voor de burgers vermeden. 
Tegelijk krijgt de dienst meer structuur en overzicht op 
de lopende dossiers. De medewerkers van dienst Omge-
ving engageren zich om binnen de 14 kalenderdagen een 
antwoord te formuleren, nadat het formulier correct werd 
ingevuld en ingediend.

  Dienst omgeving - 03 690 46 22 - omgeving@wuustwezel.be
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Ben je op zoek naar een (andere) job? Dan hebben we 
goed nieuws voor jou! Op dinsdag 17 mei kan je in de 
Heuvelhal van Essen terecht voor een regionale jobbeurs. 
Van 16 tot 20 uur tekenen meer dan 70 standhouders 
present om hun vacatures kenbaar te maken

Van 16 tot 20 uur tekenen meer dan 
70 standhouders tekenen present 
om hun vacatures kenbaar te maken. 
Dit toont aan dat er in de ruime  
wel degelijk voldoende werkgele-
genheid is.

TIPS VOOR SUCCES OP DE BEURS
Als werkzoekende kan je er info 
inwinnen, je CV afgeven of een sol-
licitatiegesprek voeren. Ook VDAB 
is aanwezig om tips en tricks voor 
sollicitaties te geven.

Breng verschillende exemplaren van je 
CV mee. Neem de tijd om jezelf voor te 
stellen aan werkgevers die je interes-
seren. Stel zelf vragen en focus op wat 
jij kan betekenen. Laat je CV achter bij 
elk bedrijf waar je mee praat en zorg 
ervoor dat je zelf een businesskaartje 
meeneemt van iedereen die jij spreekt. 
Zo kan je deze persoon achteraf nog 
telefonisch contacteren. 

Werk in eigen streek via regiojobbeurs

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

 www.straatvinken.be

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat 
nagaat hoe gezond het verkeer is in onze 
straten. Iedereen mag meetellen. 

Hoe tel je mee? Wel heel simpel. Gedu-
rende één uur tel je hoeveel voetgan-
gers, fietsers en voertuigen door je 
straat passeren. Dit kun je zowel op 
papier als digitaal tellen.

Nadien worden de resultaten door 
wetenschappers aan een analyse 

onderworpen. Er wordt gekeken hoe 
we dagelijks het verkeer in onze straat 
ervaren.

OP WEG NAAR MINDER AUTO’S
Door dit voor zoveel mogelijk straten te 
doen, kan er een idee ontstaan van de 
verschillen tussen straten en buurten.

Een belangrijk doel van dit alles is dat 
het aandeel autoverkeer moet afne-
men naar 50%. Het aantal voetgangers, 
fietsers of mensen die het openbaar 
vervoer nemen, zal bijgevolg toene-
men. Zo kunnen we tegen 2030 een 
modal split 50/50 bereiken.

Met dit onderzoek volgen we jaar na 
jaar op of we dat doel (kunnen) halen. 
Zie jij het zitten om op 19 mei tussen 
17 en 18 uur mee te tellen? Schrijf je 
dan snel in.

Tel je mee met de Straatvinken?
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Subsidie voor waterproject in Congo

Onze landelijke gemeente heeft een jarenlange 
traditie van missionarissen die in het zuiden 
hun schouders zetten onder het bestrijden van 
armoede en ijveren voor betere volksgezondheid.
Op dit moment zijn er nog maar een paar 
Wuustwezelse missionarissen actief. Zij 
ontvangen jaarlijks een financiële onder-
steuning van het lokale bestuur.

BEDANKBRIEF UIT CONGO
Adriaan Aernouts stuurde ons een be-
dankbrief. Hij meldt dat er met de hulp 
van vorig jaar een zaagmachine is aan-
gekocht voor de afdeling schrijn- 

werkerij van de technische school Bule-
lela in Mwene Ditu in Congo.  

Verder zou de school graag meer ma-
teriaal hebben voor het onderwijzen 
van commerciële informatica. Drie 
computers hadden het laten afweten. 
Met de subsidie van de gemeente kon 
hij tweedehands laptops aankopen ter 
vervanging.

ZAAL VOOR GEMEENSCHAP 
Zuster Mit Vermeiren is ook actief in 
Congo. Zij besteedde onze gift aan de 
verdere uitbouw van een polyvalente 
zaal in de gemeenschap waar zij werkt. 
Zij bedankt het bestuur uit naam van de 
mensen van het dorp.

INDIVIDUELE INITIATIEVEN
De laatste jaren zijn er steeds minder 
missionarissen en komen er meer indi-
viduele initiatieven bij. Ook zij kunnen 
een beroep doen op een gemeentelijke 
toelage. Daarvoor kunnen ze een project- 
aanvraag indienen bij de gemeentelijke 
mondiale raad.

Pidpa heeft een subsidie van 1000 euro uitgereikt 
voor een waterproject in het stadje Lodja, in het 
centrum van Congo. Het project is een initiatief 
van de Loenhoutse Okoya Tambwe en haar man 
Marc, voor de inwoners van haar geboortedorp. 

Vorig jaar kwamen ze hun project voorstellen aan 
de gemeentelijke mondiale raad. De leefomstan-
digheden in Lodja zijn niet optimaal. Er is vooral 
nood aan zuiver water en aan een goede verde-
ling daarvan. Daarnaast ontbreekt het aan school-
gebouwen, kinderopvang en medische zorg.

HART VOOR CONGO
Okoya en haar man Marc ondersteunen de mensen in 
Lodja waar ze kunnen. Ze hebben hiervoor de vzw Hart 
voor Congo opgericht. Onze Mondiale Raad gaf hen vorig 
jaar een subsidie van 1.000 euro. 

Daarnaast werd het project ook bij Pidpa ingediend, 
aangezien zij waterprojecten in het Zuiden financieren. 
De watermaatschappij heeft de Wuustwezelse bijdrage 
aan Hart voor Congo nu verdubbeld. Helen Boschmans 
kwam de cheque namens Pidpa aan de initiatiefnemers 
overhandigen.

 www.hartvoorcongo.be

Ver voorbij de gemeentegrenzen

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



Lokaal bestuur zkt jobstudenten
in juli, augustus en september
Het lokaal bestuur zoekt jobstuden-
ten voor verschillende diensten. Het 
gaat om de volgende functies:

•  medewerkers voor de groendienst
•  gezinshulp in de thuiszorg
•  poetshulp in de thuiszorg

STEL JE KANDIDAAT VOOR 15 MEI
Voor elke functie gelden specifieke leeftijds- en 
studievoorwaarden. En moet je kunnen aantonen dat je 
nog over voldoende uren beschikt in je contingent, zodat je 
gedurende de volledige tewerkstelling bij ons bestuur van 
de verminderde RSZ-bijdragen kan genieten.

    Info- en sollicitatiefiche via wuustwezel.be/vacatures
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Het lokaal bestuur werft aan
Het lokaal bestuur van Wuustwezel zoekt 
regelmatig nieuwe medewerkers. Ditmaal is er 
plaats voor een sportpromotor, een verzorgende 
in de thuiszorg en een schrijnwerker.

Sportpromotor

Als sportpromotor sta je in voor het  
stimuleren en verhogen van de sport-
participatie binnen onze gemeente. 

Het gaat over een voltijds contract op 
B-niveau. We zoeken hiervoor een 
creatieve persoon die het werk goed 
kan organiseren en de doelgroep weet 
te motiveren. Interesse? Stel je dan 
snel kandidaat. Inschrijven kan tot  
25 mei. De selectieproeven vinden 
plaats op 1 en 15 juni. 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. Afhankelijk van je diploma, 
word je aangeworven op D of C 
niveau.  
Inschrijven kan tot uiterlijk 5 juni, de 
bekwaamheidsproeven vinden plaats 
op vrijdag 10 juni.

Schrijnwerker

Als schrijnwerker sta je mee in 
voor onderhoud, herstellingen en 
verbouwingen aan gemeentelijke 
gebouwen. Het gaat over een voltijds 
contract op D-niveau. We zoeken een 
hulpvaardige en vriendelijke collega, met 
de nodige vakkennis en en technische 
vaardigheden. Stuur je motivatiebrief 
voor 11 mei, de selectieproeven vinden 
plaats op dinsdag 17 mei.

BEN JE ENTHOUSIAST VOOR DEZE 
FUNCTIES?
Kom jij ons team versterken? 
Bezorg ons dan zo snel mogelijk 
je motivatiebrief met de nodige 
documenten. Er wordt telkens een 
wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar. 
Overname van relevante anciënniteit 
is mogelijk. Alle informatie vind je op 
de vacaturepagina op onze website.

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



SPORTPROMOTOR

SCHRIJNWERKER

VERZORGENDE THUISZORG
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GEBOORTEN

1/03 Donckers  Cécile

1/03 Vandewoude  Lars

1/03 Kenis  Ella

3/03 Arnouts  Onno

4/03 Bogaerts  Julie

5/03 Hendriks  Lenn

6/03 Aioanei  Victoria

8/03 Holemans  Lucie

9/03 Tudor  Milan

10/03 Duta  Carol

16/03 Windey  Billie

17/03 Monsieurs  Ariane

18/03 Lena Ngungu Glory Roland  Joly

21/03 Goetstouwers  Elodie

22/03 Viosencu  Sofia

25/03 Schelfhout  Theo

26/03 Scheenaerts  Hanne

29/03 Schrauwen  Rozanne

30/03 Vissers  Seppe

31/03 Jacobs  Cenn

HUWELIJKEN

12/03 Philipsen  Ben

          & O’Connor  Claire

OVERLIJDENS

2/03 Van Looveren  Elza
 °29/04/1936
3/03 Van Aert  Marcel
 °2/10/1934
5/03 Pissens  Wilhelm
 °21/02/1944
6/03 Vermeiren  Maria
 °18/11/1942
7/03 Roelen  Joannes
 °8/09/1936
9/03 Meeusen  Paul
 °20/09/1960
11/03 Wevers  Jeannetta
 °30/10/1924
19/03 Anthonissen  Lea
 °26/02/1936
25/03 Spoelders  Sylvia
 °6/02/1926
29/03 Verept  Theresia
 °20/09/1950
30/03 Jacobs  Emiel
 °5/09/1929
31/03 Boeckmans  Hubertina
 °29/11/1934

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

Wij werven aan

De gemeente- en OCMW-raad komt 
elke maand bijeen om te vergaderen. 
Hieronder geven we de belangrijkste 
punten mee uit de zitting van 28 maart.
Na de corona-crisis kunnen de activiteiten van het verenigingsleven terug 
opstarten. Het lokaal bestuur wil de verenigingen ondersteunen middels 
het halveren van een aantal retributies voor het jaar 2022, m.n. voor het 
gebruik van de gemeentelijke infrastructuur, de gemeentelijke repetitie-
ruimtes, het vrije kunstatelier en het wijkhuis van Loenhout.

Op de raad werd er stil gestaan bij het eventueel voorzien van een be-
geleide wandelroute voor mensen met een visuele beperking. Uitein-
delijk werd beslist om dit agendapunt te bespreken op de Adviesraad 
voor Toegankelijkheid. 

Door de complexiteit van meerdere dos-
siers, wordt er ingetekend op de interge-
meentelijke samenwerking met IGEAN  
voor de ondersteuning van de handha-
ving op het vlak van ruimtelijke ordening. 
De intercommunale staat ook in voor de 
handhaving op het vlak van milieu.

In het vorige W-tje werd gemeld dat 
het voormalige rusthuis Sint-Jozef in 
Gooreind werd klaargemaakt om negen-
tig oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne 
onderdak te geven. De raad maakt thans 
kredieten vrij voor de inrichting van 
deze locatie alsook voor de ondersteu-
ning via leefloon etcetera.

  Dienst secretariaat - 03 690 46 12 - secretariaat@wuustwezel.be

Verslag gemeenteraad 
maart
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Door een rustgevende massage laat je je kind 
ontspannen en creëer je een warme band met 
je baby. De beste remedie tegen huiluurtjes, 
darmkrampjes en slapeloze momenten.
Babymassage wordt aanbevolen omdat het je baby 
geruststelt en een positieve manier van communicatie 
is met je kind. 

Het is een warme en intense manier om al heel snel na 
de geboorte vorm te geven aan de verbondenheid met je 
baby. Hierdoor stimuleer je de neurologische, motori-
sche en emotionele ontwikkeling van de baby. Tegelijk 
kan het fysieke ongemakjes. zoals darmkrampen of 
obstipatie verlichten. 

Op zaterdag 14 mei wordt er een workshop babymassa-
ge gegeven in Huis van het Kind aan de Gasthuisdreef 
6. 
De cursus begint om 10 uur en is bedoeld voor ouders 
met een baby van tussen zes weken en zes maanden 
oud. 

Breng een verzorgingskussen en babymassageolie mee. 
Je krijgt een heleboel tips over het geven van een goede 
massage en een goody-bag van de Voorzorg en Rebelle.

Samen genieten van babymassage

Tijdens de maand van Groeilamp 
laten we het licht schijnen op het 
thema opvoeden. Want groot 
worden, dat gaat niet vanzelf.
In Wuustwezel besteden we samen met 
de Gezinsbond en vormingscentrum 
opvoeding en kinderopvang (VCOK) een 
hele maand aandacht aan opvoeden. 
Deze maand zetten we de ouders, familie 
en opvoeders in de spotlights. 

Omdat ze die aandacht dubbel en dik 
verdienen. Ze proberen elke dag een vei-
lige omgeving te creëren voor kinderen 
en jongeren.

Daarnaast zet de lamp de plaatsen in de 
kijker waar je je licht kan opsteken als je 
het even niet meer weet. Want ook dat is 
opvoeden: er is geen licht zonder schaduw. 
En dat is oké! Want groot worden, dat gaat 
niet helemaal vanzelf. 

 www.groeimee.be/week-van-de-groeilamp

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

Voor sommige kinderen is in 
slaap vallen heel eenvoudig, 
voor andere kinderen een strijd.   
Wat kan je doen als ouder?
Vaak op momenten dat we zelf ook 
aan rust toe zijn, zegt onze kleuter  
Nee, ik wil niet slapen! Hoe kan je dan 
rust brengen in dat kleine lijfje?

Eén manier om je peuter of kleuter te 
ondersteunen bij het slapengaan is via 
massage. Hierover geeft Annemie Van 
Den Bergh op donderdag 5 mei om 
20 uur een lezing in GC Blommaert, 
Gemeentepark 22. Er kunnen 10 men-
sen deelnemen, je krijgt persoonlijke 
begeleiding. 
Inkom € 5 / € 1

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

Mijn peuter wil niet slapen

De maand van de groeilamp



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

MEI  2022 | W-TJE

LEVEN  11

Lelijke nutskasten 
veranderen in 
kunstwerk
Met het project Tour Elentrik, 
werden 15 nutskasten voorzien van 
enkele prachtige kunstwerken. 

Treepack werkte dit kunstproject uit met kun-
stenaars uit eigen gemeente en professionele 
straatartiesten. Vanaf 10 mei kan je genieten 
van een uitgestippelde fietsroute om al deze 
kasten te bezichtigen. Deze folder is verkrijg-
baar via de Dienst Toerisme of raadpleegbaar 
op www.treepack.net/tour-elentrik.

Extra werken van de betrokken kunstenaars 
worden in de maanden mei en juni tentoonge-
steld in het gemeentehuis. Hier kan je meteen 
ook een UiTpas-puntje sparen.

Gezinnen met kleine 
kinderen weten het 
maar al te goed: luiers 
en pampers nemen een 
serieuze hap uit het 
budget. Voor gezinnen 
in armoede kan die hap 
wel eens te groot zijn. 
Daarom start Wuustwezel 
met een pamperbank.Dat 
is een verzamelbox waar 
je overschotten aan pam-

pers kan deponeren. Die 
worden dan via de sociale 
kruidenier doorverkocht aan 
gezinnen in armoede. 

Heb je nog pampers liggen, 
maar zijn je peuters onder-
tussen helemaal zindelijk? 
Of heb je nog pampers in 
een maat waar je kindje is 
uitgegroeid? Dan kan je die 
komen deponeren in  de 
pamperbank in de hal van 
het Huis van het Kind. 

Als jonge ouder wil je duurzaam, 
budgetvriendelijk en milieu-
bewust in het leven staan. Ook 
de spulletjes voor je kinderen 
hoeven niet per sé nieuw te zijn.
Voor jullie is er de nieuwe mama-win-
kel als onderdeel van kringwinkel de 
Cirkel: je vindt er kleertjes, speelgoed, 
bedjes, schoolgerief, … allemaal aan 
mini-prijzen.  

HEB JIJ NOG BABYSPULLETJES?
Heb je nog baby-, peuter- of kinder-
spulletjes die in goede staat zijn, maar 
waar je kinderen uitgegroeid zijn, mag 
je die bezorgen in de kringwinkel. De 
bruikbare spullen die in mei worden 
binnengebracht, worden extra in de 
kijker gezet.  
De winkel is elke werkdag open van 
9.30 u tot 18 uur en op zaterdag van 
9.30 u tot 17.30 u.

 Kringwinkel De Cirkel - Kalmthoutsesteenweg 193 a - 03 633 35 31

 Huis van het Kind - Gasthuisdreef 6 - 03 690 46 14

Webinars  
van Expoo 
• Maandag 16 mei: 

Goed Omringd  
door Lynn Geerinck

• Maandag 23 mei:  
Hoe bouwen we  
aan onze village?  
door Lynn Geerinck

Meer info en de link  
om in te schrijven:  
https://expoo.be/ 
webinars-gezinsbond 
goed-omringd

Kringwinkel opent mama winkel

Breng overtollige luiers naar de pamperbank



W-TJE | MEI  2022

12  LEVEN

Subsidie voor zwaluwnesten
Zwaluwen zijn sinds mensenheugenis een deel van onze 
natuur en cultuur. Iedere lente komen de zwaluwen 
vanuit Afrika naar onze streken terug om te broeden

De laatste tijd gaat het aantal zwalu-
wen echter sterk achteruit omdat er 
ieder jaar meer en meer zwaluwnesten 
verdwijnen. 

Hoog tijd om de huis-, boeren- en 
gierzwaluwen, soorten die voor hun 
nestplaatsen aangewezen zijn op de 
mens, ter hulp te komen. Met enkele 

eenvoudige ingrepen kunnen we veel 
doen voor deze bijzondere gasten.

Het lokaal bestuur heeft dan ook beslo-
ten om een subsidie te geven voor het 
in stand houden en beschermen van 
nestgelegenheden voor huis-, boeren- 
en gierzwaluwen.

De subsidie bedraagt voor het bescher-
men en in stand houden van:
• één nestgelegenheid: 10€ per jaar;
• een kleine kolonie met 2 tot 3 zwa-

luwnesten: 25€ per jaar;
• een middelmatige kolonie met 4 tot 5 

zwaluwnesten: 38€ per jaar;
• een grote kolonie met 6 of meer 

zwaluwnesten: 50€ per jaar.

Enkel bewoonde nesten komen in 
aanmerking. Meerdere legsels in één 
broedseizoen in hetzelfde nest worden 
aanzien als één nest. 

Het aanvraagformulier vind je op 
www.wuustwezel.be/gemeentelijke- 
acties 

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

Maak eens een bij blij
Van zondag 29 mei tot en met zondag 5 juni organi-
seert het Departement Omgeving de negende editie 
van Week van de Bij. De campagne wil iedereen 
aanmoedigen zich in te zetten voor een betere leef-
omgeving voor zowel honingbijen als wilde bijen. 
Zo kunnen minder beton en meer bloemen, planten 
en bomen zorgen voor meer voedsel voor bijen. 

MINDER BETON, MEER BIJEN 
Bijen verdienen aandacht in een breder biodiversiteitsver-
haal. Ze vervullen immers een uiterst belangrijke functie 
als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde 
planten maar ze hebben het steeds moeilijker om te overle-
ven. Zo leeft 80 procent van de bijen onder de grond. Maar 
hoe meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze 
bijen. 

MAAK VAN JE STENEN VOORTUIN EEN BIJENOASE 
Samen kunnen we de bij redden: voedsel en nestgelegenheid 
zijn de sleutelwoorden. Voedsel in de vorm van stuifmeel 
en nectar van wilde planten, maar ook van cultuurplanten. 
Nestplaatsen creëer je door herstel van hun habitat, een 
doorlatende bodem voor de zandbijen en holle stegels en 
bijenhotels voor de bovengronds nestelende bijen.  

Breek dus je voortuin open, maak eilandjes in je terras en 
laat de natuur weer toe.

De achteruitgang van de wilde bijenpopulatie in Vlaanderen 
is onder andere een gevolg van de verharding van onze open 
ruimte. Wil je de bijen een handje helpen? Dat kan door mee 
te ontharden, bomen en struiken te planten, bloemen te 
zaaien en bloemenrijke graslanden in te richten voor bijen. 
Alle beetjes helpen. Kijk voor meer info zeker eens op  
www.weekvandebij.be.

 Dienst groen - 03 690 46 24 - groen@wuustwezel.be
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Elk wespennest verdelgen?
De meeste mensen denken dat wespen zon-
der aanleiding steken. Maar deze insecten 
kunnen ook nuttig zijn. Het klinkt misschien 
raar, maar wespen zijn onze bondgenoten.

De wesp is van nature een vleeseter. En dat maakt hem nu 
net zo belangrijk voor onze tuin en de natuur in het alge-
meen. De wesp vangt enorm veel insecten in onze (moes)
tuin. Hij zorgt ervoor dat het aantal insecten min of meer 

onder controle blijft waardoor je als tuinier een pak minder 
verdelgingsproducten moet gebruiken. 

Een tweede voordeel is dat ze enorm veel huisvliegen en 
muggen vangen. Elke vlieg of mug die door een wesp ge-
vangen wordt, heeft geen kans meer om ons het leven zuur 
te maken. We kunnen besluiten dat wespen belangrijk zijn 
voor het opruimen van schadelijke of hinderlijke insecten.

ONGEMOEID LATEN?
Moeten we dan elk wespennest ongemoeid laten? Het ant-
woord hierop is dubbel. Een wespennest dat ver weg in de 
tuin hangt, zal veel minder hinder opleveren dan een nest 
bij de achterdeur. 

Een wespennest dat geen hinder oplevert voor jezelf, je 
gezin of je huisdier(en) kan je best ongemoeid laten. Deze 
wespen kunnen hun taak in de natuur ongestoord vervul-
len. Als iemand in je gezin allergisch is voor wespengif kan 
je wel beter het wespennest laten verwijderen. Dit risico zal 
nooit opwegen tegen het voordeel van de natuur.

 https://wespennest.vlaanderen/in-mijn-gemeente

In 208 openbare bibliotheken in Vlaanderen en 
Brussel kan je e-boeken lenen en lezen, waar en 
wanneer je wil, gewoon op je eigen toestel. De 
bibliotheek biedt een collectie aan van meer dan 
10.000 Nederlands- en Engelstalige titels. Daar komt 
nu ook een honderdtal Oekraïense vertalingen bij.
Het gaat over boeken van onder andere 
George Orwell, Carlos Ruiz Zafón 
en Stephen King. Daarmee toont de 
bibliotheeksector haar solidariteit met 
de Oekraïense gemeenschap. Tegelijk 
wil de bib op deze manier mensen uit 
Oekraïne bereiken en helpen in deze 
moeilijke omstandigheden.

OOK RUSSISCHE TITELS
In het e-boekenaanbod is daarnaast 
een beperkte collectie Russische titels 
en vertalingen beschikbaar. Russisch 
is in Oekraïne de tweede taal. Boven-
dien toont de bibliotheeksector zich zo 
ook solidair met Russische inwoners, 
die evenmin om een oorlog gevraagd 
hebben.

Ook wie graag meer leest over Oek-
raïne en Rusland in het Nederlands 
vindt tussen de e-boeken van de bib 
heel wat interessant leesvoer. Op het 

uitleenplatform vinden gebruikers een 
boekenplankje met uitgelichte non-fic-
tie-titels over Oekraïne en Rusland.

In de maatschappelijke opdracht van 
de bibliotheek is het belangrijk burgers 
te informeren. Zo kunnen ze kritisch 
staan tegenover berichtgeving in tijden 
van fake news en propaganda.

COURANTE TALEN
Momenteel wordt de mogelijkheid 
onderzocht om de collectie uit te brei-
den met courante talen, zoals Frans, 
Spaans of Turks, maar ook met kleine-
re talen, zoals Bulgaars of Pools. 

ALTIJD RAADPLEEGBAAR
De e-boeken van de bib zijn beschik-
baar op smartphone, tablet, e-reader 
of computer. De collectie is altijd, 
overal en gratis toegankelijk voor bi-
bliotheekleden met hun Mijn Biblio-
theek-profiel. Mijn Bibliotheek is de 
toegangspoort tot de digitale dienstver-
lening van de bib. Op de website van 
de bibliotheek vind je meer info over 
het lezen van e-boeken. 

Oekraïense titels in e-boekencollectie 

 Bibliotheek - 03 690 4xxxx – bibliotheek@wuustwezel.be
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Wuustwezel is gestart met het inventariseren 
van het erfgoed in en over de gemeente. Het doel 
hiervan is om een betere kennis te verkrijgen 
over verschillende soorten lokaal erfgoed. 
Dit niet alleen om een beter behoud en 
beleid te kunnen voeren, maar ook om 
het verleden van Wuustwezel levend te 
houden bij een breder publiek.

Help ons mee de typerende identiteit van 
onze gemeente beter te leren kennen en 
te werken aan een betere zorg voor ons 
erfgoed! 

DEEL JE ERFGOED
Heb jij een verzameling van oude foto’s? 
Antieke gebruiksvoorwerpen of een erf-
stuk van je grootouders? Misschien zelfs 
een verhaal of een echt Wezels lied?

Elk stukje informatie, groot of klein, kan 
onze gemeente helpen een beter zicht te 
krijgen op onze geschiedenis. Al gaat dit 
over het oude karrewiel in je tuin, dit is 
waardevolle kennis voor onze inventaris!

De informatie die jij ons geeft zal enkel 
toegankelijk zijn voor gemeente- 
diensten en leden van de erfgoedraad.

Zo hopen wij in de toekomst ons lokaal 
erfgoed meer in de kijker te zetten en 
te ontsluiten voor een ruimer publiek. 
Dat bepaalt immers de identiteit van 
ons dorp.

Inventarisatie lokaal erfgoed

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

save the date 2

ONDERNEMERS 
AVOND 

Donderdag  
2 juni

save the date

ZEVENDE 
DORPSDAG

zondag  
25 september

PROMOTEAM ZOMER VAN WUUSTWEZEL

Ben je tussen 18 en 25 jaar oud? 
En wil je op een leuke manier 
een centje bijverdienen?

• Gadgets verdelen
• Mensen uit hun tent lokken
• Op avontuur gaan
• Grave foto’s nemen
• De tofste mensen leren kennen

ZIE JE HET VOLLEDIG ZITTEN OM ONZE  
NIEUWE PROMOBOY/GIRL TE ZIJN?
Mail dan naar zomer@wuustwezel.be en vertel ons 
wat over jezelf.

We kijken ernaar uit!

Je komt er niet in
(alleen als je super enthousiast bent)
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Op zaterdag 14 mei is Wuustwezel het decor voor een 
gloednieuw loopevenement, de Marathon4Hope. 
De opbrengst van het evenement gaat naar de 
nieuwe revalidatieweide in Achterbrug.
Heb je zin in een sportieve uitdaging, 
waarbij je bovendien het goede doel 
steunt? Grijp dan je kans en neem 
deel aan deze eerste editie van deze 
marathon.

Verleg je grenzen of verbeter je per-
soonlijk record tijdens de marathon 
(42km) of de halve marathon (21km). 

Deel je deze sportieve ervaring liever 
met je vrienden? Dan kan je een team 
vormen met vier lopers en samen de 
marathon lopen (4x10km).

OPBRENGST VOOR 
REVALIDATIEWEIDE
De opbrengst van het evenement gaat 
naar de revalidatieweide van Athle-
tes For Hope. Dat is een initiatief van 
voormalig profatleet Marc Herremans. 
Op een perceel tussen Achterbrug en 
de Akkerstraat staan sinds kort enkele 

minipaardjes en ezeltjes. Hier krijgen 
kinderen, jongeren en volwassenen 
met een beperking, gedragsproblemen, 
psychische of fysieke kwetsbaarheden 
nieuwe kansen en opnieuw hoop om 
te leven.

Tussen natuur en dier kunnen mensen 
met een beperking leren stappen met 
een staprobot. Dit wordt professioneel 
begeleid door een team van specia-
listen, in samenwerking met To Walk 
Again. 

Scholen kunnen er terecht voor een 
uitstapje of een buitenschoolse les. 
Je kan er een wandeling maken in de 
natuur, meewerken en zorgen op de 
weide en nog veel meer.

Hierbij een warme oproep om te ko-
men supporteren. Haal de toeters en 
bellen maar boven!

PROGRAMMA
Om 12 uur valt het startschot voor de 
loopwedstrijden van 10km, 21km en 
42km aan de Atletiekpiste van sporthal 
Koch aan de Eikendreef 70 in Goor-
eind.

Van 14 tot 17 uur zijn er doorlopend op-
tredens van de gemeentelijke academie  
in het Arenatheater aan GC Kadans op 
het plein Achter d’Hoven. Je kan er ge-
nieten van afwisselend muziek, woord 
en dans op academisch niveau. Volg 
één van de initiatielessen of geniet 
van een drankje ten voordele van de 
revalidatieweide van Marc Herremans. 
Kijk voor meer informatie hierover op 
www.afhrevalidatieweide.be.

FEEST OP DE EVENEMENTENWEIDE
Daarnaast zijn er de hele namiddag 
doorlopend optredens van de Knappe 
Durvers op de Evenementenweide, op 
de hoek van de Gasthuisdreef en Korte 
Gasthuisdreef. Er zijn afwisselend 
optredens van tumbling-, dans- en 
wedstrijdgroepen.

De evenementenweide is tevens de 
aankomstplaats van de Marathon 4 
Hope. Hier kan je nog tot 21 uur blijven 
nagenieten van een hapje of drankje 
ten voordele van de revalidatieweide.

Hier krijgen mensen 
met een beperking 
opnieuw hoop

  www.marathon4hope.be

Lopen voor een goed doel



W-TJE | MEI  2022

16  VRIJE TIJD

in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

ZO 08/05 - 11U
SUPER SUNDAY EN FARM RUN
Schijt je rijk, springkasteel, pannaveld, 
tekenwedstrijd en de Farm Run. 
Kermiskramen geopend vanaf 13u. Live 
band Barking Bruce en dj Jore.

TC Molenheide, Molenstraat 41 (W)

 Jeugdster Wuustwezel
 gratis
 www.jeugdsterwuustwezel.be

WOE 04/05 OM 14U
MEE OP STAP
Dit laagdrempelig initiatief wil iedereen 
betrekken en in beweging krijgen. We 
wandelen ongeveer 5 tot 6,5 km in een 
rustig tempo.

Bibliotheek, Dorpsstraat 36 (W)

Rap op Stap Kalmthout
 gratis
 rapopstap@kalmthout.be

 03 620 15 67

DO 05/05 OM 13U30
WORKSHOP PATCHWORK
Het maken van lapjesdekens ontstond 
uit noodzaak, maar heeft zich ontwik-
keld tot een prachtige kunstvorm. Zowel 
beginners als gevorderden zijn welkom.

LDC Ter Wezel, Achter d’Hoven 65 (W)

 LDC Wuustwezel
 € 47 voor 10 lessen
 vormingspunt@wuustwezel.be
 03 667 61 58

ZA 07/05 OM 20U
BOUWFEESTENQUIZ
Leuke, toegankelijke quiz voor jong en 
oud. Je kan inschrijven in ploegen van 
6 personen. De opbrengst komt ten 
goede aan vernieuwingsprojecten.

Sporthal Berkenbeek, Nieuwmoer-
sesteenweg 113 (W)

 Berkenbeek Buitengewoon 
Onderwijs
 5 euro
 quiz@debouwfeesten.be
 www.berkenbeek.be

ZO 22/05 - 10U
WUUSTWEZELSE OLDTIMER 
MEETING
Rondrit van ongeveer 80 km voor 
oldtimers ouder dan 25 jaar. Heel de 
middag animatie en live muziek. Om 15 u 
optreden van Sam Gooris.

Kerkplaats Gooreind

   Wuustwezelse Oldtimer Meeting
 gratis
 www.wuustwezelseoldtimer-
meeting.be

VR 06/05 - 19U
KUBB-TOERNOOI JEUGDSTER
Jeugdster Wuustwezel organiseert ook 
dit jaar een heus Kubb-toernooi met 48 
ploegen, blacklight finale en een after-
party met DJ Bos.

TC Molenheide, Molenstraat 41 (W)

   Jeugdster Wuustwezel
 15 euro
 www.jeugdsterwuustwezel.be

ZA 14/05 - 10U
VOETBALINITIATIE MEISJES
Voetbal is een sport voor iedereen, dus 
ook voor meisjes. Wil jij ook eens vrijblij-
vend proberen? Spelenderwijs maak je 
kennis met onze sport.

K.Gooreind VV, Eikendreef (G)

 K.Gooreind VV
 gratis

 www.voetbalvlaanderen.be/
inschrijving-futbalista-festival

ZA 07/05 OM 29U
STERBOSKERMIS
Jeugdster organiseert de 4e editie van 
Sterboskermis. Na de opening van de 
kermiskramen is er om 21u een fuif met dj 
Arco en Thuzz, dj Bos, dj Dirty L en dj Jore.

TC Molenheide, Molenstraat 41 (W)

 Jeugdster Wuustwezel
 4 euro

 www.jeugdsterwuustwezel.be

DO 05/05 OM 13U30
WORKSHOP KANTKLOSSEN
Je leert de klassieke kanttechnieken uit 
ons rijke verleden en past ze toe op een 
hedendaagse manier. Er is inbreng van 
eigen ideeën en kleuren. 

LDC Ter Wezel, Achter d’Hoven 65 (W)

 LDC Wuustwezel
 € 47 voor 10 lessen
 vormingspunt@wuustwezel.be
 03 667 61 58

 Jeugdhuis De Raap - Dorensweg 6 - https://jhderaap.com

Jeugdhuis wordt 50
Generaties Loenhoutenaars 
dronken hun eerste pint in 
Jeugdhuis De Raap. De vijftig-
ste verjaardag wordt van 13 
tot 15 mei uitgebreid gevierd.
Vrijdag is er een galabal met live co-
verbands en muziek van de afgelopen 
50 jaar onder het motto Back in Time. 

Zaterdag volgt er een optreden van 
Omdat het kan soundsystem met 
Average Rob en DJ’s. Zondag is het 
tijd voor de Grote Raapse volksspelen 
met muziek van Koyle en ACD-She.

Op zaterdag betaal je 8 euro inkom 
(leden 6 euro) op de andere dagen kan 
je gratis binnen.
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VRIJ 20 EN ZA 21/05 - 19U EN  
ZO 22/05 - 10U
SCHIETEN LUCHTGEWEER
Kom eens vrijblijvend kennismaken met 
de schutterssport en het luchtgeweer. 
Iedereen vanaf 11 jaar kan deelnemen. Er 
wordt geschoten voor prijspakketten.

Chalet, Trefpunt 2 (W)

   Sint-Christoffelgilde
 1 euro
 

ZA 28/05 - 20U
THOMAS SMITH  SPEELT  
DE JAREN VAN VERSTAND
In deze voorstelling neemt Thomas 
alledaagse zaken op de korrel en stelt 
hij hersenkronkels en gedragingen in 
vraag.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel, ism  
Club Bokal

 16 euro
 www.curieus-wuustwezel.be

Jouw activiteit  
in het W-tje  

van juni?

 Voeg je activiteit  
voor 11 mei toe via  

www.uitdatabank.be

ZA 21/05 - 10U
BUURTSCHAPPEN VOETBAL
Verschillende buurtschappen strijden in 
onderlinge duels om de wisselbeker van 
de burgemeester, de doelpuntentrofee en 
de fairplaybeker.

Kattegat, Bredabaan 280 (W)

 buurtschap Hofakker
 gratis
 patrick.van.looveren2@pandora.be 
0473 49 45 78

ZO 22/05 - 11U
FIETSKNOOPPUNTENTOCHT
Fietsknooppuntentocht vanuit Loenhout 
Een heerlijke fietstocht in het noorden van 
de Antwerpse Kempen.

Oud-dorpstraat 27 (L)

 Pasar Sint-Niklaas
 2 euro
 pepedelandsheer@gmail.com 
0479 207 587

Sporteldag in Wuustwezel
Van april tot november van dit jaar kan je als 
vijftigplusser binnen Sportregio Antwerpse Kem-
pen deelnemen aan vijf verschillende sportdagen, 
een badmintontornooi en een petanquetornooi.

Schrijf je snel in, want op donderdag 16 juni gaat de 
sporteldag door in Wuustwezel. Vanaf 13 uur kan je je 
aanmelden in het dienstencentrum Ter Wezel aan   
Achter d’Hoven 65.

WANDELING OF WORKSHOPS
Tijdens de sporteldag kan je kiezen voor een wandeling 
langs de beweeg- en beleefroute of twee workshops. 
• Workshop 1: Koersbal en linedance
• Workshop 2: Kubb, molkï en lichte conditie training 

PROGRAMMA
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 - 13.30 uur  Aanmelden
13.30 - 14.30 uur  Start wandeling of workshop 1
14.30 - 15.15 uur  Pauze 
15.15 - 16.15 uur  Vervolg wandeling of Workshop 2

ANDERE SPORTELDAGEN
• Donderdag 5 mei, Brasschaat
• Donderdag 22 september, Stabroek
• Donderdag 17 november, Schoten

KOSTPRIJS
€ 5 
inclusief gezond tussendoortje, cake, 1 gratis drankje  
koffie, thee of water à volonté en verzekering. 
€ 1 UiTpas met sociaal tarief.

 Dienst sportpromotie - 03 03 690 46 29 - ldcterwezel@wuustwezel.be
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Wezel op de foto
 Na lang wachten konden kinderen de 
speelterreinen aan het Mezennestje 
en Dreef op woensdag 30 maart 
eindelijk in gebruik nemen. Voor de 
inrichting is er in het najaar van 2020 
inspraak gevraagd aan de buurt en 
aan kinderen. De nieuwe speeltoe-
stellen zijn gemaakt van ecologisch 
robiniahout.

 Op vrijdag 25 maart werden tijdens 
een feestelijke gala-avond de sport-
man, -vrouw en -belofte van het jaar 
gekozen. Hiervoor werd een vakjury 
samengesteld met ex-sporters, 
experten en journalisten. Maar ook 
het grote publiek kon meestemmen. 
Hier worden de Taxandria ruiters 
gehuldigd als beste sportteam.

 Op 2 en 3 april hield 2 the point 
een spetterend optreden in Kadans 
met zowel dans als turnoefeningen. 
De zaal was tot drie keer toe quasi 
uitverkocht en het was duidelijk dat 
zowel de leden als de lesgevers er 
na twee jaar wachten heel veel zin in 
hadden.

 De 65-jarigen moesten twee jaar 
wachten tot ze in de bloemetjes 
werden gezet. Op 6 april was er 
dan ook een grote opkomst in de 
nieuwe zaal Dahlia in ’t Blokje. 

 De gemeentelijke diensten hiel-
den op 1 april een langverwachte 
teambuildingactiviteit. Ondanks de 
snijdende kou zorgden de medewer-
kers toch voor een warme sfeer met 
collega’s die ze door corona lang 
niet hadden gezien.

1

2 3
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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



REGIOJOBBEURS 
2022
Vind de job van je leven dicht bij huis

DINSDAG
17 MEI 16.00 - 20.00 UUR

HEUVELHAL 
ESSEN

KAPELSTRAAT 7, 2910 ESSEN


