
Laat de warmte niet  
naar je hoofd stijgen

Elektrische deelfietsen  
op komst

Zorgeloos op vakantie  
met politietoezicht

Maandelijks infomagazine
Lokaal bestuur Wuustwezel

Jaargang 46
JULI-AUGUSTUS 2022

W-tje



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

Vanaf dit najaar kan je de elektrische 
deelfietsen van Donkey Republic 
aantreffen in ons straatbeeld. De 
komende maanden worden alle 
belangrijke verkeersknooppunten in de 
regio uitgerust met de opvallende oranje 
fietsen. 
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Deze uitgave werd 
gedrukt op milieu
vriendelijk papier  
(FSCgecertificeerd)

Diploma voor iedereen ! 

Eind juni was het weer zover: honderden kinderen 

studeerden af op een school in onze gemeente. Bij 

enkele scholen mocht ik mee diploma’s uitreiken en 

een woordje richten aan de fiere kinderen en hun 

ouders. 

Een ongelooflijk hechte groep jonge mensen hebben 

jaren genoten van elkaar en hard gewerkt. Op 

school maar evengoed aan de combinatie met het 

verenigingsleven. Drukke agenda’s. Nu gaan ze elk 

hun eigen weg, ieder volgt de weg die hun talent 

aangeeft. Als ouder ben je dan fier maar ook wat 

bezorgd. Ze verlaten een warm schoolnest en moeten 

opnieuw grote stappen zetten. 

Als Wuustwezel zijn we heel fier dat er weer zoveel 

jonge mensen uitzwermen naar andere scholen en 

gemeenten. Allemaal met een sterke bagage en klaar 

om hun pad te bewandelen. 

Als ik ze daar allemaal heb zien zitten, gezien en 

gehoord heb dan weet ik dat de toekomst rooskleurig 

is. Er is weer een hele lading jong kritisch talent 

gevormd op de Wuustwezelse schoolbanken. We 

hopen ze terug te zien. In de verenigingen, straten en 

wijken, op evenementen,.. Dat ze maar mee bouwen 

aan hun en jullie gemeente. 

Lieve mensen, geniet van de zomer. Neem wat rust, 

tijd voor jezelf en voor elkaar. We zien elkaar op de 

Dorpsdag, Sterke Peer, Zandbergrun, Beachweekend 

en op tal van gezellige momenten ! 
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Over de cover

Op zaterdag 14 
mei gingen 600 
deelnemers van 
start tijdens de 
eerste editie van de 
Marathon4Hope. 
Het evenement 
leverde ruim 7.200 
euro op voor de 
revalidatieweide in 
Achterbrug.
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Weetjes

Zoveel zeventigplussers vierden op 6 mei mee tijdens het Zilverfeest. Ze werden getrakteerd op een optre-
den van de Gooreindse artiest Dennie Damaro.

Infobrochure voor mensen met 
bouwplannen

Een huis bouwen of verbouwen is één van de 
belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven. 

Wie bouw- of verbouwplannen heeft, begint dan 
ook best heel goed voorbereid aan zijn of haar  

(ver)bouwproject. De brochure ‘De architect teke-
nend voor uw toekomst’ is hierbij een grote hulp. 

Deze 24 pagina’s tellende informatiebrochure 
is uitgegeven door de Orde van Architecten en 

geeft toekomstige bouwers en verbouwers een 
duidelijk antwoord op vragen die aan bod komen 

voor, tijdens en na het bouwproces.

   info@ordevanarchitecten.be - 02 643 62 00 

Gastgezinnen voor 
studenten gezocht

AFS is een non-profit 
organisatie die jongeren 

en gezinnen interculturele 
leerkansen biedt. Jaarlijks 

verwelkomen we een 100-tal 
jongeren van over de hele wereld 

die op uitwisseling komen naar 
Vlaanderen. Deze jongeren verblijven 

gedurende 3 tot 10 maanden in een 
gastgezin en gaan hier naar school of aan 

de slag als vrijwilliger. De organisatie is 
op zoek naar enthousiaste gastgezinnen die 

deze studenten willen verwelkomen.

www.afsvlaanderen.be/gastgezin - 015 79 50 10

Gratis lijnabonnement voor starters 
middelbaar

Jongeren die in september de overstap 
maken naar het secundair onderwijs, 

kunnen een gratis abonnement van De 
Lijn aanvragen. Op die manier kunnen ze 

in het nieuwe schooljaar kennismaken 
met de voordelen van het openbaar 

vervoer. Ouders met kinderen die in 
2010 geboren zijn, ontvangen een 

brief met info hoe ze een gratis 
probeerabonnement kunnen 

aanvragen.

 www.delijn.be/probeeractie

Veilig barbecueën
Bij mooi weer steek je graag de 
barbecue aan, maar doe je dat op een 
veilige manier? Op veiligbarbecuen.be 
vind je tips om zonder gevaar te genieten 
van jouw bakfeest. Zo is een stabiele 
ondergrond aangeraden, net als een schort 
en handschoenen om je te beschermen tegen 
gensters en opspattend vet.Kinderen en 
dieren hou je dan weer uit de buurt van je 
barbecue. Ook alcohol is uit den boze. Je 
gebruikt ook beter aanmaakblokjes dan 
aanmaakvloeistof. Meer veiligheidstips 
vind je op de website.

 www.veiligbarbecuen.be

165

In het najaar kan je de deelfietsen van Donkey 
Republic aantreffen in ons straatbeeld. 
Daarnaast wil het lokaal bestuur twee deelauto’s 
ter beschikking stellen van de inwoners.
De opvallende oranje fietsen van 
Donkey Republic vind je momenteel al 
terug in de stad Antwerpen en enkele 
aangrenzende gemeenten. De komen-
de maanden worden alle belangrijke 
verkeersknooppunten in de regio uit-
gerust met de elektrische deelfietsen. 
Het is de eerste keer dat er in Vlaande-
ren op zo’n grote schaal een elektrisch 
deelfietsensysteem uitgerold wordt.

FILES VERMIJDEN
De initiatiefnemer van het project is 
Lantis, de bouwheer van de Ooster- 
weelverbinding. Vanaf augustus wor-
den er in totaal 1 650 oranje e-bikes 

geplaatst in maar liefst 32 gemeenten 
tussen Beveren en Wuustwezel. Op die 
manier wil de beheersmaatschappij 
de files tijdens de Oosterweelwerken 
beperken en zoveel mogelijk mensen 
motiveren om de fiets te nemen.

HOE WERKT HET SYSTEEM?
Een Donkey-fiets huren is eenvou-
dig. Je gaat naar een van de locaties, 
ontgrendelt daar een fiets met de 
Donkey-app en gaat op weg. 

Na de rit laat je je fiets achter op één 
van de andere drop-offlocaties. Een 
rit kost 3 euro voor 30 minuten. Je kan 

ook lidmaatschap voor een maand 
aanvragen, waarbij je 40 trips kan 
maken voor 72 euro. Met een jaar-
abonnement kan je 400 trips doen 
voor 600 euro. 

Dat deelfietsen werken, bewijzen 
de succesvolle Velo-stadsfietsen in 
Antwerpen. Donkey Republic is met 
dit netwerk trouwens niet aan zijn 
proefstuk toe. Het Deense bedrijf 
is wereldwijd actief in 71 steden. In 
België circuleren er al zo’n 800 fietsen 
in Gent en Kortrijk. 

OOK DEELAUTO’S OP KOMST
Daarnaast heeft het lokaal bestuur 
vergevorderde plannen om twee 
elektrische auto’s aan te kopen. Zodra 
deze geleverd zijn, zullen die via een 
autodeelsysteem ter beschikking wor-
den gesteld.

 dienst mobiliteit - 03 690 46 32 - mobliliteit@wuustwezel.be

Elektrische deelfietsen op komst

Samen maken we de mobiliteitsswitch
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen 
in op efficiënter, duurzamer en flexibeler 
openbaar vervoer. Daarvoor komen er overal 
Hoppin-punten, waar je kan overstappen 
op andere vormen van mobiliteit. 

De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op plaat-
sen waar er meer reizigers vertrekken of aankomen 
zetten we snellere en frequentere bus- en tramverbin-
dingen in. Op andere plaatsen komt er flexvervoer. Je 
reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of 
deelwagen om een deel van je route af te leggen. 

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. 
Dat betekent dat je verschillende vervoermiddelen 
combineert om vlot een bestemming te bereiken. Vraag 
en aanbod worden op elkaar afgestemd en alle oplos-
singen voor het openbaar vervoer worden gebundeld 
onder de naam Hoppin.

Tegen juli 2023 moet alles klaar zijn om de mobiliteits- 
switch te maken. Intussen werken de Vlaamse overheid, 
De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder 
aan de praktische uitwerking.

  www.hoppin.be



DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN  
EN MOBILITEIT

MEDEWERKER ELEKTRICITEIT

DESKUNDIGE COMMUNICATIE
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Postbodes zijn verhuisd naar Rijkevorsel

Woningen of gebouwen met gebreken of verval aan 
de buitenzijde kunnen een negatieve invloed hebben 
op de buurt. Daarom wordt er door de gemeente 
opgetreden tegen eigenaars die hun pand verwaarlozen
Een pand wordt als verwaarloosd be-
schouwd als er gebreken zijn of verval 
wordt vastgesteld aan de buitenmu-
ren, het voegwerk, de schoorsteen, 
de dakbedekking, het dakgebinte, het 
buitenschrijnwerk, de kroonlijst of de 
dakgoten. De gebreken moeten vanaf 
de openbare weg zichtbaar zijn en 
genoteerd kunnen worden.

De gemeente voert controles uit en 
brengt de eigenaar op de hoogte wan-
neer zijn pand als verwaarloosd wordt 
beschouwd.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?
• Het pand wordt opgenomen in het 

gemeentelijk register verwaarlozing.
• Elk jaar volgt er een heffing zolang 

de verwaarlozing niet opgelost 
wordt.

• Is het pand niet bewoond gedurende 

een jaar, dan wordt het ook opgeno-
men in het gemeentelijk leegstands-
register.

• Er rust een recht van voorkoop op 
het pand. Dit geeft de gemeente of 
een sociale huisvestingsmaatschap-
pij voorrang op de verkoop.

• Voor eigenaars die niet bereid zijn 
hun verwaarloosde of leegstaande 
woning opnieuw op de woningmarkt 
te brengen, geldt het sociaal beheers-
recht. Hierdoor wordt een woning 
voor minstens 9 jaar in beheer gege-
ven aan de gemeente of een sociale 
woonorganisatie, die de woning zal 
renoveren en verder verhuren.

WAT KAN JE DOEN?
Onderhoud je woning niet alleen 
aan de binnenkant, maar zorg er ook 
voor dat het buitenaanzicht proper en 
netjes is. 

Ontvang je toch een administratieve 
akte, heb je 30 dagen de tijd om een 
gemotiveerd bezwaar in te dienen. In 
bepaalde gevallen kan je een vrijstel-
ling van de heffing aanvragen.

Je kan de indicaties van de verwaarlo-
zing verhelpen door de gebreken op te 
lossen en vervolgens een schrapping 
aan te vragen bij de gemeente.

De postbodes uit Wuustwezel en 
omgeving beginnen hun ronde 
voortaan vanuit het nieuwe 
distributiekantoor in Rijkevorsel.

Op die manier wil Bpost de activiteiten 
optimaliseren en verduurzamen. Het nieuwe 
distributiecentrum is groter en biedt de 
postbodes een moderne en comfortabele 
werkomgeving.

MINDER BRIEVEN, MEER PAKJES
De laatste jaren is de postbedeling ingrijpend 
veranderd. Terwijl er steeds minder brieven 
verstuurd worden, is het aantal pakketten fel 
gestegen. Deze trends maken centralisatie 
en optimalisatie van de activiteiten 
noodzakelijk. 

Daarom was de post al enige tijd op zoek 
naar een nieuwe locatie in onze regio. Die 
werd gevonden in het voormalige Aldi 
distributiecentrum. Van hieruit worden 100 
rondes verzorgd in de gemeenten Beerse, 
Brecht, Hoogstraten, Malle, Merksplas, 
Rijkevorsel en Wuustwezel.

 Postkantoor Wuustwezel - Bredabaan 378

Lokaal bestuur zet in op proper straatbeeld

 Woonloket - 03 690 46 13 - woonloket@wuustwezel.be

Heel wat studenten steken deze zomer weer de handen 
uit de mouwen tijdens een zomerjob. We geven graag 
wat uitleg over waar je op moet letten om je recht op 
groeipakket (het vroegere kindergeld) te behouden.
Als student of schoolverlater behoud je 
het recht op Groeipakket als:
• de tewerkstelling binnen een stu-

dentenovereenkomst niet meer dan 
475u per jaar is 

• de ‘gewone’ tewerkstelling niet meer 
dan 80u per maand bedraagt (= alle 
tewerkstellingscontracten die geen 
studentenovereenkomst zijn) 

De studentenovereenkomst en gewone 
tewerkstelling mogen gecombineerd 
worden. Ze worden elk afzonderlijk 
getoetst aan de geldende norm. 

Als je meer dan 475 uur werkt met 
een studentenovereenkomst, telt de 
verdere tewerkstelling mee voor de 
80 uren-regel. De evaluatie gebeurt 
per maand. 

Voor die periode mag je geen soci-
ale uitkering ontvangen, zoals een 
werkloosheidsvergoeding. Wie werkt 
als zelfstandige en geen bijdragen ver-
schuldigd is als zelfstandige in hoofd-
beroep, mag deze activiteit onbeperkt 
uitoefenen. 

Deze regels tellen het hele kalen-
derjaar. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen schoolmaanden en 
vakantiemaanden. Binnen het Groei-
pakket geldt geen inkomensnorm.

NIEUWE SCHOOLTOESLAGRONDE
Elke uitbetaler van het Groeipakket 
berekent de schooltoeslag. Voor volgend 
schooljaar gaat dat opnieuw automatisch, 
je hoeft zelf niets te doen. Meer infor-
matie vind je op www.groeipakket.be/
tegemoetkomingen/schooltoeslag.

Combineer een vakantiejob met groeipakket

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

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

Wij werven aan

Zorgeloos op vakantie met 
politietoezicht
De zomer en vakantie zijn in zicht, de zon is al 
van de partij. Tijd om op reis te gaan, een week-
endje weg of leuke uitstapjes te maken. Na twee 
coronajaren hebben we er allemaal nood aan.

Je bent er even tussenuit en wil aan niks hoeven te denken. 
Maar helaas is de zomervakantie een periode waarin wo-
ninginbraken vaker voorkomen. Met de hulp van de lokale 
politie kan je toch zonder zorgen op vakantie vertrekken. 

Je kan bij Politiezone Grens terecht voor diefstalpreventie 
en afwezigheidstoezicht. Je kan deze diensten aanvragen via 
het digitaal formulier op www.pzgrens.be/preventie. Je kan 
ook een blanco aanvraagformulier afdrukken en ingevuld 
afgeven in het politiekantoor. 

WAT HOUDT DIEFSTALPREVENTIE IN?
Je maakt een afspraak met een speciaal daartoe opgeleide 
politieagent die gratis en vrijblijvend bij jou langskomt om 
tips op maat te geven. Samen met de adviseur maak je een 
rondgang door en rond je huis. Hij wijst je op mogelijke 
verbeteringen of risico’s en geeft je een handige brochure 
met tal van tips. 

WAT HOUDT AFWEZIGHEIDSTOEZICHT IN? 
Wie voor korte of lange tijd afwezig is, kan dit melden aan 
de politie. In de mate van het mogelijke zullen ze toezicht 
houden op jouw woning. Bij terugkomst ontvang je een brief 
met informatie over het uitgevoerde toezicht.

 Politiezone Grens - 03 620 29 29 - preventie@pzgrens.be
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GEBOORTEN
3/05  Michielsen  Iza
4/05  Stafford Amin  Shalini
6/05  Van Hooydonck  Emilou
10/05 Dinu  Evelin
11/05  Van Looveren  Jul
12/05  Van der Velde  Noémi
17/05  Pronk  Brayden
18/05  Oomen  Oscar
19/05  Hanzen  Jazzy
21/05  Ceusters  Louis
24/05  Rola  Gabriel
25/05  Van den Eynde  Arthur
31/05  Meesters  Jasmijn
31/05 Van Dyck  Lot

HUWELIJKEN
20/05 Kourrich Redouan
          & Jacobs Anja
21/05 Bernaerts  Stef
          & Mertens Dorien
21/05  Van Bogaert  Tom
          & Suykerbuyk  Joyce
21/05 Michiels Wouter
          & Van Dyck  Tinne
28/05 Vanden Branden  Marc
          & Van Tiggel  Diane

OVERLIJDENS
1/05 Van Eyndhoven  Angela
 °14/06/1946
1/05 Baeten  Danielle
 °3/04/1955
1/05 De Meyer  Alfons
 °27/11/1934
2/05 Peeters Alfons
 °6/01/1932
8/05 Cox  Ludovicus
 °27/08/1951
9/05 Hoskens Lydia
 °11/06/1946
10/05 Thienpondt  Anna
 °7/06/1924
10/05 Willems Ivo
 °25/11/1942
10/05 Bernaerts  Felix
 °7/11/1933
12/05 Van Grootel  Guy
 °20/05/1975
18/05 Michiels Angela
 °20/04/1927
18/05 Koens  Franciscus
 °2/10/1946
26/05 Dekkers Willy
 °30/06/1940
27/05 Bellens  Guido
 °1/05/1948
28/05 Van Eester  Jozef
 °27/05/1934
29/05 Feyens  Joanna
 °25/04/1934
29/05 Monier  Marcel
 °20/05/1938

De gemeente- en OCMW-raad komt elke maand 
bijeen om te vergaderen. Hieronder geven we de 
belangrijkste punten mee uit de zitting van 30 mei.

Het politiereglement op de begraafplaatsen werd herschreven: bepalingen 
werden opgenomen inzake de natuurbegraafplaatsen en in het kader van 
lokaal historisch belang worden meerdere grafmonumenten aanzien als 
“historische graven”. In dit laatste geval is het ook mogelijk om een vorm 
van “peterschap” af te sluiten voor het onderhoud van deze grafmonu-
menten. 

Lokaal bestuur Wuustwezel heeft de mogelijkheid onderzocht om de 
gemeentelijke lagere school ‘Klim Op’ over te dragen naar een ander 
schoolbestuur. Gaandeweg de procedure kwam tot uiting dat zowel ouders 
als schoolteam niet achter het idee van een overname van de school ston-
den. Zij lieten duidelijk horen dat de situatie zoals ze nu is, Klim Op als ge-
meentelijke lagere school, de beste optie is. Er werd dan ook de beslissing 
genomen om deze procedure stop te zetten. 

De slogan van lokaal bestuur luidt: 
Ruimte om te leven en moet dus ook 
effectief toepasselijk zijn voor onze 
kinderen en jeugd. In het meerjaren-
plan 2020-2025 werd hieromtrent een 
afzonderlijke actie voorzien waarbij 
budgetten voorzien werden tot het 
behalen van het label “Kindvriendelijk 
Wuustwezel”. De vzw Bataljong heeft 
de jeugddienst begeleid in dit traject 
en heeft een toolkit ter beschikking 
gesteld. Thans is de ganse oefening af 
en werd een portfolio goedgekeurd.

  dienst secretariaat -  03 690 46 20 - secretariaat@wuustwezel.be

Verslag gemeenteraad 
mei

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

Helpende handen gezocht 
voor plantjesweekend

Help je mee bij onze plantjesverkoop ten voordele van 
Kom op tegen Kanker? Dit jaar worden de plantjes 
verkocht in het weekeinde van 16, 17 en 18 september. 

Zin om mee te helpen? Het opgehaalde geld wordt gebruikt om patiën-
ten en naasten te steunen. Het gaat daarbij om lichamelijke, psycholo-
gische en financiële zorg, tijdens en na de behandeling. Daarnaast gaat 
een groot deel naar de financiering van onderzoek en biomedische, 
psychosociale en preventieprojecten.

De organisatie komt op voor de rechten van patiënten. Zij verdienen 
de beste behandeling, zorg en re-integratie. Kom op tegen kanker geeft 
ook steun aan vrijwilligers, lotgenotengroepen, zorgverleners. Tenslotte 
zet men in op het informeren, sensibiliseren en beleidsbeïnvloeding, 
zodat het risico op kanker bij de bevolking daalt.

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

Lokaal bestuur zoekt jobstudenten
in juli, augustus en september

Het lokaal bestuur zoekt 
jobstudenten voor verschil-
lende diensten. Het gaat 
om de volgende functies:
•  medewerkers voor de groendienst 

(al vanaf 16 jaar)
•  gezinshulp in de thuiszorg
•  poetshulp in de thuiszorg

STEL JE KANDIDAAT VOOR 21 JULI
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

Nieuwe vacatures bij lokaal bestuur
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.

Deskundige communicatie

Als deskundige communicatie sta je in voor de externe 
communicatie en de public relations. Daarnaast zorg je 
voor de optimalisatie van de interne communicatie en het 
ontwikkelen en opvolgen van de gemeentelijke huisstijl.

Het gaat over een voltijds contract op B-niveau. Hiervoor 
zoeken we een specialist in communicatie en sociale me-
dia. Je bent creatief, vernieuwend en kan met deadlines 
omgaan.

Inschrijven voor deze boeiende functie kan tot 20 juli. De 
selectieproef bestaat uit een thuisopdracht, die je moet 
afwerken voor 28 juli. Het mondeling gedeelte is gepland 
op 10 augustus.

Medewerker elektriciteit

Als medewerker elektriciteit sta je mee in voor de installa-
tie, het onderhoud en herstellingen aan elektrische instal-
laties in gemeentelijke gebouwen. 

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

Je gaat in samenspraak met het diensthoofd en de colle-
ga’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.

Bezorg ons je motivatiebrief en de nodige documenten voor 
20 augustus.

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 uitstippelen en uitvoeren van ons 
mobiliteitsbeleid en je zorgt voor administratieve opvol-
ging en ondersteuning. Het betreft een voltijds contract op 
B-niveau. Hiervoor zoeken we iemand met interesse voor 
mobiliteit en openbare werken.

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  
20 augustus.

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Naast je loon krijg je maaltijdcheques, een hospitalisatie- 
verzekering en een mooie vakantieregeling. Er wordt een 
wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar. Overname van  
relevante anciënniteit is mogelijk. 
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De zomer is fantastisch. Het is een tijd van 
heerlijk genieten van een terrasje op zon-
overgoten dagen of lekker buiten spelen 
met de kinderen. Maar dat warme weer 
heeft soms ook minder prettige gevolgen.
De meeste mensen lopen gelukkig geen risico als ze verstandig 
omgaan met de zon, maar alert blijven is zeker de boodschap. 
Want jaarlijks sterven er nog honderden mensen aan de gevol-
gen van warmte. Ken je alleenstaande ouderen of zieken? Of 
denk je dat er mensen van die kwetsbare groep in je straat 
wonen? Ga dan op warme dagen eens kijken of ze zich goed 
voelen en voldoende drinken. 

Ga jij om met baby’s of jonge kinderen? Zorg er dan voor dat 
ze voldoende drinken en laat ze nooit achter in een gepar-
keerde auto (ook niet voor een paar minuten).

WEES VOORBEREID
Extreme warmte kan gevaarlijk zijn. Maar met de onderstaande 
tips beperk jij de kans op gezondheidsproblemen op warme 
dagen voor jezelf én anderen tot een minimum.
• Hou je huis koel. Verlucht je woning op momenten dat het 

buiten koeler is dan binnen. Benut je zonnewering (bv. 
rolluiken, luifels, gordijnen) maximaal. Beperk het gebruik 
van apparaten die warmte produceren (bv. fornuis, oven, 
computer).

• Hou jezelf koel. Vermijd de zon en zoek koele plekken op. 
Koel je lichaam af met een lauwe douche, een voetbad of 
een frisse duik.

• Zorg dat je altijd water bij je hebt. Drink méér dan ge-
woonlijk, óók als je geen dorst hebt. Kleurt je urine don-
ker? Dan drink je te weinig.

• Bewaar inspanningen voor de koelere momenten van de dag.
• Smeer zonnecrème als je de zon niet kan vermijden en-

draag een hoofddeksel.

MOET JE JE ZORGEN MAKEN?
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen 
de eerste tekenen zijn van ernstige problemen. Blijf dus 
alert. Voel jij je niet lekker op een heel warme dag? Drink 
meteen meer water, zoek een koele plek op en rust. Bel je 
arts als je twijfelt. 

Laat de warmte niet naar je hoofd stijgen

  dienst welzijn - tel 03 690 46 xx - welzijn@wuustwezel.be

Kom jij ook meefeesten? Zondag 10 juli vanaf  
14u op de evenementenweide aan de Gasthuis-
dreef in Wuustwezel. Gratis inkom voor 
iedereen. De weide is geopend vanaf 12 uur.
FEESTPROGRAMMA
14u Mascotte Starhead en zijn topzangeres zorgen met hun 

live act Loco Kids Disco voor de nodige ambiance voor 
alle leeftijden! Mét achteraf meet & greet!

15u Doorlopend kindergrime & glittertattoos. Randanimatie 
in het kader van Schatten van Vlieg met onder andere 
een fotorally.

16u De straffe Nederlandstalige liveband Frimout verwent 
ons met swingende popsongs en bloedmooie persoon-
lijke ballades.

18u Afsluiten doen we met Barnyard Bigband. Met respect 
voor de roots speelt deze bigband Funk, Jazz en echte 
Classics.voor de gelegenheid brengen zij een Neder-
landstalig repertoire.

Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking 
met Bar Woest. Haal je UiTPAS boven en spaar een punt.  
Heb je nog geen UiTPAS en zoek je informatie? Bezoek 
dan zeker ons infostandje

 Dienst cultuur - 03 690 46 85 - cultuur@wuustwezel.be

Vlaanderen feest 
En Wuustwezel feest mee!

Check de UV-index
Wist je dat 1 op de 5 Belgen met huidkanker te 
maken krijgt? Het is in België de meest voorkomende 
soort kanker. Bovendien wordt de komende 
tien jaar een verdere toename verwacht.
Het goede nieuws is dat je het risico 
sterk kan terugdringen. Want minstens 
75% van de huidkankers is vermijdbaar 
door de juiste preventie vanaf jonge 
leeftijd.

OOK BESCHERMEN IN EIGEN LAND
Vaak smeren we ons wel in met zon-
necrème als we op vakantie zijn in het 
buitenland of aan zee, maar niet in 
eigen omgeving. 

Daarom focust de campagne op 
zonbescherming tijdens recreatieve 
buitenactiviteiten zoals tuinieren, 
sporten, picknicken, een terrasje doen 
of barbecueën.

UV-INDEX RAADPLEGEN 
Om te weten wanneer je je moet be-
schermen, kan je de uv-index raadple-
gen via www.uv-index.be. 

Deze index meet het stralingsniveau 
van de zon en wordt uitgerukt op een 
schaal van 0 (zeer laag) tot 11+ (ex-
treem). Vanaf 3 en hoger is zonbescher-
ming aanbevolen, omdat de UV-stra-
ling schade toebrengt. 

ZON WEREN, KLEREN, SMEREN
Zon weren: Blijf tussen 12 en 15 uur 

zoveel mogelijk uit de zon en zoek 
de schaduw op. Zelfs in de schaduw 
is er omgevingsstraling van water, 

zand en sneeuw.
Kleren: Bedek de huid met bescher-

mende kledij, draag een hoofddeksel 
en een zonnebril met UV-bescher-
ming. Dicht geweven stoffen geven 
een betere bescherming.

Smeren: Smeer de onbedekte huid 
royaal in met zonnebrandcrème 
(minstens factor 30, met UVA- en 
UVB-filters en waterbestendig) om 
de 2 -uur. Vergeet de lippen en de 
oren niet. Zonnebrandcrèmes geven 
geen volledige bescherming en moe-
ten gebruikt worden in combinatie 
met schaduw en kledij. Smeer zeker 
na zweten, zwemmen en afdrogen.

Tenslotte: Besteed extra aandacht aan 
het beschermen van jonge kinderen en 
vermijd de zonnebank. 

 www.uv-index.be

Zomeraanbod lokale dienstencentra
In de maanden juli en augustus liggen heel wat van 
onze activiteiten stil voor een zomerstop. Dit wil echter 
niet zeggen dat er niets te beleven valt in de lokale 
dienstencentra. Hieronder zetten we enkele activiteiten 
in de kijker waarvoor je deze zomer bij ons terecht kan.

MAALTIJDEN EN CAFETARIA 
Eerst en vooral blijven LDC Ter Wezel 
en LDC Wijkhuis gewoon open, met 
uitzondering van de feestdagen (11 juli, 
21 juli en 15 augustus). Je kan elke mid-
dag aan tafel schuiven voor een warme 
maaltijd. Onze cafetaria’s en terrassen 
blijven open. Kom gerust eens langs 
voor een verfrissend drankje, een 
opmonterende babbel of een leuk 
gezelschapsspel! 

GEZOND BEWEGEN
Het is al lang bewezen dat meer 
bewegen leidt tot een langer leven en 

een betere levenskwaliteit. Daarom is 
blijven bewegen de boodschap. Tijdens 
deze activiteit worden oefeningen aan-
geleerd die iedereen kan en waar geen 
specifieke conditie voor vereist is.

Waar en wanneer
• 6 juli  LDC Ter Wezel* 
• 13 juli  LDC Ter Wezel*
• 27 juli  LDC Wijkhuis
• 3 augustus LDC Ter Wezel*
• 10 augustus LDC Wijkhuis
 
*verzamelen aan het dienstencentrum, 
les in GC Kadans

De lessen vinden steeds plaats van 10 
tot 11u. Je betaalt € 3 per les. Doe best 
loszittende kleding aan, zodat je goed 
kan bewegen!

Geraak je er niet? Geen nood ! Tegen 
een kleine vergoeding kan je samen 
met je mede-turners toch op de plaats 
van afspraak geraken. Vraag achter de 
wijkwagen op de dienst Vervoer.

ZOMERBINGO
Hou je van een gezellig en spannend 
spelletje bingo? Doe mee en waag je 
kans op leuke prijzen.

Waar & Wanneer:
• vrijdag 15 juli          LDC Wijkhuis
• vrijdag 5 augustus      LDC Ter Wezel
 
We starten om 13.30 u. We spelen 
4 spelletjes en je betaalt € 0,50 per 
kaart/spel

 Dienstencentrum Wijkhuis - 03 236 58 69 - ldcwijkhuis@wuustwezel.be
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Haaa, zomer! Eindelijk eens tijd om voluit te lezen 
en te spelen! De bibliotheek staat te springen om 
het plezier tot bij jou te brengen en heeft daarom 
een zomerprogramma uitgewerkt met voor ieder 
wat wils. Lees hier wat we zoal in petto hebben
Voor de tieners hebben we een #BookTok-challenge. Op 
TikTok delen heel wat jongeren recensies en boekaanbeve-
lingen via de #BookTok. Ook jij kan andere jongeren inspire-
ren door een filmpje te delen van jouw leesplezier. Daarmee 
maak je bovendien kans op een boekenbon van Standaard 
Boekhandel. 

Volg @bibwuustwezel op TikTok, zodat wij jou kunnen vol-
gen. Plaats een filmpje van je boekaanbeveling en gebruik 
daarbij de #bibwuustwezel. Zo kunnen wij en andere dorps-
genoten je filmpje zeker terugvinden. Voor meer info kan je 
terecht op de website van de bibliotheek.

LEZEN EN SPELEN KAN OVERAL
Daarnaast roept de bibliotheek alle dappere kinderen tussen 
4 en 12 jaar oud op om te komen helpen. Een schurk dreigt 
ermee onze bibliothecaris te vergiftigen met een geurbom! 
Maar bedolven onder het boekenwerk, hebben wij geen tijd 
om zelf de kist met het dodelijk geurgas te gaan zoeken. Kan 
jij voor ons de bom zoeken en de bibliothecaris redden?! 

Tot slot kan iedereen deelnemen aan een toffe fotowed-
strijd. Wie vanaf 1 juli zijn lees- en/of speelfoto deelt op 
Facebook of per mail met #mijnleesplek of #mijnspeelplek 
en #bibwuustwezel, maakt kans op een bon van Standaard 
Boekhandel. 

Lezen en spelen kan immers overal: in de auto of op bed, in 
het park of in het bos, in de tuin met een lekkere m/cocktail, 
op je favoriete plekje, op het terras van een horecazaak,… 
Rep je dus naar de bib voor een spannend boek of hilarisch 
gezelschapsspel!

Je kan aan alle bovenstaande activiteiten deelnemen van 1 
juli tot en met 31 augustus. 

Het zomert in de bib 

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

Schatten van Vlieg
Vlieg strijkt weer neer in Wuustwezel 
deze zomer. Zet je speurneus maar op, 
want er zijn heel wat schatten verstopt

Ga op stap en toon je spaarkaart bij alle 
‘vliegactiviteiten’ om zoveel mogelijk 
stempels te verzamelen. Wanneer je 
minstens 3 stempels hebt verzameld, 
maak je kans op een leuke prijs! Breng 
je spaarkaart voor 11 september binnen 
in een filiaal van de bibliotheek. 

ZOEKTOCHT IN HET UILENBOS
Vlieg heeft een schat achtergelaten in 
Wuustwezel. Er is alleen één probleem. 
Wij krijgen de schat niet open. Wil jij 
ons helpen? Op de schatkaart vind 
je de route die je moet volgen en ook 
waar de verschillende opdrachten 
verstopt zijn. 

Kan jij alle opdrachten tot een goed 
einde brengen? Haal je schatkaart op 
in de bibliotheek of de vrijetijdsdienst 
van Wuustwezel en start je zoektocht 
in het Uilenbos.

ZOEKTOCHT IN DE BIB
Help! De bib heeft hulp 
nodig. Een schurk dreigt 
ermee de bibliothecaris 
Jan met een geurbom 
te vergiftigen. Gelukkig 
heeft Vlieg een schatkist 
verstopt met een middel 
om de bom onschadelijk 
te maken. Speur jij naar de 
dader en de kist zodat Jan wordt gered?

SPELNAMIDDAG IN DE BIB
Kom op woensdag 13 juli en woens-
dag 10 augustus naar de bib voor een 
namiddag spelplezier.

BEZOEKJE AAN HET SPEELPLEIN
Ga een dagje meespelen op het 
Speelplein en verdien zo een 
stempeltje op je spaarkaart. Lekker 
makkelijk.

VLAANDEREN FEEST!
Kom mee zingen en dansen met Loco 
Kids Disco, amuseer je rot en vind on-
dertussen nog even tijd voor een leuke 
fotozoektocht. Welkom op 10 juli op de 
evenementenweide in Wuustwezel.

KRUISWEGKERMIS
Geniet van kunstwerken van lokale 
kunstenaars en breng je stem uit op 
jouw favoriete kunstwerk op 28 en 29 
augustus in GC Blommaert.

 Dienst Jeugd - 03 690 46 27 - jeugd@wuustwezel.be

Sint-Joris gilde terug actief
Zoals voor vele verenigingen 
was het een stille periode voor 
de Sint Joris gilde. Maar re-
cent kon de traditionele ko-
ningsschieting terug doorgaan 
onder een stralende zon.

Na samenkomst in het lokaal trok het 
gilde in stoet achter de trotse vaandel-
dragers naar de staande wip aan het 
Uilenbos. Daar mochten de leden van 
het schepencollege, en hoofdmannen 
van andere gildes een schot wagen, 
maar de vogel bleef op zijn plaats.

Daarna waagden verschillende gil-
debroeders hun kans en uiteindelijk 
kroonde Jeff Koyen zich als nieuwe 
koning.

Daarnaast werd Ward Vanden Kieboom 
recent gekozen als nieuwe hoofdman. 
Verder werd Robert Hoddaers aange-
steld als deken, waarbij de volgorde 
van eedaflegging bepalend is.

Bovendien werden er ook vier nieuwe 
gildebroeders toegelaten. Het toont aan 
dat de gilde na een lange geschiedenis 
nog steeds springlevend is

 Sint-Joris Gilde - jeff.koyen@telenet.be 

Sinds kort is Wuustwezel een nieuwe vereniging 
rijker. Om nieuwe leden te werven, stelt foto-
club Focus 4 Art tentoon in het gemeentehuis.

Fotoclub Focus 4 Art heeft als doel de fotografie te beoefe-
nen in al zijn aspecten. De bedoeling is om elkaar te stimule-
ren, de passie voor fotografie te delen en van elkaar te leren 
om zo de fotografie op een hoger niveau te tillen. 

De club richt zich tot iedereen die meer wil leren over de 
fotografie, of die de mogelijkheden van zijn fototoestel beter 
onder de knie wil krijgen.

De komende maanden zal de nieuwe vereniging zich op 
verschillende momenten aan de inwoners van Wuustwezel 
voorstellen. Zo nemen zij actief deel aan Vlaanderen Feest 
en is er ook een demostandje op de Dorpsdag aanwezig. 

Tenslotte wordt er in samenwerking met de dienst Cultuur 
een selectie van werken van enkele leden tentoongesteld 
in de hal van het gemeentehuis tijdens de zomermaanden 
van 1 juli tot en met 28 augustus. Kom zeker eens een kijkje 
nemen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

 Focus 4 Art - 0495 309 544 - secretariaat@focus4art

Kunsttentoonstelling Kruiswegkermis
Er gaat geen Kruiswegkermis 
voorbij zonder onze jaarlijk-
se groepstentoonstelling met 
kunsttalent van eigen bodem!

Elke deelnemende kunstenaar laat zijn 
favoriete werk zien. Telkens slagen zij 
erin onze bezoekers te verrassen, ont-
roeren, boeien, verbazen… te emotio-
neren, hoe dan ook!  

Welk kunstwerk spreekt jou het mees-
te aan? Is het fotografie, schilderkunst, 
beeldend werk,…? 

Kom en breng jouw stem uit! Wie weet, 
valt jouw favoriet wel in de prijzen?

28 AUGUSTUS VAN 13 TOT 21 UUR
29 AUGUSTUS VAN 15 TOT 21 UUR

Bij een bezoekje op de tentoonstelling 
verdienen onze speurneuzen van Zo-
mervlieg een stempeltje op hun spaar-
kaart erbij en voor personen met een 
UiTPAS een extra punt er bovenop.

 Cultuurraad Wuustwezel- 03 690 46 26 -cultuur@wuustwezel.be

Nieuwe fotoclub stelt tentoon



tickets te koop via www.tday.be 
of scan de qr-code

ontdek onze leuke activiteiten 
DJ-initiatie, escaperoom, dansworkshop, 
golfswingtunnel, chearleading, turnen, 

boogschieten, parcours, capoeira, handlettering, 
IPS-game, bijlwerpen, BMX, Beachvolleybal, henna, 

golfen, frisbeegame, welzijnsmarkt, foodtrucks, 
en zoveel meer ! 

gratis busvervoer uit elke gemeente! 

kiss & ride aan sportpark kalmthout.

T-DAYtdayfestival tdayfestival@tdayfestival

5 euro inkom

als je uit één van de deelnemende gemeenten komt, 
krijg je er eet- en drankbonnetjes bij.

maar uiteraard is iedereen welkom!

TIENERFESTIVAL

woensdag
31 AUGUSTUS 2022

10u tot 17u

domein DIESTERWEG

acacialaan 25

2920 KALMTHOUT

Waar? Wanneer?

ENKEL VOOR TIENERS van 11 tot 16 jaar !

met lokaal dj-talent
& special Guest

camille 
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 Coda - Bredabaan 743 - www.coda.care-

Coda organiseert opnieuw een 
grote barbecue. Het 25-jarig 
bestaan en de opening van het 
nieuwe gebouw gingen nood-
gewongen ongemerkt voorbij.

Maar nu zet Coda de traditie voluit 
verder. Het wordt een feesteditie. 
Coda blikt dankbaar terug op de 
voorbije 25+2 jaar en kijkt vol ver-
trouwen naar de toekomst. 

Coda heeft in de afgelopen kwart 
eeuw nationale bekendheid ver-
worven als het gaat om palliatieve 
zorgen. Twee jaar geleden werd 
een bijkomend Hospice geopend 

met plaats voor acht patiënten met 
beperkte levensverwachting. De 
bedden bieden maximale aan-
dacht voor een huiselijke sfeer en 
intimiteit, maar voldoen ook aan de 
ziekenhuisnormen.

Redenen genoeg om te vieren. De 
organisatie heeft dan ook gezorgd 
voor een grandioos gastoptre-
den van De Grungblavers. 

Inschrijven hoeft niet, je koopt 
jetons ter plekke, liefst met 
bancontact. Zet zeker zondag 3 
juli in je agenda. Vanaf 12 uur 
branden de barbecuevuren en 
staat de poort wagenwijd open. 

KLJ Loenhout viert 100-jarig bestaan
KLJ Loenhout viert dit jaar hun 100-jarige bestaan. 
Een jaar waarin mooie herinneringen van de voorbije 
100 jaar opgehaald én gekoesterd worden. 

Voor de gelegenheid werden veel 
activiteiten werden in een speciaal 
jubileum-jasje gestoken. Zo werd de 
KLJ outfit vernieuwd en was er een 
gala-teerfeest. Daarnaast werden er 
tijdens de reünie verschillende genera-
ties oud-leiding in de bloemetjes gezet. 

De kers op de taart van dit feestjaar wordt 
het Feestweekend van de Kempen, van 

vrijdag 29 tot en met zondag 31 juli.

FEESTWEEKEND VAN DE KEMPEN
• Op vrijdag is iedereen welkom op 

onze lekkere BBQ, met aansluitende 
afterparty in de tent, voor jong en 
oud. Inschrijven kan via het Face-
book-evenement. 

• Traditiegetrouw vindt op zaterdag 
ons KLJ-bal Nacht van de Kempen 

plaats, waar de beste dj’s weer voor 
geweldige sfeer zullen zorgen.

• Op zondagnamiddag wordt er verder 
gefeest met een levend tafelvoetbal-
tornooi. Voor de fietsliefhebbers is er 
een familiefietstocht met drie routes: 
K-ort, L-ang en J-eugd. 

• Op zondagavond sluiten we ons 
feestjaar af met de zotste afterparty 
van de Kempen.

Alle info vind je terug op de Facebook-
pagina van KLJ Loenhout. We worden 
maar één keer 100 jaar dus mis dit 
feestweekend niet.

 www.kljloenhout.be - kljloenhout@outlook.com
Weet je deze zomer niet wat gedaan? Spring 
eens binnen bij de toeristische dienst voor 
leuke activiteiten in je eigen gemeente

Denk maar aan de nieuwe Tour Elentrik fietsroute die je 
langs alle beschilderde nutskasten brengt. Met de gratis 
folder kom je te weten wat elke kunstenaar precies wilde 
weergeven met zijn kunstwerk. 

NIEUW OBSERVATIEPLATFORM
Sinds kort staat er ook een nieuw observatieplatform aan 
de Baileybrug, ontworpen en gemaakt door studenten 
van Thomas More Hogeschool Geel. Dit observatie-
punt wordt ook verbonden via verschillende fietslussen 
met andere observatiepunten in Brecht, Stabroek en 
Kalmthout. 

Als je dan toch aan de Baileybrug staat, draai dan eens 
aan het ‘wieleke’ van de luisterpaal en ontdek hoe het 

landschap hier evolueerde door de eeuwen heen. In juli 
en augustus organiseert Toerisme Wuustwezel twee ge-
gidste fietstochten langs alle luisterpalen op ons grond-
gebied. Kan je er niet bij zijn, dan kan je altijd de gratis 
folder halen om zelf op pad te gaan.  

Zoek je het liever wat verder weg? Dan hebben we bro-
chures van fietsroutes in de gehele provincie of de Kem-
pen. Ook van de omliggende dorpen hebben we heel wat 
folders in voorraad. Ga je liever de grens over? Bergen Op 
Zoom en Tholen zijn zeker een daguitstap waard. Is dat 
allemaal niet ver genoeg? Dan hebben we uiteraard ook 
het grote Vlaanderen Vakantieland boek.  

Maar ook de wandelaars vergeten we niet. Met natuur-
gebieden als De Maatjes, Het Marum, De Wolfsheuvel, 
en de Noordheuvel. kan iedere natuurliefhebber zijn hart 
ophalen. Doe daar dan nog de bewegingsroute en het 
Beersgatpad bij en je weet dat je goed zit in Wuustwezel.  

 Dienst toerisme - 03 03 690 46 43 - toerisme@wuustwezel.be

Ontdek wat Wuustwezel te bieden heeft

Coda organiseert barbecue

Feest voor 70-jarigen
Enkele 70-jarigen hebben het initiatief genomen 
om een groot feest te organiseren voor iedereen 
die dit jaar dezelfde respectabele leeftijd bereikt.

Een ideale gelegenheid om vele leeftijdgenoten te ontmoe-
ten. Het feest is gepland op zondag 9 oktober van 13 tot 17 
uur in Hotel Dennenhof te Brasschaat. 

Belangstellenden kunnen mee aanschuiven voor de prijs 
van 49,50 euro per persoon. Naast de maaltijd zijn ook fris-
drank, wijn en tapbier hierbij inbegrepen.

Alle 70-jarigen uit de gemeente zijn uitgenodigd en de part-
ners zijn uiteraard ook welkom.

         Info en inschrijven via ritvandenkieboom@telenet.be - 03 236 74 07 of 0477 56 15 71
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ZA 06/08 - 09U
GARAGEVERKOOP
Garageverkoop in de Rijsvennenstraat, 
Jan Breydelstraat, Vlaanderenstraat 
en het Looike. De deelnemers zijn te 
herkennen aan de ballonnen.

Rijsvennenstraat en omgeving (W)

   Buurtschap Rijsvennen
 gratis
 ?

ZA 20/08 - 10U
PAAPTOERNOOI 
Paapgooien is een oud volksspel. 
Deelnemers moeten 8 meter van de 
paap gaan staan en proberen deze met 
loden schijven te raken

Chalet, Trefpunt 1 (W)

 De Gortepappers 
 20 euro
 peter.vanlooveren@skynet.be

Jouw activiteit in het W-tje van september?
Voeg je activiteit voor 10 augustus toe via www.uitdatabank.be

VAN MA 15 TOT VRIJ 19/08
NEDERLANDS TAALKAMP
Op een speelse manier krijgen anders- 
talige kinderen Nederlandse les, afgewis-
seld met sport-, spel- en crea-activiteiten  
Het kamp wordt herhaald van maandag 
22 tot vrijdag 26 augustus.

GBS ‘t Blokje, Kerkblokstraat 14 (L)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 5 euro
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

VAN DI 16 TOT VRIJ 19/08
BUDO ADVENTURES VIERDAAGSE
Sportkamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
Om kennis te maken met verschillende 
gevechtssporten: Goshin-Jutsu, Judo, 
Ju-Jitsu, Karate, Tai Jutsu,...

Sportpark Koch, Eikendreef 100 (G)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 €15; 2de en volgend kind €12
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

ZA 13/08 OM 08U
STERKE PEER TRIATLON
Jeugdcup triatlon, Trio Triatlon, Kidsrun 
en Individuele Triatlon behoren tot 
het sportieve gedeelte van deze dag. 
Afsluiten doen we bij Bar Sterke Peer. 

Evenementenweide, Gasthuisdreef (W)

 Athletes for Hope 
 €30; €25 voor de jeugd
 www.triathlonwuustwezel.be
 info@triathlonwuustwezel.be

in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

WO 06/07 OM 18U45
WANDELING OP DOMEIN 
FRANCISCANESSEN
Op het voormalig kloosterdomein Fran-
ciscanessen worden beheerswerken 
uitgevoerd om het gebied een toekomst 
te geven.

Cafe De Klok, Theo Verellenlaan (G)

 Pasar Wuustwezel
 niet meegedeeld
 www.pasar.be/zomert
 evango@skynet.be

DO 07/07 OM 09U30
SWAP UITSTAP NAAR  
PAINTBALL RED FOX
Ga de strijd aan met elkaar op drie 
volledig uitgeruste terreinen. Een echte 
lijnbus, een fort met glijbanen en tal van 
bunkers vormen de perfecte uitdaging.

Speelpleinen, Gemeentepark 1 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 20 euro
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

VAN DI 12 TOT VRIJ 15/07
TURNKAMP KNAPPE DURVERS 
Sportkamp van de Knappe Durvers 
waarin je heel de dag salto’s kan maken 
en trampoline kan springen. Het kamp 
ordt herhaald van maandag 1 tot vrijdag 
5 augustus.

GLS De Wissel, Hagelkruis 2A (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 €15; 2de en volgend kind €12
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

VAN MA 11 TOT VRIJ 15/07
MONSTERWEEK
Sulley en Mike nemen ons mee tijdens 
hun Scaring avonturen We stomen 
jullie klaar om een ‘Scaring’ diploma te 
behalen aan het FUNtastisch Monster 
University

Funtastisch, Bosduinstraat 117 (G)

 Funtastisch vakantieopvang
 €50 per dag; €215 voor de week
 play@funtastisch.be
 www.funtastisch.be

VAN MA 18 TOT VRIJ 22/07
HEKSEN EN TOVENAARSWEEK
Heksje Lotje, Hennie de Heks, Platvoetje 
en Abracadabra dierenbos komen langs. 
Aan de hand van knutsels en spelletjes 
worden we de beste heksen en tovenaars.

Funtastisch, Bosduinstraat 117 (G)

 Funtastisch vakantieopvang
 €50 per dag; €215 voor de week
 play@funtastisch.be
 www.funtastisch.be

VAN MA 01 TOT VRIJ 05/08
REIS ROND DE WERELD
Reis rond de wereld is nog maar het 
tipje van de ijsberg. Je maakt kennis 
met allerlei sporten en dat zorgt mee 
voor een lichamelijke rondreis.

Funtastisch, Bosduinstraat 117 (G)

 Funtastisch vakantieopvang
 €50 per dag; €215 voor de week
 play@funtastisch.be
 www.funtastisch.be

VAN MA 25 TOT VRIJ 30/07
PAARDEN WEEK 
Tijdens de paardenweek leren we alles 
over het paard. Je wordt als een echte 
amazone ontvangen tijdens onze uitstap 
naar Daleja Stables in Gooreind.

Funtastisch, Bosduinstraat 117 (G)

 Funtastisch vakantieopvang
 €50 per dag; €215 voor de week
 play@funtastisch.be

 www.funtastisch.be

ZO 10/07 OM 14U
VLAANDEREN FEEST
We beginnen met Loco Kids Disco. Daar-
na verwent Frimout ons met Nederlands-
talige popmuziek. Barnyard Bigband 
zorgt voor een swingende afsluiter.

Evenementenweide Gasthuisdreef (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 gratis
 cultuur@wuustwezel.be 
03 690 46 26

DO 14/07 OM 10U
SWAP UITSTAP NAAR SPLESJ
Splesj is het meest spectaculaire wa-
terspelpark van Nederland en België. 
Het Spray-park is zelfs het grootste van 
Europa.

Speelpleinen, Gemeentepark 1 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 20 euro
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

DO 28/07 OM 10U
SWAP UITSTAP NAAR WALIBI
Walibi is een van de coolste attractiepar-
ken van het land. Van de Pulsar tot de 
Cobra naar de Radja River,... Kortom voor 
ieder wat wils

Speelpleinen, Gemeentepark 1 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 20 euro
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

ZA 20/08 OM 10U
FIETSTOCHT DOOR DE KEMPEN
Tijdens deze tocht rijden we langs en 
door verschillende natuurgebieden rond 
Kalmthout, en dit overwegend over auto-
luwe en autovrije wegen.

Taverne Kochsegoed, Eikendreef 70 (G)

 Pasar Sint-Katelijne-Waver
 1 euro
 pasarskw@gmail.com 
0476 342 825

WO 24/08 OM 14U
MEE OP STAP ENGELS PAD
We wandelen ongeveer tot 6,5 km. 
We volgen dit prachtig wandelpad vol 
afwisseling met open landschappen, bos-
partijen en landbouw. 

Napoleonshoeve, Kruisweg 12 (L)

 Rap op Stap Kalmthout
 gratis
 rapopstap@kalmthout.be 
03 620 15 67

DO 04/08 OM 09U30
SWAP UITSTAP NAAR  
DE LILSE BERGEN
Zin in een dagje chillen aan een groot 
meer? Hier genieten we met z’n allen van 
leuke activiteiten in en rondom het water.

Speelpleinen, Gemeentepark 1 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 20 euro
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

DO 11/08 OM 10U
SWAP UITSTAP NAAR  
TRAMPOLINEPARK LEVEL UP
Kom je dosis adrenaline opdoen in het 
trampolinepark en inflatable park. Hier 
spring je over tal van trampolines en 
luchtkussens. 

Speelpleinen, Gemeentepark 1 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 20 euro
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

DO 18/08 OM 10U
SWAP UITSTAP NAAR  
DE EFTELING
Hou jij ook zo van sprookjes? Dan is de 
Efteling echt iets voor jou! Geniet van je 
favoriete attracties, spannende acht- 
banen of het betoverende sprookjesbos. 

Speelpleinen, Gemeentepark 1 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 20 euro
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

DO 25/08 OM 10U
SWAP UITSTAP NAAR  
HET SKATEPARK
Tijdens deze uitstap gaan we met de bus 
naar het indoor skatepark Skatedepot in 
Antwerpen. Daar kan je (nieuwe) tricks 
volop uitproberen en oefenen.

Speelpleinen, Gemeentepark 1 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 20 euro
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

VAN MA 22 TOT VRIJ 26/08
SKATE EN STUNTSTEP KAMP
Jeppa zorgt voor een uitdagende en 
leerrijke stuntweek. Professionele lessen 
skateboarden of stuntsteppen worden 
afgewisseld met allerlei andere materia-
len op wieltjes 

Sportpark Koch, Eikendreef 100 (G)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 25 euro; sociaal tarief €12,50
 https://wuustwezel.ticketgang.eu

VAN MA 11 TOT VRIJ 15/07
INITIATIE PAARDRIJDEN
Naast het verzorgen van de paarden 
gaan we ook elke dag echt paardrijden. 
Het kamp wordt herhaald van maandag 
8 tot vrijdag 12 augustus.

Manège, Den Bouw 29 (W)

 Free-Time vzw
 285 euro
 info@freetime.be  
070 246 170

WO 20/07 - 13U
FIETSEN LANGS LUISTERPALEN
Op vijf bijzondere locaties in Wuustwezel 
vertellen de luisterpalen een verhaal van 
landschapsevolutie. Het tweede deel 
van de tocht is gepland op woensdag 17 
augustus

Gasthuishoeve Dorpsstraat 36 (W)

   Toerisme Wuustwezel vzw
 2,50 euro
 toerisme@wuustwezel.be 
03 690 46 43

 RGO Gooreind - tuinfeest@outlook.be

Zomervertelavond
Op dinsdag 23 augustus or-
ganiseert RGO Gooreind een 
gezellige zomervertelavond voor 
kinderen en hun (groot)ouders.
Spoor 6 brengt de voorstelling Stan 
Stempels. Zijn fiets is kapot en zijn 
band staat plat. Zijn stuur draait zot, 

er zit een slag in zijn wiel en in zijn 
spatbord een deuk. Wie komt de post-
bode helpen om tijdig alle kaartjes en 
brieven in de bussen te steken?

Bij mooi weer gaat de voorstelling 
door in de Pastorietuin. Bij slecht 
weer ben je welkom in GC ’t School-
huis. De voorstelling start om 18u30.
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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
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Wezel op de foto

 Onder een stralende zon reden 

tientallen oldtimers het Gooreindse 

Kerkplein op voor de tiende oldtimer-

meeting. De deelnemers maakten 

een rondrit van ongeveer 70 km. 

In de namiddag was er vanalles te 

doen op en rond het Kerkplein.

 Leerlingen van de gemeentelijke 

dansacademie gaven op 12 en 13 

mei hun langverwachte voorstelling 

in het thema van De vier seizoenen 

 Na enkele jaren van noodgedwongen 

pauze kon de Gooreind Koerse op 

11 juni opnieuw uitrijden onder grote 

belangstelling van het publiek. 

 Leden van de Loenhoutse dansclub 

Dancarta gaven op 28 mei een 

staaltje van hun kunnen op het 

podium van de Kadans. Dat leverde 

urenlang kijkplezier en enkele fraaie 

plaatjes op.

 Cat Simoni wist samen met haar 

begeleidingsorkest de harten te 

veroveren tijdens het benefietcon-

cert Jazz at Kadans. De opbrengst 

is bestemd voor Nothing Impossible, 

een crèche voor kansarme kinderen 

in een dorpje in Zuid Afrika.
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VLAANDEREN 
FEEST!
En Wuustwezel feest mee!
Zondag 10 juli vanaf 14u
op de evenementenweide (Gasthuisdreef)
In samenwerking met

GRATISTOEGANG!
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