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

De afgelopen zomermaanden behoorden 
tot de droogste van de eeuw. Vorig 
jaar werden in de Ardennen hele 
dorpen weggespoeld. Om de gevolgen 
van droogte en wateroverlast op een 
duurzame manier aan te pakken, heeft 
het lokaal bestuur samen met Pidpa een 
actieplan uitgewerkt.
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Deze uitgave werd 
gedrukt op milieu
vriendelijk papier  
(FSCgecertificeerd)

Marcel Kiekeboe en Sterke Peer

Je ziet het op de voorpagina: striptekenaar Merho 

heeft Kiekeboe naar Wuustwezel gebracht. In het 

domein Franciscanessen kan je met Marcel een hele 

wandeling maken boordevol avontuur. 

Daarbij komt Kiekeboe bij een select clubje van 

bekende striphelden die hun hart in Wuustwezel 

verloren hebben. 

Wist jij dat voor de bibliotheek in Wuustwezel er een 

standbeeld staat van Tuizentfloot, de gekke piraat 

uit de strips van Nero? Tuizentfloot stoeft regelmatig 

over zijn rol in de Slag van Wuustwezel, een oorlog 

waarin hij mee vocht. 

Wist jij dat er een nog een grote stripheld z’n thuis 

in onze gemeente heeft? Striptekenaar Biddeloo 

is geboren en getogen in Wuustwezel. Zijn hand 

bracht de Rode Ridder tot leven. Je kan een prachtig 

standbeeld vinden in Gooreind op de hoek van de 

Rode Dreef en de Bosduinstraat. 

Speciaal om die band met onze gemeente te 

vieren werd een strip uitgebracht: ‘De sluier van 

Wuustwezel’. Prachtige strip met heel wat bekende 

locaties die je nog steeds in de bibliotheek kan 

aankopen!

Maak de komende weken maar eens een 

stripfietstochtje: bibliotheek Wuustwezel, Rode Dreef 

en domein Franciscanessen. En beleef je gemeente 

door de ogen van de striphelden !

Je stripliefhebbende burgemeester

FSC® C008551
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in het domein 
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Weetjes

In het eerste weekend van augustus verwelkomde de Chiro van Loenhout zo’n 15 000 feestvierders tijdens 
hun Beachweekend. Het evenement begon ooit als een kleine Chirofuif, maar is in de afgelopen twintig jaar 
uitgegroeid tot een van de grootste dancefestivals in de Kempen.

Academie sponsort ezel Jules
Tijdens de proclamatie van de gemeentelijke 

kunstacademie eind juni, mocht directeur Stefa-
nie Debaele een cheque van €1 100 overhandigen 

aan Marc Herremans. De leerlingen lieten zich 
twee weken lang sponsoren door familie en vrien-

den voor het beoefenen van hun kunsttak. Hier-
door wordt de academie de trotse peter van de 

jonge ezel Jules. De ezel verhuist normaal gezien 
in december vanuit Damme naar de revalidatie-

weide van Athletes for hope in Achterbrug.

   Gemeentelijke academie - 03 690 46 48 -  
secretariaat@academiewuustwezel.be

Kijk uit voor phishing
De afgelopen maanden 

hebben we verschillende 
meldingen ontvangen over 

valse berichten, waarin 
een incassobureau namens 

het lokaal bestuur eist om 
snel een achterstallige betaling 

over te schrijven. Zo proberen 
cybercriminelen misbruik te maken van 

iets waar je in gelooft of een instantie 
die je vertrouwt. Ze proberen ook vaak 

in te spelen op angst. Laat je niet vangen! 
Kijk voor tips om dergelijke valse e-mails te 

herkennen op onderstaande website.

www.safeonweb.be

Vraag je verwarmingspremie aan
We hoeven je niet meer te vertellen dat de 

energieprijzen de afgelopen maanden 
fel zijn gestegen. Daarom besloot de 

federale overheid om alle gezinnen een 
verwarmingspremie van 100 euro uit 

te keren. Als het goed is, heb je die 
inmiddels via je elektriciteitsleverancier 

ontvangen. Als dat niet zo is, 
ontbreken er waarschijnlijk 

gegevens en kan je de premie 
via de FOD economie alsnog 

aanvragen. Daarnaast is er een 
toelage van 225 euro voor wie 

verwarmt met stookolie of 
propaan.

    https://news.economie.fgov.be

Infomarkt over Nieuwe Rand
De Nieuwe Rand is een project 
dat de mobiliteit, leefkwaliteit en 
klimaatvriendelijkheid in de oostrand 
van Antwerpen wil verbeteren. Het 
belangrijkste onderdeel is de aanleg van 
een nieuwe snelweg (A102) tussen het 
knooppunt Antwerpen-Noord en het rondpunt 
van Wommelgem. Daarnaast wordt er 
gezocht naar een verbinding tussen de N11 
in Stabroek en het knooppunt Antwerpen-
Haven (Nx). Verder is het de bedoeling dat 
het openbaar vervoer wordt versterkt 
en meer fiets- en wandelnetwerken 
komen. Van 12 september tot en met 
11 oktober krijgt iedereen de kans om 
opmerkingen te geven en worden 
er verschillende infomarkten 
georganiseerd in de regio.

 www.denieuwerand.be

15 000

Het lokaal bestuur heeft samen met Pidpa 
een actieplan uitgewerkt om de gevolgen 
van droogte en wateroverlast op een 
duurzame manier aan te pakken.
De afgelopen zomermaanden behoorden tot de droogste 
van de eeuw. Vorig jaar werden in de Ardennen hele dorpen 
weggespoeld. Die extreme weersomstandigheden worden 
stilaan normaal in ons land. Om hierop voorbereid te zijn 
werkt de watermaatschappij hemelwater- en droogteplan-
nen uit. 

WATER LATEN INFILTREREN
Experts onderzoeken de plaatsen waar wateroverlast moge-
lijk is en bekijken hoe dat kan worden vermeden. Uitgangs-
punt daarbij is om verhardingen te vermijden en bestaan-
de verharde oppervlakten uit te breken, zodat het water 
opnieuw kan insijpelen in de bodem. 

Tegelijk wordt gekeken naar maatregelen om verdroging 
tegen te gaan, door het water op te slaan en vertraagd af te 
voeren.

In onze gemeente worden momenteel verschillende projec-
ten uitgevoerd en voorbereid. Zo is er bij de rioleringswerken 
in de wijk Vennekens een overstromingsgebied aangelegd op 

het speelterrein, zodat het water bij hevige regenval tijdelijk 
gebufferd kan worden.

HET BELANG VAN GRACHTEN
Waar mogelijk wil het lokaal bestuur het regenwater afvoe-
ren in grachten. Dat is niet hetzelfde als de open afvoer van 
afvalwater. Als er geen riolering ligt, komt alle afvalwater 
en regenwater samen in de gracht, wat zorgt voor stank en 
ratten. Na de aanleg van riolering gaat het afvalwater in 
een aparte buis en komt in de grachten enkel nog regenwa-
ter terecht.

De grachten zorgen voor extra buffervolume en infiltra-
tie. Dat is heel belangrijk omdat er in de toekomst om 
de tien jaar grote buien worden voorspeld zoals recent 
in Kalmthout of Wallonië. Het kan zijn dat de gracht het 
grootste deel van de tijd droog staat, maar op het moment 
van hevige regenval zijn ze wel cruciaal om overstromin-
gen te vermijden.

Een gracht heeft altijd meer buffervermogen dan een buis. 
Bovendien kan een buis verstopt geraken, terwijl dit bij 
een gracht bijna onmogelijk is, temeer daar deze regelma-
tig wordt onderhouden door Pidpa. Daarnaast worden in 
de grachten ook schotten geplaatst om het water tegen te 
houden, zodat het in de grond kan trekken.

 Dienst openbare werken - 03 690 46 21 - openbarewerken@wuustwezel.be

Bouwen aan een  
klimaatrobuuste toekomst

College geeft negatief advies over stikstofplan
Het schepencollege heeft een negatief advies gegeven 
over de plannen van de Vlaamse overheid om de uitstoot 
van stikstof te beheren en waar mogelijk te beperken. 

Tijdens het openbaar onderzoek 
over deze plannen werden er in 
onze gemeente 581 bezwaarschriften 
ingediend. Hieruit blijkt dat er geen 
draagvlak is voor de maatregelen en de 
compensaties die in de stikstofplannen 
worden opgelegd en voorgesteld.

Het college vindt dat er wel degelijk 
maatregelen moeten komen om de 
stikstofneerslag in de natuur te verla-
gen. Tegelijk zijn er bedenkingen over 
hoe men deze doelstelling wil berei-
ken. Voor ammoniakreducties kan 
er bijvoorbeeld ook naar de andere 

relevante sectoren zoals industrie en 
transport worden gekeken.

Daarnaast moeten er vooral haalbare 
en realistische deadlines komen voor 
de opgelegde maatregelen. De boeren 
hebben recht op een duidelijk beeld 
over de toekomst van hun activiteiten 
op de lange termijn. Het college vindt 
het belangrijk dat er in een agrarische 
gemeente als Wuustwezel nog ruimte 
blijft voor de landbouw.

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



Ga jij door het vuur voor de brandweer?
Brandweer Zone Rand 
zoekt maar liefst 63 vrij-
willig brandweermannen 
(m/v) om de ploegen in de 
verschillende brandweer-
posten te versterken.

Sinds 2015 bundelen 21 gemeenten en 
20 brandweerposten hun krachten in 
Brandweer Zone Rand.

JOBINHOUD
Een brandweerman wil mensen 
helpen, of het nu is door branden te 
bestrijden, reddingen uit te voeren 
of technische hulp te verlenen. Maar 
de brandweer is ook een soort van 
familie. Je bent er voor jouw ploeg.

Kijk voor meer info op de website 
www.brandweerzonderand.be en stel 
je kandidaat voor 28 oktober.

   Brandweer zone Rand - 03 369 64 00 - personeelsdienst@brandweer.zonerand.be

Nieuwe vaccinatiecampagne van start

In september en oktober krijgt elke 
volwassene de kans om de be-
scherming tegen het coronavirus te 
versterken. Daarvoor zijn er vanaf 
half augustus uitnodigingen voor de 

herfstvaccinatie verstuurd. In onze 
regio wordt het vaccinatiecentrum op 
het militair vliegveld in Brasschaat 
opnieuw operationeel. Hier zullen 
vanaf 12 september de eerste inentin-

gen worden gezet. Net zoals bij vorige 
campagnes komen eerst de zorgver-
leners en hoogrisico-patiënten aan de 
beurt. Meer info via www.vaccinatie- 
noord.be
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  Dienst personeel - 03 633 52 10 - personeel@wuustwezel.be

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.
Diensthoofd omgeving
Als diensthoofd omgeving ben je verantwoordelijk voor 
de dagelijkse werking van deze dienst. Daarbij sta je in 
voor de opvolging en toepassing van de regelgeving, 
nieuwe ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de opvolging en 
afhandeling van de dossiers en zorg je voor een toeganke-
lijke dienstverlening voor alle burgers en belanghebben-
den. Het gaat over een voltijds contract op A-niveau.

Inschrijven voor deze boeiende functie kan tot 30 sep-
tember. De selectieproef bestaat uit een thuisopdracht, 
die je moet afwerken tussen 11 en 17 oktober. Het monde-
ling gedeelte is gepland op 25 oktober.

Omgevingsconsulent milieu
Als milieuconsulent werk je samen met je collega’s aan de 
omgevingsdossiers, maar bovendien behandel je de aanvra-
gen met milieuvergunningsplichtige activiteiten. Je toetst 
deze aan de relevante wetgeving en maakt een inschatting 
van de mogelijke impact en hinder van deze activiteiten op 
het leefmilieu.

Het gaat over een voltijds contract op B-niveau, maar 
eventueel is een deeltijdse invulling bespreekbaar. Je hoeft 
de volledige wetgeving rond vergunningen niet van buiten 
te kennen, zolang je maar een passie hebt voor milieu en een 
gezonde interesse om snel bij te leren.

Stuur je motivatiebrief en de nodige documenten voor 
20 september naar de personeelsdienst. De selectieproef 
bestaat uit een thuisopdracht, die je moet afwerken voor  28 
september. Het mondeling gedeelte is gepland op 11 oktober.

Technicus theater en evenementen
We zoeken een all-round technieker die verantwoordelijk is 
voor de technische ondersteuning van onze culturele infra-
structuur en diverse activiteiten. Je staat in voor een correct 
gebruik van de infrastructuur, je voert kleine herstellingen 
uit en je hebt oog voor duurzaamheid. Tevens geef je techni-
sche en logistieke ondersteuning bij allerhande evenemen-
ten op locatie.

Het gaat om een halftijdscontract op C-niveau. Ben jij een 
handige Harry met technische interesse en vaardigheden? 
Kan jij zelfstandig werken en je flexibel opstellen? Dan is 
deze job helemaal iets voor jou!

Stuur je motivatiebrief en de nodige documenten voor 20 
september naar de personeelsdienst. De selectieproef vindt 
plaats op maandag 26 september.

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. 

Plateaufiets voor rolstoelgebruikers
Het lokaal bestuur heeft samen met Handicar 
een elektrische rolstoel-plateaufiets aangeschaft. 
Daarmee kunnen rolstoelgebruikers voortaan 
de mooiste plekjes in de gemeente verkennen.
De rolstoelfiets is een elektrische fiets 
met vooraan een plateau waarop je 
de rolstoel kan plaatsen. Het is niet 
alleen bedoeld voor mensen die in een 
rolstoel zitten, maar is ook geschikt 
voor iemand die niet meer zelfstandig 
kan fietsen.

Dankzij de inzet van vrijwilligers als 
Fons de Bie kunnen rolstoelgebruikers 
de gemeente voortaan ook fietsend 
ontdekken. François Stessels mocht 
de voordelen van de nieuwe fiets als 
eerste ervaren. 

Samen trokken ze erop uit om in Goor-
eind rond te rijden op de nieuwe fiets. 
François straalt. “Heerlijk om zo op pad 
te kunnen gaan”, vindt hij. Fons vult 

aan: “Het was even wennen maar het 
fietst vlotter dan je zou verwachten.”

Het dienstencentrum stelt de nieuwe 
fiets ter beschikking voor een kleine 
bijdrage van 5 euro. Net zoals voor 

ritten met de Handicar of de minder 
mobielen centrale, kan je de fiets reser-
veren via de dienst Vervoer. Hiervoor 
kan je elke werkdag tussen 9 en 12 uur 
bellen of langskomen in het diensten-
centrum Ter Wezel. Dit doe je wel best 
minstens 3 werkdagen op voorhand. 

Voorlopig vertrekt de fiets aan Biblio-
theek Gasthuishoeve, waar je meteen 
inspiratie kan opdoen bij de dienst 
Toerisme.

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

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

Ga op stap met de Kiekeboes
De toeristische dienst heeft in samenwerking 
met Kempens Landschap een wandelzoek-
tocht uitgestippeld op het domein Francisca-
nessen in Gooreind. Langs de wandeling staan 
diverse wedstrijdvragen en als je die juist 
invult, maak je kans op een mooie prijs.

De populaire Kiekeboes beleven al 45 jaar lang avonturen, 
maar Marcel moet het van de dokter wat rustiger aan doen. 
In de periode dat hij herstelt, gaat hij dagelijks wandelen of 
fietsen. Zo ontdekt hij samen met zijn zijn stripfamilie het 
voormalige kloosterdomein. Onderweg beleven ze natuurlijk 
weer allerlei avonturen en jij kan ze helpen door bij elk bord 
een letter of een cijfer op te schrijven.

Het wedstijdformulier is verkrijgbaar bij de toeristische 
dienst, in het sociaal huis en bij WZC Amandina. Je vindt 
het ook op de gemeentelijke website. Als je tijdens de zoek-

tocht een slogan kan vormen en het deelnameformulier in 
de brievenbus aan de kapel deponeert, maak je kans op een 
verblijf voor 4 personen in het hotel Soll Cress in Sint-Ides-
bald of op een pakket met 10 stripboeken van de Kiekeboes.



GEBOORTEN
1/06  Van Looveren  Odet
1/06  Acket  Maurice
1/06  Houtkamp  Genevieve
2/06  Brăneanu  Matthias
3/06  Schepens  Kye
7/06  Laureys  Charlie
8/06  Ungureanu  Alecsandru
9/06  Quirynen  Mil
10/06  Jacobs  Liza
14/06  Verheyen  Inayah
16/06  Marques  Nelles
23/06  Van Looveren  Luuk
24/06  Leonte  Ioana
28/06  Luypaers Feijen  Ylva

HUWELIJKEN
4/06 Zagers  Koenraad
           & Meeussen  Marcella
4/06 Vorsselmans  Perry
           & Embrechts  Evelien
4/06 Peeters Jimmy
           & Curtis  Natacha
4/06 Kenis  Tom
           & Stes  Katrien
10/06 Paeshuyse  Ronny
           & Lauryssen  Nadia
11/06 De Saedelaer  Philip
           & Braeken  Katleen
11/06 Nooren  Mark
           & Jansen  Liesbeth
13/06 Stessels  Robin
           & Kets  Isabelle
18/06 Bleys  Glen
           & Decremer  Stefany
18/06 Van Den Heuvel  Steven
           & Srikun Iacono  Panatda

OVERLIJDENS
1/06 Dierckx  Joanna
 °3/09/1941
3/06 Bruynen  Josephina
 °2/07/1928
4/06 Vorsselmans  Martha
 °29/10/1933
4/06 Leys  Antonius
 °25/02/1934
8/06 Teijsen  Robert
 °20/09/1947
10/06 Van Campenhout  Godelieve
 °7/04/1942
15/06 Milbouw  Theresia
 °14/04/1930
16/06 Mariën  Emmanuel
 °13/10/1947
18/06 Luyks  Carolina
 °14/07/1933
18/06 Vermonden  Jacobus
 °7/01/1930
23/06 Leenaerts  Josephina
 °9/06/1929
23/06 Maxîm  Andreea
 °26/08/1995
29/06 Staepels Erik
 °28/08/1961
2/07 Orban  Necole
 °5/03/1936
4/07 Versmissen  August
 °3/03/1953
5/07 Van de Perre  Jeanne
 °5/09/1926
6/07 van Nispen  Anna
 °22/04/1930

28/06  Bolovan  Ahile-Mateo
3/07  Verheyden  Lena
4/07  Lamorska  Zosia
5/07  Verschueren  Odette
6/07  Pepping  Neveah
7/07  Geysen Corneel
8/07  Janssens  Otis
11/07  Verhoef  Suzie
14/07  Van Hasselt  Pepijn
15/07  De Vocht  Skye
15/07  Aerts  Lukas
26/07  Schrauwen  Louis
27/07  Schrauwen  Juliette
28/07  Leyssens Jörn  Maxx
31/07 Tys  Nova
31/07 Elen  Luca

18/06 Adriaenssens  Ben
           & van den Broek  Mieke
20/06 Mabrouk  Said
           & Gaethofs  Kathy
25/06 Hotag  Davy
          & Van Hoof  Dorien
25/06 De Jongh  Stef
          & Van Ham  Els
25/06 Wintermans  Alain
          & De Muynck  Heidi
25/06 Quirijnen  Stef
          & Vermeiren  Lisse
1/07 Cloeckaert  Maarten
          & Van Gerwen  Hestia
2/07 Geers  Jasper
         & Van Noten  Jolien
9/07 Coppens Robin
         & Holmstock  Nicole
16/07 De Cuyper  Kristof
          & Smolders  Nathalie
16/07 Van Dyck  Rob
          & Michielsen  Bieke

6/07 Van Looveren  Maria
 °7/11/1927
6/07 Van Looveren  Alfons
 °12/01/1936
7/07 Masyn  André
 °8/09/1935
11/07 Van Put  Juliette
 °12/04/1944
11/07 Van Dijck  Franciscus
 °26/07/1932
11/07 Vermeiren  Lucia
 °3/08/1927
11/07 Bogaerts  Joanna
 °18/01/1938
13/07 Huygelen  Rosalia
 °26/04/1944
16/07 Ferket  Gerard
 °16/06/1930
16/07 Vermeiren  Joannes
 °24/03/1946
17/07 Vanthillo  Emma
 °21/11/1925
19/07 van Vugt  Elisabeth
 °28/06/1941
20/07 Raes  Audrey
 °30/10/2012
21/07 Bohez  Yvonne
 °29/08/1943
22/07 Bevers  Henricus
 °26/10/1943
25/07 Rombouts  André
 °2/01/1944
26/07 Huygelen Julien
 °29/01/1944
29/07 Timmermans  John
 °22/09/1939
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De gemeente- en OCMW- 
raad komt elke maand 
bijeen om te vergaderen. 
Hieronder geven we de 
belangrijkste punten mee 
uit de zitting van 27 juni.
De gemeenteraad keurde een samenwer-
king goed met de gemeenten Essen en 
Kalmthout over de inzet van gemeen-
schapswachten. Het is de bedoeling dat 
zij acties uitvoeren om bijvoorbeeld dief-
stal en verkeersonveiligheid in te dijken. 
Daarnaast staan ze in voor het voorkomen 
van maatschappelijke overlast. Daarvoor 
kunnen ze vaststellingen doen en indien 
nodig ook een GAS-boete uitschrijven. De 
gemeenschapswachten worden in dienst 
genomen door de gemeente Essen maar 
zullen werkzaam zijn binnen het volledi-
ge werkgebied van de politiezone Grens, 
inclusief Wuustwezel.

Op de hoek van de Goorbosstraat en de 
Oude Baan in Gooreind komt een nieuw-
bouwproject. Het plan bestaat uit twintig 
appartementen met ondergrondse parking 
en veertien ééngezinswoningen. Voor de 
ontsluiting van de nieuwe wijk wordt er ook 
een nieuwe gemeenteweg aangelegd. De 
projectontwikkelaar moet dat gedeelte van 
de grond gratis afstaan aan de gemeente.

De volledige agenda’s en verslagen van de 
zittingen zijn terug te vinden op wuust-
wezel.onlinesmartcities.be/suite-consult.

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

Verslag 
gemeente-
raad juni

Rectificatie: In het vorige W’tje stond een 
fout bij de huwelijken. Op 21 mei is Tom 
Van Bogaert getrouwd met Bianca De Sae-
delaer. Onze welgemeende excuses.

Ben je eigenaar van een leegstaande woning maar 
wil je niet zelf op zoek gaan naar een huurder? 
Of is er werk aan jouw woning om ze klaar 
te maken voor de toekomst? Dan organiseert 
IGEAN een interessante infoavond voor jou.

Heb je een leegstaand of te renoveren 
pand en zoek je daar een goede oplos-
sing voor? Weet dan dat het Pand-
schap een unieke formule heeft om de 
woning te renoveren en daarna sociaal 
te verhuren.

De organisatie staat in voor de renova-
tie, inclusief de financiering. Ook het 
beheer, onderhoud en de verhuur van 
de woning nemen ze van je over, zodat 
je je als eigenaar nergens zorgen over 
hoeft te maken.

EEN WIN-WIN SITUATIE
Er zijn ellenlange wachtlijsten voor so-
ciale woningen. Heb je een leegstaan-
de woning, dan kan je dit prangende 
probleem mee helpen oplossen door 
jouw woning te verhuren.

Sociaal verhuurkantoor Het Sas sluit 
daarbij een huurcontract af met jou 
als eigenaar en verhuurt ze op haar 
beurt door aan een woningzoekende 
op de wachtlijst. Daarbij worden de 
administratieve taken, de controle van 

de betalingen en het toezicht op het 
onderhouden van de woning volledig 
door SVK Het Sas geregeld.

ENERGIEK LOKET
Wil je aanpassingen doen in jouw 
woning om ze energiezuinig te maken 
maar zie je door de bomen het bos niet 
meer? Of wil je zelf aan het renoveren 
gaan en wil je meer weten over pre-
mies? Dan helpt het EnergieK loket je 
graag op weg!

PRAKTISCHE INFORMATIE 
De infoavond gaat door op donderdag 
29 september in het Dienstencentrum 
aan Kerkeneind 20 in Kalmthout en 
begint om 19u30. Je kan inschrijven 
via www.igean.be/inschrijvingin-
foavondSVK of via het gemeentelijk 
woonloket. 

Leegstaande woningen renoveren en verhuren

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

Ga weer met gerinkel naar de winkel
Vanaf 1 september kan je zes weken lang met 
gerinkel naar de winkel. Met de actie wil het 
bestuur de mensen overtuigen om te voet of met 
de fiets naar de lokale handelaars te gaan.
De actie loopt in samenwerking met de gemeenten Essen, 
Kalmthout en Stabroek. Net als voorgaande edities wordt er 
weer gewerkt met een spaarkaartensysteem. Iedere keer als 
je met de fiets of te voet naar een handelszaak komt, krijg je 
een stempel op de spaarkaart.

Een volle spaarkaart kan je bij de deelnemende handelsza-
ken inleveren en zo maak je kans op verschillende tom-
bolaprijzen. Half oktober worden alle spaarkaarten verza-
meld en de prijsuitreiking is gepland voor begin november.

 Dienst duurzaamheid - 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be

Revalidatiecentrum Noorderkempen bestaat 50 jaar
Het revalidatiecentrum Noorderkempen werd 
opgericht in 1972. Ter gelegenheid van het ju-
bileum verschijnt er binnenkort een boek.

Het revalidatiecentrum is gevestigd aan de Nieuwmoerse-
steenweg. Hier kunnen kinderen met complexe ontwik-
kelingsstoornissen terecht voor gespecialiseerde diagnose 
en begeleiding. Daarvoor beschikt het centrum over een 
team van artsen, psychologen, maatschappelijk assistenten, 
logopedisten, therepeuten en ondersteunend personeel.

Louis Bogaerts was medestichter en 40 jaar directeur van 
het revalidatiecentrum. Hij heeft nu een boek geschreven 
over het centrum, met de titel Denken, durven, doen. De au-
teur geeft een gedetailleerde beschrijving van het ontstaan 
en de groei van het centrum, aan de hand van originele 
documenten en illustraties.

Het boek is een aanrader voor iedereen die begaan is met 
het hulpverleningsaanbod in onze regio. Je kan het bestellen 
via het revalidatiecentrum.

 Revalidatiecentrum Noorderkempen - 03 669 96 64 - info@revalidatiewuustwezel.be
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Doe mee met de maand  
van de geestelijke gezondheid

Kom je verwarmen op het lanceringsmoment 
Warme Noorderkempen

En verder:
In de loop van oktober en november organiseren we een heleboel activiteiten voor 
jong en oud om je weer helemaal fit in je hoofd en goed in je vel te laten voelen.

Midden in de maand oktober, 
op de tiende, valt de werelddag 
voor geestelijke gezondheid. 
Daarom willen we de hele 
maand de aandacht vestigen 
op geestelijke gezondheid.

WERKEN AAN GEESTELIJKE 
GEZONDHEID
Heb je ook al gemerkt dat we meestal 
pas over mentale gezondheid spre-
ken als het niet goed gaat? Daarom is 
het belangrijk én nodig om te werken 
aan geestelijke gezondheid nog vóór 

er zich problemen stellen. En dat 
doen we in oktober. Door positieve 
geestelijke gezondheid aandacht te 
geven, creëren we tegelijkertijd meer 
begrip voor mensen die psychisch 
kwetsbaar zijn.

Kabouters in het Gemeentepark
De kabouters woonden in een dorpje 
aan de rand van een bos. Toen kwam 
er een grote storm en die blies al 
hun huisjes omver. Gelukkig konden 
de kabouters op tijd weglopen. Maar 
wat moesten ze nu doen?

Kabouter Sterk ging op pad om een 
nieuwe plek voor een kabouterdorp 
te zoeken. Zo kwam hij in het ge-
meentepark van Wuustwezel. Daar 
staan grote bomen, die de wind niet 

zomaar omver kan blazen. Zo komt 
het dat je nu in ons park op zoek 
kan gaan naar kaboutertjes. Haal het 
wandelblaadje in het gemeentehuis 
of in de bib of download het van de 
website. 

Vertrek aan de ingang van het ge-
meentehuis. Ze hebben wegwijzers 
gemaakt van takken en stokjes. Als je 
goed kijkt, vind je ze wel. Maar sssst ! 
Stilletjes, anders verstoppen ze zich...

Op zaterdag 1 oktober gaat het verhaal 
van de Warme Noorderkempen in onze ge-
meente van start aan de Gasthuishoeve. 

Samen met Lotte Vanwezemael en Warme William, de 
mascotte van de campagne, ontvangt het Fonds  
GaVoorGeluk jou vanaf 11 uur in de Warme William 
Luistermobiel.

Zo werken we samen met Brasschaat, Essen, Kalmthout 
en Kapellen aan een warme regio, waar we veerkracht 
versterken, ondersteuning bieden, kwetsbaarheid be-
spreekbaar maken en de weg wijzen naar hulp.

PROGRAMMA
10u45 onthaal met koffie en thee
11 u de luistermobiel en Lotte Van Wezemaal komen aan
11u15 officiële opening warme wandeling
11u30 wolkjes, zonnetjes, je mag me alles vragen-banken
12 u de luistermobiel vertrekt weer

Ben jij bij de eerste 100 warme aanwezigen? Dan ontvang je 
misschien wel een leuk welkomstgeschenk!

Wie wil kan de warme wandeling doen, die start aan de 
Gasthuishoeve. Onderweg vind je via QR-codes tips om je 
beter in je vel te voelen.

05/10 9 - 12 u Feestelijke heropstart speel- en 
babybabbel

Huis van het kind Gratis

19/10
09/11
23/11
30/11
07/12

19 - 21 u Rots en water: een reeks van 5 
avonden weerbaarheidstraining. Heel 
geschikt voor wie regelmatig met 
jongeren werkt of in aanraking komt.

GC Blommaert 10 euro
2 euro UiTpas met 
kansentarief

08/10
15/10
22/10

9u30 - 11u30 De natuur als ontspanningscoach: 
een reeks van 3 wandelingen met 
oefeningen en outdoor meditatie

Vertrek aan de 
Gasthuishoeve

5 euro
1 euro UiTpas met 
kansentarief

18/10 13u30 80+ op de koffie: thema goed in je vel GC Blommaert Gratis

19/10 13u30 80+ op de koffie: thema goed in je vel LDC wijkhuis 
Loenhout

Gratis

26/10
09/11
23/11

14 - 16 u Roes(t) tussen ons:  3 vormings- 
avonden over verslavingsproblematiek, 
voor iedereen die zich zorgen maakt 
over het middelengebruik van kind, 
ouder, partner, vriend, …

Herstelacademie 
Sara

Gratis

27/10 13u30 80+ op de koffie :  thema goed in je vel GC ’t Schoolhuis 
Gooreind

Gratis

29/10 10 - 12 u Workshop babymassage voor baby’s 
tussen 6 weken en 6 maanden oud

GC Blommaert Gratis

10/11 13u30 Lezing “Gelukkig ouder worden” door 
Luc Van de Ven

GC Blommaert Gratis

Van 
31/10 tot 
12/11

Doorlopend Kabouters in het Gemeentepark Park rond het 
gemeentehuis

Gratis

Vanaf 
01/10

Doorlopend Warme wandeling: scan onderweg de 
QR-codes

Vertrek aan de 
Gasthuishoeve

Gratis

Voor alle activiteiten (met uitzondering van de kabouter-
wandeling en de warme wandeling) schrijf je je vooraf in via 
onderstaande mailadres of telefoonnummer.

Wil je meer weten over deze activiteiten? Kijk dan op  
www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/2990-wuustwezel  
of haal onze brochure op in de bib, op het gemeentehuis of 
in je lokale dienstencentrum.

Meer interesse voor een online aanbod? Neem dan eens een 
kijkje op www.eerstelijnszone.be/verslavingspreventie- 
en-mentaal-welbevinden-elz-noorderkempen.

Je vindt er meer info over vormingen zoals:
• Geluk zit in een klein driehoekje
• Burn out de weg naar herstel
• Loslaten, anders omgaan met piekeren

 Dienst Welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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September betekent voor velen de start van 
het nieuwe schooljaar. De bibliotheek kijkt 
alvast uit naar een fijne samenwerking 
met de scholen in onze gemeente.
Wist je dat… we samen de Leesjury organiseren? Dit is een 
leesclub voor kinderen en jongeren in heel Vlaanderen 
waarbij ze boeken lezen en beoordelen. Tot slot kiezen ze 
hun favoriet. 

Met trots kunnen wij jullie meedelen dat er vorig school-
jaar maar liefst 319 kinderen in de jury hebben gezeteld. 
Binnenkort brengen we opnieuw bezoekjes aan de scholen 
om de boeken voor dit leesjaar voor te stellen en hopen we 
uiteraard weer op vele enthousiaste lezers. Doe jij mee?

Wist je dat… we dit schooljaar ook extra aandacht besteden 
aan het lezen bij jongeren? Bij Stella Matutina zullen we 
de Leesjury promoten in de eerste graad. Vorig schooljaar 
kwamen er ook een aantal jonge lezers van ‘t Stella ons be-
geleiden in de wereld van TikTok en #BookTok, waarna we 
een account hebben aangemaakt. Dit kan misschien de start 
betekenen van een bib voor, maar ook door de jongeren! 
Heb jij TikTok? Check dan zeker @bibwuustwezel.

Wist je dat… we verschillende prentenboeken in het Oekra-
iens en Russisch hebben aangekocht? Deze zomer vonden 
zij hun weg naar vrijwilligers die voorlazen in het opvang-
centrum in Gooreind. Ook scholen zullen deze boekjes 
kunnen ontlenen in het kader van het voorleesproject, waar 
het belang van (voor)lezen in de thuistaal centraal staat.

Lezen is een feest

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

Nederlands leren in het babbelpunt
Nieuwkomers die Nederlands leren, vinden het vaak 
lastig om onze taal te oefenen. Om hieraan tegemoet 
te komen, biedt het babbelpunt de mogelijkheid 
om op dat een laagdrempelige manier te leren.
Het babbelpunt is een intercultureel 
ontmoetingsmoment. Hier kunnen 
anderstaligen hun kennis van het 
Nederlands oefenen, onderhouden en 
uitbreiden samen met Nederlandsta-
lige vrijwilligers. Ze gaan samen aan 
tafel zitten om te praten over alledaag-
se dingen als kinderen, vrije tijd en 
hobby’s.

VRIJWILLIGERS WELKOM
De begeleiding van het babbelpunt 
gebeurt door vrijwilligers. Zij bieden de 
anderstaligen de mogelijkheid om Ne-

derlands te spreken. Tegelijk leren zij de 
anderstaligen en hun culturen kennen. 

Na een welverdiende vakantiestop, 
start het babbelpunt terug op donder-
dag 1 september. Er is elke donderdag-
avond een Babbelpunt van 19.30u tot 
21u. We komen samen in het diensten-
centrum Ter Wezel aan Achter d’Hoven 
65. Nieuwe deelnemers en vrijwilligers 
zijn steeds welkom.

 Babbelpunt - 03 633 52 11 - frank.remy@wuustwezel.be

1000 bomen: plant jij mee?
IGEAN organiseert samen 
met verschillende gemeenten 
en het Regionaal Landschap 
de Voorkempen een 
groepsaankoop van bomen.

Bijna tien procent van de ruimte 
in Vlaanderen bestaat uit tuinen. 
Samen hebben die een enorm po-
tentieel in de strijd tegen de klimaat-
verandering en achteruitgang van de 
biodiversiteit.

EEN BOOM VOOR ELKE TUIN
Via de groepsaankoop kan je kwalita-
tieve inheemse bomen en fruitbomen 
aankopen. De initiatiefnemers staan 
garant voor streekeigen plantgoed van 
lokale kwekers van de hoogste kwali-
teit tegen de beste prijs. Dus wacht niet 
langer en grijp je kans.

Solitaire bomen vragen een grote 
tuin. Heb je die niet, dan kan je een 
fruitboom planten. Die vraagt minder 
plaats. Met hun bloesems in het voor-
jaar help je solitaire bijen en honing-
bijen. 

Dit jaar kan je tussen verschillende 
rassen appel, peer, pruim, kers en kriek 
kiezen, allemaal voor 33 euro per stuk.

PAAL EN BOOMBAND INBEGREPEN
De inheemse solitaire bomen zijn dit 
jaar zomereik, zwarte els, lijsterbes, 
haagbeuk, zoete kers en okkernoot. 
Prijzen variëren tussen 27 en 41 euro 
per stuk. Bij elke boom is een boom-
band en boompaal inbegrepen. 

Je kan je bestelling doorgeven tot 30 
september en betaalt ook ineens. Dit 
kan uitsluitend via onderstaande 

website. Hier vind je ook meer info 
omtrent de boomsoorten. 

De gekozen bomen liggen op zaterdag 
26 november voor je klaar in de door 
jou gekozen afhaallocatie.

 www.rldv.be/projecten/1000-bomen

Net zoals voorgaande jaren, kan je deze herfst je 
tuin weer behagen met streekeigen plantgoed. Samen 
met Natuurpunt promoot het lokaal bestuur op 
deze manier de bijen- en vlindervriendelijke tuin.
Het aanplanten van streekeigen bomen 
en struiken brengt zonder twijfel 
enorm veel leven in grote en kleine 
tuinen. De gekozen fruitboomsoorten 
dragen in het voorjaar veel bloesem en 
vormen een waar eldorado voor bijen 
en hommels. Terwijl het fruit, al dan 
niet afgevallen, een belangrijke voed-
selbron is voor vogels en vlinders. 

Wat betreft de aangeboden soorten, 
besteden we opnieuw veel aandacht 
aan de promotie van streekeigen plant-
materiaal.

Kijk voor meer info over de pakket-
ten, klimplanten en bomen op www.
wuustwezel.be/gemeentelijke-acties 
en klik door op Behaag...Natuurlijk.

HOE BESTELLEN?
Je kan bestellen van 1 september tot 21 
oktober. Het bestelformulier vind je op 
de laatste pagina van dit W-tje of op 
de website. Duid je keuze aan en lever 
het formulier in bij de dienst groen op 
de tweede verdieping van het gemeen-
tehuis. Je kan de bestelling ter plaatse 
betalen met cash of bancontact.

WANNEER AFHALEN?
Op zaterdag 26 november kan je jouw 
bestelling tussen 9 en 12 uur afhalen in 
het gemeentemagazijn aan de Slijk-
straat 5.

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

Behaag het 
landschap

Word gemachtigde opzichter
Begin september neemt de dagelijkse 
verkeersdrukte weer spectaculair toe. 
Daarom helpen gemachtigde opzich-
ters de kinderen op een aantal ge-
vaarlijke plaatsen bij het oversteken.

Bij het einde van vorig schooljaar namen 
we van een aantal gemachtigde opzichters 
afscheid. Daarom zijn we nu op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die één of meerde-

re ochtenden per week ‘s ochtends een half 
uurtje willen helpen bij het oversteken van de 
kinderen.  

Je krijgt een theoretische opleiding van 2 à 3 
uur door onze politiediensten en een prak-
tisch oefenmoment, waar je eens kan pro-
beren of het wel iets voor jou is. Verder krijg 
je de uitrusting en ben je verzekerd via het 
gemeentebestuur voor schade aan derden en 
ongevallen op weg van en naar je post.

 Dienst Welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

DO 01/09 OM 18U30
G-SPORT EN SPEL MINI
Vanaf dit jaar bieden voor kinderen met 
een beperking beweging op maat. Elke 
dondardag zetten we in op plezier en 
ontspanning.

Turnzaal Klim Op, Theo Verellenlaan (G)

 2 The Point Gym and Dance
 85 euro
 Info@2thepoint.one
 www.2thepoint.one

 0499 632 751

ZA 3/09 OM 21 UUR
HALFLITERKESBAL
Met frisse pintjes en lekkere cocktails en 
maken we er een onvergetelijke avond 
van. De dansplaten worden deze avond 
verzorgd door een reeks top DJ’s.

Manege, Noordwateringsweg 20 (W)

 KLJ Wuustwezel
 5 euro
 https://kljwuustwezel.wixsite.com

MA 5/09 OM 19U
G-DANS 16+
Er komen verschillende dansstijlen aan 
bod. Kan jij niet stilzitten van zodra de 
muziek opstaat? Dan is dit dansuurtje 
helemaal jouw ding.

Sporthal Koch, Eikendreef 70 (G)

 2 The Point Gym and Dance
 90 euro
 Info@2thepoint.one
 www.2thepoint.one

 0499 632 751

MA 5/09 OM 19U30
G-SPORT EN SPEL 16+
Elke maandagavond zetten we vanuit 
het principe Multimove in op sport afge-
wisseld met spel. Plezier en ontspanning 
staan voorop.

Turnzaal Klim Op, Theo Verellenlaan (G)

 2 The Point Gym and Dance
 90 euro
 Info@2thepoint.one
 www.2thepoint.one

 0499 632 751

DI 13/09 OM 19U30
ZELF JE (KLEIN)KIND LEREN 
AUTORIJDEN
Een ervaren en deskundige rij-instruc-
teur legt ons dit vakkundig uit. Hij geeft 
ons ook tips en tricks over hoe je de 
begeleiding op de weg aanpakt.

LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
 5 euro
 kwbloenhout@hotmail.com
 www.kwb.be/loenhout

VR 16/09 (uur niet meegedeeld)
START NIEUW KAARTSEIZOEN
We spelen over 12 dagen voor punten, 
jokken na iedere speeldag. Nieuwe leden 
van harte welkom.

Café De Zwaluw, Kapelstraat 5 (L)

 De Stroobloem
 gratis

 0495 466 288

ZO 4/09 OM 13U30
BOHEMIAN SUMMER MAKE-UP
Tijdens deze 2,5 uur durende workshop 
ontdek je een make-up in het Boho 
thema, waarmee je daarna op jezelf aan 
de slag kan.

Make mE Up, Bredabaan 1000 (G)

 Make mE Up
 90 euro
 https://spotworkshops.be/hero/
make-me-up

ZO 11/09 OM 8U
ROMMELMARKT
Grote openlucht rommelmarkt tijdens het 
jaarlijkse bloemencorso.

Tienpondstraat (L)

 Bloemencorso Loenhout
 gratis
 rommelmarkt@bloemencorso-
loenhout.be - 0472 835 509

VR 16/09 OM 18 U
HERFST IN HET MARUM
Onze gids neemt je drie uur lang mee op 
sleeptouw in dit mooie Wuustwezelse na-
tuurgebied. Hij laat je zien hoe de natuur 
zich klaarmaakt voor de herfst. Deelname 
is gratis, vooraf inschrijven is verplicht.

Parking het Marum, Schietveldweg (W)

 Toerisme Wuustwezel vzw
 gratis
 toerisme@wuustwezel

 03 690 46 43

Lessenreeksen sport
Na de zomervakantie is het weer tijd 
om in beweging te komen. Er zijn genoeg 
mogelijkheden om aan je conditie te werken.

TAIJIQUAN
Taiji helpt je energie in balans te 
krijgen en vermindert de stress. Op 9 
september is er om 10 uur een proef-
les in de Blommaert. Vanaf dinsdag 
20 september start de lessenreeks op 
dinsdag of vrijdag.
• Dinsdag van 19u30 tot 21 uur in 

turnzaal de Pezerik van basisschool  
‘t Blokje, Kerkblokstraat 16.

• Vrijdag van 9 tot 10u30 voor de be-

ginners en van 10u30 tot 12 uur voor 
de gevorderden, in zaal Spiegel van 
GC Blommaert, Gemeentepark 22.

De kostprijs bedraagt 60 euro voor 10 
lessen of 12 euro voor houders van 
een UiTpas met kansentarief. Je kan 
inschrijven via www.wuustwezel.be/
sport.

LINEDANCE
Wekelijks wordt er twee keer gedanst 
met Eva, onze enthousiaste lesgeef-
ster. De lessen vinden elke week plaats 
op donderdag en vrijdag van 9u30 
tot 10u30 in de buitenlucht, achter 
sporthal Koch aan de Eikendreef 70 in 
Gooreind.

De lessen starten op 8 september 
en gaan door tot 18 december. Een 
tienbeurtenkaart kost 30 euro of 6 

euro voor houders van een UiTpas met 
kansentarief en kan je aankopen bij de 
lesgeefster.

YOGA
Vanaf september worden er geen 
yogalessen meer aangeboden door de 
gemeentelijke sportdienst. Maar niet 
getreurd; onze vaste lesgevers gaan 
door. Zo kan je yoga volgen in:
• Gooreind: Op dinsdag geeft Neos les 

van 13u30 tot 14u45 in de danszaal 
van Koch. De reeks start op 13 sep-
tember en er zijn 11 lessen. Inschrij-
ven via neos.wuustwezel@outlook.be.

• Braken: Op dinsdag en woensdag 
geeft Margo van 19u45 tot 20u55 les 
in de turnzaal van ’t Kantoor. Surf voor 
meer info naar www.margorossen.be.

 Dienst sportpromotie - 03 690 46 29 - sportpromotie@wuustwezel.be

Deze maand richten we onze schijnwerper op de 
lessen van Digipunt. Daarnaast bieden we ook 
nog volgende creatieve cursussen aan: naaien, 
patchwork, kantklossen, tekenen en schilderen.
Ben je geïnteresseerd in een bepaalde vorming, maar wordt 
deze op dit moment niet aangeboden? Laat het ons weten, 
misschien zijn er mensen met gelijkaardige interesses. Hou 
zeker ook onze infokrant en de gemeentelijke website in de 
gaten voor het volledige vormingsaanbod.

WORKSHOP WHATSAPP 
Op dinsdag 13, 20 en 27 september zijn er van 9 tot 11u30 
lessen over het gebruik van WhatsApp. Breng je eigen smart-
phone mee met de pincode en oplader. Zorg dat WhatsApp 
reeds geïnstalleerd is op het toestel.

DIGIPUNT VRAGENUURTJE
Elke donderdag kan je tussen 13.30 en 15.00 u terecht bij één 
van onze vrijwilligers met al je vragen over het gebruik van 
je computer, je tablet of je smartphone. Dit kan gaan over het 
oplossen van problemen waar je tegenaan loopt, maar ook 
over tips voor handige apps. Met problemen van louter tech-
nische aard kunnen we je niet verder helpen.Laat minstens 
één dag op voorhand weten dat je wil langskomen, zodat we 
onze vrijwilligers kunnen verwittigen.

 Dienstencentrum Wijkhuis - 03 236 58 69  
 ldcwijkhuis@wuustwezel.be

Kom op tegen kanker Plantjesverkoop 

Koop tijdens het Plantjesweekend op 
16, 17 en 18 september voor 8 euro een 
plantje voor Kom op tegen Kanker. 
In Wuustwezel en Gooreind komen 
de vrijwilligers al bij je langs vanaf 14 
september. 

De kleurrijke azalea’s worden milieu- 
vriendelijk geteeld en je haalt een echt 
Vlaams streekproduct in huis. Met je 
aankoop draag je bij aan betere zorg 
voor mensen met kanker en hun naas-
ten. Elk plantje helpt een handje.

 www.plantjesweekend.be

Leer reanimeren

Reanimatie en het gebruik van een defibrillator kunnen 
het verschil maken tussen leven en dood voor iemand 
die een hartstilstand krijgt. Daarom organiseren we 
regelmatig reanimatiecursussen.

De cursussen worden gegeven door een lesgever van het 
Rode Kruis en duren ongeveer 3 uur. Deelname is gratis, 
maar je moet je wel van te voren inschrijven. Interesse? 
Schrijf je in voor één van de volgende momenten:  

• Maandag 10 oktober in Blommaert om 19 uur 
• Dinsdag 15 november in LDC Wijkhuis om 19 uur
• Maandag 5 december in GC ‘tSchoolhuis om 19 uur

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

Vormingsaanbod lokale dienstencentra

DIENSTHOOFD OMGEVING

OMGEVINGSCONSULENT MILIEU

TECHNICUS THEATER EN 
EVENEMENTEN

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

Wij werven aan
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ZA 17/09 OM 09U
RUILBEURS OUDE MOTOREN
De eerste editie van een ruilbeurs voor 
oldtimermotoren met koop en verkoop 
van onderdelen en aanverwanten.

Ruiterterrein, Stokersstraatje (W)

   Wuustwezelse oldtimer motor 
vrienden
 5 euro
 hdkraai@hotmail.com

DO 22/09 OM 14 U
WORKSHOP KLEIN GELUK 
VOOR MANTELZORGERS
Deze workshop is gebaseerd op het 
boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger 
in Vlaanderen’ en biedt tips om zelf aan 
de slag te gaan.

Coda vzw, Bredabaan 743 (G)

 Samana provincie Antwerpen
 gratis
 inschrijvingen.antwerpen@
samana.be
 www.samana.be/vorming

ZA 17/09 OM 20U15
KLOOT PER W & JAN HAUTEKIET: 
EEN EIGENZINNIGE MUZIEKTRIP
Kloot Per W en Jan Hautekiet kennen 
elkaar van in het 5e leerjaar. Nu is er tijd 
voor een muzikaal duo project met clas-
sics en pareltjes uit 60 jaar popmuziek.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel ism. 
Club Bokal
 16 euro
 www.curieus-wuustwezel.be

DI 20/09 OM 19U30
OPFRISSING VAN DE WEGCODE
Ken jij alle verkeersregels nog? Een 
deskundige lesgever geeft een overzicht 
aan de hand van praktijkvoorbeelden.

LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
 5 euro
 kwbloenhout@hotmail.com

VR 16/09 OM 19U30
KLANKREIS WHEN SOUNDS MEET
Elk instrument heeft zijn eigen karakteris-
tiek. Die eigenheid laten we gelden tijdens 
dit concert. Je voelt dat de klanken elkaar 
ontmoeten en soms versterken.

Kapel van Braken, Bredabaan 126 (W)

 Boventoon
 30 euro
 info@nageba.be

VR 30/09 OM 20 U
STEVEN GOEGEBEUR SPEELT 
MANKRACHT
Het leven heeft Steven niet gespaard. Hij 
incasseerde slag na slag. Ging uitein-
delijk op de knieën. En net niet uitgeteld 
gebeurde het wonder; ergens vond hij de 
kracht om weer recht te krabbelen.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel ism.  
Club Bokal
 20 euro
 www.curieus-wuustwezel.be

 https://bloemencorsoloenhout.be

Bloemencorso rijdt voor de 70ste keer uit
Op de tweede zondag van 
september is Loenhout al 70 
jaar het decor voor een in-
drukwekkende optocht van 
bloemenwagens. Dit jaar wor-
den opnieuw ongeveer 4 mil-
joen bloemen gebruikt voor 
een dertigtal praalwagens.

Het Bloemencorso van Loenhout vindt 
dit jaar plaats op 11 september. Het is 
inmiddels uitgegroeid tot de grootste 
optocht van met bloemen versierde 
corsowagens in België. 

Maandenlang werken honderden 
vrijwilligers van de Loenhoutse buurt-

schappen aan de voorbereidingen voor 
de optocht.

DORPSKERN AUTOVRIJ
Voor de feestelijkheden is de dorps-
kern autovrij van 10 tot 20 uur. Op het 
Burgemeester Jozef Van Looveren- 
plein staan foodtrucks en een kinder- 
kermis opgesteld. De eigenlijke 
optocht begint om 14 uur, met een 
tweede doortocht om 16 uur. Daarna 
volgt de prijsuitreiking. Vanaf 18 uur 
kan je de praalwagens bewonderen in 
Sportcomplex De Dorens.

Tickets kosten 8 euro in de voorver-
koop via onderstaande website en 10 
euro aan de kassa. Als je zeker wil zijn 

van een goed uitzicht op het parcours, 
bestel je best een bijkomende tribune-
kaart voor 4 euro extra.

 Neervenkermis werd op zaterdag 
9 juli gevierd met een uitdagende 
Tarzanrun. De deelnemers moesten 
onderweg verschillende obstakels 
overwinnen, zoals een modderbad, 
een slingertouw en deze met water 
gevulde container. Op zondag was er 
een wielerwedstrijd. Beide avonden 
werden afgesloten met muziek.

 Eind mei zetten maar liefst 83 
straten en buurten de bloemetjes en 
de tuinstoelen buiten voor Buren-
dag. Dat leverde verschillende leuke 
sfeerbeelden op, maar het buurt-
schap Watermuntstraat verdiende 
50 euro met deze foto.

 Op zondag 26 juni verzamelde 
heel Gooreind voor het jaarlijkse 
Tuinfeest. In de mooie pastorietuin 
was er doorlopend kinderanimatie en 
lekker eten & drinken. Ondertussen 
kon het publiek genieten van muzikale 
optredens door Wasda, de nieuwe 
Katastroof en de Nootoplossing.

 Tijdens de Vlaamse feestdag liep de 
zonovergoten evenementeweide van 
Bar Woest helemaal vol. Kinderen 
lieten zich grimeren tijdens de 
Loco Kids Disco. Daarna bracht de 
liveband Frimout een Nederlandstalig 
repertoire. De Barnyard Bigband 
mocht het feest afsluiten.

 De lichtwagenbouwers van Wuust-
wezel zorgden op zaterdag 2 juli 
voor Highlandgames. In een echte 
Schotse kilt moesten de deelnemers 
ondermeer zakwerpen, een water-
ton heffen en een boomstam zover 
mogelijk weggooien.

1
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Jouw activiteit in het W-tje van oktober?
Voeg je activiteit voor 12 september toe via www.uitdatabank.be

in Wuustwezel

Feest voor veertigjarigen
Enkele Loenhoutenaren organiseren een 
feest voor alle 40-jarigen die momenteel in 
het dorp wonen, of ervan afkomstig zijn.

Het feest is gepland op zaterdag 15 oktober in lokaal  

De Guld. Alle 40-jarigen uit Loenhout zijn uitgenodigd en de 
partners zijn ook welkom. Een ideale gelegenheid om vele 
leeftijdsgenoten te ontmoeten, straffe verhalen van vroeger 
op te halen of nieuwe mensen te leren kennen.

Heb jij ook zin om hieraan mee te doen, stuur dan voor 15 
september een mail naar onderstaand adres.

 loenhout1981@gmail.com
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Maria Laurijssen & Petrus Schrauwen

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

Fernanda Gagelmans & Frans Verbreuken

Hugo Neefs & Rita Van Opdorp

Greta Chantrain & Paul Kerkhofs

Wim Bastiaansen & Maria Van der Jonckheid

Joannes Breugelmans & Alberta Roelands

Beatrice Van Hal & Joannes Van GeelNelles Van Dijck & Martha Van Dijck

René Bolckmans & Jeanne Van Dijck

Onze jubilarissen
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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

BESTELFORMULIER 
BEHAAG ... NATUURLIJK 
Deze herfst kan je je tuin aantrekkelijker maken voor 
bijen en vlinders door voordelig streekeigen plantgoed 
aan te kopen. Bezorg het ingevulde formulier voor   
21 oktober bij de groendienst op het gemeentehuis  
en betaal ter plaatse.

Gegevens

Naam: ........................................................................................................

Straat:........................................................................................................

Gemeente:.................................................................................................

Tel./gsm:....................................................................................................

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

Datum en handtekening

1. Bloesem- en bessenhaag     30,00

2. Veldesdoornhaag      34,00

3. Meidoornhaag       27,00

4. Bijenbosje       15,00

5. Taxushaag       11,00

6. Haagbeukhaag       27,00

7. Beukenhaag       28,00

8. Ligusterhaag       28,00

9. Hop        6,50

10. Wilde kamperfoelie      5,00

11. Bosrank       5,00

12. Knotwilgpoot       5,00

13. Pruim ‘Belle de Louvain’      29,00

14. Kers ‘Lapins’       29,00

15. Appel ‘Elstar’       29,00

16. Peer ‘Doyenné de Comice’     29,00

Per pakket       Prijs       Aantal       Totaal

Bestelvoorwaarden:
• Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente 

worden aangeplant.
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste 

van de besteller.
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt 

worden

De besteller verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.

Wanneer afhalen?
Je kan het plantgoed afhalen op zaterdag 26 november 
tussen 9 en 12 uur in de serre naast het gemeentemagazijn 
aan de Slijkstraat 5.

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

Totaal:

18  WEZEL OP DE FOTO



Bredabaan verkeersvrij
Opendeurweekend Wuustwezelse ondernemers
Artiesten - Demonstraties - Kinderanimatie
Grote  rommelmarkt - Bewaakte  fietsenstalling

ZO 25 
SEPT
12 - 18u

7e DORPSDAG
WUUSTWEZEL


