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

De hoge energieprijzen hebben ook 
grote gevolgen voor het lokaal bestuur. 
De financieel directeur verwacht dat de 
energiekosten deze legislatuur 3,5 miljoen 
euro hoger uitvallen dan geraamd. 
Daarom gaat de thermostaat omlaag en 
de verlichting in sommige straten vroeger 
uit.
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Deze uitgave werd 
gedrukt op milieu
vriendelijk papier  
(FSCgecertificeerd)

Crisis van de energie

In mijn voorwoord ben ik altijd positief en wil ik hoop 

geven. Toegegeven, het is niet altijd eenvoudig. Zo 

nu ook, op het moment dat ik dit schrijf weet ik dat 

het bij vele onder jullie kouder is dan je zou willen. 

Je draait de verwarming niet open uit schrik voor 

torenhoge facturen.

Het is weer een bizarre tijd waarbij, net zoals bij 

Corona, er zekerheden zijn weggevaagd. Ook wij 

maken net als jullie de financiële oefening hoe we hier 

als grote werkgever, eigenaar van vele gebouwen, 

aanbieder van vele diensten kunnen doorkomen. En 

net als bij jullie is dat geen eenvoudige oefening. 

Maar net zoals bij Corona zijn er ook lichtpuntjes. De 

Dorpsdag en zo goed als elk ander evenement deze 

zomer is kunnen doorgaan onder een blauwe hemel, 

met enorm veel volk en geweldig veel sfeer. Jullie 

kwamen massaal opdagen op zoek naar gezelligheid. 

Duizenden werkten aan Bloemenwagens, trainden 

voor Sterke Peer, wielerwedstrijden of de marathon, 

genoten in de tuin van een bbq met vrienden, sloten 

hun straat af om kinderen te laten spelen,.. 

Keer je dus niet in jezelf en zie de positieve zaken om 

je heen. Leef mee toe naar de Lichtstoet, geniet van de 

herfst, wandel en fiets,… Ook dit komen we door ! 

PS: Kijk maar eens naar de snoetjes van deze 

corsoprins  en -prinses en laat hun glimlach je even 

verwarmen.

FSC® C008551
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Over de cover

Begin september 
reden de zijspan-
motoren opnieuw uit 
voor de Zandbergrun. 
Deze rondrit is vooral 
bedoeld om personen 
met een handicap een 
bijzondere uitstap te 
gunnen.
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Weetjes

De Cultuurraad kan terugblikken op een bijzonder succesvolle editie van de jaarlijkse Kruiswegkermis- 
tentoonstelling. Bijna 700 belangstellenden bezochten deze tentoonstelling en brachten hun stem uit op  
drie favoriete werken. p10.

Laat je zien in het verkeer
Aan het einde van deze maand schakelen we over 

van naar het winteruur. Dat is meteen het begin 
van de donkerste dagen van het jaar. Daarom is 

het belangrijk dat je je als voetganger of fietser 
extra zichtbaar maakt in het verkeer. Tegenwoor-

dig zijn er naast de bekende fluo-hesjes al heel 
wat leuke en modieuze alternatieven. Zo wordt 

het leuk voor jong en oud om zich zichtbaar te 
maken in het verkeer.

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

Elektrische deelfietsen 
vanaf half november

De elektrische deelfietsen 
van Donkey Republic komen 

vanaf half november naar 
Wuustwezel. Er worden een 

twintigtal fietsen verspreid 
over de Wissel in Wuustwezel, 

het Huffelplein in Loenhout en aan 
Amandina in Gooreind. Om een fiets te 

gebruiken, heb je de Donkey-app nodig 
op je smartphone. Een rit kost 3 euro voor 

30 minuten. Met een maandabonnement 
kan je 40 trips maken voor 72 euro. Een 

jaarabonnement kost 600 euro voor 400 trips.

www.donkey.bike/nl/

Behaag ... natuurlijk!
Doe dit najaar mee aan de actie ‘Behaag…

Natuurlijk’ en voorzie je tuin of erf van 
streekeigen planten. De voordelen hiervan 

zijn legio. Streekeigen bomen en struiken 
groeien sneller, het groenafval is 

gemakkelijker te verwerken, ze zijn 
beter bestand tegen allerlei ziekten 

en de grillen van ons klimaat... én 
herkenbaar voor vogels en insecten 

van hier. Je kan nog bestellen 
tot 21 oktober. Je vindt het 

bestelformulier en meer info 
over de planten of bomen 

op www.wuustwezel.be/
behaag-natuurlijk.

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

Awel zoekt vrijwilligers
Awel, de luisterlijn voor kinderen 
en jongeren, zoekt vrijwillige 
beantwoorders. Onzeker of het wel bij 
je past? Awel, ‘t is een match! Of je nu 
een echte huismus bent, een lange slaper, 
gekke unicorn, klusser of professor. Awel, dat is 
luisteren naar kinderen en jongeren van thuis uit, 
wanneer jij wil. Diploma maakt niks uit, luisteren 
wel. Awel luistert naar alle kinderen en 
jongeren met een vraag, een verhaal en/of 
een probleem. Awel werkt volledig anoniem. 
Dat betekent dat enkel de oproeper en 
Awel op de hoogte zijn van het contact. 
Bovendien is een gesprek met Awel 
helemaal gratis.

 www.awel.be

700

Ook in onze gemeente zijn er enkele 
zones, waar je beter geen risico’s neemt 
door de mogelijke PFAS-vervuiling.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 
inventariseerde de risicosites betreffende een mogelijke 
PFAS-verontreiniging. Het resultaat is een interactieve 
kaart, die een actueel beeld geeft van alle sites, die momen-
teel worden behandeld voor een mogelijke PFAS-vervuiling.

De meeste sites hebben te maken met een historische 
brandweeractiviteit: bestaande en voormalige oefenterrei-
nen van de brandweer, of locaties waar een felle brand werd 
geblust. Daarnaast telt Vlaanderen heel wat plaatsen met 
een industriële activiteit met mogelijk gebruik van PFAS. 

NO REGRET-MAATREGELEN
Voor Wuustwezel zijn er acht zones die nader onderzocht 
worden. Het gaat onder andere over het gemeenschapscen-
trum Blommaert, het Sportpark Kattegat en de Brandweer-
post. 

Voor deze locaties is er een onderzoek lopende of gepland. 
In afwachting van verdere resultaten gelden in deze zones 

uit voorzorg tijdelijke no regret-maatregelen.  Van zodra die 
resultaten bekend zijn, worden de inwoners binnen de voor-
opgestelde perimeter op de hoogte gebracht, van eventuele 
aangepaste no regret-maatregelen.

No regret-maatregelen zijn voorzichtigheidsmaatregelen die 
worden aanbevolen rond een problematiek waarover nog 
geen volledige wetenschappelijke kennis aanwezig is. De 
vertaling komt letterlijk uit het Engels: ‘geen spijt-maatre-
gelen’ of maatregelen waarvan we later waarschijnlijk geen 
spijt zullen hebben. Voor PFAS zijn het maatregelen die 
helpen om onze blootstelling aan PFAS te beperken en om 
opstapeling en belasting in ons lichaam te voorkomen.

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

De hoge energieprijzen hebben grote gevolgen 
voor het lokaal bestuur. De financieel directeur 
verwacht dat de energiekosten deze legislatuur 
3,5 miljoen euro hoger uitvallen dan geraamd.
Het lokaal bestuur beheert in totaal 
45 gebouwen. Het gezamenlijke elek-
triciteitsverbruik bedroeg vorig jaar 
1,7 mWh. Het gasverbruik lag zelfs 
dubbel zo hoog. 

Het is dus logisch dat Wuustwezel - 
net als veel andere steden en gemeen-
ten in Vlaanderen - maatregelen neemt 

om de energiefactuur naar beneden te 
halen. Zo gaat de temperatuur in onze 
openbare gebouwen naar 20 graden en 
in de sportinfrastructuur zelfs nog wat 
lager. 

GEBOUWEN UP-TO DATE HOUDEN
Onze gebouwen up to date houden 
is belangrijker dan ooit. De gebouw-

beheerders zijn al jaren bezig met 
energiebesparende maatregelen, zoals 
led-verlichting, energiezuinige pompen 
in onze stookplaatsen, zonnepanelen, 
isolatie en thermische beglazing.

VERLICHTING VROEGER DOVEN
Daarnaast bekijkt het lokaal bestuur 
wat er nog kan op vlak van openbare 
verlichting. Op gemeentewegen wordt 
een groot deel de verlichting nu al om 
23 uur gedoofd. Er wordt onderzocht 
of dat nog wat vroeger kan, zonder 
daarbij in te boeten op de verkeersvei-
ligheid.

Lokaal bestuur bespaart op energie

 Dienst gebouwbeheer - 03 690 46 53 - gebouwen@wuustwezel.be

Voorzorgsmaatregelen PFAS vervuiling 



Dag van de leerkracht
Kinderen groeien van complimen-
ten. Leerkrachten ook. Sinds 1994 
vieren we jaarlijks op 5 oktober de 
internationale dag van de leerkracht. 

Alle juffen, meesters, leraren en 
docenten worden in de bloemetjes 
gezet, want hun takenpakket is niet 
te onderschatten: een goede lesgever 
zijn, mee verantwoordelijk zijn voor 
de opvoeding van kinderen en jon-
geren, communiceren met ouders, 
samenwerken met collega’s, vlot 
kunnen omgaan met diversiteit en 
een multiculturele klas, met leerzorg 
en de technologieën van vandaag. 
Dat is niet niks. 

Hoe heb jij de juf of meester be-
dankt? Een leuk briefje, een tekening 
of een schouderklopje doet altijd 
deugd en kan ook op een andere dag. 
Zo blijft de dag van de leerkracht 
nog een tijdje voortduren in Wuust-
wezel.
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  Dienst personeel - 03 633 52 10 - personeel@wuustwezel.be

Wuustwezels onderwijs groeit gestaag
In Wuustwezel hebben we niet minder dan tien 
kleuter- en lagere scholen. Scholen op mensenmaat, 
verankerd in hun leefgemeenschap.

De voordelen  liggen voor de hand: 
kortere en dus veiligere verplaatsin-
gen van en naar school, leerkrachten 
die een band hebben met de lokale 
gemeenschap, de vriendjes uit de klas 
zijn de speelkameraadjes uit de wijk, 
de sport- of jeugdvereniging.

IETS MINDER KLEUTERS
Op 1 september telden we 659 kleuters 
die in Wuustwezel naar school gaan. 
Dat zijn er zeventig minder dan vorig 
jaar.
• 160 kleuters in Loenhout
• 41 kleuters in ’t Kantoor
• 179 kleuters in Wuustwezel
• 99 kleuters in Sterbos
• 180 kleuters in Gooreind

In de lagere scholen van Wuustwezel 
hebben we 1345 kinderen. Dat zijn er 

veertig meer dan vorig jaar.
• 345 kinderen in Loenhout
• 99 kinderen in ’t Kantoor
• 341 kinderen in Wuustwezel
• 169 kinderen in Sterbos
• 391 kinderen in Gooreind

Ook voor secundair onderwijs kunnen 
jongeren terecht in Stella Matutina. 
De school startte op 1 september met 
vier volle klassen in 1A en een kleine 
klas 1B. In totaal lopen er 667 jongeren 
school, waarvan 246 uit onze eigen 
gemeente.

BUITENGEWOON ONDERWIJS
BuBao en BuSO Berkenbeek geeft 
specifieke zorg aan kinderen en 
jongeren met een beperking. Hier 
volgen 32 kleuters, 273 lagere 
schoolkinderen en 316 jongeren les. 

42 kinderen en 34 jongeren zijn uit 
Wuustwezel. 

In onze gemeente verblijven er mo-
menteel 32 schoolgaande kinderen 
uit Oekraïne. 7 kleuters en 18 lagere 
schoolkinderen gaan naar scholen in 
onze gemeente. 7 jongeren tussen 12 en 
18 jaar volgen een taalbad Nederlands 
in OKAN-klassen in Essen, Brasschaat 
en Antwerpen..

 Dienst onderwijs - 03 690 46 64 - onderwijs@wuustwezel.be

 www.igean.be/tekenwedstrijd

Minder brol bij de glasbol
De afvalintercommunale 
Igean daagt de klassen 
van het 5e en 6e leerjaar 
uit om deel te nemen 
aan de wedstrijd Minder 
brol bij onze bol. 

Met deze tekenwedstrijd kunnen de 
kinderen op creatieve wijze naden-
ken over sluikstortproblematiek. 
Het is de bedoeling dat de deelne-
mende klassen eerst brainstormen 

over een schone omgeving en samen 
zorg dragen voor de planeet. Met die 
ideeën maken ze vervolgens een mooie 
tekening.Om deel te nemen, heb je tot 
28 oktober de tijd om het ontwerp bin-
nen te brengen bij het onthaal in het 
sociaal huis of de dienst duurzaamheid 
in het gemeentehuis. 

De jury kiest een top 3 in elke gemeen-
te. Hieruit kiest het publiek een win-
naar. De tekening wordt vanaf de lente 
van volgend jaar op een glasbol gedrukt.

Sneeuwruimers gezocht
De winter lijkt nog ver weg. Maar om goed voorbereid 
te zijn, gaat het lokaal bestuur nu al op zoek 
naar vrijwilligers om te helpen sneeuwruimen.

Sinds een aantal jaren helpt het lokaal 
bestuur met een ploeg vrijwilligers ou-
dere, minder mobiele mensen zonder 
sociaal netwerk het voetpad en de toe-
gang van het huis tot aan de straat of 
het voetpad sneeuw en ijsvrij maken. 

Voor hen is dit kleine maar belangrijke 
ondersteuning. 

Een aantal van onze vrijwilligers zijn 
ondertussen gestopt. Daarom zoe-
ken we nieuwe vrijwilligers om in de 

komende winterperiodes bij sneeuwval 
bij de mensen te gaan sneeuwruimen.

MAXIMUM 50 M²
We beperken de vrij te maken opper-
vlakte tot maximum 50 m² per woning. 
We zoeken vrijwilligers per woonkern 
om de verplaatsing voor de vrijwilligers 
te beperken. 

Het bestuur voorzien voor deze vrijwil-
ligers de nodige hulpmiddelen (zout, 
sneeuwschop en borstel). Het onthaal 
van het OCMW legt de nodige con-
tacten voor de oproepen en geeft deze 
door aan de vrijwilligers.

Ben jij onze nieuwe kandidaat sneeuw-
ruimer? Kandidaten die aan dit project 
willen meewerken, kunnen steeds 
contact opnemen met het onthaal van 
het sociaal huis.

 Sociale dienst - 03 633 52 10 - onthaal@wuustwezel.be

Het lokaal bestuur werft aan
Het lokaal bestuur van Wuustwezel 
zoekt regelmatig nieuwe medewerkers. 
Ditmaal zijn er vacatures voor
3 MEDEWERKERS GROENDIENST

We zoeken drie enthousiaste medewerkers om onze dienst 
openbare werken te versterken. Je staat mee in voor de 
goede uitvoering van groenaanleg en onderhoud. Je bent 
een hulpvaardige en vriendelijke collega, met de nodige vak-
kennis en voldoende voeling met groenaanleg en groenon-
derhoud.

Er zijn twee contracten op E-niveau en één op D-niveau. 
Wij bieden je werk dicht bij huis, in een mooie, groene werk- 
omgeving. 

Stuur je motivatiebrief en de nodige documenten voor  
16 oktober naar de personeelsdienst. De bekwaam-
heidsproeven gaan door op 21 oktober vanaf 13 uur.

SCHOONMAAK(ST)ER GEBOUWEN

Als schoonmaak(st)er sta je in voor het schoon en hygië-
nisch houden van de gebouwen waarin je tewerkgesteld 
wordt. We zoeken iemand die zowel zelfstandig als in een 
team kan werken. 

Je zorgt voor een nette, professionele en gezellige werkomge-
ving voor alle personeelsleden, bezoekers en cliënten.

Het gaat over een contract op E-niveau, waarbij het aantal 
uren bespreekbaar is. 

Stuur je motivatiebrief en de nodige documenten voor  
2 november naar de personeelsdienst. De selectieproeven 
vinden plaats op 10 november.

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. 



GEBOORTEN

3/08 Smoleński  Dalia

5/08 Abzik  Xavi

5/08 Olthof  Brian

15/08 Sybers  Djayden

16/08 Willemsen  Sophie

17/08 Van Herck  Jayvano

17/08 Coker  Amie

18/08 Peeters  Lilly

20/08 Van Echelpoel  Fien

26/08 Celis  Mona

26/08 Mertens  Marilou

27/08 Cox  Louise

29/08 Van Opstal  Elise

30/08 De Vulder  Marie

30/08 Vanhuffelen  Mattia

30/08 Bevers  Ralph

31/08 Verschueren  Sophie

OVERLIJDENS

2/08 Van Welde  Joanna
 °27/11/1947
2/08 Lenaerts  Maria
 °12/02/1953
2/08 Damen  Joannes
 °15/09/1931
6/08 Gysbrechts  Gustaaf
 °26/05/1934
6/08 De Blick  Ludo
 °16/08/1955
9/08 Van Bouwel  Geert
 °5/05/1986
12/08 Kenis  Alfons
 °22/09/1932
14/08 De Mey  Franciscus
 °3/04/1952
14/08 Franken  Dina
 °20/03/1941
17/08 Oganian  Emir
 °20/03/1949
18/08 Bevers  Constant
 °21/02/1929
20/08 Van Mulders  Hugo
 °26/03/1945
20/08 De Beuckelaer  Magda
 °18/03/1947
25/08 de Vries  Anna
 °26/03/1937
25/08 Peeters  Kristina
 °13/10/1960
26/08 Van den Bosch  Danielle
 °13/05/1957
30/08 Eriksson  Alex
 °15/03/1952

HUWELIJKEN

5/08 Self  Charles
          & Hartman  Frederika
5/08 Nuijts  Ronald 
          & van der Velde  Ietje
6/08 Gabriëls  Gert
          & Mateusen  Katleen
6/08 Govaerts  Ilias
          & Grantcharoff  Axelle
10/08 Van Laethem  Guy
          & Mazepa  Tetiana
12/08 Willemsens  Ben
          & Staels  Veerle
13/08 Vanderbeck  Iwan
          & Konieczny  Ingrid
13/08 Van Breda  Rob
          & Cools  Valerie
13/08 van Eijcken  Ben
          & Demeulenaere  Els
13/08 Van Opdorp  Sam
          & Jansen  Gaëlle
13/08 Schalk  Gert
          & Meesters  Lore
19/08 Bevers  Franciscus
          & Wintle  Joanna

19/08 Van Aelst   Steve
          & Medina Guerra  Yaimé
20/08 Joosen  Tom
          & Vanhooydonck  Céline
20/08 Aernouts  Jan
          & Bollens  Evelien
20/08 Paelinckx  Bryan 
          & Van Looveren  Jitte
20/08 Verlinden  Marc
          & Amelinckx  Machteld
26/08 Visser  Pieter
          & Cordier  Deborah
26/08 Caralis  David
          & Geenen  Sigrid
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Op een elektronische identiteitskaart of elektronische 
vreemdelingenkaart (e-ID of EVK) zijn in principe 
twee certificaten voorzien op de chip.

Bij jongeren die hun e-ID of EVK 
hebben ontvangen vóór ze 18 jaar 
werden, werd er slechts één certificaat 
geactiveerd.

Het tweede certificaat mag pas vanaf 
18 jaar geactiveerd worden. Dit tweede 
certificaat heb je nodig om bijvoor-

beeld Itsme te gebruiken, waarmee je 
onder meer je coronacertificaat kan 
opvragen.

WAT MOET IK DOEN?
Als je problemen vaststelt met de 
certificaten op je identiteitskaart, kom 
je best zo snel mogelijk haar de dienst 
burgerzaken in het gemeentehuis. 
Breng je pin- en pukcode mee, want 
die hebben we nodig om het tweede 
certificaat te activeren.

Certificaat activeren op je identiteitskaart

 Dienst burgerzaken - 03 690 46 08 - bevolking@wuustwezel.be

Check de geldigheidsdatum  
van je rijbewijs
Rijbewijzen in bankkaartmodel werden in 
Wuustwezel voor het eerst afgeleverd in 2013. 
Deze hebben een administratieve geldigheid 
van 10 jaar. Dat betekent dat die eerste rijbe-
wijzen binnenkort hernieuwd moeten worden.

Je moet zelf de administratieve einddatum van je rijbewijs 
opvolgen en de hernieuwing ervan op tijd aanvragen.

Is je rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig, of is je 
rijbewijs niet meer geldig omdat je je rijbewijs vóór 2013 aan-
gevraagd hebt in een andere gemeente? Kom dan zo spoedig 
mogelijk langs bij de dienst burgerzaken om je rijbewijs te 
hernieuwen. Dat kost 25 euro. 

Wie zonder geldig rijbewijs rijdt, riskeert een geldboete van 
1.600 tot 16.000 euro, een rijverbod van acht dagen tot vijf 
jaar of een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar. 
Wanneer bij een ongeval wordt vastgesteld dat het rijbewijs 
van de bestuurder is vervallen, heeft dat ook grote gevolgen 
voor de verzekering.

 www.mobilit.belgium.be

Koesterboekje naast digitale huwelijksakte
Het trouwboekje wordt al enige tijd digitaal 
uitgereikt. Maar in Wuustwezel wil het lokaal 
bestuur het pas getrouwde koppel toch een 
tastbare herinnering meegeven. Daarvoor 
is er een Koesterboekje uitgebracht.

Sinds enkele jaren is voor de wet trouwen een digitale 
aangelegenheid geworden, waarvoor het kersverse echtpaar 
zelfs geen handtekening meer hoeft te zetten. Hierdoor gaan 
de symboliek en romantiek van de huwelijksceremonie op 
het gemeentehuis verloren. 

De medewerkers van de dienst burgerlijke stand vonden 
dat spijtig en wilden toch een bijzondere gelegenheid 

maken van het ja-woord. Daarom worden er voortaan 
Koesterboekjes uitgereikt, waarin het koppel alle mooie 
herinneringen aan de trouwdag kan verzamelen. Het is dus 
meer dan de klassieke opsomming van rechten en plichten 
in het traditionele trouwboekje.

  Dienst burgerlijke stand - 03 690 46 09 - bevolking@wuustwezel.be

De gemeente- en OCMW-raad komt 
elke maand bijeen om te vergaderen. 
Hieronder geven we de belangrijkste punten 
mee uit de zitting van 30 augustus.
Het raadslid Wim Vorsselmans wordt voortaan vervangen door Marc 
Vorsselmans. In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt 
Glenn Verelst vervangen door Myriam Goetstouwers.

In de zomermaanden werden de glasbollen gedurende enkele weken niet  
geledigd, met overvolle glasbollen als gevolg. Op diverse plaatsen werden 
sluikstorten naast de bol vastgesteld en overtreders geverbaliseerd. Vanaf 
half augustus waren de problemen opgelost en hebben de intercommunale 
IGEAN en de betreffende aannemers de glasbollen op korte termijn leeg 
gemaakt en de omgeving opgeruimd. Aan de inwoners wordt geadvi-
seerd om maximaal 
gebruik te maken van 
de recycleapp. Op die 
manier krijg je actuele 
informatie over de 
afvalinzameling.

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

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

Verslag gemeenteraad 
augustus
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Doe mee met de maand  
van de geestelijke gezondheid

Bijna 700 bezoekers voor kunsttentoonstelling

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.
Begin oktober kwam Lotte Van 
Wezenmael op bezoek met haar 
Luistermobiel. Hier volgt nog een 
kort overzicht van onze activiteiten 
in de komende maanden. Wil je een 
uitgebreidere beschrijving, grijp dan 
even terug naar het W’tje van vorige 
maand

WERKEN AAN VEERKRACHT
18 okt  80+ op de koffie in Blommaert  
 Op persoonlijke uitnodiging 

19 okt  80+ op de koffie in Wijkhuis  
 Op persoonlijke uitnodiging

27 okt  80+ op de koffie in Schoolhuis  
 Op persoonlijke uitnodiging

29 okt Workshop babymassage  
 Gratis, maar inschrijven 

31 okt  Kabouters in het Gemeentepark  
 Vrij toegankelijk

10 nov  Lezing Gelukkig ouder worden  
 door Luc Van de Ven   
 Gratis, maar inschrijven
En ons nieuwe bijkomende aanbod: 

ROES(T) TUSSEN ONS 
Wanneer iemand die je liefhebt meer 
drinkt of gebruikt dan goed voor 
hem is, ben je vaak radeloos. Je voelt 
je machteloos, je maakt je kwaad, je 
vraagt jezelf af waar het mis ging, wat 
je kan doen, hoe je overeind kan blij-
ven in deze storm. 

Op 26 oktober, 9 en 23 november 
staan we telkens van 14 tot 16 uur stil 
bij deze en andere vragen over de ver-
slavingsproblematiek. 

Deze vorming van Herstelacademie 
Sara is bedoeld iedereen die zich zorgen 
maakt over het middelengebruik of 
-misbruik van je kind, partner, of ie-
mand anders uit je omgeving. We geven 
informatie over de psychologie van de 
verslaving, staan stil bij hoe je in con-
tact kan blijven en voorzien daarnaast 
voldoende ruimte voor het uitwisselen 
van ervaringen. 

Deelname is gratis, maar je moet vooraf 
inschrijven.

De Cultuurraad kan terugblikken op een bijzon-
der succesvolle editie van de jaarlijkse Kruis-
wegkermistentoonstelling. Bijna 700 belang-
stellenden bezochten deze tentoonstelling en 
brachten hun stem uit op drie favoriete werken.

Deze expo biedt de lokale kunstenaars een forum om 
hun werk aan een groot publiek te tonen. Dit jaar waren 
er maar liefst 35 exposanten, die allemaal hun mooiste 
werk konden tonen.

Erik Proost was de grote lieveling van het publiek met 
zijn uniek Schaakbord, vervaardigd uit zijn beuken-
haag.

Ingrid Van De Locht wist de deelnemende kunstenaars 
te bekoren met haar bijzonder schilderwerkje Oogen-
blik.

De cultuurraad koos Marc Beeckmans als laureaat met 
Intiem, een gevoelig schilderwerk met een mooie com-
positie dat tederheid, vrijheid en mysterie oproept.

De winnende werken zijn nog tot eind oktober te bewon-
deren in de inkomhal van het gemeentehuis. Neem een 
kijkje en spaar ineens nog een extra UiTPAS-punt.

Sinds september zijn de openingsuren van 
de bibliotheek in Loenhout aangepast. Deze 
wijkbib richt zich voornamelijk op scholie-
ren en daarom is de bib voortaan open op 
woensdagmiddag en zaterdagmorgen.
De wijkbibliotheek is gevestigd in Blokje Blauw aan Visserij 8. 
Hier kan je voornamelijk jeugdboeken vinden voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar. 

Voor de peuters vind je er kartonnen boekjes met flapjes en 
geluidjes over allerlei thema’s, de kleuters kunnen kiezen uit 
honderden prentenboeken over dieren, voertuigen, feesten, 
fantasie, vakantie, gevoelens, muziek en nog veel meer. Ook 
zoekboeken, telboeken en voorleesverhalen vind je er terug.

VOOR BEGINNENDE LEZERTJES
Voor de beginnende lezertjes hebben we een afdeling met 
AVI-boekjes en aantrekkelijke weetjesboeken. Voor wie al 
goed kan lezen zijn er verhalen in alle genres en stijlen, mas-
sa’s leerrijke boeken over de natuur, techniek, het lichaam, 
sport, vrije tijd,... en natuurlijk ook strips! Ook voor wie 
lezen niet zo evident is, hebben we een uitgebreide collectie 
(luister)boeken. 

Voor adolescenten en volwassenen is de keuze in Loen-
hout echter beperkt. Wel kan je via de website gemakkelijk 
boeken laten overkomen uit Wuustwezel of Gooreind. We 
hopen jullie snel te mogen verwelkomen in de bibliotheek 
van Loenhout.

NIEUWE OPENINGSUREN
• woensdag 15u tot 17u
• zaterdag 10u tot 12u

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

Studenten van Thomas More Kempen hebben 
in samenwerking met Regionaal Landschap 
de Voorkempen vier uitkijkpunten in de regio 
gerealiseerd. Er staat er ook een bij de Baileybrug.
Onder de toepasselijke naam (H)oog- 
verblindend Landschap zetten de plat-
formen de typische landschappen van 
de Voorkempen in de kijker.

De polders in Stabroek en Kapel-
len, het open landbouwlandschap in 
Kalmthout, het kleinschalige land-
schap aan de Weerijsbeek in Wuustwe-
zel of de diepe kleiputten in Brecht: het 

zijn stuk voor stuk unieke landschap-
pen in onze regio.

GRATIS AFHALEN
Ze worden met elkaar verbonden 
door zeven fiets- en wandelroutes, die 
zijn samengebracht op een nieuwe 
kaart. Die kaart met nieuwe fiets- en 
wandelroutes kan je gratis afhalen in 
de toeristische kantoren van Brecht, 

Kalmthout, Kapellen, Stabroek en 
Wuustwezel. 

Vier wandellussen en drie fietslussen 
nemen je mee langs de observatieplat-
formen. Elke wandel- en fietslus pas-
seert minstens één nieuw uitkijkpunt. 
In totaal goed voor meer dan  
145 km fiets- en wandelplezier!

In Wuustwezel leiden de tochten naar 
de Baileybrug, waar ook het land-
schapsplatform is gebouwd. Een ideale 
plek voor een rustpauze. En draai 
ineens aan het wieleke van de luister-
paal, nu je daar toch bent.

Nieuwe fiets- en wandelkaart  
(H)oogverblindend Landschap

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

Nieuwe openingsuren Bibliotheek Loenhout  Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be

 Dienst cultuur - 03 690 4626 - cultuur@wuustwezel.be
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Voorzichtigheid geboden bij het kopen 
van een zonevreemde woning

Als je woning op een perceel ligt dat niet voor 
bewoning bestemd is, heb je een zonevreemde 
woning. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de 
rechten van de bewoner. We leggen het hier uit.
EEN ZONEVREEMDE WONING?
Vanaf de jaren 70 kreeg elke stuk-
je grond in België een bestemming. 
Zo ontstond een lappendeken aan 
stukjes woongebied, landbouwgebied, 
industriegebied, enzovoort. Voor deze 
bestemmingen werden voorschriften 
opgemaakt, dat zijn bepalingen wat er 
nog gebouwd mag worden en wat niet. 

Een zonevreemde woning is een wo-
ning die strijdig is met de geldige be-
stemmingsvoorschriften. Het gaat bij-
voorbeeld om een residentiële woning 
in natuurgebied, een landbouwbedrijf 
in industriegebied of sportvelden in 
landbouwgebied. We geven meer uitleg 
bij zonevreemde woningen die gelegen 
zijn in landbouwgebied.

NIET ILLEGAAL OF ONVERGUND
In het landbouwgebied werden door-
heen de jaren veel hoeves en wonin-
gen gebouwd, horend bij een actief 
landbouwbedrijf. Dat is ook toegelaten, 
boeren mogen hun woning bouwen 
dichtbij hun bedrijf. 

De voorbije jaren zijn er jammer 
genoeg heel wat landbouwers met 
hun activiteiten gestopt waardoor de 
woningen vrijgekomen zijn en op de 
vastgoedmarkt worden aangeboden. 
Het zijn dan wel woningen maar mo-
gen niet zomaar bewoond worden door 
een gezin dat niet boert.

BASISRECHTEN
Een landbouwer die stopt onderzoekt 
best op voorhand de toekomstmoge-

lijkheden voor zijn woning. Hij mag er 
zelf altijd blijven wonen of de woning 
doorverkopen aan een actieve land-
bouwer, maar moet behoedzaam zijn 
wanneer het hij het aan iemand anders 
wil verkopen. 

Dan vraagt hij best een omgevings-
vergunning aan om de functie van 
zijn woning te wijzigen, namelijk van 
bedrijfswoning naar zonevreemde 
residentiële woning. Eenmaal hij deze 
vergunning verkregen heeft, krijgt hij 
basisrechten. Dat betekent dat de wo-
ning mag bewoond worden, verbouwd 
worden en zelfs herbouwd worden.  

FUNCTIEWIJZIGING AANVRAGEN
Wanneer de gemeente een vergun-
ningsaanvraag voor een functiewijzi-
ging ontvangt onderzoekt ze een aantal 
zaken. Zo is het volgens de Vlaamse 
overheid niet wenselijk om woningen 
te behouden waar de landbouw nog 
alle kansen heeft, woningen te behou-
den die gelegen zijn in overstromings-
gevoelig gebied of nabij belangrijke 
natuurgebieden.

We vinden het wel belangrijk dat oude 
hoeves die erfgoedwaarden hebben 
niet zomaar afgebroken worden. Voor 
deze hoeves zoeken we een passende 
herinvulling zoals het organiseren van 
hoevetoerisme, een dierenasiel of een 
paardenhouderij. 

Enkel wanneer de woning van voor de 
jaren 70 al bestond en toen al niet in 
landbouwgebruik was, dan spreken we 

van een vergund geachte woning en 
kan deze behouden blijven. De aanvra-
ger van de vergunning zal dit wel goed 
moeten kunnen bewijzen.

VOORZICHTIGHEID GEBODEN
Wanneer landbouwers hun bedrijfs-
woning te koop aanbieden en nog geen 
functiewijziging werd goedgekeurd 
door de gemeente, dienen kopers voor-
zichtig te zijn en goed na te denken wat 
ze met de gebouwen willen doen.

De gemeente vraagt tijdens zijn 
onderzoek ook altijd advies aan het 
Departement Landbouw en Visserij. 
Ondanks dat de wetgeving doorheen 
de jaren hetzelfde gebleven is, merken 
we dat ze sneller een ongunstig advies 
opmaken ter bescherming van de nog 
bestaande landbouw en natuur. 

Dit is te wijten aan de recente stikstof-
regelgeving, waarbij een afstandsregel 
geldt van het landbouwbedrijf tot de 
eerste residentiële woning. De bedrijfs-
voering van een actieve landbouwer 
kan dus in gedrang komen doordat er 
zich in de omgeving een residentiële 
woning bevindt.

OUDE HOEVES  ONVERKOOPBAAR?
Dat is een vraag die zich vandaag stelt. 
Enerzijds willen nieuwe landbouwers 
geen bedrijf kopen met een verouderde 
woning of te weinig omringend land. 
Anderzijds mag het gebouw ook niet 
gebruikt worden als woning zonder dat 
er aan landbouw gedaan wordt.

We sporen vanuit de gemeente actieve 
landbouwers aan om op tijd na te 
denken over hun toekomstplannen en 
adviseren geïnteresseerde kopers van 
hoeves om niet zomaar een hoeve aan 
te kopen. 

 dienst omgeving - 03 690 46 22 -ruimtelijkeordening@wuustwezel.be

Vrijwilligers vangen zwerfkatten
In onze gemeente hebben we al jaren een 
zwerfkattenbeleid. Hiervoor werken we 
samen met vrijwilligers Tania, haar man 
Michael en de dierenbescherming.
Tania is al sinds 2017 vrijwilligster. 
Haar man Michael helpt bij de moeilij-
ke gevallen, wat meestal betekent dat 
die katten behoorlijk agressief zijn. Dat 
komt bijna altijd omdat ze geen mense-
lijk contact meer gewend zijn. 

Tania vangt de zwerfkatten en zorgt 
ervoor dat ze naar de dierenarts gaan, 
waar ze een algehele check-up krijgen. 
Daarna worden ze gesteriliseerd.

EEN NIEUW BAASJE
De tamme katten worden via het Es-
sense dierenasiel Canina geplaatst. De 
wilde katten worden indien mogelijk 
uitgezet op de locatie waar ze zijn ge-
vangen. Katten gaan nu eenmaal graag 
terug naar bekend terrein. Is dat echter 
om bepaalde reden niet mogelijk, dan 
gaan we op zoek naar boerderijen of 
particulieren, waar deze katten de rest 
van hun leven kunnen doorbrengen.

Zie jij ergens een zwerfkat of een 
gedumpte kat, bel of mail dan naar 

onderstaande gegevens. Probeer 
zoveel mogelijk nuttige info te geven 
over bijvoorbeeld het aantal, geslacht, 
enzovoort. Vergeet ook je contactgege-
vens niet. Vervolgens maakt Tania een 
afspraak met jou voor het plaatsen van 
een vangbak en de andere praktische 
zaken. 

Heb je de zwerfkat(ten) bijvoorbeeld 
bij een leegstaande woning of op een 
bedrijventerrein gezien? Dan is er steeds 
toestemming van de eigenaar nodig. 

We mogen namelijk niet zomaar op 
iemands privéterrein komen. 

We willen je ook vragen om de zwerf-
katten niet zelf te gaan vangen. Doordat 
alles via het lokaal bestuur verloopt, is 
er een duidelijk zicht op onze zwerf-
kattenpopulatie. Als iedereen zelf gaat 
vangen, wordt het moeilijk om over-
zicht te behouden. Natuurlijk kan je een 
zieke of gewonde kat wel bijhouden tot 
Tania kan komen. 

Wat kun je zelf doen om zwerfkatten 
te voorkomen? Heel simpel: Laat je 
kat steriliseren of castreren én chip-
pen. Dit is zelfs wettelijk verplicht. 
Van al onze gevangen katten was er 
slechts 2% gechipt.

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

3 GROENARBEIDERS

SCHOONMAAK(ST)ER GEBOUWEN

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

Wij werven aan

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
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Sportkampen tijdens de herfstvakantie
In de herfstvakantie organiseert de gemeentelijke 
sportdienst omnisportdagen voor kinderen van zes 
tot twaalf jaar. Daarnaast kunnen kleuters zich 
twee dagen uitleven tijdens een Kriebelsportkamp.
Het Omnisportkamp vindt plaats van 
31 oktober tot 4 november, telkens 
van 9 uur tot 16 uur in de sporthal van 
Wuustwezel, maar niet op 1 november. 
Op deze dagen komt er een mix van 
sporten aan bod.

KRIEBELSPORT VOOR KLEUTERS
Kleuters die zijn geboren in 2016, 17 
en 18 kunnen zich op donderdag 3 
en vrijdag 4 november uitleven in de 
sportschuur van Loenhout. Op een 
speelse manier oefenen ze verschil-

lende vaardigheden zoals bewegen, 
lopen, springen, glijden, klimmen en 
evenwicht. Dit alles wordt afgewisseld 
met leuke, creatieve en soms rustige 
uitdagingen zoals knutselen, groeps-
spelen of muziek.

VOOR- EN NAOPVANG
Tijdens beide sportkampen wordt 
voor- en naopvang voorzien. ’s Mor-
gens kan je kind hier terecht vanaf 
7.30 uur, ’s avonds wordt de naopvang 
afgesloten om 18 uur. Geef bij de in-
schrijving meteen door op welke dagen 
je gezin gebruik wenst te maken van de 
voor- of naopvang.

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN
Je kan online inschrijven via  
https://wuustwezel.ticketgang.eu. De 
kostprijs bedraagt 15 euro per dag of 
12 euro vanaf het tweede kind van 
eenzelfde gezin voor hetzelfde kamp.

Met een UiTpas voor het sociaal tarief 
krijg je 80% korting. Kijk voor meer 
info hierover op www.wuustwezel.be/
vrije-tijd/cultuur/uitpas.

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

De UiTPAS is je voordeelkaart voor 
vrijetijdsactiviteiten. Spaar punten bij heel 
wat activiteiten en ruil ze om voor leuke 
voordelen. Mensen met een beperkt budget 
krijgen met UiTPAS aan kansentarief met 
straffe kortingen op allerhande activiteiten.

Wuustwezel introduceerde in oktober 2021 samen met de ge-
meenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schilde, Scho-
ten, Stabroek en Wijnegem de UiTPAS van Polder tot Kempen. 

VRIJETIJDSACTIVITEITEN NOG LEUKER
Met een UiTPAS worden vrijetijdsactiviteiten nog leuker, 
want je spaart punten die je kan omruilen tegen leuke voor-
delen. Je kan je UiTPAS gebruiken bij allerlei activiteiten in 
onze gemeente, maar ook in alle deelnemende gemeenten 
in Vlaanderen! Denk maar aan een zwembeurt, sportkamp, 
jeugdactiviteit, concert, theatervoorstelling of een bezoekje 
aan de bib.

Heb je graag een UiTPAS? Een UiTPAS kost 5 euro en 
blijft je leven lang geldig. Als je jonger bent dan 18 jaar 
kost je UiTPAS 2 euro en wie recht heeft op een kansen-
tarief betaalt 1 euro. 

In Wuustwezel kan je een UiTPAS kopen op volgende 
plaatsen: 
• Bib (Dorpsstraat 36)
• Dienstencentrum Ter Wezel (Achter d’Hoven 65)
• Dienstencentrum Wijkhuis (Brechtseweg 29)
• Sociaal Huis (Bredabaan 735)
• Dienst Vrije Tijd in het gemeentehuis (Gemeentepark 1)
Als je er ééntje koopt, krijg je meteen een leuk welkomst-
voordeel.

Vergeet je identiteitskaart niet mee te nemen. Heb je recht 
op een UiTPAS aan kansentarief? Breng dan ook zeker je 
attest van verhoogde tegemoetkoming of schuldbemiddeling 
(vraag ernaar bij OCMW of je ziekenfonds). Heb je hulp no-
dig of wil je meer weten over kortingen met UiTPAS? Neem 
dan contact op met uitpas@wuustwezel.be of ga even langs 
in het gemeentehuis.

 Dienst vrijetijd - 03 690 46 39- uitpas@wuustwezel.be

Op stap met je UiTPAS

Het lokaal bestuur organiseert samen met de 
Antwerpse Bosgroepen een verkoop van streekeigen 
bosplantsoen voor de inwoners van de woonzone 
met bosrijk karakter (de voormalige weekendzone).
De pakketten bestaan uit inheemse 
bomen en struiken, die geschikt zijn 
om bosherstel uit te voeren bij de regu-
larisatie van een perceel. Een bundel 
bestaat uit 10 of 25 stuks van één soort. 

VERSCHILLENDE SOORTEN
Door verschillende soorten te combi-

neren, kan je de biodiversiteit van je 
perceel een duwtje in de rug geven. Zo 
trekt brem bijvoorbeeld veel bijen en 
hommels aan, terwijl hazelaar de favo-
riete struik is van de eekhoorn.

Als je rond je tuin een strook van 4 
meter beplant met struiken en lage bo-

men, heb je minder last van overhan-
gende takken, schaduw en bladval op 
het huis. Daarnaast schermen de plan-
ten je perceel af en breken de struiken 
de kracht van de wind, waardoor er 
minder kans is op stormschade.

Kijk voor meer info over de pakketten 
en bestellingen op www.wuustwezel.be/ 
gemeentelijke-acties (doorklikken op 
Bosrandactie WBK). Je kan de pakket-
ten dan op zaterdagochtend 3 decem-
ber afhalen in het gemeentemagazijn 
aan de Slijkstraat 5.

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

Bosherstel voor 
voormalige weekendzone

Reveil brengt eerbetoon aan vergeten graven
Heb jij ook een dierbaar iemand verloren binnen 
jouw familie, jouw kennissenkring of naaste omge-
ving? Wil je jouw verhaal kwijt? Zoek troost door je 
verhaal te delen via www.reveil.org/verhalenbank.

Hier worden afscheidsverhalen en herinneringen verzameld 
van personen die jij liefhad. Maak in de herfstvakantie even 
tijd om stil te staan bij jouw verdriet. In de vorm van een 
verhaal kan je jouw grote gemis een plaats geven. Wij wen-
sen je alvast veel sterkte!

HERINNEREN IS MOOIER DAN ‘NIET VERGETEN’
Wees samen met jouw familie ook welkom op Reveil. Samen 
herdenken we onze dierbaren tijdens de schemerzone van 
de dag op vrijdag 28 oktober om 19 uur op het kerkhof van 
Loenhout. 

Vergezeld van mooie luistermuziek door Harmonie de 
Heidegalm en Smout & Reuzel luisteren we naar ontroeren-
de verhalen bij niet-te-vergeten graven. Daarbij krijg je een 
hartverwarmende kom soep aangeboden door de cultuur- en 
erfgoedraad.

Graag verwelkomen we jullie, want herinneren is mooier 
dan ‘niet vergeten’. We komen samen in een warme gloed 
van troost. Het programma van Reveil is gratis. Spaar een 
UiTPAS-punt tijdens jouw deelname.

 Dienst cultuur - 03 690 4626 - cultuur@wuustwezel.be
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ZO 23/10 (uur niet meegedeeld)
GOORBOSWANDELING
Wandeldag met verschillende 
afstanden door de Gooreindse bossen 
en landschappen. Deelname met 
verzekering.

Ruiterterrein, Stokersstraatje (W)

   KWB Gooreind
 2 euro
 kwb.gooreind@telenet.be

ZA 29/10 OM 20U
CLAPTONITE  SPEELT  
‘TRIBUTE TO ERIC CLAPTON’
Claptonite is de enige Eric Clapton 
tribute band in België. Wesley’s stem 
en gitaarspel zijn bijna een kopie van de 
meester. Hij wordt ondersteund door 
vijf rasmuzikanten.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

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

ZO 23/10 OM 14U
WANDELEN IN HET DOMEIN 
VAN DE FRANCISCANESSEN
We nemen jullie mee om de meest 
verrassende plekjes te ontdekken 
tijdens deze wandeling. Schoeisel 
en kledij aanpassen aan de 
weersomstandigheden.

Franciscanessen, Bredabaan 743 (G)

 Schilde ‘s-Gravenwezel
 2 euro
 jefdemaeyer1957@gmail.com

 0494 570 789

VR 28/10 OM 19U
REVEIL
We komen samen in een warme gloed 
van troost om onze dierbaren te herden-
ken. Geniet van ontroerende verhalen, 
intieme luistermuziek en een hartverwar-
mende kom soep.

Kerkhof Loenhout, Brechtseweg (L)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 gratis
 cultuur@wuustwezel.be

ZO 23/10 OM 14U30
CONCERT VOOR OEKRAÏNE
De koren van Wuustwezel-Braken zingen 
voor Oekraïne.

Kapel van Braken, Bredabaan 126 (W)

 De Notenkrakers vzw
 15 euro
 wimketeleer@hotmail.com

 03 669 78 55

ZA 22/10 OM 20U
ZO 23/10 OM 15U
HEIDEGALM IN CONCERT
Harmonie de Heidegalm nodigt u van 
harte uit op hun jaarlijks concert. Onze 
dirigent, Koen Van Hove, heeft gekozen 
voor een sfeervol programma.

Zaal Heidegalm, Kerkblokstraat 1 (L)

 Koninklijke Harmonie de Heide-
galm
 8 euro
 heidegalmloenhout@gmail.com

ZA 29/10 OM 19U30
ZO 30/10 OM 14U30
CONCORDIA IN KADANS
Het miniemenorkest, het jeugdorkest en 
het groot orkest brengt u mooie muzikale 
klanken tijdens het jaarlijkse optreden van 
Concordia in Kadans.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Koninklijke Harmonie Concordia
 12 euro; aan de kassa 13 euro
 www.concordiagooreind.be

MA 31/10 TOT ZA 12/11
KABOUTERS IN HET GEMEENTE-
PARK
Vertrek aan de voorkant van het ge-
meentehuis. De kabouters hebben weg-
wijzers gemaakt van takjes en stokjes. Je 
moet goed kijken, dan vind je ze wel.

Gemeentehuis, Gemeentepark 1 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 gratis
 welzijn@wuustwezel.be
 03 690 46 14

MA 31/10 TOT VR 4/11
HERFSTDIEREN WEEK
Als speurneuzen gaan we op dierentocht 
in het bos. Elke dag zetten we een ander 
dier in de kijker. Rond deze dieren gaan 
we knutselen, verhalen lezen en spelletjes 
spelen. (Niet op 1 november)

Funtastisch, Bosduinstraat 117 (G)

 Funtastisch vakantieopvang
 50 euro per dag; 172 euro per week
 play@funtastisch.be
 www.funtastisch.be

ZA 29/10 OM 18U
HALLOWEENTOCHT
Wandeltocht van ongeveer 5 km met 
spannende animatie onderweg. Er wordt 
een mooie prijs voorzien voor de best 
verklede wandelaar.

GLS De Wissel, Hagelkruis 2A (W)

 Vriendenkring GLS De Wissel
 5 euro; 3 tot 12 jaar: 3 euro
 vriendenkring@wisselmail.be

Jouw activiteit in het 
W-tje van november?

Voeg je activiteit voor  
10 oktober toe via  

www.uitdatabank.be

in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

WO 5/10 OM 09U
FEESTELIJKE HEROPSTART 
SPEEL- EN BABYBABBEL
Ben je ouder of grootouder van een 
baby of peuter tot 3 jaar? Kom dan naar 
dit ontmoetingsmoment. Ondertussen 
kan je kind nieuw speelgoed ontdekken.

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Lokaal bestuur
 gratis
 vrijetijd@wuustwezel.be
 03 690 46 14

DO 6/10 OM 09U30
LIJNDANS VOOR BEGINNERS
Fit en in goede conditie na je 50ste? 
Heb je zin in samen bewegen op mu-
ziek? Kom dan elke donderdagochtend 
samen met ons lijndansen.

Wijkhuis Sterbos, Molenheide 1 (W)

 OKRA
 2 euro per les
 rik@lijndans.be

 0475 57 36 07

MA 10/10 OM 19U
CURSUS REANIMEREN EN AED
Samen met het Rode KRuis organiseren 
we regelmatig reanimatiecursussen. De 
cursussen en oefenmomenten duren 
ongeveer 3 uur.

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 gratis
 welzijn@wuustwezel.be
 03 690 46 14

ZA 8/10 OM 20U
HERFSTCONCERT
Dit is het laatste concert van onze diri-
gent Raf Van Looveren. Ook deze keer 
ontvangen we een speciale gast, Lorenz 
Havermans, op euphonium.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Koninklijke Harmonie De Jonge 
Scheuten
 20 euro
 secretariaat@dejogescheuten.be
 03 669 96 89

WO 19/10 OM 19U
ROTS EN WATER
Rots en water is een psychofysieke 
weerbaarheidstraining. Je ontdekt het 
effect van je gedachten op je gedrag en 
je ervaart je lichaam als kracht- en rust-
centrum. Ook op 9, 23 en 30 november 
en 7 december

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 10 euro
 welzijn@wuustwezel.be
 03 690 46 14

ZA 29/10 OM 10U
BABYMASSAGE
Door een rustgevende massage laat 
je je kind ontspannen en creëer je een 
warme band met je baby. Er is plaats 
voor 8 baby’s.

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 gratis
 welzijn@wuustwezel.be
 03 690 46 14

WO 19/10 om 20U
BERTEN VANDERBRUGGEN 
SPEELT ‘MAN MET’
Een aangrijpende monoloog met muzikale 
begeleiding. Een pleidooi voor verdraag-
zaamheid en gelijkwaardigheid.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 10 euro
 welzijn@wuustwezel.be
 03 690 46 14

VR 21/10 om 18U30
SMOKKELAARSWANDELING
Wat er deze avond gebeurt rond de 
Maatjes houden we nog even geheim. 
Zeker is wel dat Landelijke Gilde de 
smokkelgeschiedenis boven haalt en 
achteraf een bescheiden maaltijd serveert.

Boerderij, Heistraat 50A (W)

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

ZA 8/10 OM 09U30
DE NATUUR ALS  
ONTSPANNINGSCOACH
We beginnen telkens met een kort stukje 
theorie, daarna gaan we op pad en doen 
onderweg oefeningen en een meditatie. 
Ook op 15 en 22 oktober

Bibliotheek, Dorpsstraat 36 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 5 euro
 vrijetijd@wuustwezel.be
 03 690 46 14

TOT DO 13/10
INSCHRIJVINGEN ACADEMIE
Ontplooi je creatieve vaardigheden met 
een opleiding bij de kunstacademie. 
Schrijf je voor 13 oktober in voor de 
lessen muziek, dans, woord of beeld.

GAMWDB, Dorpsstraat 87 (W)

 Academie Wuustwezel
 -18: 89,00 €; 18-25 jarigen: 
155,00 €; volwassenen: 358,00 €
 secretariaat@academiewuust-
wezel.be

ZO 9/10 OM 9U
RUILBEURS
Elke tweede zondag van de maand grote 
ruilbeurs.

Zaal De Ark, Achter d’ Hoven (W)

 Ruilclub P.L. Leys
 gratis
 0474 034 201

VR 21 EN ZA 22/10 OM 20U
ZO 23/10 OM 14U
TONEELKRING STERLICHT 
SPEELT ‘BOTER BIJ DE VIS’
Een klucht in twee bedrijven, geschreven 
door Michael Cooney en vertaald door Vic 
Ribbens in een regie van Evy De Bruyn.

Sint-Godelievezaal, Achter d’Hoven 63 (W)

 Toneelkring Sterlicht
 10 euro; -12 of +60: 9 euro
 tickets@sterlicht.be
 www.sterlicht.be

ZO 16/10 OM 14U
TWEEDEHANDSBEURS
De gezinsbond afdeling Gooreind or-
ganiseert een tweedehandsbeurs met 
speelgoed, baby- en kinderkleding.

GC ‘t Schoolhuis, T. Verellenlaan 88 (G)

 Gezinsbond Gooreind
 gratis
 03 230 94 64

 www.lichtstoetwuustwezel.be

De lichtstoet komt er weer aan
Wuustwezel zorgt opnieuw 
voor een betoverende ver-
welkoming van Sinterklaas 
met de jaarlijkse lichtstoet.
Op zaterdag 12 november is het weer 
zover. De blijde intrede van Sint & 
Piet wordt gevierd met een magisch 

lichtspektakel door de donkere straten 
van ons dorp. 

Samen met een tiental prachtige 
lichtstoetwagens, neemt Sinterklaas je 
ook dit jaar weer mee voor een avond 
vol animatie, muziek en spektakel.
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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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 Met het ontwerp Klant is koning 

won het buurtschap Westhoek de 

zeventigste editie het Loenhoutse 

Bloemencorso. Naar schatting twin-

tigduizend toeschouwers kwamen de 

kleurrijke wagens bewonderen.

 Na een mislukte poging vorig jaar, is 

er op de vooravond van Kruiswegker-

mis een nieuw beeldhouwwerk ont-

huld aan het cultuurcentrum Kadans. 

Daarmee heeft de internationaal 

bekende kunstenaar Eric Verhelst 

ook een werk in eigen gemeente.

 Op zaterdag 20 augustus streden 
jeugdploegen voor de Beker van 
Wezel in gemeentelijke sportparken 
Kattegat, De Dorens en Koch. De 
jeugd van Loenhout SK mocht dit 
jaar de beker in ontvangst nemen.

 Op 14 augustus kon Lars 
Palinckx zich tot keizer kronen 
bij Kruisboogmaatschappij de 
Heidevrienden. Voor het derde 
achtereenvolgende jaar kon hij de 
hoofdvogel afschieten. Dat is nog 
nooit eerder gebeurd in de ruim 100 
jaar dat de vereniging bestaat.

 In het begin van de Duitse bezetting 
tijdens WO I, ging oud-rijkswachter 
Arthur Boel bij het verzet. Op 4 sep-
tember heeft de oudstrijdersbond 
hiervoor een infobord onthuld in de 
A. Boelstraat.
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REVEIL

Vrijdag 28 oktober om 19u00
Kerkhof Loenhout

Herinneren is mooier dan ‘niet vergeten’

Samen herdenken we onze dierbaren. We brengen 
een sereen eerbetoon aan niet te vergeten graven 
met ontroerende verhalen, hartverwarmende soep en 
intieme luistermuziek (door Smout & Reuzel en KH De Heidegalm). 
Initiatief van Cultuurraad i.s.m. Erfgoedraad Wuustwezel 

Meer info
cultuur@wuustwezel.be
03 690 46 26 
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