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

De hoge energieprijzen hebben grote 
gevolgen voor het lokaal bestuur. Maar 
door een vooruitziende blik, is het niet 
nodig om de straatverlichting vroeger te 
doven. In plaats daarvan wordt ingezet 
op een versnelde verledding van de 
straatlampen.
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Scholieren rijden 
over het vernieuwde 
fietspad van de 
Bruidsweg naar 
Ginhoven. Ook de 
fietsverbinding tussen 
de Akkerstraat en 
Achterbrug krijgt een 
nieuw kleedje.
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Stelletje individuen ?

Met corona dreigden we een groep individuen te 
worden, samenleven was zo goed als verboden. Nu 
we financieel kreunen, de verwarming naar beneden 
draaien en besparen op alles dreigen we opnieuw 
een groep individuen te worden. ‘Kop in kas’ doe je 
blijkbaar alleen, niet in groep. 

Dé vraag die we ons moeten stellen is wat voor 
Wuustwezel we willen zijn als deze moeilijke tijd 
voorbij is? 

Dat is onze uitdaging. Hoe houden we onze 
verenigingen overeind, hoe houden we ons 
buurtschap overeind, onze relatie met de buren, 
familie, vrienden. 

Dus we mogen bang zijn, ongerust zijn, zuinig zijn 
en even in onszelf keren als we denken dat nodig te 
hebben maar neem samen met mij de handschoen 
op. Wuustwezel op z’n sterkst is geen optelsom van 
individuen, maar een samenhorigheid, een bundeling 
van kracht. 

Wuustwezel op z’n sterkst is niet de gemeenschap die 
gelooft in eenvoudige zwartwit boodschappen van 
‘leiders’, maar wel één van onze eigen mening maken, 
ons eigen verhaal, uitgaan van eigen kracht. 

Wuustwezel op z’n sterkst staat op 12 november zij 
aan zij naar de lichtstoet te kijken, komt een borrel 
drinken op de nieuwjaarsreceptie, viert met vrienden 
en buren het nieuwe jaar. Misschien wat soberder 
maar niet minder warm. 

Ik nodig je uit om die ambitie mee waar te maken. 
En als jij mee doet, dan weet ik dat ze nog heel wat 
verwarmingstoestellen mogen uitdraaien voor ze 
Wuustwezel koud krijgen. 
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Weetjes

Op het grondgebied van de gemeente staan 3 426 straatlampen en andere verlichtingstoestellen. Door 
consequent voor led-lampen te kiezen bij het aanleggen van nieuwe verlichting of bij het vervangen van oude 
verlichting, kan het lokaal bestuur circa 300 000 kWh per jaar besparen.

Cursus reanimeren en gebruik AED-
toestel 

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. Op 

volgende avonden zijn nog een paar plaatsjes vrij: 
10 november in het Wijkhuis in Loenhout en op 5 

december in het Schoolhuis in Gooreind, telkens 
van 19 uur tot 22 uur. Deelname is gratis, maar je 

moet je wel vooraf inschrijven

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

Dop je mee met BCG
Ben je ooit al een 

blindegeleidehond 
tegengekomen? Ze helpen 

hun baasjes om zich veilig 
te verplaatsen in het verkeer. 

Het Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden geeft hen hiervoor 

een speciale opleiding. Die opleiding 
is tijdsintensief en dus niet goedkoop. 

Om centjes in te zamelen, spaart het 
BGC plastic dopjes van onder andere 

waterflessen, frisdrank of choco. Die kan je 
inleveren op verschillende inzamelpunten. In 

Wuustwezel kan dat op het recyclagepark.

www.geleidehond.be - www.dopjesactie.be

Stroomgebied beheerplannen
De Vlaamse overheid maakt stroomgebied- 

beheerplannen op voor de Vlaamse delen 
van de Schelde en van de Maas. De 

plannen bevatten meer dan 1000 acties 
om de toestand van de rivieren en 

zijstromen in de komende vijf jaar 
te verbeteren. Tegelijk worden ook 

maatregelen genomen om de risico’s 
op overstroming, waterschaarste 

en droogte te verminderen. 
De integrale plannen en alle 

bijhorende informatie zijn te 
raadplegen op onderstaande 

website.

     www.stroomgebiedbeheer-
plannen.be 

Dag van de ondernemer
Er bestaat voor alles en iedereen 
een aparte dag: een Dag van de 
Bouw, Secretaressedag, Moederdag. 
Maar er was nog geen Dag van de 
Ondernemer. Nochtans is het economische 
en maatschappelijk belang van ondernemers 
onmiskenbaar. Daarom worden hun 
doorzetting en veerkracht op 18 november 
in de schijnwerpers gezet. Ondernemers 
creëren immers groei, banen en 
welvaart. Hun ondernemerschap én hun 
verantwoordelijkheidszin vertalen zich in 
duizenden jobs en via hun activiteiten 
zwengelen ze de economie mee aan. Ze 
maken stuk voor stuk een belangrijk 
deel uit van ons dagelijks leven.

 www.unizo.be/over-dag-van-de-
ondernemer

3 426
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De hoge energieprijzen hebben grote gevolgen voor 
het lokaal bestuur. Maar door een vooruitziende 
blik, is het niet nodig om de straatverlichting 
vroeger te doven. In plaats daarvan wordt ingezet 
op een versnelde verledding van de straatlampen.

Tien jaar geleden was Wuustwezel bij de eerste gemeenten 
in Vlaanderen met een masterplan voor de openbare 
verlichting. Het doel was toen om de CO2-uitstoot terug te 
dringen en zo de ecologische voetafdruk te verminderen. 
Die visie blijkt nu zeer vooruitstrevend en helpt om de 
factuur betaalbaar te houden.

VERSNELDE VERNIEUWING 
Ondertussen werkt het lokaal bestuur versneld verder aan de 
vernieuwing van de openbare verlichting. De techniek van 
led-verlichting is de laatste jaren sterk verbeterd en zorgt voor 
meer efficiëntie.

Daarom is het de bedoeling om alle openbare verlichting 
tegen 2028 met led-lampen uit te rusten. Dat is nog twee 
jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Door consequent 
voor deze techniek te kiezen bij het aanleggen van nieuwe 
verlichting of bij het vervangen van oude verlichting, kan 
het lokaal bestuur circa 300 000 kWh per jaar besparen. 
Bovendien helpt dit om de CO2-uitstoot te beperken en de 
lichtpollutie verminderen.

Momenteel zijn er 3 426 verlichtingstoestellen op het 
grondgebied van de gemeente. Hiervan was tijdens een 
doorlichting in augustus al ruim 28% uitgerust met led. De 
komende jaren wordt het aantal verlichtingen in natrium 
(bijna 64%) en halogeen (8,2%) versneld afgebouwd.

LICHTEN DOVEN 
Via het masterplan zet het lokaal bestuur al sinds 2017 in 
op het doven of dimmen van de openbare verlichting. In de 
meeste lokale straten is de verlichting al uit tussen 23 uur 
en 6 uur. In tegenstelling tot de meeste andere gemeenten, 
bespaart de gemeente dus al jaren op energie. Daarnaast heeft 
deze maatregel een positief effect op mens en omgeving.

Het college heeft samen met energiemaatschappij Fluvius 
onderzocht of het nodig was om de straatverlichting 
al om 22 uur te doven. Na overleg met verschillende 
belangengroepen, zoals ouderen, jeugd en ondernemers, 
wordt deze maatregel voorlopig niet doorgevoerd. Wel wordt 
de momumentverlichting vroeger gedoofd.

HET MASTERPLAN WERKT
Het effect van deze maatregelen zien we terug in de evolutie 
van het energieverbruik. In 2015 lag het jaarverbruik 
openbare verlichting nog op 1.326.090 kWh. In 2021 is dit 
verbruik gedaald naar 803.895 kWh. Door de verledding zal 
dit tegen 2028 dalen naar ongeveer 500 000 kWh.

Omgerekend in CO2 betekent dit een jaarlijkse vermindering 
aan uitstoot van bijna 120 ton. Om je  een beeld te geven: 1 ton 
CO2 komt overeen met 6 000 km rijden met een dieselwagen.

 Dienst openbare werken - 03 690 46 21 - openbare.werken@wuustwezel.be
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  Dienst personeel - 03 633 52 10 - personeel@wuustwezel.be

Met jouw kraam op de kerstmarkt
Na enkele jaren zonder kerstmarkt, wil het 
lokaal bestuur weer voluit gaan voor een 
gezellige en sfeervolle kerstmarkt in Gooreind. 
Schrijf je vereniging of onderneming nu in.

Op zondag 18 december wordt het Pas-
toor J. Meeusenplein, een gedeelte van 
de Kerkplaats, Gasthuisstraat en Theo 
Verellenlaan verkeersvrij gemaakt 
voor een geweldig leuke kerstmarkt. 
Zo zijn alle standen dichter bij elkaar 
te vinden voor nog meer gezelligheid! 
Ondernemers, handelaars en vereni-
gingen stellen er van 13 tot 19 uur hun 
activiteiten voor. 

De standhouders staan garant voor 
een groot en gevarieerd aanbod. Zelfs 
de enige échte kerstman komt in de 
namiddag even langs.

AMIMATIE
Tijdens de kerstmarkt kan je in de kerk 
genieten van muziekoptredens. Daar-
naast is er een groot aanbod kinder- 
animatie in ’t Schoolhuis. 

Als handelaar of vereniging kan je tot 
13 november inschrijven voor de kerst-
markt via de gemeentelijke website.

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

Nieuwe vacatures bij lokaal bestuur
Het lokaal bestuur van Wuustwezel zoekt 
regelmatig nieuwe medewerkers. Ditmaal 
hebben we de volgende vacatures:
EVENEMENTENCOÖRDINATOR
Als evenementencoördinator vrije tijd sta je de vrijetijds-
diensten bij in hun werking. Je werkt projecten uit op gebied 
van sport, jeugd, cultuur, erfgoed, ouderen, welzijn en ge-
zondheid. Je organiseert zelf evenementen én staat vereni-
gingen en andere organisatoren daarin bij.

Het gaat om een voltijdse functie op B-niveau. Hiervoor 
zoeken we een organisatietalent met creatieve ideeën. Je 
bent administratief sterk, maar ook communicatief en je 
weet de verschillende doelgroepen te motiveren. Je bent 
stressbestendig en in het bezit van het gevraagde diploma.

Stuur je motivatiebrief en de nodige documenten voor voor 
16 november naar de personeelsdienst: De selectieproeven 
vinden plaats op 21 en 28 november.

POETSHULP IN DE THUISZORG
We zoeken een gemotiveerde medewerker die ons poets-
team binnen de thuiszorg komt versterken. Onze cliënten 
zijn gezinnen, invaliden of oudere mensen die nog in hun 
eigen huis wonen. Jouw taak bestaat erin om hen te helpen 
bij de schoonmaak van hun huis.

Het gaat over een contract van IFIC cat. 4, waarbij het aantal 
uren bespreekbaar is. Hiervoor zoeken we iemand met een 
warme persoonlijkheid die naast het poetswerk ook de no-
dige aandacht geeft aan onze cliënt.

Bezorg je sollicitatiebrief en andere documenten voor 
16 november aan de personeeldsdienst. De bekwaam-
heidsproeven zijn gepland op 23 november.

INTERESSE IN DEZE BOEIENDE UITDAGING?
Als werknemer bij het lokaal bestuur geniet je van een 
mooie balans tussen werk en privé en een aantrekkelijke 
vakantieregeling. Naast je loon krijg je maaltijdcheques, 
fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering. Over-
name van relevante anciënniteit is mogelijk. Er wordt een 
wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar. 
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Enkele maanden geleden werd Wuustwezel samen 
met omliggende gemeenten erkend als risicogebied 
voor wolven. Daardoor kunnen veehouders 
in onze regio beroep doen op ondersteuning 
voor de bescherming van hun dieren.

Eind vorig jaar waren er enkele 
waarnemingen van een wolf in onze 
regio. Op basis van wetenschappelijke 
adviezen heeft de minister deze zomer 
besloten de risicozone uit te breiden. 
Hierdoor hebben veehouders recht op 
steun voor preventieve maatregelen 
om de wolf buiten te houden.

PREVENTIEVE MAATREGELEN 
Wolven eten vooral wild (konijnen, 
everzwijnen, reeën, …), maar ze durven 
ook onbeschermd vee aan te vallen. In 
het najaar kunnen volwassen wolven 
bovendien sneller aanvallen, omdat 
welpen in deze periode veel voedsel 
nodig hebben maar zelf nog niet jagen. 

Daarom worden in een risicozone 
preventieve maatregelen aangeraden. 

Hier kunnen bewoners hun kleinvee 
met overheidssteun beschermen. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
roept veehouders dan ook op om 
weides af te bakenen met wolfwerende 
omheiningen.

WAT KAN JE DOEN?
Schrikdraad aanbrengen heeft twee 
functies. Het beschermt je vee, maar 
leert wolven ook wegblijven van het 
vee.  Zet een elektrische spanning 
van minstens 4500 volt op de draden. 
Gebruik je schrikdraad aan de bui-
tenkant van de omheining, waar ook 
mensen de draden kunnen aanraken? 
Plaats dan waarschuwingsborden.

Of plaats een omheining. Je kunt 
kiezen voor verschillende vormen van 

omheining, maar zorg ervoor dat de 
wolf niet onder, door of over de om-
heining kan. Plaats rasters of draden 
van op de grond tot minstens 120 cm 
hoogte. Span je omheining strak ge-
noeg aan. Beveilig poortjes en andere 
zwakke schakels. 

OVERHEIDSSTEUN
Professionele veehouders in de nieu-
we risicozone kunnen via de land-
bouwadministratie een beroep doen 
op financiële steun voor bescherming 
tegen wolven. Amateurhouders van 
kleinvee kunnen een subsidiedossier 
indienen bij het ANB.

Het Wolf Fencing Team ondersteunt 
verder alle vragen van veehouders met 
betrekking tot wolfwerende omheinin-
gen en komt ook ter plaatse. 90% van 
de kosten voor de gebruikte materi-
alen wordt dan terugbetaald. Gede-
tailleerde informatie over schade en 
preventie, subsidies en ondersteuning 
kan je terugvinden op www.natuuren-
bos.be/wolf.

Hoe voorkom je schade door de wolf? 

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

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

Plant mee aan het Generatiebos
We hebben jouw hulp nodig om in samen-
werking met de Bosgroep Antwerpse Gor-
del een Generatiebos aan te planten.

Het nieuwe bos komt aan de Akkerstraat en is bedoeld voor 
alle generaties. Hier wordt letterlijk de verbinding gemaakt 
tussen een nieuw, jong bos en twee bossen die al langer 
bestaan.

Bij het aanplanten van dit bos hebben we jouw hulp nodig. 
We zoeken een afvaardiging van alle generaties. Van de 

vooroorlogse generatie tot generatie Alpha. Iedereen is 
welkom.

De plantactie zal doorgaan op zaterdag 26 november vanaf 
13 uur tot 16 uur. Om de aanplantactie wat te spreiden, wer-
ken we in enkele shiften. Zo kunnen we tijd maken om jullie 
ook wat algemene info en planttips mee te geven. 

Als je mee wil helpen om het Generatiebos aan te planten 
stuur dan voor 11 november een mail naar de groendienst.
Naderhand laten we weten om hoe laat we jou verwachten.



Donkey’s komen 
naar Wuustwezel
De eerste oranje, elektrische 
deelfietsen van Donkey 
Republic duiken eind 
november op in Gooreind, 
Loenhout en Wuustwezel. 
De afgelopen weken en maanden 
verschenen ze al  in heel wat buur-
gemeenten. Tegen het eind van dit 
jaar zijn er in totaal 1.650 elektrische 
deelfietsen geplaatst in de regio rond 
Antwerpen.

In onze gemeente komen er in eerste 
instantie zeven deelfietsen op drie 
locaties: aan Amandina en het Sociaal 
huis in Gooreind, op het Huffelplein 
in Loenhout en aan De Wissel in 
Wuustwezel.

HOE WERKT HET SYSTEEM?
Een Donkey-fiets huren is eenvou-
dig. Je gaat naar een van de locaties, 
ontgrendelt daar een fiets met de 
Donkey-app en gaat op weg. Na de 
rit laat je je fiets achter op één van de 
andere drop-offlocaties. 
Een rit kost 3 euro voor 30 minuten. 
Je kan ook lidmaatschap voor een 
maand aanvragen, waarbij je 40 trips 
kan maken voor 72 euro. Met een 
jaarabonnement kan je 400 trips doen 
voor 600 euro. 
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De nieuwe fietsbrug over de Kleine Beek is klaar en 
ook het fietspad van de Bruidsweg naar Ginhoven en 
de Donkweg is volledig vernieuwd. Met deze realisaties 
zet het lokaal bestuur in op veilige fietsverbindingen.
Het houten bruggetje aan de Kleine 
Beek was tot op de draad versleten en 
bood weinig plaats voor de fietsers. Ze 
konden elkaar maar nipt kruisen. Het 
oude bruggetje heeft inmiddels plaats 
gemaakt voor een nieuwe brug van 
twee meter breed. 

De nieuwe brug is gemaakt uit glasve-
zel met een levensduur van honderd 
jaar. Fietsers en wandelaars kunnen 
nu veilig van Achterbrug naar de 
Akkerstraat. De brug ligt ook op het 
netwerk fietsknooppunten.

Sneller dan verwacht wordt nu ook 
de fietsweg tussen de Akkerstraat en 
Achterbrug heraangelegd. Er komt een 
bredere strook asfalt van twee meter, 
met aan de zijkant grasbetontegels 
waarover occasioneel landbouwvoer-
tuigen kunnen passeren.

FIETSVERBINDING
Ook het fietspad van de Bruidsweg 
naar Ginhoven en Donkweg zit in een 
nieuwe kleedje. De weg is heraange-
legd in beton en is drie meter breed. In 
het midden ligt een witte streep met 
glinsterende reflecterende bolletjes.

Het fietspad is een druk bereden ver-
binding tussen Wuustwezel-Centrum 
en Loenhout. Veel scholieren fietsen 
via dit fietspad naar de middelbare 
scholen in de omgeving. Ook voor 
woon-werkverkeer wordt dit fietspad 
veel gebruikt. 

Het pad, dat in een mooi open land-
schap ligt, vormt ook een onderdeel 
van het netwerk van fietsknooppun-
ten. Het Agentschap Natuur en Bos 
gaf echter geen toelating om hier 
lichtpalen te plaatsen

VEILIGE FIETSVERBINDINGEN
Het volgende project dat op stapel 
staat is een fietsverbinding tussen de 
Dorpsstraat en de Gasthuisdreef. Bin-
nenkort worden de plannen hiervoor 
uitgetekend. Daarna volgt een offerte-
vraag voor de werken.

Deze realisaties passen in het gemeen-
telijke mobiliteitsplan. Het bestuur 
ijvert voor veilige fietsverbindingen. 
Wie zich veilig voelt op de fiets, gaat 
zich ook vaker met de fiets verplaat-
sen.

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

Steeds meer fietsvoorzieningen

Doe met je handelszaak mee met de eindejaarsactie
Van 1 tot en met 31 december wordt 
er opnieuw een eindejaarsactie ge-
organiseerd. Voor elke aankoop in de 
deelnemende winkels, krijgt de klant 
een aantal stempels. Uit de volle 
stempelkaarten worden de gelukkige 

winnaars getrokken. De prijzenpot is 
vastgelegd op 10 000 euro, met een  
eerste prijs van 2 500 euro. Daarnaast 
zijn er 200 winnaars van 30 euro. De 
trekking van de prijzen vindt plaats 
op zaterdag 7 januari 2023.

Iedere handelaar kan deelnemen 
aan de eindejaarsactie en betaalt 
hiervoor 150 euro inschrijvingsgeld. 
Inschrijven is mogelijk tot 6 novem-
ber via economie@wuustwezel.be of 
telefonisch op 03 690 46 13.



GEBOORTEN
1/09 Francken  Louise
2/09 Pascaru  Natalia
2/09 Neculaevici  Stefania
2/09 Martens  Willemien
5/09 Van Looveren  Remus
5/09 Hoevenaers  Kasper
6/09 Evers  Adam
6/09 Van Looveren  Marie
7/09 Maegh  Liv
8/09 Van Tichelen  Lina
8/09 Cabrera Person  Tayri
11/09 Van den Brande  Emily
19/09 Mertens  Georges
21/09 Van den Heuvel-Elst  Otis
21/09 Wilmsen  Lewis
21/09 Van Gestel  Fons
22/09 Govaerts  Mil
22/09 Geerts  Tuur
24/09 Buylinckx  Emma
26/09 Dochita  Iov
26/09 Jongeneelen  Minthe
26/09 Vekshins  Jayden
27/09 Elst  Nio
28/09 De Koster  Vince
28/09 Scheynen  Fro

HUWELIJKEN
3/09 Pacquée  Ruben
          & Wouters  Tinne
9/09 Polfliet  Luc
          & Cañazares Matriano  Lilia
10/09 Van de Heijning  Vince
          & Palinckx  Carmen
17/09 Van Dyck  Niels
          & Simons  Gitte
17/09 Oomen  Geoffrey
          & Domingo  Joan
24/09 Van Looveren  Jonas
          & Ceursters  Nicky
24/09 Schrauwen  Kristoff
          & Brans  Ans
24/09 Braspenning  Hendrik
          & Snels  Silke

OVERLIJDENS
1/09 Simons  Martha
 °6/08/1947
6/09 De Meyer  Rita
 °29/02/1956
6/09 Goossens  Jozef
 °13/10/1930
9/09 Buts  Hilda
 °14/08/1932
11/09 Scheepers  Edmond
 °23/11/1941
13/09 Van Tiggel  Alois
 °31/12/1942
15/09 Janssens  Yvonne
 °28/01/1948
15/09 Van Ginckel  Herman
 °9/01/1951
21/09 Jansen  Maria
 °6/11/1954
22/09 Bauweraerts  Georgette
 °1/12/1926
27/09 Simons  Christina
 °27/07/1940
27/09 Steketee  Maria
 °14/04/1932
28/09 Lenaerts  Francis
 °7/02/1944
28/09 Doms  Rita
 °5/03/1955
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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 26 september.
Nu de wegenis- en rioleringswerkzaamheden in Boterdijk zijn uitge-
voerd, werd beslist om éénrichtingsverkeer in te voeren in deze straat. 
Boterdijk is een te smalle weg om een goede verkeersafwikkeling in bei-
de richtingen te hebben. De fietsers en bestuurders van speed pedelecs 
mogen in beide richtingen rijden.

In het kader van het Burgemeestersconvenant 2030 werd er goedkeu-
ring verleend aan het energie- en klimaatactieplan. Na input van de 
verschillende adviesorganen, inwo-
ners via Wuustwezel Wenst en de 
klimaatraad van 18 augustus, werd 
dit plan mee opgesteld door de dien-
sten van de provincie Antwerpen en 
de intercommunale IGEAN. In dit 
plan worden volgende speerpunten 
behandeld:
• Klimaatneutrale organisatie als 

voorbeeld;
• Groenblauwe netwerken van open 

ruimte tot in de kern;
• Klimaatneutrale en -bestendige 

wijken;
• Klimaatvriendelijke mobiliteit;
• Lokale hernieuwbare stroom;
• Duurzaam ondernemen;
• Lokale en circulaire economie.
Dit alles moet zich nu vertalen in 
concrete acties.

De gemeenteraad heeft goedkeuring verleend aan het wegentracé van 
het project ingediend door Matexi Projects NV & Evillas NV ter streke 
Hofakker met het oog op de bouw van 80 woningen en 73 bijgebouwen. 
Vervolgens komt het nu aan het college van burgemeester en schepenen 
toe om deze omgevingsaanvraag verder te onderzoeken.

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

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

Verslag gemeenteraad 
september



Werk mee aan een betere 
LUCHTKWALITEIT 

Lokaal bestuur Wuustwezel en Stad Hoogstraten lieten een studie uitvoeren over de luchtkwaliteit. Die 
toont aan dat houtverbranding bij ons een belangrijke bron van fijn stof is. Correct stoken kan een 
MERKBARE VERBETERING VAN DE LUCHTKWALITEIT opleveren. We hebben de kwaliteit van de lucht die 
wij dagelijks inademen dus zelf mee in de hand. We geven je graag enkele tips om bij te dragen aan 
een betere en gezondere luchtkwaliteit in onze regio. 

HOE maak je de

Als je de kachel correct aanmaakt, 
komen er

 MINDER 
ROOKGASSEN vrij

In de meeste kachels is de 

ZWITSERSE METHODE 
de beste manier om het vuur aan te maken.

Bij sommige kachels wordt de  
verbrandingslucht van boven aangezogen en worden de 

ROOKGASSEN LANGS ONDER
 afgevoerd. In dat geval kan je het vuur op de traditionele manier aanmaken.

Plaats het aanmaakhout en de natuurlijke aanmaakblokjes of ander  
makkelijk brandbaar materiaal onder de grote blokken hout en steek deze vervolgens aan.

Wanneer het vuur goed brandt, verminder je de luchttoevoer. Let er op dat de vlammen niet kleiner worden.

1 Plaats dikke blokken 
hout onderop en plaats 
er kruislings dunnere 
blokken op.

2 Leg bovenop het hout 
kruislings enkele 
dunne aanmaakhoutjes, 
ecologische aanmaak
blokjes of ander natuurlijk 
materiaal en steek deze 
aan.

3 Sluit de deur van de 
kachel zo snel mogelijk. 
Het vuur trekt langzaam 
naar beneden en laat de 
grotere blokken branden.

KACHEL AAN?
Controleer of de schoorsteen 
voldoende trek veroorzaakt.

Laat een dun laagje as op  
de bodem liggen.

Zorg voor een goede regeling van 
de luchttoevoer. Meestal zet je de 
luchttoevoer volledig open als je  

het vuur aanmaakt.

Maak het vuur aan met aanmaak
hout of natuurlijke aanmaakblokjes. 

Gebruik geen krantenpapier of  
karton, want dat is bedrukt.  
De inkt brandt mee op en  

daardoor is de rook ongezond.
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De energiecrisis is meer dan ooit een hot item. De 
hoge gas- en stroomprijzen wegen bij iedereen 
zwaar door. We informeren je gaag over de 
mogelijkheden om een beetje te besparen of 
om meer financiële armslag te krijgen.

VERWARMINGSPREMIE
In het voorjaar besliste de federale 
regering dat elk huishouden een een-
malige premie kon krijgen. De ver-
warmingspremie van 100 euro wordt 
automatisch verrekend op je energie-
factuur.

UITSTEL KAPITAALAFLOSSING
Heb je problemen om je energiefac-
tuur te betalen, dan geven banken 
gezinnen de mogelijkheid om de 
betaling van kapitaalflossing op de 
hypotheek uit te stellen. De interest 
moet je wel maandelijks blijven aflos-
sen. Het uitstel geldt voor maximaal 
12 maanden. De looptijd van de lening 
wordt verlengd met het aantal maan-
den uitstel.

Je kan alleen een uitstel vragen 
als je minder dan 10 000 euro aan 
bankactiva  zicht-, spaar- en effec-
tenrekeningen) hebt. Je moet ook 
een afbetalingsplan hebben lopen 
bij je energieleverancier. Let op! Het 
uitstellen van de terugbetaling is niet 
kosteloos. Aangezien je geld leent 
voor een langere periode, betaal je ook 
langer interest.

DE STOOKOLIECHEQUE 
Naast de BTW-verlaging van 21 naar 
6% voor elektriciteit en gas is er ook 
een tegemoetkoming van 300 euro 
voor wie verwarmt met stookolie of 
propaan. Dit was eerst 225 euro maar 
werd nu verhoogd naar 300 euro.

De stookoliecheque is eenmalig en 
voor elk gezin aan wie een leverancier 
tussen 15 november 2021 en 30 maart 
2023 stookolie of propaan in bulk heeft 
geleverd voor de verwarming van zijn 
hoofdverblijf. Je kan de cheque online 
aanvragen via stookoliecheque.econo-
mie.fgov.be.

VERWARMINGSTOELAGE
Dit is nog iets anders dan de federale 
verwarmingspremie van 100 euro. De 
verwarmingstoelage via het Sociaal 
Verwarmingsfonds is er voor wie zich 
in een financieel moeilijke situatie 
bevindt. Er zijn wel heel wat voor-
waarden aan verbonden. Alle details 
vind je op vlaanderen.be. Typ verwar-
mingstoelage in de zoekbalk. Neem 
gerust contact op met onze Sociale 
Dienst als je hulp nodig hebt.

BESPARINGSTIPS
1. Verwarm minder 
Heel wat mensen hebben de verwar-
ming al een paar graden lager gezet. 
Dat levert snel op, want één graad 
minder levert een besparing op van 7%. 

‘s Nachts kiezen de meeste mensen 
voor 16°C of minder. Met een goede 
afstelling van je thermostaat bespaar je 
ongeveer 10%.

2. Douche korter 
Na het verwarmen van je huis gaat 
de meeste energie naar het verwar-
men van water voor de douche, bad 

of afwas. Douche je 3 in plaats van 10 
minuten, dan doe je de kosten dalen 
met 70%. Op een jaar kan dit honder-
den euro’s schelen. Nog tips? Installeer 
een waterbesparende douchekop, laat 
het water niet lopen terwijl je sham-
poo of zeep aanbrengt en gebruik een 
thermostatische mengkraan.

3. Minder elektriciteit 
Gebruik je wasmachine minder. Veel 
kleren kan je toch wat langer dragen 
voor ze in de wasmachine belanden. Je 
wasmachine volladen zorgt voor een 
lager energieverbruik per kilo wasgoed. 
En was vooral op 30 of zelfs 20°C. 
Beperk ook het gebruik van een droog-
kast en ga voor een droogrek.

Als je het budget hebt, vervang dan je 
koel- en vrieskast. Een toestel van 10 
jaar oud heeft drie keer zoveel energie 
nodig en nog oudere nog meer. Ga voor 
ledverlichting en vervang alle gloei- en 
halogeenlampen. Schakel ten slotte 
sluipverbruik uit. Computers, tv’s, 
digicorders, opladers, dimmers,... Je 
kan ze helemaal uitschakelen met een 
verdeelstekker met aan-uitknop.

4. Investeer in energiebesparing 
Maak uw woning energiezuiniger. Er 
zijn heel wat premies om dit te ver-
wezenlijken. Daarnaast kan je gebruik 
maken van een renteloos renovatiekre-
diet en de EPC-labelpremie.

De belangrijkste investering is je dak 
isoleren. Andere maatregelen die 
bijdragen tot minder energieverbruik 
zijn de gevel en de vloer isoleren, je 
verwarmingssysteem aanpassen en 
hoogrendementsglas of zonnepanelen 
plaatsen. Kijk voor meer informatie 
hierover op mijnverbouwpremie.be, 
kampc.be of energiesparen.be.

Bereid je voor op de winter

 Dienst duurzaamheid - 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be
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Door de hoge energieprijzen, zullen veel mensen de komende maanden 
bijverwarmen met een houtvuur. Als lokaal bestuur raden we dit af 
om de uitstoot van schadelijke gassen te beperken. Ga je toch voor 
houtvuur, STOOK DAN OP DE JUISTE MANIER. Het aanmaken van de 
kachel is daarbij een belangrijke eerste stap.
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Vergeet je griepprik niet
De jaarlijkse vaccinatiecampagne tegen het griepvirus 
staat weer voor de deur. Het griepvaccin is niet 
verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Zeker voor 
bepaalde risicogroepen. Wij zetten alles op een rijtje.
Het griepseizoen duurt gemiddeld 8 
tot 12 weken en vindt meestal ergens 
tussen eind november en maart plaats. 
Omdat het vaccin pas bescherming 
biedt vanaf 2 weken na de prik, beveelt 
de Hoge Gezondheidsraad aan om te 
vaccineren vanaf midden oktober.

RISICOGROEPEN
• 65-plussers  (gezien COVID-19 wor-

den ook  50-plussers aangeraden 
zich te laten vaccineren tegen griep)

• Vrouwen die zwanger zijn tijdens 
het griepseizoen

• Chronisch zieken: mensen met een 
hartziekte, een longziekte zoals ern-
stig astma of COPD, een lever- of 
nierziekte, of chronische spierziek-
te, of met diabetes

• Mensen met verminderde weer-
stand door andere ziekten of door 
een medische behandeling

• Al wie in een woonzorgcentrum, 
psychiatrische instelling voor lang 
verblijf of instelling voor personen 
met een beperking woont

• Iedereen die in de gezondheidssector 
werkt

• Iedereen die onder hetzelfde dak 
woont met deze risicopersonen of 
met kinderen jonger dan 6 maanden.

Voor al deze groepen geldt een gedeel-
telijke terugbetaling via het RIZIV.

BELANGRIJK DOOR COVID-19
Voor wie niet tot de risicogroepen 
behoort, is een griepprik niet echt 
nodig. Maar omwille van de COVID-19 
epidemie is het dit jaar extra belangrijk 
dat risicogroepen zich maximaal laten 
vaccineren tegen de griep. Dat geldt 
ook voor gezonde personen vanaf 50 
jaar. Zo vermijden we dat de zieken-
huisbezetting te hoog zou worden 
bij een eventuele corona-piek in het 
griepseizoen.

 www.laatjevaccineren.be.

Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luis-
teren met je ogen. Het is avonturen beleven 
met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd 
open meekijken in het boek. Niks van het ver-
haal missen, hoe groot of klein je ook bent

Onze prentenboeken lenen zich altijd tot een leuke voorlees-
sessie, maar wist je dat we ook een mooi aanbod voorleesboe-
ken voor oudere kinderen (6+ en ouder) hebben? 

Tijdens de voorleesweek van 19 tot 27 november zetten we 
deze boeken extra in de kijker. Kom dus zeker eens snuiste-
ren! En vind je niet direct wat je zoekt, dan helpt een bibme-
dewerker je met veel plezier verder.

WAAROM (BLIJVEN) VOORLEZEN?
Ook als je zelf al kan lezen is het nog fijn om ondergedom-
peld te worden in een verhaal. Tijdens een voorleesmoment 
prikkel je de fantasie, haal je de wereld binnen in je huis, 
beleven jullie samen een avontuur en zoveel meer. 

Zo’n intiem één op één momentje tussen jou en je (klein)
kind kan de start zijn voor een fijne babbel, zo blijf je op de 
hoogte van wat je (klein)kind bezighoudt… 

Maar wat kan ik dan voorlezen, vraag je je misschien af? 
De bib helpt je graag vooruit! 

Wil je het voorlezen al eens beleven? Zet dan woensdag 23 
november alvast in je agenda! We organiseren die dag een 
gezellige voorleessessie voor alle 5- tot 8-jarigen. Na het 
voorlezen kunnen de kinderen zich creatief uitleven rond 
het verhaal.

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

Voorleesweek in de bib
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Steeds meer gezondheidswerkers  
voor Bewegen op verwijzing

Steeds meer mensen gaan Bewegen op verwijzing. 
Er zijn ook steeds meer gezondheidswerkers die 
mensen kunnen doorverwijzen naar een coach.

Dag Noortje.  Jij bent de BOV-coach 
voor Wuustwezel.  Waarvoor kunnen 
de mensen terecht bij jou? 
Eigenlijk kunnen heel veel mensen 
terecht bij een BOV-coach. Mensen 
die lang niet meer hebben bewogen 
en niet goed weten hoe er terug aan 
te beginnen. Of mensen die vaak en 
lang stilzitten en op zoek zijn naar een 
beter en actiever ritme om het zitten te 
minderen. 

Ook als je op zoek bent naar een ver-
eniging of groep om bij aan te sluiten, 
helpt de coach je op weg ernaartoe. Of 
als je om gezondheidsredenen meer 
wil bewegen. Veel mensen willen zich 
fitter, gezonder of actiever voelen.

Je hebt wel een verwijsbrief nodig om 
een traject bij de beweegcoach te kun-
nen starten.

Kan je zelf een afspraak maken? 
Dat kan zeker! Er zijn verschillende 
opties: Je kan bellen naar de coach, 
maar je kan ook een sms naar de coach 
versturen, dan belt die zelf terug.

Verder kan je een mail sturen naar 
wuustwezel@bewegenopverwijzing.
be of online een afspraak inboeken via 
www.bewegenopverwijzing.be

Hoe verloopt een sessie? 
Bij een kennismakingsgesprek gaan 
we op zoek naar jouw eigen interesses, 
bekijken we hoe jouw dagelijkse ritme 
eruitziet. Zowel op het werk, thuis als 
in de vrije tijd wordt er gekeken hoe 
actief je de tijd invult. 

We bekijken motivatie, eventuele 
medische aandachtspunten, beweeg-
geschiedenis. Uit het gesprek maken 

we een beweegplan op dat je mee 
naar huis neemt en waar je zelf mee 
aan de slag gaat. In opvolggesprekken 
bekijken we weer samen hoe dit loopt, 
hoe jij je er bij voelt en we passen aan 
waar nodig. 

Bedoeling is dat jij na verloop van tijd 
kan aangeven dat er echt iets veran-
derd is, dat je actievere gewoonten 
hebt kunnen inbrengen in jouw dag-
schema en dat je zelf verder kan op de 
actievere weg. 

Wat is veranderd het voorbije jaar? 
Sinds dit jaar zijn er heel veel gezond-
heidsmedewerkers die mensen kunnen 
doorverwijzen. Zowel kiné’s, diëtis-
ten, specialisten, podologen, apothe-
kers, thuisverpleging, psychologen, 
maatschappelijk werkers en sociaal 
assistenten. Zo proberen we de weg 
naar bewegen zo kort en gemakkelijk 
mogelijk te maken.

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

Lezing over Gelukkig ouder worden
We denken dikwijls te simplistisch over ouder 
worden: de jonggepensioneerde die met volle 
teugen geniet van het leven, sport, reist, en ter-
rasjes doet. Ofwel de oudere die sukkelt met zijn 
gezondheid, vereenzaamt en veel hulp nodig heeft.

Achter ouder worden schuilt een veel complexere realiteit.  
Er verandert zoveel in je leven, lichamelijk, gevoelsmatig, 
sociaal. Op basis van echte verhalen en situaties uit zijn 
beroepsloopbaan geeft Luc Van De Ven concrete tips om 
ouderdom beter te begrijpen. 

De lezing vindt plaats op donderdag 10 november om 13u30 
in GC Kadans, Achter d’Hoven 15. De voorstelling is gratis, 
maar je moet je wel vooraf inschrijven

 dienst welzijn - 03 690 46 14 -welzijn@wuustwezel.be
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Wuustwezel heeft heel wat te bieden op vlak van natuur, 
erfgoed, bewegwijzerde wandelingen en fietstochten. 
Bij het opmaken van de activiteitenkalender zorgt de 
toeristische dienst steeds voor variatie in het aanbod.
Dit najaar en het voorjaar van 2023 
zetten we maximaal in op erfgoed 
en andere gegidste of geanimeerde 
wandelingen. Hieronder geven we een 
overzicht van de komende activiteiten, 
of haal de brochure gratis bij het loket 
van Toerisme. Inschrijven kan reeds 
voor alle activiteiten. Wie deelneemt 
maakt tegelijk kans op een lekker 
ontbijt voor twee in een Wuustwezelse 
horecazaak 

THEATERWANDELING
op zaterdag 19 november laten we 
Zjosfinks nog eens aan het woord. 
Tussen het wandelen door zal hij vijf 
verzonnen verhalen vertellen over 
Wuustwezel.

Deze wandeling is ongeveer drie 
kilometer lang en vertrekt om 19u bij 
de Poort naar het Platteland aan de 
Dorpsstraat 36. Deelnemen kost 8 euro 
of 4 euro voor kinderen onder de 12 
jaar.

KERSTWANDELING
Zegt een winterse wandeling met licht-
spektakel en een streepje muziek jou 
ook wel wat? Vertrek dan op maandag 
26 december tussen 16u en 19u met 
je gezelschap aan de Poort naar het 
Platteland aan de Dorpsstraat 36. Deel-
nemen is gratis. Na de wandeling, kan 
je bij aankomst op de revalidatieweide 
genieten van een hapje en een drankje. 
De opbrengst hiervan komt ten goede 
aan Athletes for Hope.

DRIE ERFGOEDWANDELINGEN
Tijdens de wintermaanden zetten we 
het erfgoed van onze eigen gemeente 
eens goed in de verf! Op zondag 22 
januari kom je meer te weten over de 
geschiedenis van Gooreind. 

Op zondag 19 februari hernemen we 
de erfgoedwandeling in Wuustwezel 
centrum. De gids bekijkt en bespreekt 
vooral wat er niet meer is. Zegt het 
kasteel van Hens en het oeuvre van 
Alois Blommaert je niets, schrijf je dan 
zeker in.

Op zondag 19 maart kan je op ont-
dekking door de geschiedenis van 
Loenhout. Onze gids vertelt je de ver-
halen die schuilgaan achter de mooiste 
stukjes onroerend erfgoed in Loenhout.

WIN EEN ONTBIJT
Voor elke activiteit waaraan je deel-
neemt, kan je op de activiteitenbrochu-

re een strookje invullen. Zo maak 
je kans op een ontbijt voor twee 
bij Bistro Barlin. Hoe vaker je 
deelneemt, hoe meer kans op winst! De 
trekking van de winnaar vindt plaats 
op de dag van de laatste activiteit.

ZIN IN MEER?
Haal de gratis brochure van (H)oog-  
verblindend Landschap met vier  
nieuwe wandel- en fietsroutes langs 
uitkijkpunten die het landschap 
letterlijk en figuurlijk naar een hoger 
niveau tillen. De uitkijkpunten wer-
den ontworpen en gerealiseerd door 
studenten van de Thomas More Ho-
geschool in opdracht van Regionaal 
Landschap de Voorkempen.

Daarnaast is ook de nieuwe Lekker-
stappen Wandelgids gratis beschik-
baar. Er werden meer dan 30 nieuwe 
wandelroutes uitgestippeld in evenveel 
Kempense gemeentes. Elk van die 
wandelingen vertrekt en eindigt in een 
horecazaak. 

Tijdens de tocht zelf zet je vier foto’s 
in de juiste volgorde en beantwoord je 
drie vragen als je kans wil maken op 
mooie maand- en hoofdprijzen.

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

Ontdek de activiteiten van de 
toeristische dienst
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in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

TOT ZA 12/11
KABOUTERS IN HET  
GEMEENTEPARK
Tijdens een grote storm zijn alle ka-
bouterhuisjes vernield. Gelukkig vond 
kabouter Sterk een nieuwe plek voor 
hun dorp. En daar kan jij naar op zoek.

Gemeentehuis, Gemeentepark 1 (W)

 Vrijetijdsdienst
 gratis
 vrijetijd@wuustwezel.be
 03 690 46 14

D1 1/11 OM 07U30
STERBOSTOCHTEN
Wandeltocht langs rustige landbouw-
wegen, afgewisseld met mooie groene 
plekjes. Grotere afstanden gaan rich-
ting Loenhout.

Sportpark Kattegat, Bredabaan 280 (W)

 Wandelclub De Stroboeren vzw
 3 euro, leden 1,50 euro
 stroboerke@destroboeren.be

 0495 74 47 36

ZA 05/11 OM 13U
SPELLENDAG
Schuif gezellig mee aan tafel en speel 
een gezelschapsspel. Breng je kinderen 
of vrienden mee en ontdek elke welke 
spelletjes ze leuk vinden.

LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

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

VR 4/11 OM 20U 
ZA 5 EN ZO 6/11 OM 10 U
VOGELSHOW DE VALKPARKIET
47ste vogelshow, waarbij je circa 900 
vogels kan bewonderen, zoals kanaries, 
grasparkieten, postuurkanaries, kruisin-
gen en grote parkieten.

GC ‘t Schoolhuis, Verellenlaan 88 (G)

 De Valkparkiet
 niet meegedeeld
 jaak.schoutens@pandora.be

VR 11/11 OM 11U
11 NOVEMBER HERDENKING
Herdenking van gesneuvelde strijders, 
verzetsstrijders en burgerslachtoffers 
uit de eerste en tweede wereldoorlog. 
Met toespraken, bloemenhulde en de 
Last Post.

Oorlogsmonument, Gemeentepark (W)

 Oud-strijdersbond
 gratis
 johannes.koyen@telenet.be of 
mia.bernaerts47@gmail.com

ZA 12/11 om 18U
NIGHT OF THE LIGHT
Ook dit jaar staat Jeugdster aan de 
Lichtstoet met warme chocomelk en jene-
ver. Nadien sluiten we af in café  
‘t Posthuis.

Café ‘t Posthuis, Bredabaan 351 (W)

 Jeugdster Wuustwezel
 4 euro
 jeugdster.ww@gmail.com

ZO 13/11 om 14U
HET MARUM - OP VERKENNING 
IN HET VERLEDEN
Deze wandeling loopt langs historische 
relicten. De gids geeft uitleg over het 
verleden van het gebied. We wandelen 
door enkele interessante biotopen.

Kruispunt Vloeikensstraat/Schiet-
veldweg (W)

 Natuurpunt Noorderkempen en 
Milieuraad Kalmthout
 niet meegedeeld
 mark.schuermans@hotmail.com 
(voor 5 november)

DO 3 EN VR 4/11 OM 09U
KRIEBELSPORTTWEEDAAGSE
Op een speelse manier werken de 
kleuters rond verschillende vaardigheden 
zoals lopen, springen, glijden en klimmen. 
Dit wordt afgewisseld met creatieve en 
soms rustige uitdagingen.

Sportschuur, Kerkblokstraat 16 (L)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 15 euro, 2de en volgend kind 12 euro
 https://wuustwezel.ticketgang.eu
 vrijetijd@wuustwezel.be

DI 08/11 OM 20 U
WELZIJN VAN KLEUTERS 
GOED IN HUN VEL.
Kleuters ontdekken de wereld om 
hen heen, maar dat kan zorgen voor 
spanning en overprikkeling. Je leert 
manieren om  je kleuter te ont-prikkelen 
en om tot verbinding met hen te komen.

GC ‘t Schoolhuis, Verellenlaan 88 (G)

 Opvoedingswinkel Brasschaat
 gratis
 inschrijven@olo.be 
03 633 99 05

ZA 5/11 OM 10 EN 14U
ECOBOUWERS OPENDEUR
Op 5, 6, 11, 12 en 13 november kan je 
energiezuinige en ecologische woningen 
bezoeken. Bewoners tonen hun huis en 
delen hun ervaringen tijdens een inspire-
rende rondleiding.

LDC Ter Wezel, Achter d’Hoven 63 (W)

 Bond Beter Leefmilieu
 gratis

 www.ecobouwers.be/opendeur 
info@ecobouwers.be

DI 15/11 OM 19U
CURSUS REANIMEREN EN AED
Deze cursus en oefenmoment duurt 
ongeveer 3 uur en wordt gegeven door 
een lesgever van het Rode Kruis

LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

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

DO 10/11 OM 13U30
GELUKKIG OUDER WORDEN 
LEZING DOOR LUC VAN DE VEN
Op basis van verhalen en situaties uit 
zijn beroepsloopbaan, geeft Luc Van De 
Ven concrete tips om ouderdom beter te 
begrijpen en beleven.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 gratis
 vrijetijd@wuustwezel.be
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DO 17/11 OM 14U
WORKSHOP VOOR  
MANTELZORGERS
Marijke Goossens neemt je mee in 
sprookjesverhalen over geluk. Het zijn 
verhalen die je even doen stilstaan en 
nadenken over jezelf en je situatie. 

Café Coda, Bredabaan 743 (G)

   Samana Regio Antwerpen
 gratis
 inschrijvingen.antwerpen@
samana.be; 03 221 95 70

WO 23/11 OM 14U
VOORLEESDAG IN DE BIB
Voorlezen, dat is lezen met je oren. En 
luisteren met je ogen. Dat kan altijd en 
overal. Deze voorleesdag is bedoeld 
voor kinderen van 5 tot 8 jaar.

Bibliotheek, Dorpsstraat 36 (W)

 Bibliotheek Wuustwezel
 gratis
 bibactiviteiten@wuustwezel.be

ZA 19/11 OM 19U
THEATERWANDELING MET 
ZJOSFINKS
De theaterwandelingen met Zjosfinks zijn 
steeds een belevenis. Ze zijn gebaseerd 
op geschiedenis en legenden. Er is een 
dunne lijn tussen waarheid en fictie.

Poort naar het Platteland, Dorps-
straat 36 (W)

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

VR 18/11 (uur niet meegedeeld)
BLOKJESQUIZ
Kom gezellig mee quizzen, ondersteund 
door een hapje en een drankje. En is 
parate kennis niet je sterkste kant, dan 
biedt onze leuke tombola zeker wat troost.

GLS ‘t Blokje, Kerkblokstraat 14 (L)

 Vriendenkring ‘t Blokje
 20 euro
 blokjesquiz@blokje.be

WO 16/11 OM 14U
MEE OP STAP IN DOMEIN  
FRANCISCANESSEN
We wandelen ongeveer 5 tot 6,5 km. 
We vertrekken vanaf de parking van het 
woonzorgcentrum. We verkennen het 
verhaal van dit domein en haar zusters.

Franciscanessen, Bredabaan 737 (G)

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

VR 25/11 OM 21U
BAS BIRKER SPEELT  
IN BLIJDE VERACHTING
Bas Birker is best sympathiek. Voor een 
Hollander. Maar schijn bedriegt en zelf-
kennis is het begin van alle wijsheid. In 
deze voorstelling brengt hij het verhaal 
van die zoektocht

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel, ism. Sociale 
Kruidenier Wuustwezel
 16 euro
 www.curieus-wuustwezel.be
 0477 60 79 81

Jouw activiteit in het  
W-tje van december?

Voeg je activiteit voor 11 november  
toe via www.uitdatabank.be

ZA 19/11 (uur niet meegedeeld)
MOSSELFEEST
Tijdens dit eetfestijn kan je weer smul-
len van heerlijke mosseltjes. Als je daar 
niet van houdt, kan je genieten van een 
sappig stuk kip met appelmoes.

Berkenbeek, Nieuwmoersestw 113 (W)

 Berkenbeek vzw
 niet meegedeeld
 info@berkenbeek.be
 www.berkenbeek.be

 LDC Ter Wezel - 03 667 61 58 - ldcterwezel@wuustwezel.be of LDC Wijkhuis - 03 236 58 69 - ldcwijkhuis@wuustwezel.be

Creatief in het dienstencentrum
Ben je creatief en wil je je vrije tijd nuttig en leuk 
invullen? Dan kan je bijleren tijdens de cursussen van 
de dienstencentra. Zo zijn er wekelijks bijeenkomsten 
voor patchwork, kantklossen en naaien.
Het maken van lapjesdekens ont-
stond uit noodzaak, maar heeft zich 
ontwikkeld tot een prachtige kunst-
vorm. Het is een rustige en ontspan-
nen bezigheid waar je veel voldoening 
uit haalt. Je begint met gemakkelijke 
patronen en bouwt langzaam op. Deze 
bijeenkomsten vinden elke donderdag 
plaats van 8u45 tot 11u30 in diensten-
centrum Ter Wezel.

Of misschien is kantklossen wel iets 
voor jou? Je leert de klassieke kant-

technieken uit ons rijke verleden 
en past ze toe op een hedendaagse 
manier. Verschillende kantsoorten 
komen aan bod. Deze bijeenkomsten 
vinden elke donderdag plaats van 
13u30 tot 16u in dienstencentrum Ter 
Wezel.

In de naailes kies je zelf welk kleding-
stuk je wilt maken. Je kiest een stof, 
een patroon en de lesgeefster begeleidt 
je bij het maken ervan. Breng je eigen 
naaimachine en verlengdraad mee 

naar de les. Tijdschriften en patronen 
zijn ter beschikking in het leslokaal.

Deze bijeenkomsten vinden plaats 
in dienstencentrum Wijkhuis in 
Loenhout. Er is een groep op woens-
dagochtend van 9 tot 11u30 en op 
donderdagmiddag van 13 tot 15u30.
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Wezel op de foto
 De weergoden waren de dorpsdag 

op 25 september goedgezind. Vele 

mensen brachten een bezoekje bij 

onze verenigingen en ondernemers 

of waagden een kans om één van de 

mooie prijzen te winnen.

 Op zaterdag 15 en zondag 16 okto-

ber konden veldrijders zich uitleven 

op het prachtige parcours van de 

Molenbergen. Tot 2016 werden hier 

bekende motorcrossen georgani-

seerd. De opbrengst gaat naar de 

revalidatieweide en naar de organi-

satie van de Sterke Peer Triatlon.

 Het Kochse Goed was op zondag 

2 oktober het decor voor de 

tweede editie van de  gelijknamige 

loopwedstrijd. De deelnemers 

genoten van de late herfstzon in het 

voormalige kasteeldomein, waar de 

Gooreindse Wielertoeristen routes 

hadden uitgezet van 6, 9 of 13 km.

 Op vrijdag 7 oktober vond de jaarlijkse 

scholenveldloop plaats in sportpark 

Koch. Onder het stralende zonnetje 

sprinten zo’n 1400 enthousiaste 

scholieren over het parcours.

 Dirigent Raf Van Looveren gaf op  

9 oktober zijn laatste concert bij 

harmonie De Jonge Scheuten. 

Lorenz Havermans zorgde als spe-

ciale gast voor warme klanken op 

zijn euphonium.

1

2 3

4

5
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Elza Vermeiren & Jan Anthonissen

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.

Myriam Verdyck & Alois Verstraelen

May Vissers & Walter Buermans

Mai Van Looveren & Bert Willemsen

Jan Eelens & Ann Abbeel

Frans Van Looveren & Jeanne Leenaerts

Petrus Willemsen & Anna VerhaardMaria Weyten & Marcel De Beuckelaer

Frans Onincx & Simonne Mertens

Onze jubilarissen
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MELDINGSKAART 
LOKAAL BESTUUR WUUSTWEZEL

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

Gegevens

Naam:   

Adres:   

Datum:   

Situering: waar doet het probleem zich voor? 

Straat:  

Nr:  

Andere verduidelijking:  

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

  

 

Verklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

dienst burgerzaken 
dienst vrije tijd

dienst omgeving

Maandag Voormiddag 9 - 12 u op afspraak

Namiddag gesloten op afspraak

Avond 17u30 - 19 u 17u30 - 19 u

Dinsdag Voormiddag 9 - 12 u op afspraak

tot vrijdag Namiddag 13 u - 16u30 op afspraak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sint en Piet trekken op zaterdag 12 november met een 
Lichtstoet door de straten van Wuustwezel. 
Op zondag 13 november maakt hij zijn opwachting in Gooreind. 

Welkom Sint 
in Wuustwezel


