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

Wuustwezel mag zich officieel een 
kindvriendelijke gemeente noemen! Het 
lokaal bestuur kreeg op 14 november 
het label kindvriendelijke gemeente 
overhandigd na een voorbereidend 
traject van meer dan twee jaar.
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Deze uitgave werd 
gedrukt op milieu
vriendelijk papier  
(FSCgecertificeerd)

Generatiebos

Een samenleving groeit als oudere mensen bomen 

planten.

Bomen waarvan ze weten dat ze er zelf nooit onder 

zullen kunnen zitten.

Mooi he?

We krijgen soms vragen waarom we zoveel bomen 

planten.

Langs straten, dreven, op pleintjes en nu een 

generatiebos.

We doen dat, vreemd genoeg misschien, niet voor ons 

en zelfs niet voor jou.

We doen dat voor de inwoners van onze gemeente 

binnen een jaar of tien, twintig en veel langer.

Het zijn zij namelijk die er pas plezier aan zullen 

beleven.

Er is enorm veel draagvlak om veel bomen te planten. 

En we merken ook dat we niet alleen zijn. Steeds meer 

mensen willen een boom in de tuin om in de zomer 

wat frisser te zitten.

Twijfel je nog om het te doen?

Weet dat je het niet voor jezelf doet maar voor zij die 

na je komen.

Zo wordt die boom meteen een mooi cadeau voor je 

nakomelingen.

Benieuwd of de Sint wat bomen gebracht heeft :-)

Geniet van het eindejaar.

FSC® C008551
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Weetjes

Voortaan kan je in onze gemeente gebruik maken van de opvallende oranje deelfietsen van Donkey Republic. 
De komende weken worden er een twintigtal elektrische fietsen geplaatst, verspreid over drie locaties: aan 
het Sociaal Huis in Gooreind, aan het Huffelplein in Loenhout en aan de Wissel in Wuustwezel.

Gratis feestbussen met oudjaar
Tijdens oudejaarsnacht rijden er opnieuw speci-

ale feestbussen van De Lijn om alle feestvierders 
veilig te vervoeren. Het lokaal bestuur stelt de 

tickets opnieuw gratis ter beschikking. Het oude-
jaarsnachtbiljet wordt enkel via SMS uitgereikt. 

Als je een gratis ticket wil, moet je alleen even re-
gistreren via de gemeentelijke website. De feest-

bussen volgen de route van buslijn 640, dus via 
Brasschaat naar Antwerpen en terug. Raadpleeg 

onderstaande website voor meer informatie over 
de dienstregelingen.

   www.delijn.be/oudjaar

Politie op afspraak
De lokale politie van de 

zone Grens werkt sinds kort 
met een afsprakensysteem 

voor alle niet-dringende 
politiehulp. Op die manier 

willen de agenten de burgers 
beter van dienst zijn en onnodige 

wachttijden vermijden. Je kan een 
afspraak inboeken via onderstaande 

website. Je krijgt meteen mee welke 
documenten je moet meebrengen. Als je 

geen toegang hebt tot het internet, kan je 
tijdens de kantooruren bellen op het nummer 

03 620 29 29. Voor dringende politiehulp, bel 
je steeds het nummer 101.

www.pzgrens.be

Hout het gezond
Verwarmen met hout heeft een belangrijke 

impact op de lokale luchtkwaliteit en daar- 
door ook op de gezondheid. Houtstokers 

onderschatten vaak hoe ze met hun keuzes 
de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. 

Daarom ontwikkelde de Vlaamse 
Milieumaatschappij een campagne 

onder het motto Hout het gezond. Op 
onderstaande website vind je tips 

voor minder uitstoot en minder 
rookhinder.

      www.vmm.be/houthetgezond.

Voorkom hinder door ratten
Ratten vind je zowat overal. Om 
ervoor te zorgen dat je geen overlast 
hebt, kan je een aantal stappen on-
dernemen. Sluit voedselvoorraden goed 
af. Niet alleen buiten, maar ook in huis. Gooi 
geen gekookt eten op je composthoop. Geef je 
kippen niet te veel eten en best ook vroeg op de 
dag. Heb je toch last van ratten? Dan kun je ze 
bestrijden door bijvoorbeeld nestkasten voor 
roofvogels op te hangen. Probeer er bij het 
plaatsen van klemmen en vallen steeds 
voor te zorgen dat de ratten niet lang 
moeten lijden. Als je gebruik wilt maken 
van vergif, neem dan contact op met 
de gemeente. Onze mensen weten 
hoe en waar ze vergif op een effi-
ciënte manier moeten uitleggen.

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

20

Wuustwezel mag zich officieel een kindvriendelijke 
gemeente noemen! Het lokaal bestuur kreeg 
op 14 november het label kindvriendelijke 
gemeente overhandigd na een voorbereidend 
traject van meer dan twee jaar.

Het label erkent steden en gemeenten 
die streven naar de realisatie van alle 
rechten van het kind zoals omschreven 
in het Kinderrechtenverdrag. Een 
kindvriendelijke gemeente:
• Heeft een breed draagvlak om op 

lange termijn te werken aan kind-
vriendelijkheid;

• Zet de participatie van kinderen en 
jongeren centraal;

• Baseert haar beleid op een analy-
se van alle beleidsdomeinen met 
raakvlakken met de leefwereld van 
kinderen en jongeren;

• Gaat in interactie met andere be-
langhebbenden;

• Zorgt voor een strategische ver-
ankering van haar keuze voor een 
kindvriendelijk beleid.

KINDEREN STAAN CENTRAAL
Het lokaal bestuur wil kinderen en 
jongeren centraal zetten in het beleid en 
hen er actief aan laten participeren. Als 
we kinderen en jongeren op jonge leef-
tijd mee betrekken in ons beleid, zullen 
zij in hun latere leven ook betrokken 
burgers worden.

Zo willen we letterlijk en figuurlijk 
ruimte geven aan kinderen en jongeren 
om zichzelf te zijn, zich veilig te voelen 
en om actief deel te nemen aan het 
beleid. We baseren ons op deze pijlers: 

ruimte om te bewegen, ruimte om zich-
zelf te zijn, ruimte om te participeren en 
ruimte om te (be)spreken.

We geven kinderen en jongeren zo 
fysiek en mentaal de ruimte om overal 
te mogen komen, om zich goed te 
voelen, om actief deel te nemen aan het 
beleid en om zelf mee te schrijven aan 
het verhaal van een kindvriendelijke 
gemeente. 

Alle acties en andere initiatieven 
toetsen we af aan hun impact op de 
leefwereld van kinderen en jongeren. 
Kinderen en jongeren zijn de basisge-
dachte in elk project en elk thema dat 
opgestart wordt. Daarnaast staan ook 
de kinderrechten centraal. Alle diensten 
en het bestuur zijn op de hoogte van die 
rechten en verweven ze in hun beleid.

VOORBEREIDEND TRAJECT
In een eerste fase van het traject werd 
onderzocht hoe kindvriendelijk Wuust-
wezel al is. Er werden vragenlijsten voor 
kinderen, jongeren en volwassenen op-
gesteld, data-analyses gemaakt en aan-
sluitend focusgroepen georganiseerd 
met gemeentediensten, de jeugdraad, 
jongeren en de belangengroepen.

Op basis van de verzamelde informatie 
werd een samenvattend rapport opge-

steld, waaruit drie prioriteiten werden 
vastgelegd: jeugdruimtebeleid, een 
gecoördineerd hulpverleningsaanbod 
en echte betrokkenheid.

Deze aandachtspunten werden daarna 
verder uitgediept in een belevings- 
onderzoek bij kinderen en jongeren. 
Van april tot oktober 2021 gingen we in 
gesprek met honderden kleuters, kinde-
ren en jongeren uit onze gemeente. In 
die gesprekken vertelden zij hoe zij die 
drie thema’s beleven. Al hun antwoor-
den werden verzameld in een rapport.

De aanbevelingen van kinderen en 
jongeren werden vervolgens besproken 
met de verschillende gemeentedien-
sten. Zo werd er een visie en een stra-
tegie ontwikkeld en daaraan zijn acties 
verbonden. Het volledige portfolio werd 
half dit jaar ingediend bij de jury en in 
september volgde een verdediging bij 
Bataljong vzw en de stuurgroep.

34 KINDVRIENDELIJKE GEMEENTEN
Midden oktober werd de jeugddienst 
op de hoogte gebracht van het goede 
nieuws: Wuustwezel mag zich vanaf 
14 november een van de 34 kindvrien-
delijke Vlaamse steden en gemeenten 
noemen. De jury oordeelde dat het 
potentieel aanwezig is in onze gemeen-
te om lokaal een sterk kindvriendelijk 
verhaal te schrijven.

Heb je zelf suggesties om onze gemeen-
te nog kindvriendelijker te maken? 
Laat het ons zeker weten via jeugd@
wuustwezel.be 
of wuustwezel-
wenst.be.

 dienst jeugd - 03 690 46 27 - jeugd@wuustwezel.be

Wuustwezel is  
kindvriendelijke gemeente

KINDVRIENDELIJKE

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

Het lokaal bestuur van Wuustwezel zoekt regelmatig nieuwe 
medewerkers. Ditmaal hebben we de volgende vacatures:

DIENSTHOOFD OMGEVING
Heb je affiniteit met ruimtelijke ordening, milieu, en wonen? 
En een masterdiploma? Dan ben jij de geschikte kandidaat 
voor deze boeiende en gevarieerde functie. 

Als diensthoofd omgeving ben je verantwoordelijk voor deze 
dienst, waar acht medewerkers actief zijn. Je zorgt voor de 
aansturing en coaching van de medewerkers, zodat ze sa-
men met externe deskundigen dossiers tijdig en vakkundig 
kunnen behandelen.

Het gaat over een voltijds contract van onbepaalde duur op 
A-niveau. Je werkt in het gemeentehuis van Wuustwezel.
Kijk voor meer informatie op onze vacaturepagina en bezorg 
ons je sollicitatiebrief uiterlijk 5 december.

DIENSTHOOFD LOGISTIEK
Als diensthoofd logistiek leid je de dienst logistiek, met 
inbegrip van de garage en uitleendienst. In deze functie heb 
je de dagelijkse leiding van deze dienst en sta je mee in voor 
de uitvoering.

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse planning van de 
werken die in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarnaast 
zorg je voor de werkverdeling en de administratieve opvol-
ging van de werkzaamheden.

Het gaat over een voltijds contract van onbepaalde duur op 
C-niveau. Je werkt in het gemeentemagazijn aan de Slijk-
straat. Kijk voor meer informatie op onze vacaturepagina en 
bezorg ons je sollicitatiebrief uiterlijk op 6 januari.

ONZE VOORDELEN
Als Baanbrekende Werkgever zet het lokaal bestuur het 
welbevinden van zijn medewerkers centraal. Dankzij ons 
thuiswerkbeleid, flexibele werktijden en fietsleasing, bie-
den we een gezonde werk-privébalans.

Naast je salaris, krijg je maaltijdcheques, een hospitali-
satieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling. 
Bovendien kom je terecht in een mooie, groene werkom-
geving dicht bij huis. Voor meer informatie hierover kan je 
terecht bij de personeelsdienst. 

Word jij onze nieuwe collega?

Met je bedrijf op de regionale jobbeurs
De lokale besturen van Essen, Kalmthout en 
Wuustwezel slaan opnieuw de handen in 
elkaar voor de organisatie van een regionale 
jobbeurs. Deze is gepland op donderdag 16 
februari in de sporthal van Gooreind.

VRAAG EN AANBOD
De impact van corona laat zich ook gelden op de arbeids-
markt. Jobs verdwenen, de nood in andere jobs bleek dan 
weer groot. Daarnaast heeft de pandemie veel werknemers 
doen nadenken over hun werk.

Velen zoeken een nieuwe uitdaging, liefst dichter bij huis, of 
willen zich omscholen. Op de jobbeurs brengen we vraag en 
aanbod samen.

GRATIS DEELNAME
Bedrijven die vacatures hebben en sollicitanten uit eigen regio 
willen ontmoeten, kunnen inschrijven via het formulier op de 
gemeentelijke website. Deelname aan de jobbeurs is gratis.

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

Lokaal bestuur pioniert met fietsleasing

 www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen

Vraag een publieke laadpaal aan
Als burger of onderneming kan je een publieke 
laadpaal op het openbaar domein aanvragen. 
Dat kan als je er zelf geen plaats voor hebt en 
een bestaand publiek laadstation te veraf is.
De Vlaamse regering heeft enkele operatoren aangeduid 
die de laadpalen in de komende twee jaar zullen aanleg-
gen. Daarnaast worden er ook laadpunten op strategische 
locaties geplaatst. 

Je kan alleen een laadpaal aanvragen als je gebruik maakt 
van een volledig elektrische wagen of camionette. Bij de 
aanvraag moet je dat aantonen via een inschrijvingsformu-
lier, bestelbon of leasecontract.

Daarnaast beschik je zelf niet over mogelijkheden om een 
laadpaal te plaatsen en is er ook geen publiek toegankelijk 
laadpunt binnen een straal van 250 meter. Je kan de aan-
vraag indienen via onderstaande website.

Het lokaal bestuur mag zich voor het tweede jaar 
op rij Baanbrekende Werkgever noemen. Daarbij 
zet de personeelsdienst in op een duurzaam 
mobiliteitsbeleid en een mensgericht personeelsbeleid.
Een mooi voorbeeld daarvan is de 
sterke fietscultuur binnen het lokaal 
bestuur, dat sinds kort een voordelige 
fietsleasing aanbiedt aan zijn mede-
werkers. “Het motiveert je om nog 
meer voor de fiets te kiezen”, aldus 
Joeri De Block, die als eerste intekende 
op het aanbod.

Minder onderweg, slimmer en groener 
onderweg en mensgericht hybride wer-
ken. Dat zijn de drie voornaamste pijlers 
van het lokaal bestuur als Baanbreken-
de Werkgever. Denk aan een thuiswerk-
beleid en flexibele werkuren, en sinds 
kort is er ook de mogelijkheid om aan 
gunstige tarieven een fiets te leasen. 
Joeri De Block fietst al jaren naar het 
werk en sprong meteen op de kar. 

Joeri, hoe ziet jouw woon-werkver-
keer eruit?
Ik rijd bijna altijd met de fiets naar het 
gemeentehuis, zeker 95% van de tijd. 
Het weer moet al erg slecht zijn om de 
fiets te laten staan. Het gaat voor mij 
overigens om een enkele rit van onge-
veer tien kilometer.

Waarom kies je voor de fiets?
Omdat het gezond is, je bent in bewe-
ging. Met mijn voornamelijk zittend 
beroep is het ideaal om zo toch alle 
dagen een beetje aan sport te doen. Ik 
doe het ook graag. Het is aangenaam 
om nu ’s ochtends de zonsopgang tege-
moet te rijden en ’s avonds weer terug 
naar huis richting zonsondergang. De 
fietsvergoeding is ook mooi meege-
nomen. En ook weet ik altijd exact 
wanneer ik aankom op het werk, al valt 
het verkeer hier wel mee.

Wat heeft jou zo snel voor de fiets-
leasing doen opteren?
Het financieel voordeel is erg interes-
sant, dat gaat om een belastingvoor-
deel van ongeveer 40 tot 50%. Dat is 
toch aanzienlijk. Het motiveert je om 
nog meer voor de fiets te kiezen. Een 
goeie fiets kost toch al gauw wat. Ik 
kan de nieuwe fiets ook best gebrui-
ken, omdat ik veel fiets, zo’n 6 000 km 
per jaar.

Welke fiets heb je gekozen voor de 
leasing?
Een mountainbike, meer bepaald een 
dubbel geveerde. Een nieuw exem-
plaar waar ik al een tijdje naar aan het 
uitkijken was.

Heb je een favoriete fietsplek in onze 
gemeente?
Voor mijn woon-werkverkeer heb ik 
een mooie fietsverbinding door de 
velden. De Witgoorsebaan is prachtig 
om door te fietsen, zeker sinds er geen 
sluipverkeer meer langs kan en de 
straat een stuk fietsveiliger is gemaakt.

De winter komt eraan. Blijf je ook in 
deze koude en donkere dagen naar 
het werk fietsen?
Ja, normaal fiets ik altijd. Mijn handen 
en voeten kunnen het wel eens koud 
krijgen, maar daar zijn oplossingen 
voor zoals warmtepads of verwarmde 
handschoenen. We blijven fietsen.

 www.wuustwezel.be/baanbrekendewerkgever



GEBOORTEN
3/10  Bovée  Marie-Alix
3/10  Ursulescu  Ilinca
4/10  Aerts  Liam
5/10  Nouws  Livia
6/10  Mbiyavanga  Daylor
6/10  Aerts  Ferre
7/10  Moereels  Jules
8/10  Olariu  Livian
11/10  Palinckx  Nel
13/10  Tilburgs  Rosette
14/10  Irimia  Maya
15/10  Dirven  Inaya
18/10  Aernouts  Amilia
21/10  Van Grootel  Boris
26/10  Bucătariu  Rareș
26/10  Van Looveren  Anna
29/10 Scheipers  Twan

HUWELIJKEN
5/08 Vermeiren  Kurt
          & Jacobs  Carlijn
1/10 Windels  Mike
          & Davidova  Silviya
3/10 Stoop  Nicolai
          & Verschueren  Sidney
7/10 Floren  Bruno
          & Opdebeeck  Karin
8/10 Van Looveren  Geert
          & Vissers  Carolien
15/10 Vermeiren  Senne
          & Jacobs  Flore
22/10 Bogaert  Dirk
          & Renders  Cindy

OVERLIJDENS
1/10 Vissers-Similon  Martinus
 °8/07/1935
1/10 De Coen  Daniela
 °9/07/1973
7/10 Swaegers  Alicia
 °20/06/1923
9/10 Verheyen  Nelly
 °6/02/1932
15/10 Van Looveren  Jan
 °21/06/1930
16/10 Decoster  Nadine
 °8/05/1963
21/10 Gys  Maria
 °4/04/1930
21/10 Loopmans  Joanna
 °9/03/1936
22/10 Akkermans  Gustaaf
 °8/03/1949
22/10 Van Hal  Joseph
 °15/07/1948
23/10 Ruyssers  Marc
 °7/11/1954
23/10 Govaerts  Jean
 °27/12/1942
24/10 Roovers  Jozef
 °13/09/1941
26/10 Spruyt  Maria
 °13/01/1944
30/10 Beyers  Jozef
 °24/05/1936
31/10 Buniowski  Tomasz
 °10/03/1973
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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 7 november.
De raadsleden krijgen een overzicht van de maatregelen om gevolgen 
van de stijgende energieprijzen te beperken. In de gemeentelijke gebou-
wen is de binnentemperatuur verlaagd tot 20 °C. In sport- en danszalen 
gaat de thermostaat op 17 °C. De bestaande verwarmingsinstallaties 
worden gescreend. Daarbij wordt onderzocht of een vervanging verant-
woord is. 

Daarnaast is het masterplan openbare verlichting al in 2017 aangepast. 
Het aandeel led-lampen bedraagt momenteel 28 %  en Fluvius heeft 
gemeld dat alle straatlampen tegen eind 2028 zijn vervangen. De periode 
dat de kerstverlichting brandt, wordt ingekort van 12 december tot 9 
januari tussen 6 en 23 uur.

Verder besluit de gemeenteraad om de bijdrage in de kosten voor het 
schoolzwemmen aan te passen. Voortaan kunnen de leerlingen van het 
tweede leerjaar 12 keer per jaar 45 minuten gaan zwemmen in het zwem-
bad van Zundert.

De volgende gemeenteraad is gepland op 5 december om 20 uur in de 
raadzaal van GC Blommaert. 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 
november

Ben je van plan om de overgang van oud naar nieuw 
knallend af te sluiten? Weet dan dat je in principe 
geen vuurwerk mag afsteken. Je kan wel een toelating 
vragen om geluidsarm vuurwerk af te steken.
WANNEER VUURWERK AFSTEKEN?
Sinds enkele jaren is er in Vlaanderen 
een algemeen verbod op vuurwerk. Tij-
dens het jaar mag je dus geen knallers 
of vuurpijlen meer afsteken, tenzij je 
beroep doet op een professionele firma 
in het kader van een evenement. In dat 
geval moet je zes weken op voorhand 
een toelating aanvragen via het sche-
pencollege.

Ook op oudejaarsavond mag je in 
principe geen vuurwerk afsteken. 
Want dieren zijn bang voor de knallen 
en bovendien vallen er elk jaar ge-
wonden door verkeerd gebruik.

In sommige gevallen kan het lokaal 
bestuur toch een toelating geven om 
geluidsarm vuurwerk af te steken. 
Wensballonnen en voetzoekers mogen 
alvast niet. 

Je kan de toelating aanvragen via het 
schepencollege en dit tot donderdag 15 
december om 12 uur.

TIPS VOOR VEILIG GEBRUIK
• Hou toeschouwers op voldoende 

afstand van de afsteekplaats.
• Breng dieren naar een veilige plaats. 

Vooral honden en paarden zijn bang 
van vuurwerk en kunnen panikeren.

• Kies een geschikte afsteekplaats: een 
open en droge plek uit de buurt van 
gebouwen en wagens, en niet in een 
park of andere groene zone.

• Schiet het vuurwerk enkel af als er 
weinig tot geen wind is.

• Steek je het vuurwerk zelf af? Wees 
dan de vuurwerk-BOB en blijf 
nuchter. Lees eerst de gebruiksaan-
wijzingen zodat je goed weet hoe het 
vuurwerk werkt.

• Zorg dat het vuurwerk stevig en 
rechtop staat en gebruik aan-
steeklonten om het aan te steken. 
Lont aangestoken? Verlaat dan zo 
snel mogelijk de lanceerplaats.

• Werkt het vuurwerk niet? Wacht 
minstens een half uur vooraleer te-
rug te keren en steek nooit opnieuw 
een lont aan die niet heeft gewerkt.

• Na de knallen: doof de gloeiende 
resten en ruim de afsteekplaats op.

Verknal je feest niet !
Gebruik enkel geluidsarm vuurwerk na toelating

 Dienst vrije tijd – 03 690 46 79 – vrijetijd@wuustwezel.be

Spaar mee met de eindejaarsactie
De meeste lokale handelszaken doen mee met 
de eindejaarsactie van #koopinwuustwezel.
De hele maand december krijg je voor elke aankoop van 
10 euro een stempel op je spaarkaart. Een volle spaar-
kaart lever je in en daarmee maak je kans op mooie 
prijzen!

De handelaars zorgen samen met het lokaal bestuur voor 
een grote prijzenpot ter waarde van 10 000 euro. De hoofd-
prijs is een waardebon van maar liefst 2 500 euro. 

Verder kan je waardebonnen van 1 000 euro en 500 euro 
bemachtigen. Er worden ook 200 waardebonnen van 30 
euro verloot. In totaal zijn er dus 203 winnaars!

De winnaars kunnen de waardebonnen besteden bij de 
deelnemende handelaars. De trekking van de prijzen ge-
beurt tijdens de Nieuwjaarsdrink op 7 januari.

Je kan de deelnemende handelaars herkennen aan een 
affiche en sticker. Je kan ze ook raadplegen op de website 
www.wuustwezel.be/eindejaarsactie.

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

DIENSTHOOFD OMGEVING

DIENSTHOOFD LOGISTIEK

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

Wij werven aan
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 Dienst toerisme - 03 690 46 43 - toerisme@wuustwezel.be

Weet je niet goed welk cadeau je aan een vriend 
of familielid kan geven, maar wil je wel de lo-
kale middenstand steunen? Dan kan je ze vast 
blij maken met een Wuustwezelse cadeaubon. 
Bij de dienst Toerisme kan je allerlei nuttige en leuke zaken 
kopen. Het best verkochte product in onze winkel is al jaren-
lang de cadeaubon. Hiermee steunt het lokaal bestuur haar 
handelaars. Met deze bonnen kan je terecht in meer dan 120 
handelszaken in Wuustwezel. 

De afgelopen jaren werd er telkens voor meer dan 100.000 
euro aan bonnen verkocht door de dienst Toerisme. Dit 
bedrag vloeit rechtstreeks naar onze lokale handelaars. 

De bonnen zijn verkrijgbaar in waardes van 5, 10 en 20 euro. 
Bij de bonnen wordt voor 1 euro een bijbehorende kleurrij-
ke enveloppe verkocht, gemaakt door en ten voordele van 
beschermde werkplaats De Oever. 

Sinds vorig jaar staat er geen vervaldatum meer op de ca-
deaubonnen. Zij zijn dus onbeperkt in tijd bruikbaar als be-
taalmiddel bij onze lokale handelaars of in de lokale horeca.

Daarnaast verkopen we aan het loket ook boxen met streek-
producten, meer bepaald onze Wezelse Weelde box. Ook met 
dit initiatief steunen we onze Wuustwezelse ondernemers
#koopinwuustwezel

Geef eens een cadeaubon

De wereldwinkel promoot faire wijnen
De Oxfam wereldwinkel zet 
tijdens de feestdagen faire 
wijnen in promotie. Je geniet 
van 15% korting bij aankoop 
van twee dezelfde wijnen.

Heb je genoeg van de prullaria die je 
telkens tijdens de feestdagen cadeau 
krijgt? Gedaan ermee! Kies dit jaar 
voor faire cadeautjes uit de Oxfam- 
Wereldwinkel.

Elk cadeau uit de wereldwinkel is 

lekker of handig, ethisch verant-
woord, knap van design of leuk 
om te dragen. Het vertelt een eigen 
verhaal en komt van een kleinschali-
ge producent, waarbij eerlijke handel 
zorgt voor duurzame ontwikkeling.

Je doet er elke keer een producent 
een plezier mee. Kom inspiratie 
opdoen uit het ruime aanbod aan 
geschenken van eerlijke kwaliteit 
tijdens de Oxfam cadeaudagen op  
3 en 4 december in de winkel aan de 
Bredabaan 405. Faire Feesten!

 Oxfam wereldwinkel - 0489 41 44 93 - wuustwezel@oww.be

Tot ziens op de gezellige kerstmarkt
Na enkele jaren zonder, gaan we voluit voor een 
gezellige en sfeervolle kerstmarkt in Gooreind.

Op zondag 18 december wordt het Pastoor J. Meeusen-
plein, 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 verenigin-
gen 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 namid-
dag even langs.

ANIMATIE
Tijdens de kerstmarkt kan je in de kerk genieten van 
muziekoptredensen van een kunsttentoonstelling. 
Daarnaast is er een groot aanbod kinderanimatie in ’t 
Schoolhuis.

Om 14 uur zorgt atletiekclub GAV voor een Santa Run. 
Tijdens deze tocht draait het puur om plezier! Er is een 
kidsrun voor de leeftijd -8 en een voor kinderen van 
8 tot 12 jaar. De anderen kunnen zich wagen aan een 
wandeltocht van 3 km of 5 km lopen. Inschrijven kan 
online via wuustwezel.ticketgang.eu of op de dag zelf 
aan de stand van GAV. Het inschrijvingsgeld gaat naar 
een goed doel.

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

WEZEL WINTERT
Zoek de warmte en gezelligheid op in onze lokale 
winkels, cafés en restaurants. En kom genieten van alle 
winterse evenementen die op de agenda staan!

Volg alle evenementen op de voet 
via   Wezel Wintert

VR 16/12 om 19U30 - Kerstconcert - Sint-Jozefkerk Gooreind  
Kerstconcert door de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord, Dans en 
Beeld, het Sint-Cecilia koor en de Koninklijke harmonie Concordia.

ZA 17/12 om 13U30 - Kerstpakjesfestival - LDC Wijkhuis Loenhout 
Oh nee, met het overvliegen van slee is de Kerstman enkele kerstpakjes verlo-
ren. Zijn er kinderen die hem willen helpen met zoeken?

ZO 18/12 om 13U - Kerstmarkt - Kerkplaats Gooreind  
De Gasthuisstraat, Theo Verellenlaan en een gedeelte van de Kerkplaats wor-
den autovrij gemaakt voor een geweldig leuke kerstmarkt. De standhouders 
staan garant voor een groot en gevarieerd aanbod.

MA 26/12 om 16U - Kerstwandeling - Poort naar het Platteland 
Zegt een winterse wandeling met lichtspektakel en een streepje muziek jou 
ook wel wat? Bij aankomst op de revalidatieweide kan je genieten van een 
hapje en een drankje, ten voordele van Athletes for Hope.

ZA 31/12 om 8U30 - Nieuwjaarkezoete - in heel Wuustwezel 
De zangertjes zijn weer in alle straten te horen.  De kinderen wensen hun bu-
ren al zingend een vrolijk nieuwjaar!  

WO 4/01 om 15U - Familiefilm Smallfoot - GC Kadans 
Een slimme jonge Yeti vindt iets waarvan hij dacht dat het niet bestond: een 
mens. Dat zorgt voor oproer binnen de Yeti-gemeenschap: Wie of wat leeft er 
nog meer in de wijde wereld buiten hun eigen besneeuwde dorpje?

ZA 7/01  om 17U - Nieuwjaarsdrink - Gemeentepark  
Alle inwoners zijn hartelijk welkom voor een nieuwjaarsdrink in magische sfeer. 
Er is gratis soep en friet. Verenigingen uit Loenhout schenken winterse drank-
jes en kinderen kunnen opwarmen bij een film in GC Blommaert.

 Kijk voor meer info op de facebookpagina van Wezel Wintert,  
of bel de dienst vrije tijd op 03 690 46 79.
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Wuustwezelnaars schitteren op Hawaï
Drie Wuustwezelnaars deden half oktober mee aan 
de iconische Ironman triatlon van Kona in Hawaï. 
Met hun deelname hopen ze andere sportievelingen 
te motiveren om hun dromen na te streven.
Hoe lang ben je al bezig met triatlon
Marc De Ren (56) is na een actieve 
voetbalcarrière in 2002 begonnen met 
triatlon. “Ondertussen heb ik al vele 
internationale wedstrijden afgewerkt.”

Werner Verheyen (51) is op latere leef-
tijd gestart met triathlon.” Mijn eerste 
volledige afstand was de Ironman 
Zürich in 2009. Sindsdien doe ik elk 
jaar minstens een wedstrijd van de vol-
ledige afstand. Opgeteld zit ik al boven 
de 20 denk ik.”

Stijn Noens (30) is op zijn zestiende 
begonnen met 1/8e triatlons en olym-
pische afstand. “Vanaf mijn 21 ben ik 
hiermee gestopt en ben ik op mijn 27 
jaar terug met de triatlon sport begon-
nen, maar deze keer voor lange afstand 
met als grootste doel: me selecteren en 
finishen in Hawaï.”

Wat is je beste onderdeel? 
“Ik ben vrij all-round”, vindt Stijn. “Als 
ik me vergelijk met de andere atleten 
zitten de drie disciplines ongeveer op 
hetzelfde niveau. 

Werner heeft het meest genoten van de 
zwemproef. “Dit is 3,8 km in de oceaan 
met golven en zonder wetsuit. Maar ik 
had een supergevoel. Ook het fietsen, 
normaal mijn sterkste onderdeel, ging 
goed tot zeer goed, ondanks de hitte en 
wind.

Voor Marc zijn lopen en fietsen de bes-
te onderdelen. “Zwemmen blijft lastig.”

Hoeveel uren train je per week?
Werner: “Qua uren training zit ik toch 
aan gemiddeld 15u per week met pie-

ken tot dik 20 uren.” Bij Marc variëren 
de trainingsuren van 10 tot 25 uur per 
week.

Stijn had voor zijn selectiewedstrijd 
piekweken van 25 uur. “Maar door 
mijn werk en als kersverse vader train-
de ik maar 10 to 12 uur per week voor 
Hawaï.”

Wat ambieer je nog voor de toekomst?
Voor Stijn was deze wedstrijd zijn 
ultieme doel in de triatlon. “Momenteel 
heb ik mijn zwem-, fiets- en loopgerief 
aan de haak gehangen en was het ook 
mijn laatste triatlon wedstrijd.

Ook voor Werner was het een droom 
om ooit aan deze wedstrijd deel te 
nemen. “Nu ga ik me bezig houden met 
de halve triatlon.”

“Mijn doel is om de Iron Man van Lan-
zarote tien keer uit te lopen”, besluit 
Marc. Volgend jaar staat zijn achtste 
deelname op de agenda, evenals de 
Iron Man in het Zwitserse Thun.

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

Feest in het Huis van het Kind 
Het Huis van het Kind is recent verbouwd. Op de 
bovenverdieping zijn er spreekkamers en een polyvalente 
ruimte bij gekomen. Benieuwd? Kom dan op zaterdag 
3 december eens kijken tussen 14 en 16 uur.
Er is een barista die je een lekkere kof-
fie serveert. Of smul met de kinderen 
van een heerlijke pannenkoek bij de 
foodtruck van het Boerenijsje.

De kinderen zullen zich niet verve-
len. Ze kunnen een glittertattoo laten 
zetten of hun gezicht laten schminken. 
Ze kunnen ook luisteren naar een leuk 
verhaaltje in de voorleeshoek of even 
knutselen aan de knutselfrutsel-tafel.

Wie het graag actiever heeft, kan met 
de bal spelen op het pannaveldje. En 
natuurlijk komt Sint ook even langs.

Ondertussen kunnen mama en papa 
rondwandelen en informatie verza-
melen, vragen stellen en kennismaken 
met de mensen van de verschillende 
diensten. Er zijn vertegenwoordigers 
van onder meer Kind en Gezin, Ferm 
kinderopvang, CLB en CAW.

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

De komende weken is er 
vanalles te doen in de 
bib. De medewerkers 
verwelkomen je graag op 
één van deze activiteiten.

Van 28 november tot en met 9 de-
cember organiseert de bibliotheek een 
heuse boekenverkoop. Er zijn voorna-
melijk fictieboeken voor volwassenen 
en kinderen, maar uiteraard zijn er 
ook informatieve boeken, tijdschriften 
en enkele spelletjes te rapen.

LOKALE AUTEURS
Aansluitend is er op zondag 11 decem-
ber een boekenbeurs met Wuustwe-
zelse auteurs. Intussen hebben een 

tiental auteurs toegezegd om van 11 tot 
13 uur hun boek aan het grote publiek 
voor te stellen. Er zijn boeken in ver-
schillende genres: humor, spanning, 
romantiek, kunst, lokale geschiede-
nis… Grijp je kans om een praatje te 
maken met de auteurs en meer te we-
ten te komen over hun boek. Wie weet 
vind je hier nog een mooi geschenk 
voor onder je kerstboom.

De week nadien, van 12 tot 17 decem-
ber, vliegen we er opnieuw tegenaan 
met de bibliotheekweek. Daarbij zet-
ten we jou als lezer in de kijker. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee 
kan je je lezersprofiel (laten) bepalen. 
Zo krijg je voortaan toegang tot een 
hele lijst aanbevelingen op maat. 

Drukke weken in de bib

Sportgala huldigt kampioenen
Ook dit jaar kende Wuustwezel weer 
enkele sportieve hoogtepunten. Tijdens het 
Sportgala krijgen deze sporthelden een 
passend eerbetoon voor hun prestaties.
Om zeker niemand te vergeten, doen we een oproep aan jou 
of je vereniging: Laat weten welke personen of groepen het 
voorbije jaar een kampioenstitel behaalden of een buiten- 
gewone sportprestatie geleverd hebben.

Geef de kandidaturen voor 5 januari online door via  
www.wuustwezel.be/sportgala-2023. Je kan de nodige do-
cumenten ook aanvragen via de gemeentelijke sportdienst. 

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

Stijn NoensWerner Verheyen

Marc De Ren 

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

Heb je knotbomen of hout-
kanten die toe zijn aan on-
derhoud? Het knotteam van 
Regionaal Landschap de 
Voorkempen (RLV) komt bij 
je langs voor hulp en advies. 

Het knotteam bestaat uit opgeleide 
vrijwilligers, die zich inzetten voor 

natuur en landschap. Ze beheren 
knotbomen en houtkanten en doen dit 
werk gratis, in ruil voor het brandhout.

Het RLV is het aanspreekpunt voor 
landschapszorg in de streek. Inwo-
ners, verenigingen en landbouwers 
kunnen bij hen terecht. Ze helpen bij 
de aanleg en het beheer van boom-
gaarden, hagen, heggen, houtkan-

ten, poelen of de natuurvriendelijke 
inrichting van percelen, subsidie- 
mogelijkheden en vergunningen.

Enkel knotbomen in of aansluitend op 
landelijk gebied komen in aanmerking. 
De takken moeten minstens vijf jaar 
oud zijn. Voldoen je bomen aan de 
voorwaarden? Vul dan de aanvraag in 
op het digitale platform.

Gratis beheer knotbomen en houtkanten

  www.goedgeknot.be - info@rldv.be - 03 312 87 11
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Sportkampen tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie organiseert de ge-
meentelijke sportdienst weer sportkampjes 
voor kleuters en lagereschoolkinderen.

Het sportkamp vindt plaats van maandag 2 tot vrijdag 
6 januari, telkens van 9 tot 16 uur in de sportschuur van 
Loenhout. Elke dag is er een gevarieerd sportprogramma. 
Op woensdag 4 januari staat er een uitstap gepland naar de 
bowling.

KRIEBELSPORTTWEEDAAGSE
De kleuters oefenen op een speelse manier verschillende 
vaardigheden zoals bewegen, lopen, springen, glijden, klim-
men en evenwicht. Dit alles wordt afgewisseld met leuke, 
creatieve en soms rustige uitdagingen zoals knutselen, 
groepsspelen of muziek.  

Deze activiteit is bedoeld voor kleuters vanaf 4 jaar en wordt 
gehouden op donderdag 5 en vrijdag 6 januari in sporthal 
Sterbos.

VOOR- EN NAOPVANG
Tijdens beide sportkampen is er voor- en naopvang. ’s 
Ochtends kan je kind hier terecht vanaf 7.30 uur, aan het 

eind van de dag wordt de naopvang afgesloten om 18 uur. 
Er wordt 1 euro gevraagd voor deze opvang. 

Geef bij de inschrijving meteen door op welke dagen je 
gebruik wil maken van deze dienst.

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN
Deelnemen kost 15 euro per dag of 12 euro per dag vanaf 
het tweede kind van eenzelfde gezin. Met een UiTPAS 
voor het sociaal tarief krijg je 80% korting. Schrijf je kind 
snel in via https://wuustwezel.ticketgang.eu.

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

Begin het nieuwe jaar sportief
Het nieuwe jaar is een ideaal moment om weer - of meer - 
te gaan sporten. Breng je goede voornemens in praktijk en 
sluit je aan bij de lessenreeksen voor volwassenen.

TAIJIQUAN
Vanaf dinsdag 10 januari starten de lessenreeksen taijiquan 
terug op. Zowel op dinsdag als vrijdag kan je deze zachte 
bewegingsvorm beoefenen. 

Met taiji kan je de stress van het moderne leven verlichten 
en je mentale en fysieke gezondheid verbeteren. Voor deze 
bewegingsvorm draag je gemakkelijke kledij.

De eerstvolgende les is op dinsdag 10 januari van 19.30 tot 
21 uur in GC Pezerik aan de Kerkblokstraat in Loenhout. De 
reeks loopt door tot 28 maart. 

Op vrijdag oefenen de beginners van 9 tot 10.30 uur en 
aansluitend is er tot 12 uur les voor gevorderden. Deze reeks 
loopt van 13 januari tot 31 maart in GC Blommaert aan het 
Gemeentepark.

De kostprijs bedraagt 60 euro voor 10 lessen en een gratis 
proefles. Met een UiTPAS voor het sociaal tarief krijg je 80% 
korting. Je kan online inschrijven voor deze lessenreeks via 
wuustwezel.ticketgang.eu.

LOOP JE FIT
De Wuustwezelse atletiekclub GAV organiseert in samen-
werking met de gemeentelijke sportdienst een reeks Loop 
Je Fit op en om de atletiekpiste van gemeentelijk sportpark 
Eikendreef in Gooreind. 

Gedurende tien weken worden beginnende joggers twee-
maal per week begeleid om uiteindelijk veertig minuten 
onafgebroken te kunnen joggen. Loopervaring is hiervoor 
niet vereist.

De gezamenlijke trainingen gaan door op zondag van 10 tot 
11 uur en op donderdag van 19.30 tot 20.30 uur. De reeks 
start op zondag 8 januari.

Deelnemen kost 25 euro, inclusief een loop T-shirt. Je kan 
online inschrijven voor deze lessenreeks via wuustwezel.
ticketgang.eu.

LINEDANCE
Eva geeft elke donderdag en vrijdag les van 9.30 tot 11.30 uur 
in of aan sporthal Koch aan de Eikendreef 70. Als het weer 
het toelaat, danst de groep graag buiten. 

Elke donderdag is het beginnersles. Tijdens deze lessen 
wordt er meer tijd voorzien voor het aanbrengen van nieuwe 
danspassen.

De eerste les in het nieuwe jaar is gepland op 12 januari. Je 
betaalt 30 euro voor een tienbeurtenkaart. Inschrijven en 
betalen doe je ter plaatse bij Eva. Met een UiTPAS voor het 
sociaal tarief krijg je 80% korting.

Kijk voor meer info over de data en locaties en inschrijvin-
gen op www.wuustwezel.be/vrije-tijd/sport/sportaanbod- 
sportdienst 

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

De Azencross Loenhout maakt dit jaar voor het 
eerst deel uit van de Exact cross en is één van de 
meest prestigieuze cyclocrossen van het jaar.

De Azencross is één van de bekendste 
veldritten van België. De koers werd 
voor het eerst gereden in 1984. Deze 
veldrit staat bekend als een ambitieuze 
wedstrijd, waaraan de wereldtop van 
het veldrijden deelneemt. 

De organisatoren hebben in de loop der 
jaren tal van vernieuwingen doorge-
voerd. Het was bijvoorbeeld de eerste 
koers waarbij ook de dames konden 
deelnemen. Er kwamen ook vernieu-
wende hindernissen, zoals het bekende 
wasbord. Daarnaast was het de eerste 
wedstrijd die via een livestream werd 
uitgezonden op het internet.

JEUGDINITIATIE
Ook dit jaar gaat deze sportieve 
hoogdag van start met een jeugdini-
tiatie. Daarbij kunnen kinderen van 
6 tot 12 jaar het parcours verken-
nen onder begeleiding van enkele 
ex-profrenners. 

Als je ook eens lekker wil crossen, ver-
wachten we je om 10 uur met je fiets 
en een helm in sportpark de Dorens.  
Aansluitend is er om 11 uur een wed- 

strijd voor G-sporters. Inschrijven voor 
deze initiaties kan tot 20 december via 
onderstaande website.

Vanaf 12u15 komen de junioren aan de 
start, om 13u45 gevolgd door de beste 
vrouwelijke renners. Hoogtepunt is 
om 15 uur met de wedstrijd voor de 
elite-mannen. Tickets kosten 12 euro in 
voorverkoop en 15 euro aan de kassa. 
Kinderen tot 12 jaar mogen gratis 
binnen.

VERKEERSHINDER
Traditioneel lokt deze veldrit een 
massa volk naar Loenhout met enige 
verkeershinder tot gevolg. Sommige 
straten worden één of meerdere dagen 
afgesloten. Daarnaast geldt in verschil-
lende straten éénrichtingsverkeer of 
een parkeerverbod. Voor het door-
gaand verkeer is er een omleiding.

Met de buslijnen 440, 436, 640 
geraak je vanuit Wuustwezel en de 
omliggende gemeenten gemakkelijk 
tot aan het parcours in Loenhout. 
Wees slim en maak gebruik van deze 
mogelijkheid.

 www.azencross.be

Azencross komt weer naar Loenhout



Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Wuustwezel
Sint-Cecilia Koor Gooreind

Koninklijke Harmonie Concordia

KERSTCONCERT

Vrijdag 16 december 
om 19u30
Sint-Jozefkerk Gooreind

Inkomtarief: vanaf 12 jaar €5 Uitpas kansentarief €1
Sint-Jozefkerk Pastoor J.Meeusenplein 1 Gooreind
Betalingsmogelijkheden: cash/payconiq ter plaatse.
I.S.M. De vriendenkring van de Academie

Nieuwe tentoonstelling in gemeentehuis
Thomas van Heck leefde van 1910 
tot 2006 en was een zeer gekende 
Nederlandse kunstschilder. Hij was 
de laatste Dordtse impressionist en 
Meester van de Biesbosch.

Hij heeft talloze werken nagelaten , 
welke te zien zijn in diverse Neder-
landse musea. De rest van zijn werk 
had zijn jongste dochter Maria van 
Heck ondergebracht in een klein 
museum in Brasschaat, waar het in 15 
jaar vele bezoekers heeft getrokken.

Nu zijzelf met haar man verhuisd is 
naar Wuustwezel , zijn nu de werken 
verplaatst naar een atelier achter hun 
huis en kunnen liefhebbers het werk 
bewonderen, wel op afspraak.

Wie reeds van te voren al een indruk 
wilt krijgen van de schilderijen kan 
vast een klein aantal van zijn werken 
bewonderen vanaf 16 november tot 
eind januari in de inkomhal van het 
Gemeentehuis .

 dienst cultuur - 03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be
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MA 19 TOT ZA 24/12
KERST EN VRIENDSCHAPSWEEK
Iedereen is welkom om mee te komen 
proeven van onze lessen. Bestaande 
leden worden uitgedaagd om minstens 
twee vrienden mee te nemen.

Mater Dei, Oude Baan 92 (G)

   On The Move bewegings-  
academie
 gratis
 www.otmsport.be

MA 26/12 OM 19U
KAARTAVOND BOOMKE WHIST
Samen met je maatje speel je tegen vijf 
verschillende koppels. Op het einde van 
de avond worden de prijzen verdeeld. 
Er is minstens 200 euro prijzengeld.

GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)

 Buurtschap Hofakker
 3 euro
 karel.van.hoydonck@telenet.be 
0494 424 502

ZA 17/12 OM 19U30
KAARTAVOND BOOMKE WHIST
Het Sint-Jorisgilde van Loenhout 
organisert een kaartavond, waarbij 
iedereen welkom is. De verliezers krijgen 
op het einde worstenbrood geserveerd.

Lokaal De Guld, Brechtseweg (L)

 Sint-Jorisgilde
 5 euro
 hans.van.hasselt@pandora.be

MA 26 TOT VR 30/12
SPELLETJES WEEK
Voor de vijfde keer gaat onze gameweek 
van start. Wij bieden dagelijks drie ver-
schillende spelletjesworkshops aan. Klein 
of groot, iedereen doet mee.

Funtastisch, Bosduinstraat 117 (G)

 Funtastisch vakantieopvang
 50 euro per dag; 215 euro per week
 play@funtastisch.be
 www.funtastisch.be

ZA 17/12 OM 13U30
KERSTPAKJESZOEKTOCHT
Oh nee, met het overvliegen van slee is 
de Kerstman enkele kerstpakjes verloren. 
Wil je hem helpen met zoeken? Onder-
weg kom je allerlei leuke spelletjes tegen.

LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

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

WO 28/12 (uur niet meegedeeld)
KONING ACHTERSTEVOREN
Deze achterstelling zet de wereld op 
zijn kop. Koning Achterstevoren kruipt 
’s morgens klaarwakker in zijn bed en 
groet zijn bovendanen met een nietge-
meend “tot gisteren”

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Gezinsbond
 7 euro, leden 5 euro
 jokehooyberghs@hotmail.com

MA 26/12 vanaf 16U
KERSTWANDELING
Een winterse wandeling met licht-
spektakel en een streepje muziek. Bij 
aankomst op de revalidatieweide kan je 
genieten van een hapje en een drankje.

Gastuishoeve, Dorpsstraat 36 (W)

 Toerisme Wuustwezel
 gratis
 toerisme@wuustwezel.be

 https://bctorpedo.be

Jarige badmintonclub werft nieuwe leden
Badmintonclub Torpedo bestaat 
40 jaar. Dat wordt gevierd met 
verschillende promoties om 
nieuwe leden aan te werven.
Naar aanleiding van het 40 jaar 
bestaan, stelt BC Torpedo zijn deuren 
open voor nieuwe leden aan bijzonde-
re voorwaarden. 

Om te beginnen kan iedereen vijf gra-
tis initiatielessen volgen. Bovendien 
betalen de eerste veertig nieuwe leden 

slechts 40 euro lidgeld, dat is de helft 
van de gebruikelijke 80 euro. Voor 
degenen die in het nieuwe jaar 40 jaar 
worden, wordt het lidmaatschap gratis 
aangeboden.

Voor bijkomende informatie over 
de club en haar activiteiten, kan je 
een kijkje nemen op onderstaande 
website of op donderdag tussen 20 en 
23 uur langskomen tijdens de training 
in de gemeentelijke sporthal aan de 
Slijkstraat.

in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

VR 2 EN ZA 3/12 OM 20 U
ZO 4/12 OM 15 U
BLOED, ZWEET EN TRANEN
Een toneelstuk met een lach en een 
traan...

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Toneelvereniging De Roervinken
 8,00
 mirese.vanaken@telenet.be 
03 669 62 22

ZA 3/12 OM 20U
BORDSPELLENAVOND
De organisatie zorgt voor diverse 
gezelschapsspellen, die geschikt zijn 
voor verschillende leeftijden. Kom ze 
allemaal eens uitproberen.

LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
 2 euro, leden gratis
 kwbloenhout@hotmail.com
 www.kwb.be/loenhout

VR 16/12 OM 15U
JAARAFSLUITER
We sluiten het jaar af met een maaltijd en 
een gezellig samenzijn. Inschrijven voor 7 
december met vermelding van het aantal 
deelnemers.

Bib Gasthuishoeve, Dorpsstraat 36 (W)

 Pasar Wuustwezel
 47 euro, leden 45 euro
 evango@skynet.be 
0478 842 980

VR 16/12 OM 20U15
THE BLUESBONES SPELEN  
LIVE ON STAGE
The BluesBones is een band van vijf 
gepassioneerde en ervaren muzikanten, 
die mochten optreden met bekende muzi-
kanten in het VK en de VS.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel ism  
the Booze Brothers
 16 euro
 www.curieus-wuustwezel.be 
0477 60 79 81

MA 5/12 OM 19U
CURSUS REANIMEREN EN AED
Samen met het Rode Kruis organiseren 
we regelmatig reanimatiecursussen. De 
cursussen en oefenmomenten duren 
ongeveer 3 uur.

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

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

VR 16/12 OM 19U
KERSTWANDELING
De kerstwandeling met aansluitende 
bezinning en samenzijn is opnieuw van 
de partij. Deze keer steekt buurtschap 
Sneppel zijn beste beentjes voor.

Fam Vermeiren, Tommelbergweg 47 (L)

 Buurtschap Sneppel
 gratis
 niet meegedeeld

ZA 10/12 OM 20U15
GUGA BAUL & JONAS VAN THIELEN 
SPELEN BADJE VOL MET STROOP
Met deze try-out brengen Guga Baul en 
Jonas Van Thielen een ode aan de beste 
Vlaamse comedy van de jaren 80 en 90.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel
 15 euro
 www.curieus-wuustwezel.be 
0477 60 79 81

Jouw activiteit in het 
W-tje van januari?

 
Voeg je activiteit  

voor 11 december toe via  
www.uitdatabank.be

Academie in concert
Na drie jaar wachten kan de gemeentelijke academie voor 
Muziek, Woord, Dans en Beeld eindelijk terug een kerstcon-
cert brengen. Het optreden vindt plaats op vrijdag 16 decem-
ber vanaf 19u30 in de Sint-Jozefkerk van Gooreind.

Dit concert wordt samen georganiseerd met de Koninklijke 
harmonie Concordia en het Sint-Cecilia Koor. De vrienden-
kring van de Academie ondersteunt het concert. Achteraf 
kan je bijpraten met een drankje in ‘t Schoolhuis.

Tickets zijn enkel te verkrijgen aan de inkom en kosten 5 
euro. Kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen en houders 
van een Uitpas met kansentarief betalen 1 euro.

 www.academiewuustwezel.com
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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  03 690 46 10  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

18  WEZEL OP DE FOTO

Wezel op de foto

 Reveil bracht op vrijdag 28 oktober 

een sereen eerbetoon aan (vergeten) 

graven. Tijdens de schemering ston-

den ontroerende verhalen en intieme 

luistermuziek op het programma als 

herdenking voor onze dierbaren.

 In de herfstvakantie konden kinde-

ren op zoek naar kabouters in het 

Gemeentepark. De minimensjes 

hadden wegwijzers gemaakt van 

takken en stokjes. Toch moest je nog 

goed zoeken om alle verstopplekjes 

te vinden. Maar als je ze vond, had 

elke kabouter wel iets te vertellen.

 Onze gemeente werd 78 jaar 
geleden bevrijd door Britse militairen 
van de Polar Bears. Er ging een 
hevige strijd aan vooraf en in beide 
kampen waren de verliezen hoog. 
Dat werd herdacht tijdens een 
indrukwekkende ceremonie aan 
het Bevrijdingsmonument op de 
Kruisweg.

 De Notenkrakers, GoNuts en Kobra 
gaven op zondag 23 oktober een 
benefietconcert in de kapel van 
Braken. De opbrengst gaat integraal 
naar het opvangcentrum Sint-
Jozef in Gooreind, waar Oekraïense 
oorlogsvluchtelingen verblijven.

 Leerlingen van gemeentelijke 
basisschool De Wissel laten zich 
niet snel bang maken. Griezelig 
goed verkleed maakten ze een 
halloweentocht door het dorp, met 
spannende animatie onderweg. 
Er was een bangelijke prijs voor de 
best verklede wandelaar.
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Eindejaarsactie

Nieuwjaarsdrink
Gemeentepark - 7 januari 2023

1 tot 31 december 2022

Wezel Wintert


