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Wuustwezel wil letterlijk 
en figuurlijk ruimte geven 
aan kinderen en jongeren.
Om zichzelf te zijn, om 
zich veilig te voelen en 
om actief deel te nemen 
aan het beleid van de 
gemeente. Maar wat 
betekent dat nu concreet? 
Hoe gaan we hiermee 
verder?
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Deze uitgave werd 
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vriendelijk papier  
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Jongeren hebben praat

We hebben een titel behaald. En we zijn er fier op.

Want het is een exclusieve titel. Slechts 34 van de 300 

gemeenten in Vlaanderen hebben hem…de titel van 

kindvriendelijke gemeente.

Een prachtige beloning van hard werk. Maar…meer 

nog dan een titel is het een belofte! Een engagement 

om nog meer aan kinderen te denken in ons beleid.

Je zou misschien denken dat kinderen enkel gekke 

dingen willen zoals een wekelijkse snoepjesregen, al de 

straten roze of een pretpark om de hoek.

Nee hoor, ze vragen ‘ernstige’ zaken. Enkele 

voorbeelden: een duidelijke plaats in het verkeer, 

ruimte op het openbaar domein waar ze kunnen 

rondhangen, automobilisten die meer rekening 

houden met hen, betere en meer kindgerichte 

communicatie en participatie, aandacht voor hun 

mentaal welzijn,…

Weet dus dat in de mate van het mogelijke we nog 

meer de kinderbril zullen opzetten bij het beoordelen 

van dossiers, dat dit maandblad er misschien wat 

anders kan gaan uitzien,…

Een dorp dat goed is voor jongeren, is goed voor 

iedereen.

Laat ze maar wat praat hebben, hier in Wuustwezel. 
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Tijdens de eindejaars-
actie krijgen klanten 
van lokale handela-
ren een stempel bij 
elke aankoop van 10 
euro. En een volle 
spaarkaart geeft kans 
op de prijzenpot van 
koopinwuustwezel.
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Weetjes

Wuustwezel telt maar liefst elf auteurs, die het afgelopen jaar een boek hebben gepubliceerd. Hun schrijfwerk 
bracht verschillende genres voort, zoals romantiek, humor, spanning, kunst, lokale geschiedenis en poëzie. Op 
zondag 11 december presenteerden ze hun werk aan het publiek tijdens een boekenbeurs in de bib. Twee auteurs 
laten we aan het woord op p 11.

Ophaling kerstbomen
Sinds een aantal jaren zijn kerstboomverbran-

dingen niet meer toegelaten. Daarom organi-
seert de gemeente opnieuw een huis-aan-huis 

ophaling van kerstbomen. Natuurlijk hebben we 
het hier over echte kerstbomen en geen plastieken 

exemplaren. De ophaling gebeurt verspreid over 
woensdag 11 en donderdag 12 januari. Zet je 

kerstboom dinsdagavond 10 januari buiten.  De 
kerstboom moet ontdaan zijn van pot, versieringen, 

netjes, zakken en grond. Oude of dode kerstbomen 
die al jaren (dood) in de tuin staan, zijn niet 

toegelaten, want dit is groenafval.

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

KGA wordt niet  
meer opgehaald

Het KGA kon je verleden jaar 
nog afgeven aan de chemokar. 

Vanaf dit jaar wordt er echter 
geen ophaling van klein gevaarlijk 

afval meer georganiseerd. Gezien 
de geringe belangstelling voor deze 

wijkophalingen en de hoge kostprijs 
voor deze dienstverlening, is er beslist 

om de wijkophalingen stop te zetten. 
Je kan je KGA natuurlijk nog altijd gratis 

afgeven op een recyclagepark.

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

Registreer je rekeningnummer  
voor de jobbonus

De jobbonus is bedoeld voor wie minder dan 
2 500 euro bruto per maand verdient en 

kan oplopen tot 700 euro per jaar. Om 
de jobbonus te ontvangen, moet je een 

rekeningnummer registreren in Mijn 
Burgerprofiel. Daarvoor moet je je 

aanmelden met een digitale sleutel, 
zoals itsme. Als je hulp nodig hebt, 

kan je elke werkdag van 9 tot 
19 uur terecht op het gratis 

infonummer 0800 61106.

     www.vlaanderen.be/jobbonus

Tot ziens op de Nieuwjaarsdrink
Wat krijg je als je het gemeentehuis 
mooi uitlicht en iedereen gratis een kom 
soep en frietjes geeft? Een magische en 
reuze gezellige nieuwjaarsdrink! We zien 
jullie graag terug op zaterdag 7 januari tussen 
17 en 21 uur in het Gemeentepark. Samen heffen 
we het glas op het nieuwe jaar. De Loenhoutse 
verenigingen voorzien je van winterse drank-
jes. Geniet van een betoverende sfeer terwijl 
Trol en zijn prinses dansen op de vijver. De 
jongste inwoners kunnen opwarmen bij een 
kinderfilm in GC Blommaert.

 Dienst vrije tijd - 03 690 46 79 
- vrijetijd@wuustwezel.be
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In het vorige W-tje kon je al lezen dat we ons vanaf nu 
officieel een kindvriendelijke gemeente mogen noemen 
en hoe we daar geraakt zijn. Maar wat betekent 
dat nu concreet? Hoe gaan we hier mee verder?
Tijdens het traject en met alle info die 
we kregen, hebben we onze eigen visie 
op kindvriendelijkheid ontwikkeld; 
noem het een toekomstbeeld, een 
scenario waar we graag naartoe willen. 

Kort samengevat: Wuustwezel wil 
letterlijk en figuurlijk ruimte geven 
aan kinderen en jongeren om zichzelf 
te zijn, zich veilig te voelen op alle 
vlakken en actief deel te nemen aan 
het beleid van de gemeente. Vier pijlers 
staan centraal in ons verhaal: ruimte 
om te bewegen, ruimte om zichzelf 
te zijn, ruimte om te participeren en 
ruimte om te (be)spreken.

RUIMTE OM TE BEWEGEN
Kinderen en jongeren mogen overal 
komen en zijn op het openbaar domein. 
Ze kunnen veilig samenkomen en zich 
zelfstandig verplaatsen. De plaatsen 
waar ze samenkomen, zijn ingericht 
naar hun behoeften en worden onder-
houden. En niet onbelangrijk: de natuur 
en open ruimte zijn een troef van onze 
gemeente.

RUIMTE OM ZICHZELF TE ZIJN
We willen dat kinderen en jongeren 
gemakkelijk de weg vinden naar hulp of 

andere diensten als zij er nood aan heb-
ben, voor zichzelf of voor iemand an-
ders. Daarom willen we dat de organisa-
ties en diensten die in Wuustwezel met 
en voor kinderen en jongeren werken, 
elkaar kennen en samenwerken waar 
nodig. We maken ook het vrijetijdsaan-
bod breed bekend en zorgen ervoor dat 
ook kwetsbare doelgroepen hieraan 
kunnen deelnemen. 

RUIMTE OM TE PARTICIPEREN
Kinderen en jongeren nemen actief 
deel aan het beleid en vinden hun weg 
naar de gemeente om te participeren. 
We willen dat ze weten dat ze hun 
mening mogen geven, niet alleen als 
daar expliciet om gevraagd wordt. Ze 
krijgen informatie op hun maat en via 

de kanalen die ze zelf graag volgen. Als 
gemeente communiceren we voldoende 
en open over participatietrajecten en de 
resultaten daarvan.

RUIMTE OM TE (BE)SPREKEN
Kinderen en jongeren laten van zich 
horen en mogen zelf meeschrijven aan 
het verhaal van kindvriendelijk Wuust-
wezel. Daarom lanceren we een oproep 
voor een jeugdredactie, laat zeker weten 
als je daar interesse voor hebt!

Uiteraard vertrekken we in het hele 
verhaal vanuit de kinderrechten, dus 
zorgen we ervoor dat alle diensten de 
kinderrechten kennen en ze meenemen 
in hun beleid. 

In het volgende W-tje gaan we wat die-
per in op enkele acties die op de plan-
ning staan. Wil je nu alvast meer weten 
over kindvriendelijk Wuustwezel? 
Contacteer dan zeker onze jeugddienst 
of volg hen op sociale media!

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

Kindvriendelijk Wuustwezel. En nu?

KINDVRIENDELIJKE

GEMEENTE
WUUSTWEZEL
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Nieuwsgierige jonge schrijvers gezocht voor onze jeugdredactie
Als kindvriendelijke gemeente willen we ook in het 
W-tje een stem geven aan onze jeugd. Voortaan 
maakt een jeugdredactie mee het nieuws, van en 
voor de kinderen en jongeren in Wuustwezel. Daar-
voor zoeken we creatievelingen tussen 10 en 15 jaar.

WIE ZOEKEN WIJ? 
• Ben jij tussen 10 en 15 jaar oud? 
• Ben jij nieuwsgierig? Ben je graag op de hoogte van wat er 

gebeurt rond jou? 
• Weet jij wat er leeft bij de kinderen in onze gemeente of 

wil je dat graag te weten komen?
• Hou je van schrijven en wil je graag nieuws maken? 
• Kan je je af en toe op woensdagnamiddag een uurtje vrij-

maken om samen het nieuwe W-tje voor te bereiden? 

WAT GAAT DE JEUGDREDACTIE DOEN? 
• Elke maand is er een redactievergadering. Daar bepalen 

we de onderwerpen voor het volgende W-tje (we mikken 
op een volledige pagina). 

• Tijdens de vergadering worden ook de taken verdeeld. 
Wie gaat iemand interviewen? Wie zoekt meer informatie 
op over een onderwerp? Wie schrijft een artikel uit? Wie 
zorgt voor een mooie foto? 

• Natuurlijk kan de jeugdredactie ook rekenen op de hulp 
van de makers van het W-tje. 

• We vergaderen in het gemeentehuis, maar je kan ook 
virtueel aansluiten als je er niet geraakt.

Wil je wel graag meedoen maar lukt dat niet elke maand? 
Geen probleem, dan sla je een keer over. Er is geen enkele 
verplichting en school gaat natuurlijk nog altijd voor!

 Dienst jeugd - 03 690 46 27 - jeugd@wuustwezel.be
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 Dienst personeel - 03 633 52 10 - personeel@wuustwezel.be

  Politiezone Grens - 03 620 29 29 - pz.grens@police.belgium.eu

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

DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN 
EN MOBILITEIT

Het lokaal bestuur is op zoek naar een deskundige openbare 
werken en mobiliteit. In deze functie zorg je voor de voor- 
bereiding en opvolging van de werken die worden uit- 
gevoerd door externe aannemers op het openbaar domein. 
Je zorgt ook voor het nodige toezicht op de werkzaamheden.

Het gaat over een voltijds contract op B-niveau (bachelor 
diploma). De ideale kandidaat voor deze variërende functie 
is geïnteresseerd in mobiliteit en openbare werken en deinst 
niet terug voor administratieve dossieropvolging.

Verder zoeken we iemand die communicatief is, stress- 
bestendig en in het bezit van het gevraagde diploma. Herken 
jij je in dit profiel? Kijk dan voor meer informatie op onze 
vacaturepagina en bezorg ons je sollicitatiebrief uiterlijk 25 
januari. De selectieproeven zijn gepland op 31 januari.

VERZORGENDE IN DE THUISZORG
Bij ons team van verzorgenden binnen de thuiszorgdienst is 
er plaats voor een gemotiveerde medewerker. In deze func-
tie sta je in voor de verzorgende en huishoudelijke taken bij 
gezinnen, invaliden of oudere mensen die nog in hun eigen 
huis wonen.

We zoeken iemand met een warm hart, die persoonlijke 
aandacht voor onze cliënten vanzelfsprekend vindt. Je helpt 
onder andere bij het huishouden en persoonlijke hygiëne.

Om voor deze functie in aanmerking te komen, beschik je 
over een diploma secundair onderwijs richting personenzorg 
of een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende. 
Je hebt een fiets, auto of bromfiets om zelfstandig bij onze 
cliënten te geraken in de verschillende dorpskernen.

Solliciteer uiterlijk 20 januari. De selectieproeven vinden 
plaats op vrijdag 27 januari.

Werken in en voor Wuustwezel Politiezone Grens rekruteert
Politiezone Grens rekruteert.  Een politiezone met 
ruim 150 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor 
de veiligheid van de 60.000 inwoners in Kalmthout, 
Wuustwezel en Essen. Zij zijn permanent op zoek 
naar nieuwe collega’s voor verschillende functies.

Zo zijn er onder meer vacatures voor 
inspecteur bij interventie, de verkeers-
dienst en project- en sectorwerking. 
Daarnaast is er ook regelmatig nood 
aan burgerpersoneel voor ondersteu-
nende functies. Commissaris Patrick 
De Smedt en commissaris Erik Smout 
geven meer uitleg.

“Als lokale politiezone werken wij op 
een terrein van liefst 195 km², wat 
groot is als je het vergelijkt met Ant-
werpen (210 km²). Om alles in goede 
banen te leiden, hebben wij onze wer-
king in vier domeinen georganiseerd”, 
vertelt commissaris De Smedt.

 “Zo hebben we recherche, interventie, 
verkeer en project- en sectorwerking. 
Voor die drie laatste domeinen hebben 
we momenteel openstaande vacatures. 
Iedereen die interesse heeft voor een 
job bij de politie, is welkom. Je moet 
natuurlijk wel aan de voorwaarden 
voldoen en je kandidatuur stellen. 
Binnen de politiewerking zijn zowel de 
collega’s als de diensten erg veelzijdig, 
dus diversiteit in ons team is meer dan 
welkom.”

“Sinds september 2021 is de selectie-
procedure ook veranderd, waardoor 
kandidaten rechtstreeks  bij een 
politiezone of dienst kunnen sollicite-
ren alvorens de opleiding te starten”, 

vult Erik Smout aan. “In het verleden 
bereidden wij kandidaten weliswaar 
voor op een politionele functie, maar 
werd de keuze voor een korps vaak pas 
op de politieschool gemaakt. Dat is nu 
helemaal anders: de generieke selec-
tieprocedure duurt maximaal achttien 
weken.”

“Wanneer je hiervoor slaagt, krijg je 
een attest waardoor je deel uitmaakt 
van de werfreserve voor kandidaat-in-
specteur. Daarmee kan je dan zelf 
solliciteren bij onze politiezone. Word 
je geselecteerd? Dan heb je 14 dagen 
de tijd om er op in te gaan. Vanaf het 
moment dat je de functie aanvaardt, 
ga je aan de slag en word je toegelaten 
tot de eerstvolgende opleiding van de 
politieschool.”

“Het grote voordeel van deze ver-
nieuwde procedure is dat wij een 
traject op maat kunnen opstellen”, vult 
Patrick De Smedt aan. “Waar kandi-
daten vroeger enkel klassikaal konden 
bijleren, krijg je nu één-op-één begelei-
ding op de werkvloer zelf. Zo kunnen 
we inspelen op jouw noden en worden 
je kwaliteiten optimaal benut. Zoals 
Erik al zei: iedereen is welkom. Of je nu 
schoolverlater bent of je wil een carri-
èreswitch maken: we bereiden je graag 
voor op de selectieproeven en verwel-
komen je met plezier in ons korps.”

Heb jij interesse om bij de politie te 
werken? Bereid je dan goed voor en 
zorg ervoor dat je een goed beeld van 
de jobinhoud hebt. Neem eens een 
kijkje op de website www.jobpol.be en 
www.pzgrens.be. Daar vind je al heel 
wat info over de werking van de poli-
tie. Heb je nog steeds interesse? Meld 
je dan aan via pz.grens.ikwileenjob@
police.belgium.eu. Een medewerker 
neemt dan contact met je op.

VAARDIGHEIDSPROEVEN
Je kan je onder meer verwachten aan 
een cognitieve vaardigheidsproef, 
fysieke proef en persoonlijkheidsproef. 
Daarnaast wordt ook je medische 
geschiktheid getest. Wie bij de politie 
werkt, moet ook slagen voor het mo-
raliteitsonderzoek, waarbij je gedrag 
onder de loep genomen wordt. De de-
liberatiecommissie beslist uiteindelijk 
of je geslaagd bent voor deze proeven.

WERVINGSRESERVE
Ben je geslaagd voor de generieke se-
lectie? Dan kan je solliciteren voor een 
specifieke functie bij een politiezone. 
De politiezone organiseert dan een 
selectiecommissie waarna de meest 
geschikte kandidaat of kandidaten 
worden weerhouden. Ook dat is een 
belangrijk onderdeel van het wer-
vingsproces.

SELECTIECOMMISSIE
De politiezone waarvoor je je kandidaat 
stelde, organiseert een interne selectie-
commissie. Als je wordt aangenomen, 
kun je de opleiding starten. Rond je die 
succesvol af, dan ga je aan de slag.

TOELATINGSVOORWAARDEN
Zin in een boeiende functie bij de poli-
tie? Voor een job binnen het operatio-
neel politiekader moet je:
• de Belgische nationaliteit hebben.

bereid zijn om alle selectieproeven 
af te leggen.

• 18 jaar oud zijn bij de aanvang van 
de opleiding.

• Over het vereiste diploma beschik-
ken bij de start van je opleiding. 

• De fysieke vaardigheden hebben 
die nodig zijn voor jouw specifieke 
functie.

• Genieten van burger- en politieke 
rechten.

• In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Onze voordelen
Als Baanbrekende Werkgever zet het lokaal 
bestuur het welbevinden van zijn medewerkers 
centraal. Dankzij ons thuiswerkbeleid, flexi-
bele werktijden en fietsleasing, bieden we een 
gezonde werk-privébalans.

Naast je salaris, krijg je maaltijd- 
cheques, een hospitalisatieverzekering 
en een aantrekkelijke vakantieregeling. 
Bovendien kom je terecht in een mooie, 
groene werkomgeving, dicht bij huis. 
Voor meer informatie hierover kan je 
terecht bij de personeelsdienst.

Geef je mening over provinciaal beleidsplan ruimte
De provincie Antwerpen wil 
het ruimtegebruik opnieuw 
vastleggen en maakt daarom 
een provinciaal beleidsplan op. 
De plannen zijn tot 15 maart 
in openbaar onderzoek. 

In die periode kan iedereen het ont-
werp inkijken en erop reageren. Het is 
de laatste kans om je mening te geven 
vooraleer het ruimtelijk structuurplan 
uit 2001 wordt vervangen. 

Voor een toelichting van de plannen, 

kan je op vrijdag 20 januari naar 
een infoavond in het Provinciehuis 
in Antwerpen, of op donderdag 26 
januari in De Warande in Turnhout, 
telkens tussen 16.30 en 21 uur. Om 17 
en 20 uur geven experts uitleg over 
het beleidsplan.

 www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte



GEBOORTEN

2/11 Van den Keybus  Lina
3/11 Chirilă  Anastasia
3/11 Jibu  David
4/11 Kalema  Stephane
6/11 Westerlinck  Liëtto
7/11 Boeren  Mila
9/11 Gagelmans  Magnus
9/11 Van Ginkel  Olli
11/11 De Wilde  Odette
12/11 Cozma  Filip
15/11 Schoenmaeckers  Eléonora
22/11 Pellens  Billie
22/11 Van Aert  Kris
22/11 Vacariu  Victor
24/11 Van Hoof  Noor
28/11 Struyken Boudier  Flo
29/11 Chelbosu  Miriam
29/11 Velghe  Mila
30/11 Mesrar  Noah

HUWELIJKEN

4/11 Vanlerberghe  Wim
          & Vieira de Oliveira  Patricia
18/11 Vermeiren  Willy
          & Miloch da Silva de Oliveira  Edvania
30/11  van Oosterum  Ewaldus
          & de Munnik  Ina

OVERLIJDENS

3/11 Verdijck  Mitsi
 °20/08/1970
5/11 Aernouts  Gerard
 °12/02/1932
15/11 Roovers  Gustaaf
 °6/10/1940
17/11 Anthonissen  Greta
 °29/07/1961
18/11 Simons  Cornelius
 °2/03/1930
19/11 Venant  Yves
 °10/01/1952
23/11 Van Aelst  René
 °30/09/1946
25/11 Lens  Matteo
 °23/12/2021
28/11 Maes  Petrus
 °1/07/1931
30/11 Van Hoye  Monica
 ° 12/03/1935
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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 5 december.
De gemeente- en OCMW-raad gaan akkoord met de kredieten voor het 
jaar 2023. Door de stijgende energieprijzen en de loonindexen was het 
niet gemakkelijk om de begroting sluitend te maken. In een volgende 
editie komen we hier uitgebreid op terug.

De gemeenteraad sluit een concessieovereenkomst met Batopin om een 
geldautomaat te plaatsen op de Kerkplaats in Gooreind. Batopin is een 
initiatief van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC om de geld- 
automaten beter te spreiden. De automaat in Gooreind moet tegemoet 
komen aan het sterk verminderde aantal bankkantoren met geldautoma-
ten. Er komt ook een automaat in het centrum van Wuustwezel. De ge-
meente blijft ijveren om ook te Loenhout een geldautomaat te plaatsen.

Verder gaat de gemeenteraad akkoord met het Lokaal Energie- en Kli-
maatpact 2.2. Dit is een samenwerking met de Vlaamse overheid, waarbij 
er wordt gewerkt rond de thema’s als vergroening, energie, mobiliteit en 
water. De gemeente krijgt hiervoor financiële ondersteuning.

De volgende gemeenteraad is gepland op maandag 30 januari 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 
december

VERZORGENDE THUISZORG 

DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN  
EN MOBILITEIT

DIENSTHOOFD LOGISTIEK

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

Wij werven aan

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

Op 5 december was het de Internationale dag 
van het Vrijwilligerswerk. En dus hebben we onze 
vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Want als lokaal 
bestuur zijn we er trots op dat we mogen rekenen 
op de hulp van heel wat vrijwillige medewerkers.

Jan Van den Kieboom (61) is een van 
hen. Hij is al drie jaar gemachtigd op-
zichter in de Kloosterstraat.

Jan, hoe ben je begonnen als gemach-
tigd opzichter? 
Ik volgde een paar jaar geleden via de 
VDAB een toelichting over gemeen-
schapsdienst. Zo ben ik hier terecht 
gekomen. Het is mij zo goed bevallen 
dat ik het ben blijven doen. Intussen 
ben ik met pensioen en vind ik het een 
zinvolle manier om mijn dag te starten. 
Ik blijf het dan ook doen.

Hoe ziet jouw werk als gemachtigd 
opzichter eruit? 
Ik sta elke ochtend vanaf vijf voor acht 
aan het kruispunt van de Kloosterstaat 
met het Gemeentepark, tot ongeveer 
kwart voor negen. Ik help de kinderen 
met oversteken en zorg bij donker weer 
ook voor verlichting zodat autobestuur-
ders al van ver de oversteekplaats kun-
nen zien en weten dat ze vaart moeten 
minderen omdat er kinderen zijn. 

Verder zorg ik voor de nadarhekken 
in de straat. Alles draait om veiligheid. 
We moeten ervoor zorgen dat er geen 
ongelukken gebeuren. 

Een gemachtigd opzichter zorgt voor 
meer veiligheid op straat. 
Dat kan je wel stellen, vooral in deze 
donkere dagen. Je merkt ook dat jon-
gere kinderen soms wat onzeker zijn 
in het verkeer. In dat opzicht is het erg 
nuttig dat er een gemachtigd opzichter 
is om hen te begeleiden.

Heb je veel contact met de fietsers 
en voetgangers die hier de straat 
oversteken? 
Ja. In het begin ken je niemand, maar 
je bouwt een zekere band op met de 
mensen. Dat contact vind ik aange-
naam. Ze zijn ook erg dankbaar, dat 
heeft me verrast. Het geeft me een heel 
goed gevoel.

Zou je het aanbevelen, gemachtigd 
opzichter worden?
Zeker. Het is misschien een stap in het 
onbekende: Je weet niet waar je gaat 
staan en of je het goed gaat doen. Maar 
je rolt daar vanzelf in. Ik zou iedereen 
kunnen aanraden om het eens uit te 
proberen. 

Het is ook een vorm van geven. Dat 
is misschien mooi uitgedrukt, maar je 
doet iets voor de gemeenschap. 

Maar je krijgt er ook iets voor terug. Je 
bent met iets zinvols bezig.

Het wordt stilaan kouder. Sta je hier 
door weer en wind?
Wij staan hier altijd. De minder mooie 
dagen nemen we erbij. Daar heb ik echt 
geen moeite mee.

OOK VRIJWILLIGER WORDEN?
Kriebelt het om ook als vrijwilliger aan 
de slag te gaan en iets te doen voor de 
gemeenschap? Meld je vrijblijvend aan 
bij de dienst welzijn. Naast gemachtig-
de opzichters is het lokaal bestuur ook 
op zoek naar vrijwillige sneeuwruimers 
om bij sneeuwval te gaan helpen bij 
oudere of minder mobiele mensen. 

WAT VOORZIEN WIJ?
• Korte opleiding tot gemachtigd 

opzichter bij de politiediensten
• Zomervest en winterjas (oranje met 

veel fluostroken)
• Een verplichte driekleurige arm-

band met opdruk ‘Wuustwezel’
• Een verplicht C3-bordje (witte cirkel 

met rode buitenrand)
• Een machtiging van onze burge-

meester om op te mogen treden als 
gemachtigd opzichter binnen de 
grenzen van de gemeente 

• Een verzekering burgerlijke aan-
sprakelijkheid en persoonlijke 
ongevallen

• Verlichting voor de donkere dagen

Je kan zelf aangeven of je één of meer-
dere keren per week wil komen helpen. 

Gemachtigd opzichter zorgt voor 
veiligheid op straat
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 Bibliotheek - 03 690 46 40 - bibliotheek@wuustwezel.be

Op zondag 11 december vond in de bibliotheek van Wuustwezel een bijzondere 
boekenbeurs plaats met lokale auteurs. Elf Wuustwezelnaars stelden er 
hun werk voor, van romans tot non-fictie over plaatselijke geschiedenis. 
Onder hen Sandra Ossenblok over haar humoristische verhalenbundel 
Whatever en Hanne Van Gils over haar mozaïekroman Schaai.

Sandra Ossenblok is mijn naam en ik ben het blender- 
resultaat van een temperamentvolle Griekse mama en een 
oernuchtere Hollandse papa. In het dagelijks leven ben ik 
leerkracht in het buitengewoon onderwijs. Ik hou van alles 
wat energie en verbinding geeft met mensen die ik graag zie. 

Waarover gaat Whatever? 
Mijn boek bestaat uit korte verhaaltjes die over mijn leven 
gaan. Dingen die ik heb meegemaakt waarbij ik mijn ge-
dachten en gevoelens deel. Het is luchtig geschreven met de 
bedoeling even te ontsnappen aan de realiteit van het leven. 
Hoewel alles wel mijn realiteit is…

Waarom heb je dit boek geschreven?
Ik vind taal leuk. Ik vind schrijven leuk. Ik vertel graag. Het 
begon met een blogje en op een dag stuurde ik op goed geluk 
een verhaaltje door naar een kleine uitgever. Ik zou wel zien 
wat ervan zou komen en Whatever werd het resultaat. 

Waar haal jij je inspiratie?
Soms pijnlijk en spijtig voor mij, maar heel leuk voor jou... 
uit mijn persoonlijk leven. Van toen ik puber was tot nu.

Voor wie is het bedoeld?
Ik dacht dat vooral vrouwen het zouden lezen, maar ik krijg 
ook vaak reacties van mannen en dat vind ik natuurlijk 
keileuk. Mijn verhaaltjes zijn kort, met een groot lettertype 
en foto’s. Ik ga meermaals af als een gieter dus lachen ga je 
doen!

Is er een bepaalde link met Wuustwezel?
Geen link, behalve dat ik al heel mijn leven in Wuustwezel 
woon en veel mensen mijn stem horen als ze mijn verhaal-
tjes lezen, omdat ze me kennen. Ze vinden het daarom extra 
leuk lezen, vertellen ze me.

Ik ben Hanne, een leerkracht buitengewoon onderwijs die de 
tijd heeft gevonden om dit boek te schrijven. Samen met mijn 
man en drie zonen woon ik in Wuustwezel. Zelf hou ik van 
lezen en schrijven, koken en eten, reizen en thuisblijven. 

Waarover gaat Schaai? 
Schaai is een mozaïekroman. We beleven drie keer dezelfde 
koude, gure week in februari. Telkens vanuit het standpunt 
van een ander hoofdpersonage. Zoals in het echte leven 
kruisen de verhalen van deze drie hoofdpersonages wel 
eens. Soms vluchtig, dan wat grondiger.

Waarom heb je dit boek geschreven?
Het was altijd al een droom van mij om een boek te schrij-
ven. Corona gaf me de tijd en ruimte om er werk van te 
maken.

Waar haal jij je inspiratie?
Inspiratie vond ik vooral op de trein. Elf jaar pendelde ik 
tussen Wuustwezel en Brussel. Op de trein, in stations en 
op gure perrons kom je veel mensen tegen. Dat die alle-
maal hun eigen verhaal en achtergrond meedragen vind ik 
intrigerend.

Voor wie is het bedoeld?
Door de herkenbaarheid van de tragikomische scènes en 
omschrijvingen zullen mensen die opgroeiden in de jaren 
‘90 en vroege jaren 2000 zeker hun hartje ophalen. Een 
sterke maag en een pantser tegen gitzwarte humor zijn mooi 
meegenomen. Maar laat leeftijd geen bepalende factor zijn: 
Ik kreeg al zeer positieve reacties van zowel 20-jarigen als 
75-plussers!

Is er een bepaalde link met Wuustwezel?
Een echte link met Wuustwezel is er niet expliciet, al spelen 
sommige verhalen en anekdotes zich af in de Noorderkem-
pen. De titel is uiteraard op en top Kempens. Niet voor niets 
betekent Schaai zowel schade als schuld, iets dat je zeker zal 
kunnen linken met alle personages.

Wuustwezelse auteurs  
stellen hun werk voor

Crowdfunding voor Lichtstoet
Na een druk bijgewoonde Lichtstoet op 12 november, 
werd de organisatie wakker met een financiële kater, 
want de kluis met de volledige inkomsten was gestolen.

In Wuustwezel is de Lichtstoet een 
waardevolle en warme traditie die al 
jaren de aankomst van Sinterklaas 
aankondigt. Na een succesvolle editie 
op 12 november, bleek dat de volledige 
inkomsten werden gestolen uit feest-
zaal De Ark. 

De organisatie was geschokt! Al laat 
het bestuur het hoofd niet hangen. 
Intussen is er een crowdfunding van 
start gegaan om deze warmtevolle 
traditie ook dit jaar te kunnen voort-
zetten.

TRADITIE VOORTZETTEN
De organisatoren van Lichtstoet hopen 
dat ze kunnen rekenen op de solida-
riteit van alle Wuustwezelnaars en 

anderen die de Lichtstoet een warm 
hart toedragen. Je kan de organisatie 
steunen via de crowdfunding op  
https://gofund.me/c83be2fc. 

Hier zijn enkel stortingen mogelijk via 
kredietkaart, maar je kan je bijdrage 
ook storten op het rekeningnummer 
BE76 1030 8229 7595.

Iedere bijdrage groot én klein kan hel-
pen om een jarenlange traditie voort te 
zetten. Met z’n allen kunnen we deze 
tegenslag overwinnen.

 www.lichtstoetwuustwezel.be

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

De voorbije maanden organiseerde het lokaal 
bestuur drie acties waarbij inwoners voordelig 
plantgoed konden aankopen. Deze acties hadden 
veel succes waardoor er heel wat nieuwe bomen en 
struiken in de Wuustwezelse grond zijn geplant.

BEHAAG … NATUURLIJK
Vorig najaar organiseerde Natuurpunt 
samen met de milieuraad en het lokaal 
bestuur voor de 18de maal de actie 
Behaag … natuurlijk. Dit jaar waren er 
33 inwoners die samen 130 haagpak-
ketten, 8 klimplanten, 7 knotwilgpoten 
en 52 fruitbomen hebben besteld. Het 
gaat hier om een bedrag van 3 497 euro 
aan plantgoed, waardoor Wuustwezel 
weer heel wat groener is geworden.

VEEL MEER DAN 1 000 BOMEN
Zaterdag 28 november haalden 13 
Wuustwezelnaars 65 streekeigen 
bomen op om ze een plaats te geven 
in hun tuin. In totaal werden er 1 250 
bomen bedeeld. Mooie cijfers, zeker 
als je weet dat deze samenaankoop de 
naam 1 000 bomen kreeg. 

Het Regionaal Landschap de Voor-
kempen, die dit vergroeningsinitiatief 
samen met IGEAN lanceerde, reageert 
tevreden over het aantal verkochte 
bomen.

BOSRANDACTIE
Daarnaast konden de bewoners van de 
Woonzone met Bosrijk Karakter (WBK) 
bosplantsoen bestellen via de Bosgroep 
Antwerpen Noord. 

Hierdoor krijgen binnenkort 1 580 
boompjes en struiken zoals haagbeuk, 
liguster, kruipwilg, meidoorn, honds-
roos en vlier een nieuw plaatsje bij 16 
families aan de rand van hun perceel. 
Zo wordt deze zone ook weer wat 
bosrijker.

Wuustwezel kleurt weer wat groener
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Eerste geboorteakte voor een metissenkind
“Ik besta. Eindelijk!”
Op woensdag 30 november heeft Paul Totori 
(74) uit Loenhout na een lange juridische 
strijd eindelijk zijn geboorteakte ontvangen in 
aanwezigheid van minister Van Quickenborne.
Hoe komt het dat je nog geen geboor-
teakte had?
Ik ben het kind van een Afrikaanse 
moeder en een Belgische koloniale 
vader. Het is vandaag moeilijk voor 
te stellen, maar destijds vond men 
dat een Afrikaanse moeder een kind 
van deels Europese afkomst niet kon 
opvoeden.

Het gevolg was dat ik op elfjarige 
leeftijd werd gescheiden van mijn fa-
milie. Samen met honderden anderen 
werd ik naar België gebracht en in een 
pleeggezin geplaatst.

Wat is er daarna gebeurd?
In 1962, net na de onafhankelijkheid, 
moest ik mijn Belgische identiteits-
kaart inleveren. Vanaf dan was ik dus 
staatloos. Op dat moment besef je wel 
dat er iets niet klopt.

Net als de meeste lotgenoten, had ik 
ook geen geboorteakte. Het onrecht 
dat metissenkinderen is aangedaan, 

bleef lange tijd onderbelicht. De bur-
gemeester erkende aan het begin van 
de plechtigheid dat hij tot voor kort 
niet op de hoogte was van de koloniale 
wantoestanden. 

Mede dankzij het lobbywerk van me-
tissenverenigingen en documetaires op 
de VRT, zijn er recent belangrijke stap-
pen gezet. Met de hulp van de minister 
van justitie, ben ik de eerste die via een 

nieuwe procedure een geboorteakte 
heeft ontvangen.

Wat betekent dat voor jou?
Ik had nooit gedacht dat het zover 
zou komen. Het is eigenlijk te zot voor 
woorden dat ik mijn eigen geboorte 
bewust kan meemaken. Tot vandaag 
bestond ik eigenlijk niet. Ik kon niet 
huwen omdat ik geen geboorteakte 
had. Alleen voor de legerdienst wisten 
ze me wel te vinden.

Dit is niet alleen belangrijk voor mij 
en mijn familie, maar ook voor de hele 
metissengemeenschap. Nu krijgen we 
eindelijk erkenning dat we bestaan.

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

Oefen met verbindende communicatie
In de hectiek van ons vaak snelle leven, reageren 
we soms meer dan dat we luisteren. We vallen 
in patronen zonder stil te staan bij wat ons 
werkelijk drijft. Verbindende communicatie gaat 
op zoek naar die onderliggende drijfveren. 

Tijdens deze reeks van vier sessies op een za-
terdagvoormiddag en drie woensdagavonden, 
ga je op zoek naar meer rust en veerkracht bij 
jezelf en anderen. Waarom doe ik wat ik doe? 
Hoe kan ik verbonden geraken of blijven met 
wat voor mij belangrijk is? Wat maakt dat die 
ene trigger mij telkens zo van slag brengt? Is 
wat ik zeg tegen een ander ook wat ik bedoel? 

Dit gedachtegoed van Marshall Rosenberg 
biedt een taal en houding die rust en hel-
derheid brengen bij jezelf en bij anderen en 

op die manier bijdragen aan veerkracht en zelfzorg. Denk 
concreet aan grenzen leren kennen en aangeven, omgaan 
met frustraties en boosheid, besef van keuzevrijheid (her)
vinden, …

Je mag je verwachten aan een mix van theorie en oefenin-
gen, met veel ruimte voor eigen voorbeelden zodat 
de ervaring zo concreet mogelijk wordt. Schrijf je 
snel in. De cursus vindt plaats op zaterdag 18 maart 
van 9 tot 13 uur en op woensdag 22 maart, 19 en 28 
april van 19 tot 21u30.Deelnemen kost 15 euro.

Heb je tijdens de koude wintermaanden behoefte 
aan wat gezelschap voor een babbel of een spel-
letje? Kom dan op 10, 18 25 en 31 januari tussen 
19 en 21 uur naar het LDC Ter Wezel. Ook op 6, 
15, 21 en 27 februari kan je voor deze gezelschaps- 
avonden terecht in het dienstencentrum. 

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

Januari is internationale 
maand van de strijd tegen 
baarmoederhalskanker. 
Vroegtijdige opsporing is nog 
altijd de beste bescherming.

Laat van je 25ste tot en met je 64ste 
elke drie jaar een uitstrijkje nemen. 
Met een uitstrijkje is baarmoederhals-
kanker makkelijk op te sporen. Ook de 
voorstadia ervan, waarin de ziekte nog 
heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, 
worden via deze test opgespoord. 

Je hebt dan nog geen kanker en een 
eenvoudige behandeling is vaak al 
genoeg om te voorkomen dat je wel 
baarmoederhalskanker krijgt. 

LAAT EEN UITSTRIJKJE NEMEN
Je krijgt van het Centrum voor Kan-
keropsporing een uitnodigingsbrief 
als je tot de doelgroep behoort en het 
te lang geleden is dat je een uitstrijkje 
hebt laten nemen. Je maakt dan zelf 
een afspraak met je huisarts of gy-
naecoloog op een dag waarop je niet 
ongesteld bent. 

Meer weten over het bevolkingson-
derzoek? Bel gratis naar 0800 60160 
of surf naar https://baarmoederhals-
kanker.bevolkingsonderzoek.be.

Heb je vragen over je persoonlijke 
medische situatie, neem dan contact 
op met je huisarts of gynaecoloog.

Vrouwen, zorg voor je baarmoeder

  Centrum voor Kankeropsporing - info@bevolkingsonderzoek.be

Stuur een brief naar een dierbare overledene
Een dierbare verliezen is zowat 
het ergste wat we kunnen mee-  
maken. Soms kunnen we heel  
bewust afscheid nemen, soms  
lukt dat niet of vonden we op  
dat moment de juiste woorden  
niet en komen deze gedachten 
of mijmeringen pas later.

Het inititiatief Postkantoor 00/00/00  
kan misschien een hou-vast bieden 
in deze donkere dagen. Je stuurt een 
handgeschreven brief naar dit ‘post-
kantoor’. Een kunstenaar hertekent de 

inhoud van de brief met potlood. Je 
ontvangt een afdruk van de tekening 
en krijgt de mogelijkheid deze aan te 
kopen. Na drie maanden vervalt dat 
voorkooprecht en kan de kunstenaar 
het werk verder aanbieden.  Daarnaast 
wordt uit elke brief een citaat anoniem 
op de website postkantoor.org gepu-
bliceerd. Later worden deze citaten 
gebundeld in een uitgave. 

Gelieve een postzegel bij de brief te 
sluiten zodat het postkantoor een ant-
woord kan terugsturen. Vergeet zeker 
niet je adres te vermelden

 Postkantoor 00/00/00 - Postbus 40 - 9000 Gent - ijsvooriedereen@gmail.com -  www.postkantoor.org

Toon je werkplek tijdens Atelier in beeld
Oproep aan alle beeldende kunstenaars 
in Wuustwezel! Op 6 en 7 mei organiseert 
Kunstwerkt de tweede live editie van Atelier 
in beeld, hét grote open atelierweekend 
in heel Vlaanderen en Brussel.

Atelier in beeld is een laagdrempelige manier om je werk 
en je werkplek aan een (nieuw) publiek te laten zien. Twee 
dagen lang kun je binnenkijken in tal van kunstenaarsate-
liers, van garages over leegstaande panden tot loodsen.

Van grafiek over beeldhouwen tot schilderkunst, begin-
ners en gevorderden, professioneel of niet-professioneel, 
jong en oud; iedereen vanaf 18 jaar met een werkplek in 
Vlaanderen of Brussel kan deelnemen, of je nu in een grote 
loods, een aparte kamer thuis of een leegstaand pand of 
gewoon aan de keukentafel werkt. 

Open jij graag de deuren van je atelier, samen met meer 
dan 2 000 beeldende kunstenaars? Schrijf je dan in tus-
sen 9 januari en 6 februari in via www.atelierinbeeld.be. 
Deelnemen is gratis.

 Dienst cultuur - 03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be 
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Ontdek ons rijke erfgoed
Dit voorjaar zet de toeristische dienst het erf-
goed in onze gemeente eens goed in de verf. 

De eerste erfgoedwandeling gaat door op zondag 22 januari 
in Gooreind. Om 13u30 vertrekken we aan de Kerkplaats 
voor een tocht doorheen de geschiedenis. Ongeveer twee 
uur later zet de gids je op dezelfde plaats weer af, met heel 
wat meer kennis in je rugzak. 

Na het grote succes van vorig jaar hernemen we in februari 
de erfgoedwandeling in het centrum van Wuustwezel. De 
gids 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 voor de wandeling van zondag 19 

februari. Vertrekken doen we om 13u30 aan de bibliotheek, 
waar we weer toekomen rond 15u30. Let op: deze activiteit is 
dezelfde als vorig jaar.

Op zondag 19 maart vertelt onze gids je de verhalen die 
schuilgaan achter de mooiste stukjes onroerend erfgoed in 
Loenhout. Vertrek is voorzien om 13u30 aan de Tienden-
schuur. De aankomst is gepland omstreeks 15u30 aan het 
Schaliënhuis, waar je desgewenst nog even kan napraten. 

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk voor 
al deze activiteiten.

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

De Wuustwezelse atletiekclub GAV 
organiseert in samenwerking met de 
gemeentelijke sportdienst een lessenreeks 
Loop Je Fit op en om de atletiekpiste van 
gemeentelijk sportpark Koch in Gooreind. 

Gedurende tien weken worden 
beginnende joggers twee maal 
per week begeleid om uiteindelijk 
veertig minuten onafgebroken te 
kunnen joggen. Een mooi vooruit-
zicht! Iets voor jou? Loopervaring 
is niet vereist.

PRAKTISCH
De reeks start op zondag 8 januari 
en eindigt op 19 maart. De geza-
menlijke trainingen gaan door op 
zondag van 10 tot 11 uur en op don-
derdag van 19.30 tot 20.30 uur. De 
deelnameprijs bedraagt 25 euro, 

inclusief loop-T-shirt. Houders 
van een UiTPAS met kansentarief 
krijgen 80% korting. Inschrijven 
kan via www.wuustwezel.be/
uit-wuustwezel/lessenreeks-
loop-je-fit-voorjaar-2023.

Wil je graag sporten, maar is 
lopen niet helemaal je ding? De 
sportdienst organiseert ook lessen 
taijiquan en linedance. Ontdek 
ons volledige aanbod lessen-
reeksen op www.wuustwezel.
be/vrije-tijd/sport/sportaan-
bod-sportdienst.

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

Begin het nieuwe jaar met looptraining

Sportkampen tijdens de krokusvakantie
In de krokusvakantie organi-
seert de sportdienst omnisport-
dagen voor kinderen van zes tot 
twaalf jaar. Daarnaast kunnen 
kleuters zich twee dagen uitleven 
tijdens een Kriebelsportkamp.

Het Omnisportkamp vindt plaats van 
20 tot 24 februari, telkens van 9 uur tot 
16 uur in de sporthal van Wuustwezel. 
Op deze dagen komt er een mix van 
sporten aan bod.

KRIEBELSPORT VOOR KLEUTERS
Kleuters vanaf 4 jaar kunnen zich op 
donderdag 23 en vrijdag 24 februari 
uitleven in de sportschuur van Loen-
hout. Op een speelse manier oefenen 
ze verschillende vaardigheden zoals 
bewegen, lopen, springen, glijden, 
klimmen en evenwicht. 

VOOR- EN NAOPVANG
Tijdens beide sportkampen wordt 
voor- en naopvang voorzien. ’s Mor-
gens kan je kind hier terecht vanaf 7.30 
uur, ’s avonds wordt de naopvang af-
gesloten om 18 uur. Voor deze opvang 
wordt 1 euro extra aangerekend. 

Geef bij de inschrijving meteen door 
op welke dagen je gezin gebruik wenst 
te maken van de voor- of naopvang. 
Inschrijven hiervoor is verplicht.

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN
Deelnemen kost 15 euro per dag, 12 
euro per dag vanaf het tweede kind 

van eenzelfde gezin voor hetzelfde 
kamp. Online inschrijven via  
https://wuustwezel.ticketgang.eu.

Een UiTPAS met kansentarief geeft 
recht op 80% korting. Meer info hier-
over op www.wuustwezel.be/vrije-
tijd/cultuur/uitpas.

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

Laat je onderdompelen in wintersfeer 
met een leuke familiefilm
Deze wintervakantie kan je komen genieten 
van een gezellige filmnamiddag voor de hele 
familie! Laat je volledig onderdompelen in de 
wintersfeer met de reuzeleuke familiefilm Smallfoot. 
Een animatie-avontuur voor alle leeftijden, 
met originele muziek en een sterrencast. 
Smallfoot zet de BigFoot-legende op 
zijn kop wanneer een slimme jonge 
Yeti iets vindt waarvan hij niet wist 
dat het bestond: een mens! Het nieuws 
over deze ‘Smallfoot’ zorgt voor oproer 
binnen de onwetende Yeti-gemeen-
schap. Wie of wat leeft er nog meer 
in de wijde wereld buiten hun eigen 
besneeuwde dorpje? 

Laat je met de hele familie meeslepen 
door dit verhaal over vriendschap, 
moed en vreugdvolle nieuwe ont-

dekkingen. Iedereen is welkom op 
woensdag 4 januari in GC Kadans. De 
vertoning start om 15 uur. 

Gelieve op voorhand in te schrijven: 
Surf naar www.uitinvlaanderen.be 
(zoeken op ‘Familiefilm Smallfoot’) 
of scan de QR-code. Inkom 
bedraagt €5 inclusief choco-
melk en wat winter lekkers. 
Met UiTPAS aan kansentarief 
betaal je €1. Je kan hier ook 
een UiTPAS-punt sparen.

 Dienst vrije tijd - 03 690 46 79 - vrijetijd@wuustwezel.be
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Z0 29/01 OM 13U
VRIJE PRIJSKAMP MEMORIAL 
JOS ANTHONISSEN
Kaartclub De Valk organiseert een vrije 
prijskamp Boomke. Tevens kleine tombola 
en gezellig praatcafé.

Onder den Toren, Stoffezandstraat 2 (L)

 Kaartclub De Valk 
 niet meegedeeld
 niet meegedeeld

in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

WO 4/01 OM 15U
FAMILIEFILM SMALLFOOT
Een slimme jonge Yeti vindt iets waar-
van hij dacht dat het niet bestond: een 
mens! Deze Smallfoot zorgt het voor 
oproer in de Yeti-gemeenschap.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Vrijetijdsdienst Wuustwezel
 5 euro
 vrijetijd@wuustwezel.be

ZA 7/01 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

ZO 22/01 OM 13U30
ERFGOEDWANDELING
Tijdens de wintermaanden zetten we 
het erfgoed van onze eigen gemeente 
eens goed in de verf! Dit keer gaan we op 
ontdekking in Gooreind. Vooraf inschrijven 
is verplicht.

Sint-Jozefkerk, Kerkplaats (G)

 Toerisme Wuustwezel
 gratis
 toerisme@wuustwezel.be 
03 690 46 43

ZA 28/01 OM 20U15
AMELIE ALBRECHT SPEELT  
ZWAAR LEVEN
Amelie kreeg haar hele leven te horen dat 
ze nergens zou komen met haar grote 
mond en neiging om alles in het belache-
lijke te trekken. Nu staat ze op het podium, 
samen met Elias Van Dingenen.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel
 16 euro
 info@curieus-wuustwezel.be 
0477 60 79 81

ZO 8/01 OM 10U
LESSENREEKS LOOP JE FIT
Gedurende tien weken worden beginnen-
de lopers tweemaal per week begeleid 
met als doel om veertig minuten onafge-
broken te kunnen joggen.

Sporthal Koch, Eikendreef 100 (G)

 Sportdienst Wuustwezel
 25 euro
 sportpromotie@wuustwezel.be 
03 690 46 29

VR 27/01 OM 19U30
GESCHIEDENIS VAN GOOREIND
Bibliothecaris en geschiedkundige Jan 
De Meester neemt je aan de hand 
van oude kaarten en hedendaagse 
luchtfoto’s mee in de geschiedenis van 
Gooreind.

GC Schoolhuis, T. Verellenlaan 88 (G)

 KWB, Gezinsbond, Ferm, Femma
 gratis
 03 663 00 01

ZA 14/01 (uur niet meegedeeld)
PATATTENTORNOOI
Badmintontornooi voor senioren van +35, 
uitsluitend dubbel en in poule. Inschrijven 
kan tot 5 januari.

Sporthal Wuustwezel,Slijkstraat 5 (W)

 Badmintonclub Torpedo
 8 euro
 patattentornooi@bctorpedo.be

Jouw activiteit in het 
W-tje van februari?

 
Voeg je activiteit  

voor 9 januari toe via  
www.uitdatabank.be

Ski- en snowboarddag op echte sneeuw
Sportregio Antwerpse Kempen organiseert op maandag 20 februari een ski- en 
snowboarddag voor jongeren tussen 10 en 18 jaar in Snowworld in Rucphen.

Zowel beginners als gevorderden krijgen tussen 12 en 14 uur 
anderhalf uur ski- of snowboardles op de skipiste, gevolgd 
door een half uur vrij skiën of snowboarden. 

De kostprijs voor deze uitstap bedraagt 25 euro, inclusief 
busvervoer. Houders van een UiTPAS met kansentarief 
krijgen 80% korting. Wil jij graag mee? Schrijf je dan voor 
9 februari in via www.wuustwezel.be/nieuwsberichten/
ski-en-snowboarddag

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

Ook het afgelopen najaar 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.

Frans Vermeiren & Maria MertensJan Van Hasselt & Rit Aertsen

Greta Chantrain & Paul Koekhofs

Frieda Nouws & Dionijs BastijnsFrançois Meersman & Vera Anthonissen

Onze jubilarissen

Werk mee aan een 
hartveilige gemeente
Bloedgeven kan levens 
redden. Noteer al-
vast de volgende data 
van het Rode Kruis.

In Gooreind kan je bloed 
geven op donderdag 5 ja-
nuari, 23 maart, 15 juni en 
28 september van 17u30 tot 
20u30 in ’t Schoolhuis aan 
Theo Verellenlaan 88.

In Loenhout verwachten 
we je op woensdag 22 
maart, 28 juni en 27 sep-
tember van 18 tot 20u30 
in de polyvalente zaal van 

’t Blokje aan de Kerkblok-
straat 14.

In Wuustwezel kan je 
terecht op woensdag 29 
maart, 21 juni en 20 sep-
tember van17u30 tot 20u30 
in GC Blommaert aan het 
Gemeentepark 22.

AED-CURSUSSEN
We planden ook de vol-
gende AED-cursussen op 
donderdag 2 en dinsdag 28 
maart van 19 tot 22 uur in 
GC Blommaert. Deelnemen 
is gratis, maar je moet wel 
inschrijven.

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

Maak kennis met de KVG
De vereniging voor per-
sonen met een handicap 
(KVG) laat de inwoners 
van Wuustwezel en 
omliggende gemeenten 
graag kennis maken 
met haar diensten en 
vrijwilligerswerking.

De vereniging richt zich 
op mensen met een 
handicap, hun gezin en 
mantelzorgers. Maar ook 
professionele hulpverleners 
in de gemeente en iedereen 
die het vrijwilligerswerk 
een warm hart toedraagt, is 
welkom op op donderdag 
26 januari om 19u30 in 

GC Blommaert aan het 
Gemeentepark 22.

Het wordt een gezellige 
avond met een hapje 
en een drankje, waarbij 
het bestuur de diensten 
en vrijwilligerswerking 
voorstelt. Er zal voldoende 
tijd zijn om samen van 
gedachten te wisselen en 
bij te praten. Graag op 
voorhand inschrijven via 
onderstaand mailadres. 
Neem ook zeker een kijkje 
op de website voor meer 
informatie.

 www.kvg.be - vorming@kvg.be
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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

Spreekuur burgemeester
Gemeentepark 1 - 2990 Wuustwezel 
03 690 46 00 - onthaal@wuustwezel.be
Als je de burgemeester of een van de schepenen wil spreken,  
kan je een afspraak maken via het onthaal.

Schepencollege
Dieter Wouters  03 690 46 10  burgemeester@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
Ilke Pompen   ilke.pompen@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: 0800 1 46 46
Milieuhinder: 03 690 46 77
Pidpa – Hidro Rio (water): 0800 903 00
Storingen en defecten elektriciteit en aardgas: 078 35 35 00

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

Tandarts: 0903 39 969
Apotheek: 0903 99 000
www.apotheek.be
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Wezel op de foto

 Op zaterdag 26 november kregen 
ruim 1 400 jonge boompjes een 
plekje op een perceel tussen de 
Akkerstraat en de Kleine Beek. Dit 
nieuwe Generatiebos verbindt twee 
bestaande stukken bos. Voor de 
plantactie staken enkele tientallen 
vrijwilligers de spade in de grond.

 Sint en zijn helpers kwamen op 16 
november op bezoek in het Op-
vangcentrum voor Oekraïeners. Ze 
hadden voor alle kinderen een goed 
woordje en een persoonlijk cadeau-
tje bij.

 Een groepje kinderen leeft zich 
creatief uit in de bib. Ze hebben net 
geluisterd naar een verhaaltje, dat 
werd verteld tijdens de voorlees-
week. Want ook als je zelf al kan 
lezen is het nog fijn om onderge-
dompeld te worden in een verhaal.

 Guga Baul en Jonas Van Thielen 
maakten op 10 december de 
Kadans onveilig met de try-out 
van hun voorstelling Badje vol met 
stroop. Met deze show brengen 
ze een ode aan de beste Vlaamse 
comedy van de jaren 80 en 90.

 Op zaterdag 3 december konden 
mensen de vernieuwde bovenver-
dieping van het Huis van het Kind 
ontdekken. Hier zijn een aantal 
spreekkamers en een polyvalen-
te ruimte bij gekomen. Terwijl de 
kinderen naar hartenlust speelden, 
konden de ouders genieten van een 
professioneel gebrouwen kop koffie 
met een pannenkoek.

1

2 3

4

5



www.kalmthout.be www.essen.be www.wuustwezel.be

Afspraak van 17 tot 20 
uur in Sporthal Koch, 
aan de Eikendreef 70 in 
Gooreind Wuustwezel!

Kom je ook? 
Schrijf 15 februari 
2023 in je agenda.

Ontdek de secundaire scholen uit de regio!
SCHOLENBEURS


