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Meer info op p7.

HERBRUIKBAARHEID TROEF
 
Vanaf 1 januari 2020 zul je op 
evenementen die door de gemeente 
georganiseerd worden geen 
wergwerpbekers meer zien. Ook op 
andere evenementen, van schoolfeesten 
tot grote festivals, geldt het verbod op 
wegwerpbekers tenzij de organisator 
erin slaagt 90% van de eenmalige 
verpakkingen selectief in te zamelen 
voor recyclage.

2020 

2020 staat voor de deur en dat jaar belooft weer heel 
wat nieuws en hopelijk goeds. Het is bv het jaar van 
de Rat, een schrikkeljaar, een sportjaar (EK voetbal én 
Olympische Spelen) en een Wuustwezels jaar. 

Waarom een Wuustwezels jaar? 
Wel ook bij ons staat er heel veel op de planning. 

Zo telt de maand juni nu al 18 huwelijken, zal Marten 
van Riel op de Olympische Spelen op onze volledige steun 
kunnen rekenen, beëindigen we de grote wegenwerken 
aan het fietspad op de Bredabaan (Gooreind), starten 
we aan het fietspad op de Sint Lenaartseweg (Loenhout) 
en bereiden we ons verder voor op de grote werf van de 
Dorpsstraat. 

Volgende maand zal u heel concreet kunnen lezen wat de 
komende jaren op de planning staat voor uw gemeente 
maar ik zal alvast verklappen dat twee van de vele 
kernwoorden ‘fiets’ en ‘bomen’ zullen zijn. Geen lange 
woorden maar wel met grote gevolgen. 

Maar beste inwoners, mag ik u vooral al een heel prettig 
eindejaar wensen en het allerbeste voor 2020. Het klopt 
dat we voor oudjaar geen luid vuurwerk meer vergunnen 
maar ik hoop dat 2020 voor u op persoonlijk vlak mag 
knallen. 

Hou het veilig, 
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Weetjes

De strijd tegen sluikstorten werd dit jaar opgevoerd. Hierdoor werden in de periode januari tot augustus 2019 
al 15 sluikstorters geïdentificeerd. Zij riskeren niet alleen een GAS-boete, maar dienen ook voor het opruimen 
een belasting te betalen. Het totale boetebedrag voor deze gevatte sluikstorters bedraagt bijna 4.500 euro.

Nieuwjaarke Zoete
Helder klinkt ons liedje… op dinsdag 31 december! Zoals 

elk jaar gaan overal in Wuustwezel kinderen op pad 
om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen, in ruil 

voor een snoepje, wat lekker fruit of een klein centje. Elk 
kind uit het eerste leerjaar krijgt van de jeugdraad een 

prachtige zingzak en een leuk wenskaartje om zelf op 
te sturen. De jeugdverenigingen bewaken de zebrapa-

den en trakteren alle zangertjes op iets lekkers aan hun 
kraampjes op verschillende plaatsen in Wuustwezel. 

Samen zorgen ze voor een veilig verloop en voor een 
extra gezellige sfeer in de straten! Zing jij mee aan de 

voordeur? Dat zal de kindjes zeker plezieren!

 Jeugddienst — 03 690 46 27 — jeugd@wuustwezel.be

Ophaalkalender 
2020  

In de week van 16 tot 20 de-
cember valt de nieuwe ophaal-

kalender van 2020 in je bus. Hou 
hem goed bij en hang hem op een 

zichtbare plaats zodat je altijd weet 
wanneer je wat moet buiten zetten. 

Controleer ook zeker of je de juiste ver-
sie hebt gekregen. Wuustwezel bestaat 

immers uit vijf verschillende ophaalzones.
Wil je het jezelf nog een beetje gemakkelijker 

maken? Download dan de ‘Recycle’ app. Deze 
meldt je wat er wanneer wordt opgehaald.

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

Marktkramers trakteren
Naar goede gewoonte trakteren de marktkramers 

hun klanten tijdens de feestdagen. Ze doen dat 
ook dit jaar weer, op 18 december word je 

verwelkomd met lekker warme glühwein of 
een kommetje soep. De markt vindt plaats 

op het Achter d'Hovenplein van 8.00 tot 
12.30 uur. De marktkramers willen zo hun 

klanten bedanken en zullen graag een 
extra babbeltje slaan.

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

Zal ik een verhaaltje 
voorlezen?
Voorlezen is een leuk moment, iets waar je 
samen naar uitkijkt. Een intiem moment ook, 
het geeft je kind een gevoel van veiligheid en 
rust. Je kan ook vaste voorleesmomenten inlas-
sen en zo structuur geven aan het ritueel voor het 
slapengaan. Kinderen leren in geschreven verhalen 
nieuwe woorden kennen. Zo vergroot hun woor-
denschat en hun gevoel voor taal. Voorlezen wekt 
interesse op voor geschreven taal en verkleint 
de stap naar zelf lezen. En tot slot: voorlezen 
maakt van kinderen betere luisteraars die 
zich goed kunnen concentreren. Regelmatig 
voorlezen is dus goed voor je kind. Maak 
dus tijd om bij elkaar te kruipen en een 
boekje te lezen.

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

15
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Tijdens oudejaarsnacht rijden 
er opnieuw speciale feestbussen 
van De Lijn om iedereen op een 
veilige manier te vervoeren.  

Voor Wuustwezel volgen die de route 
van buslijn 640, dus via Brasschaat 
naar Antwerpen en terug. Meer in
formatie over de dienstregelingen en 
reiswegen vind je via www.delijn.be/
oudejaar.

OUDEJAARSNACHTBILJET VIA SMS
Lokaal bestuur Wuustwezel stelt ook 
dit jaar de tickets voor alle feestbussen 
en –trams van Oud op Nieuw gratis ter 
beschikking. Net zoals vorig jaar wordt 
het Oudejaarsnachtbiljet enkel via SMS 
uitgereikt. Je hoeft dus niet meer naar 
de gemeente om je Oudejaarsnachtbil
jet op te halen.

Op www.wuustwezel.be vind je bin
nenkort onder de rubriek Vrije Tijd 
een link naar een registratiepagina. Na 

registratie krijg je een email van De 
Lijn met de instructies voor de activatie 
van jouw SMS Oudjaar ticket. Je kan 
tot maximum 4 gezinsleden registreren 
onder één GSMnummer. Belangrijk 
is wel dat iedereen alle verplaatsin
gen samen maakt, elke reiziger dient 
namelijk over een geldig vervoerbewijs 
te beschikken. 

Het SMS ticket is geldig van 31 de
cember 2019 om 18:00 tot 23:59 uur op 
1 januari 2020. Je mag binnen de gel
digheidsperiode zoveel verplaatsingen 
maken als je wil. Je activeert je ticket 
door EVENT te sturen 4884 tijdens 
Oudjaar voor je op de bus of tram stapt. 
Per SMS ticket wordt er een kost van 
0,15 euro aangerekend door je provider.

Indien je niet wenst te registreren kan 
je nog steeds terecht in de Lijnwin
kels of bij de chauffeur om je Oude
jaarsnachtbiljet aan te kopen aan de 
prijs van 4 euro of koop je een Oudjaar 
SMS ticket via EVENT naar 4884 aan 

de prijs van 4 euro (+0,15 euro provi
derkost).

  Jeugddienst — 03 690 46 27 
jeugd@wuustwezel.be

Een overgang zonder zorgen

De lay-out van onze 
Wuustwezelse cadeaubon 
was aan vernieuwing 
toe en daarom mag u 
in december een andere 
uitgave verwachten. 

Het systeem blijft echter zoals het 
was, de bonnen zijn verkrijgbaar bij de 
Dienst Toerisme (Dorpsstraat 36) en 
kunnen als betaalmiddel gebruikt wor
den bij een groot deel van de handels
zaken in onze gemeente. 

Bij aankoop wordt telkens een actuele 
lijst met deelnemende handelszaken 
meegegeven, dat zijn er intussen meer 
dan honderd! De bonnen hebben een 
waarde van 5, 10 of 20 euro. Daarnaast 
verkopen we ook mooie omslagen, ge
maakt door en ten voordele van de be
woners van De Oever in Gooreind. De 
prijs van zo’n omslag bedraagt 1 euro. 

VANAF 2021 ENKEL NIEUWE 
BONNEN IN GEBRUIK
Er kan nog tot 31 december 2020 be
taald worden met de huidige bonnen, 
daarom bestaan beide bonnen een 
tijdlang naast elkaar. Vanaf 2021 zijn de 

oude bonnen ongeldig en kan er alleen 
nog met de nieuwe bonnen betaald 
worden in onze gemeente.

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

Nieuwe uitgave cadeaubonnen
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GEBOORTEN
01/10 Roose Artuur
01/10 Michielsen Felix
01/10 Van Tichelen Nand
05/10 Martens Mathijs
06/10 Cox Ayko
07/10 Van Heybeeck Alanah
08/10 Tun Ariana
10/10 Vissers Ellis
15/10 Beyers Lilly
16/10 Kasmi Dina
17/10 Zaborski Oscar
22/10 Jibu KevinCosmin
26/10 Martens Jasmine
26/10 Jacobs Lars
26/10 Florea Fabian
28/10 Cucolas Rares
30/10 Coppens Miles

HUWELIJKEN
04/10 Francken Kristof  
 ∞ De Bruyne Hannah
05/10 Poortmans Bart  
 ∞ Janssens Sara
07/10 Francken Gert  
 ∞ Dielen Wendy

26/10 Geysen Bjorn ∞ Heyligen Lynn
 
OVERLIJDENS
01/10 Schoenmakers Leon 
 (°24/05/1938)
01/10 Michielsen Guilhelmus 
 (°17/10/1943)
01/10 Simons Lambert (°31/10/1923)
05/10 Nooyens Hilda (°21/04/1946)
10/10 Van Gestel Jozef (°18/03/1940)
11/10 Smits Annick (°3/05/1975)
13/10 Boudewijns Martha 
 (°17/05/1929)
14/10 Deruytter Yvette (°3/03/1936)
23/10 Kockx Eugeen (°27/05/1929)
24/10 Vorsselmans Jan (°18/05/1940)
29/10 Brosens Joanna (°5/05/1923)
29/10 Deschamp Odette (°6/06/1947)

Familieberichten

WAAR MAG JE VUURWERK 
AFSTEKEN? WELKE VOORZORGEN 
NEEM JE ? 

Sinds mei geldt er in Vlaanderen een 
algemeen verbod op vuurwerk. De 
gemeente kan uitzonderingen toelaten 
voor geluidsarm vuurwerk waarbij ze 
een schriftelijke toestemming moeten 
geven. Wensbalonnen en voetzoekers 
mogen alvast niet. De gemeenten Es
sen, Kalmthout en Wuustwezel hebben 
dezelfde regels laten opnemen in het 
GASreglement.

Een afwijking is mogelijk indien je 
geluidsarm vuurwerk gebruikt, via een 
professionele firma doet en enkel in 
het kader van een evenement. Je moet 
dit zes weken van tevoren aanvragen 
en toelating krijgen van het college van 
burgemeester en schepenen.

VUURWERKGEBRUIK TIJDENS 
OUDEJAARSNACHT
Vuurwerkgebruik is verboden maar een 
afwijking is mogelijk van 31 december 
23.59 uur tot 1 januari 00.30 uur, indien 
je geluidsarm vuurwerk gebruikt. Je 
moet dit van tevoren aanvragen en ui
terlijk voor 19 december 12 uur. Je moet 

een toelating krijgen van het college 
van burgemeester en schepenen.

HEB JE EEN TOELATING
• 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.

• 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.

DE BELANGRIJKSTE TIPS
• Steek je het vuurwerk zelf af? Wees 

dan de vuurwerkBOB en blijf 
nuchter. Lees eerst de gebruiks
aanwijzingen 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 
terug te keren en steek nooit op
nieuw een lont aan die niet heeft 
gewerkt

• Na de knallen: doof de gloeiende 
resten, ruim de afsteekplaats op en 
vier 2020!

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

Geluidsarm vuurwerk mag nog
Verknal je feest niet, gebruik vuurwerk veilig

Je bent van plan om de overgang van oud naar nieuw samen met vrienden knetterend af te sluiten? Laat 
je niet tegen houden maar gebruik vuurwerk veilig want vorig jaar vielen er 24 zwaargewonden, vooral 
jonge mannen, door vuurwerk dat tijdens oudejaarsnacht werd afgestoken.
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VACATURE DESKUNDIGE 
COMMUNICATIE
FUNCTIE
Je informeert burgers op een 
degelijke, objectieve manier over 
het gemeentelijk beleid. Je vertaalt 
deze boodschappen zowel offline als 
online naar inhoud en vormgeving. 
Ook de interne communicatie en het 
opvolgen van de huisstijl behoren tot 
je taken.

PROFIEL: NIVEAU B - 
CONTRACTUEEL - 38/38STE 
ONBEPAALDE DUUR

Je bent creatief in tekst en beeld. Je 
beschikt over sterke redactionele en 
grafische vaardigheden. Een goede 

kennis van InDesign is noodzakelijk. 
Je beschikt over het gevraagde 
diploma of bent in het bezit van een 
bachelordiploma met ten minste 4 
jaar relevante beroepservaring. Je hebt 
een rijbewijs B of behaalt dit binnen 
de twee jaar na indiensttreding.

IETS VOOR JOU?
Stel je kandidaat voor 16 december 
2019. Via wuustwezel.be kan je meer 
info vinden over de vacature. De 
bekwaamheidsproeven gaan door 
op 8 januari 2020, er wordt een 
wervingsreserve aangelegd.

 Personeelsdienst — 03 690 46 19  
personeel@wuustwezel.be

Vanaf 1 januari 2020 zul je op 
evenementen die door de ge-
meente georganiseerd worden 
geen wergwerpbekers meer zien. 
Ook op andere evenementen, van 
schoolfeesten tot grote festivals, 
geldt het verbod op wegwerpbe-
kers tenzij de organisator erin 
slaagt 90% van de eenmalige ver-
pakkingen selectief in te zamelen 
voor recyclage.

WAT HOUDT HET VERBOD 
PRECIES IN? 
We mogen in onze eigen werking en 
op de door ons georganiseerde evene
menten geen drank in wegwerpbekers 
of eenmalige drankverpakkingen meer 
aanbieden. Dat betekent dat water
fonteintjes of koffieautomaten met 
herbruikbare glazen of koppen moeten 
functioneren. Dranken mogen we niet 
meer aanbieden in plastic flesjes of blik, 
tenzij via een drankenautomaat. 

Het is toegelaten dat diegene die de 
drank uitschenkt, gebruik maakt van 
eenmalige drankverpakkingen op voor
waarde dat deze volledig apart ingeza
meld worden om te recycleren.

Evenementen die niet door ons worden 
georganiseerd, hoeven zich niet aan het 
verbod te houden als ze erin slagen 90% 
van de eenmalige verpakkingen selec
tief in te zamelen voor recyclage. 

STEUN VANUIT DE GEMEENTE
Vanaf 1 januari 2022 geldt dat lokale en 
Vlaamse overheden in hun eigen wer
king en op de door hen georganiseerde 
evenementen geen voedingsmiddelen 
meer mogen aanbieden in cateringma

teriaal voor eenmalig gebruik.

Zoals je al van ons gewend bent, 
willen we evenementen waar mogelijk 
maximaal ondersteunen. Momenteel 
bestuderen we de verschillende moge
lijkheden en welke steun we kunnen 
aanbieden. We houden je op de hoogte.

 www.ovam.be/herbruikbare-bekers

Herbruikbaarheid troef
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Wat doe je met je oude kerstboom?

LAAT JE HUISDIER STERILISEREN 
OF CASTREREN.
Wist je dat een kattin twee maal per 
jaar jongen kan krijgen, met gemiddeld 
4 kittens per worp? Na 6 maanden kun
nen deze kittens zelf ook al een nestje 
krijgen. Een zwerfkat wordt gemiddeld 
4 tot 6 jaar. Ze kan dus ongeveer een 
veertigtal kleintjes krijgen die op hun 
beurt ook weer kleintjes krijgen. Zo kan 
ze op 4 jaar tijd maar liefst ruim 20.000 
katten krijgen. Mede daarom is het dus 
zo belangrijk om je huisdier te laten 
steriliseren of te castreren. Dit is trou
wens sinds 1 september 2014 verplicht 
als je je kat verkoopt of weggeeft. 

De enige efficiënte en diervriendelijke 
oplossing om het probleem van zwerf
katten aan te pakken is om ze te laten 
castreren of steriliseren. 

MELDPUNT ZWERFKATTEN
Als gemeente hebben we daarom een 
zwerfkattenbeleid uitgewerkt dat zich 
daarop richt. Weet jij een zwerfkat zit
ten, dan is er maar één meldpunt en dat 
is bij de duurzaamheidsambtenaar. 

TEAM VAN VRIJWILLIGERS
Dit wordt doorgegeven aan ons team 
van vrijwilligers (Tania en Michael). 
Zij komen de zwerfkat dan op een 
humane manier vangen, namelijk met 
een vangbak. De zwerfkat wordt naar 
de dierenarts gebracht waar hij of zij 
een check up krijgt en wordt geste
riliseerd of gecastreerd, ontvlooid en 

gemerkt met een knip. Is de zwerfkat te 
adopteren, dan wordt hij/zij ter adoptie 
aangeboden. Is dit niet het geval, dan 
wordt de zwerfkat terug uit gezet op de 
locatie waar ze gevangen werd.

 Duurzaamheidsambtenaar 
03 690 46 37  
duurzaam@wuustwezel.be

Zwerfkattenbeleid

Binnenkort is de 
kerstperiode weer voorbij 
en dan zit je weer met die 
oude kerstboom. In de 
gemeente is er geen aparte 
ophaling voorzien. Wat 
moet je er dan mee? 

We geven je enkele tips!
• Breng hem naar het recyclagepark. 
• De kleine takjes (niet de stam!) 

van de kerstboom mogen in de 
gft+container gestoken worden of 
kan men hakselen.

• Breng hem naar één van de 
kerstboomverbrandingen die door 
verschillende buurtschappen geor
ganiseerd worden. Misschien is er 
wel één bij jou in de straat! 

• Koop er één met een kluit want 
die kun je naderhand in de tuin 
planten.

Natuurlijk zijn er nog oplossingen, 
maar we hopen met bovenstaande tips 
toch al een hoop mensen te kunnen 
helpen.

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

Op straat zie je regelmatig een kat rond zwerven. Een deel van deze katten hebben 
een thuis om naar terug te keren, maar niet allemaal. Te vaak worden katten 
gedumpt na een verhuis, een ongewenst nestje, … En zo worden zwerfkatten geboren.
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Door de hoge energieprijzen en 
het wijzigende klimaat wordt het 
steeds belangrijker om je wo-
ning zo energiezuinig mogelijk 
te maken. Om je hierbij op weg 
te helpen, kan je gebruik maken 
van verschillende premies bij de 
gemeente, Fluvius of de Vlaamse 
overheid.

Voor 2020 verandert er wel wat in het 
premielandschap. We noemen al enkele 
wijzigingen:
• De premie voor hoogrendements

beglazing vermindert van € 10,/
m² naar € 8,/m² bij de netbeheer
der Fluvius. 

• De premie voor een warmtepomp
boiler vermindert van € 400, 
naar € 300, bij de netbeheerder 
Fluvius. 

• De gemeentelijke premies vermin
deren, maar er komt een premie bij 
voor verwarming. 

Zie jij door de bomen het energiezui
nige bos niet meer, dan kun je voor 

meer info of een afspraak terecht bij de 
duurzaamheidsambtenaar.

  Duurzaamheidsambtenaar  
03 690 46 37  
duurzaam@wuustwezel.be

Vanaf 1 januari 2020 is het wet-
telijk verplicht in Vlaanderen om 
elke verdieping van je woning te 
voorzien van minstens één rook-
melder.

Woningbranden in België eisen enorm 
veel slachtoffers. Veel te weinig men
sen weten dat als er ’s nachts brand 
uitbreekt, je heel weinig kans hebt om 
tijdig wakker te worden. Als je slaapt, 
ruik je immers niets. De rook van een 
brand verspreidt zich zeer snel en is 
verstikkend. 

INVESTEER IN VOLDOENDE 
ROOKMELDERS
Belangrijk is om alle kamers te voorzien 
van een rookmelder, met als uitzon
dering de keuken, de badkamer en 
de garage. Maar hier is uiteraard ook 
een risico op brand, dus plaats een 
rookmelder in de nabijheid van deze 
ruimtes. Kies voor rookmelders met 

een nietvervangbare batterij en een 
levensduur van tien jaar. In grotere wo
ningen kan je best kiezen voor gekop
pelde rookmelders zodat het alarm op 
meerdere plaatsen hoorbaar is.

ZORG VOOR EEN GEOEFEND 
VLUCHTPLAN
Rookmelders en een geoefend vlucht
plan zorgen ervoor dat jij en je gezin 
tijdig de woning kunnen verlaten in 
geval van brand. Bespreek met heel de 
familie wie er bij brand wat gaat doen 
(wie neemt de kinderen mee, waar 
hangt de sleutel, langs welke weg kan je 
naar buiten, …).

Op www.hangrookmelders.be en www.
leefbrandveilig.be vind je hierover nog 
meer info.

  Brandweerpost Wuustwezel  
03 690 19 20  
wuustwezel@brandweer.zonerand.
be

Maak je woning energiezuinig

Heb jij al rookmelders in huis?
Vanaf 1 januari 2020 verplicht in elke woning
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Doe je boodschappen van 1 tot 
en met 31 december bij zo'n 84 
handelszaken, verspreid over de 
hele gemeente en spaar je rijk 
dankzij de eindejaarsactie van 
project2990!

Klanten krijgen spaarkaarten bij de 
deelnemende handelaars, die ze bij hun 
aankopen laten afstempelen. Je krijgt 
een stempeltje voor elke begonnen aan
koopschijf van 10 euro. Na 16 stempels 
is de kaart vol en kom je in aanmerking 

om deel te nemen aan de trekking. Er 
wordt een grote prijzenpot voorzien 
met als hoofdprijzen waardebonnen 
voor een totale waarde van 2.500 euro, 
1.000 euro en 500 euro. Daarnaast 
worden er maar liefst 200 waardebon
nen van 30 euro verdeeld. De winnaars 
kunnen de waardebonnen in de loop 
van 2020 besteden bij de deelnemende 
handelaars. 

Tijdens de nieuwjaarsdrink op zaterdag 
4 januari 2020 worden de winnaars van 
de hoofdprijzen bekend gemaakt.

De deelnemende zaken zijn ter plaatse 
herkenbaar aan een opvallende sticker 
en via www.project2990.be kan je ze 
ook raadplegen. 

Op 20 december word je beto-
verd door muziek van GAMWD. 
Dat wordt gegarandeerd! 

Om 19.30 uur word je in de kerk van 
Loenhout getrakteerd op een concert 
in samenwerking met Cantate Domino, 
Kon. Harmonie De Heidegalm, Fanfare 
St. Lucia en de Gemeentelijke Acade
mie voor Muziek Woord en Dans. Elke 
partner voorziet een eigen repertoire in 
kerstsfeer op dit concert. De kinderen  
uit muzieklab, de strijkers en de woord 
afdeling van de academie zullen een 
mini musical brengen gebaseerd op 
"Het meisje met de zwavelstokjes" van 
Hans Christian Andersen.

Op de kortste dag van het jaar 
trotseren we samen met dienst 
toerisme koude en duisternis. 

We voorzien verschillende stops, ook 
kinderen zijn meer dan welkom op deze 
buggyvriendelijke wandeling! 

Praktisch
Vertrek: Berkenbeek, Nieuwmoerse
steenweg 113c
Tijdstip: vertrek om 18.00, 18.30, 19.00 
of 19.30 uur
Afstand: 6 km
Prijs: 5 euro, vanaf 12 jaar
Vooraf inschrijven is verplicht via  
toerisme@wuustwezel.be

Zoek in Wuustwezel de warmte en gezelligheid op in 
cafés, shops en restaurants. Laat je daarnaast vermaken 
door alle winterse evenementen die op de agenda staan.

Samen met onze burgemeester 
heffen we zaterdagavond 4 janu-
ari het glas op het nieuwe jaar.

Om 17 uur nodigt de burgemeester alle 
inwoners van Wuustwezel uit aan het 
gemeentehuis om het nieuwe jaar fees
telijk in te zetten. De gemeente trak
teert op gratis frietjes, soep, een streepje 
betoverende muziek en fijn spektakel. 
De trekking van de winnaars van de 
eindejaarsactie wordt ook gehouden. 

Om 18.00 uur en om 19.00 uur trakteert 
Mr. Creezy alle kinderen op een vleugje 
magie met zijn fantastische goochel
show in GC Blommaert.

De eindejaarsactie

Kerst-
concert

Kerst-
wandeling

Nieuwjaars-
drink

WEZEL 
WINTERT
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Met meer dan 70 standhouders 
belooft het lekker knus te worden 
op 22 december rond de kerk in 
Gooreind! Je vindt er tussen 13 en 
19 uur onder andere de warmste 
acties uit de regio, gebak, soep en 
kerstdecoratie.

In de kerk geniet je de hele namiddag 
van verschillende hartverwarmende 
optredens dankzij Katia Hoppenbrou
wers, GAMWD, Yent’l, De Notenkra
kers, Sonderwalt en Concordia.

De Warmste Kraam
Het personeel van Wuustwezel slaat de 
handen wederom in elkaar en bemant 
opnieuw hun Warmste Kraam. Ver
schillende collega's maken zoetigheden 
om te verkopen voor een vrije bijdrage, 
collega Tom haalt zijn BBQ kunsten 
boven met winterse hamburgers, de 
DJ presenteert en draait aangevraagde 

plaatjes die over heel de kerstmarkt 
te horen zijn. Er zullen daarnaast ook 
kaarsen en kerstkaarten van (W)onder
weg te koop zijn, dat is een vzw voor 
normaal begaafde 16plussers met een 
autismespectrumstoornis. 

Santa run for life
Samen met lokale atletiekclub GAV 
Wuustwezel organiseren we een Santa 
Run for Life, Kids Run for Life en een 
Santa Walk for Life, op en rond de 
Kerstmarkt. Alle opbrengsten gaan naar 
(W)onderweg.

Kinderen (tot 12 jaar) starten om 14 
uur aan GC 't Schoolhuis voor 1 km 
loopplezier op en rond de kerstmarkt. 
De jeugdtrainers van de GAV zullen 
meelopen ter begeleiding. De 2 euro 
inschrijvingsgeld gaat naar het goede 
doel. Elke jonge sportieveling ontvangt 
daarbovenop nog een warme kerstmuts 
en een medaille. 

Na de kidsrun (omstreeks 14.20 uur) 
kan je je wagen aan een tochtje van 3 
km wandelplezier of je kiest voor een 
toer van 5 km loopplezier. De start is 
ook voor hen aan GC 't Schoolhuis. 
Onderweg is een jenever chocomelk 
stop voorzien. Loop je lekker warm 
en steun het goede doel met je 5 euro 
inschrijvingsgeld.

Inschrijven: www.wuustwezel.be/sport

• Kerst op zen Best tvv LGD Alliance Belgium
• Warmste Weekend in Loenhout tvv Duchenne Parent Project Belgium vzw, 

Downsyndroom Vlaanderen projecten, LGD Alliance Belgium en Vecarfa
• Wafelverkoop tvv FEESTvarken vzw
• Musical for Life: Alleen op de wereld, de musical tvv Spectrum vzw
• Kerst for Life tvv Wens Ambulance vzw
• Cocon voor Coda poppetjes tvv Coda
• Dagcentrum NOAH toont hart voor Parkinson tvv Vlaamse Parkinson Liga
• De Warmste Kraam tvv (W)onderweg vzw
• 5 years Sticky Notes tvv LGD Alliance Belgium
• De warmste box tvv Berrefonds vzw
• Een (zak)centje voor Coda tvv Coda
• Kerstbloemstukkenverkoop tvv Kinderkankerfonds
• Cards for Life tvv Missing you
• Santa Run for Life tvv (W)onderweg

Kerstmarkt gooreind

Warme 
acties uit 
Wuustwezel



W-TJE | DECEMBER 2019

12  WONEN

Op 1 juli 2019 is Fluvius gestart 
met de uitrol van de digitale 
energiemeter. Deze elektronische 
meter zal je huidige elektriciteits- 
en gasmeter vervangen. Maar 
wat verandert er nu precies? 
Deze snelcursus in acht vragen 
brengt je op de hoogte.

WAT IS EEN DIGITALE METER? 
De digitale meter is een elektronische 
meter die je traditionele elektriciteits 
en gasmeter zal vervangen.

WAAROM KOMT DE DIGITALE 
METER ER?
Met een digitale meter krijg je een beter 
zicht op je dagelijkse verbruik en kan je 
makkelijker energie besparen.

WAT DOET EEN DIGITALE METER?
Een digitale meter kan zelfstandig 
gegevens verzenden en ontvangen, 
zo worden bijvoorbeeld meterstanden 
automatisch doorgegeven.

WANNEER KRIJG IK EEN DIGITALE 
METER?
Vanaf juli 2019 komen bouwers, ver
bouwers, eigenaars van zonnepanelen 
en klanten met een budgetmeter of een 
defecte energiemeter als eerste aan de 
beurt.

WAT KOST ZO’N DIGITALE METER?
De installatie van een digitale meter is 
gratis, tenzij je je meter zelf aanvraagt. 
Het zal ongeveer vijftien jaar duren 
vooraleer elke Vlaming een digitale 
meter in huis krijgt. Andere kosten die 
een digitale meter met zich meebrengt, 
zitten verwerkt in de nettarieven. 

WAT VERANDERT ER VOOR 
EIGENAARS VAN ZONNEPANELEN?
De digitale meter draait niet fysiek te
rug, maar virtueel. Je kan er voor kiezen 
om niet langer het prosumententarief 
te betalen (zoals vroeger het geval was), 
maar enkel nog de netkosten op basis 
van je werkelijke afname (dit wordt op 
lange termijn de nieuwe regeling voor 
iedereen). 

Vanaf 2021 vervalt de keuze voor het 
prosumententarief. Eigenaars van 
zonnepanelen die vóór 2021 voor het 
prosumententarief kiezen, vallen nog 

hoogstens 15 jaar onder dit systeem. 
Daarna schakelt iedereen over op het 
nieuwe systeem.

WAT VERANDERT ER VOOR 
KLANTEN MET EEN BUDGETMETER?
Digitale budgetmeters kunnen volledig 
online worden beheerd. Wie dat wil kan 
voor een oplaadbeurt nog steeds bij het 
OCMW of in de kantoren van Fluvius 
terecht.

BEDREIGT EEN DIGITALE METER 
MIJN PRIVACY?
Je data zijn altijd volledig versleuteld 
en beschermd. Bovendien blijf je als 
netgebruiker altijd zelf eigenaar van je 
meetgegevens. 

Kortom: met een digitale meter moet je 
minder en kan je meer.

  www.digitalemeter.be 

De digitale energiemeter

Voorkom het vastvriezen van gft
Vriest je gft makkelijk vast 
tijdens de wintermaanden? We 
hebben enkele tips voor je om dit 
te voorkomen.

Bij aanhoudende vriestemperaturen 
kan het groente , tuin en fruitafval 
(gft) aan de wanden of de bodem van de 
containers vastvriezen, zodat deze niet 
of maar gedeeltelijk geledigd worden. 

Volgende tips kunnen helpen om het 
vastvriezen van je gft te voorkomen:
• Wikkel je gft in papier of steek het 

in broodzakken.
• Zet de container op een beschutte 

plaats.

• Maak het afval met een spade of 
riek eerst wat los wanneer je de 
container buiten plaatst.

• Als je een composthoop hebt, 
plaats dan een afdak in de win
termaanden en breng tijdelijke 
isolatie aan met karton.

OPGELET!
Composteerbare plastieken zakken of 
verpakkingen mag je niet bij het gft sor
teren. Deze kunnen niet gecomposteerd 
worden in de installatie van IGEAN, 
hou het dus bij papieren zakken.

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

Wat moet je zeker weten?
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Op vrijdag 27 december 
2019 gaat de 36e editie 
van de Azencross door 
in Loenhout. Ook dit 
jaar maakt de Azencross 
weer deel uit van de DVV 
Verzekeringen Trofee.

JEUGDINITIATIE EN ANDERE 
WEDSTRIJDEN
Op het parcours van de Azencross 
kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar gratis 
deelnemen aan een korte initiatie onder 
begeleiding van enkele exprofrenners. 
Later op de dag zullen alle toppers op 
ditzelfde parcours rijden. We verwach
ten je met fiets en verplichte fietshelm 
ten laatste om 8.15 uur aan ’t Gulden
hof, Tienpondstraat 1. Inschrijven kan 
tot 20 december. 

Naast de jeugdinitiatie krijgen we in 
2019 terug 5 wedstrijden, met als hoog
tepunt de wedstrijden voor elite dames 
en heren. 

VERKEERSHINDER
Traditiegetrouw lokt deze veldrit een 
massa volk naar Loenhout met enige 
verkeershinder tot gevolg. Sommige 
straten en straatdelen worden één 
of meerdere dagen afgesloten en in 
verschillende straten geldt éénrich
tingsverkeer en/of een stilstaan en 
parkeerverbod. Als bewoner tref je best 
de nodige voorzieningen als je die da
gen met de auto elders moet zijn. 

Met de bus (lijnen 440, 436, 640) geraak 
je vanuit Wuustwezel en de omliggen
de gemeenten gemakkelijk tot aan het 
parcours in Loenhout. Maak gebruik 
van deze mogelijkheid.

OPHALING HUISHOUDELIJK AFVAL 
IN ZONE V
Omwille van de Azencross wordt de 
ophaling van het GFT (groene bak) en 
PMD (blauwe zak) in zone V verscho
ven naar maandag 30 december. Dit 
lukte niet voor de ophaling van het 
huisvuil. Daarom zal de ophaling van 
de grijze container in zone V extra 
vroeg plaats vinden.

De ophaling zal vanaf 5 uur ’s morgens 
beginnen in volgende straten: Brechtse 
weg (vanaf Huffelplein tot Neerven
weg), Dorensweg, Huffelplein, Tien
pondtraat, De Stroobloem, Kapelstraat, 
Stoffezandstraat en SintAnnastraat.
Best is dan ook om je grijze container 
(huisvuil) ’s avonds al buiten te zetten.

 www.azencross.be

Azencross Loenhout
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De jaarlijkse kampioenenviering 
zal plaatsvinden op vrijdag 14 
februari 2020 in GC Kadans. 
Dit jaar steekt de sportraad van 
Wuustwezel de viering in een 
nieuw jasje! 

HULDIGING VAN 
SPORTPRESTATIES, JUBILERENDE 
SPORTVERENIGINGEN EN 
VRIJWILLIGERS

Op deze viering worden individuele 
sporters of sportploegen die in het jaar 
2019 een buitengewone sportprestatie 
geleverd hebben in de kijker gezet. Jubi
lerende sportverenigingen met een 25, 
50, 75 of 100jarig bestaan kunnen 
eveneens gelauwerd worden. 

Verenigingen krijgen op deze viering 
ook de kans om hun vrijwilligers (die al 
minstens 20 jaar actief zijn in de club) 
te laten huldigen. Dit hoeven niet perse 

trainers of bestuursleden te zijn, maar 
terreinverzorgers, jarenlange chauffeurs 
enzovoort zijn uiteraard ook vrijwillig 
ers! Na de huldiging van de kandidaten 
wordt er door de gemeentelijke spor
traad een receptie aangeboden.

OPROEP KAMPIOENEN
Om niemand te vergeten doen we bij 
deze een oproep aan de bevolking en de 
verenigingen om personen of groepen 
die het voorbije jaar een kampioens
titel behaalden of een buitengewone 

sportprestatie geleverd hebben, zich 
kenbaar te maken bij de gemeentelijke 
sportdienst. Kandidaturen kunnen on
line worden ingediend via wuustwezel.
be/kampioenenviering2019. De nodige 
documenten kunnen ook aangevraagd 
worden via de sportdienst. Kandidatu
ren moeten ingediend worden voor 5 
januari 2020.

 Sportdienst — 03 690 46 29  
sportpromotie@wuustwezel.be

Kampioenenviering 2019
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MAAR HOE WERKT ONS 
SPEELPLEIN NU EIGENLIJK? 
Wel ons plein werkt niet enkel tijdens 
de zomer. Er worden doorheen het jaar 
veel activiteiten voor en door anima
toren georganiseerd. Zoals natuurlijk 
onze jaarlijkse quiz die dit jaar op 28 
maart 2020 zal plaatsvinden, de over
steek met oudjaar en een teambuilding, 
de zogenaamde 44 uur waar we de 
activiteiten voor de zomer kiezen. 

De zomer zelf start dan uiteraard met 
opbouwdagen. Op deze dagen geven we 
alles wat we voor de zomer nodig zullen 
hebben een plekje en zorgen we dat 
alles voorbereid is om 2 maanden lang 
kinderen te verwelkomen. We staan 
dus 8 weken lang klaar om elke dag 

kinderen te animeren. Soms organise
ren we ook uitstappen naar een dieren
tuin, een pretpark of een speeltuin. En 
zoals iedere zomer is onze laatste dag 
uiteraard Springkastelendag! De laatste 
dagen ruimen we het plein weer op en 
blikken we bij een kampvuur terug op 
een geweldige zomer!

NIET AARZELEN…DOEN!
Ken jij iemand (+15 jaar) die graag met 
kinderen omgaat of ben je zelf zo ie
mand aarzel dan niet om ons te contac
teren via speelpleinww@gmail.com of 
spreek één van onze animatoren aan.

  Speelplein Wuustwezel 
speelpleinww@gmail.com

Speelplein zoekt animatoren
Onze speelpleinzomer was fantastisch! We mochten op verschillende dagen tot wel 200 kinderen bezig-
houden. Maar hoe leuk dit ook is, ons plein is nog steeds dringend op zoek naar animatoren, zodat we 
enerzijds zelf minder werk hebben en anderzijds nog meer kinderen kunnen verwelkomen!

VACATURE BIBLIOTHEEKASSISTENT
FUNCTIE
We zoeken een enthousiaste 
medewerker die mee wil instaan 
voor het vlot verloop van de directe 
en indirecte dienstverlening in de 
bibliotheek. 

PROFIEL: NIVEAU C - 
CONTRACTUEEL - 19/38STE 
ONBEPAALDE DUUR

Je bent een hulpvaardige en 
vriendelijke collega met de nodige 
vakkennis die beschikt over een 
diploma van het hoger secundair 
onderwijs of gelijkwaardig. Een 
rijbewijs B dient behaald te zijn 
uiterlijk 2 jaar na indiensttreding. 
Je bent bereid om avond en 
weekendprestaties te leveren.

IETS VOOR JOU?
Stel je kandidaat door je brief, het 
standaard sollicitatieformulier, een 
uittreksel uit het strafregister, een 
kopie van je rijbewijs en diploma te 
bezorgen, uiterlijk 13 december 2019 
aan de personeelsdienst, Bredabaan 
735, 2990 Wuustwezel. 

Via wuustwezel.be kan je meer 
info vinden over de vacature. De 
preselectie gaat door op 20 december 
2019, het schriftelijk examen vindt 
plaats op 10 januari 2020 en de 
mondelinge proef op 4 februari 2020.

 Personeelsdienst — 03 690 46 19  
personeel@wuustwezel.be
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Sporttweedaagse
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In de kerstvakantie wordt 
door de sportdienst een 
leuke sporttweedaagse 
georganiseerd.
Deze sportdagen zijn voor kinderen van 
zes tot twaalf jaar en zullen doorgaan in 
de Sportschuur van Loenhout op don
derdag 2 en vrijdag 3 januari, telkens 
van 9 tot 16 uur. 
 
PROGRAMMA 
• Donderdag 2 januari 2020:  

balsportenmix
• Vrijdag 3 januari 2020:  

fit en funmix

VOOR- EN NAOPVANG
Voor en/of naopvang wordt voorzien. 
’s Morgens kan je hier terecht vanaf 
7.30 uur en ’s avonds wordt de naop
vang ten laatste afgesloten om 18 uur. 
Voor deze voor en/of naopvang schrijf 
je apart in.

Online inschrijven via  
https://wuustwezel.ticketgang.eu 
Kostprijs: 13 euro per dag, 10 euro per 
dag voor het tweede kind van eenzelfde 
gezin. Houders van een vrijetijdspas 
kunnen deelnemen aan halve prijs. 

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

Op zaterdag 14 december wordt 
het nieuwe boek van Wim Gey-
sen voor de eerste keer feestelijk 
voorgesteld aan het publiek. In 
de bib kan je om 15.00 uur ken-
nismaken met 'Lijfje en ik'. 

'Lijfje en ik' is een kijk en beleefboek 
voor kinderen van 4 tot 7 jaar, hun 
ouders, juffen, meesters en begelei
ders. Bregje Iding (illustraties) en Wim 
Geysen creëerden het boek op vraag 
van het Vertrouwenscentrum Kinder
mishandeling Antwerpen. 

Het project werd alvast bekroond met 
een BNP Paribas/Fortis Foundation 
Award.

OVER HET BOEK
Het boek vertelt en verbeeldt het 
verhaal van de levenslustige Pia en 
haar onafscheidelijke metgezel Lijfje. 
Samen ontdekken zij de hun omrin
gende wereld en leren wat fijn is en wat 
niet. 'Lijfje en ik' is een vrolijk verhaal 
dat praat over lichamelijkheid, grenzen 
stellen en jezelf (mogen) zijn.

Het boek is ook beschikbaar als intie
me, muzikale vertelling voor scholen of 
verenigingen. Op een laagdrempelige, 
nietbelerende manier en met behulp 
van liedjes en uitvergrote illustraties 
uit het boek gaan Caro Vanden Brande, 

kleuterleidster en actrice en Wim Gey
sen in gesprek met de doelgroep. 

VOORSTELLING ANDERE BOEKEN
Naast de voorstelling van dit boek 
vertellen ook twee andere Wuustwe
zelnaars over hun boeken, nieuwe 
projecten en passies. Enkele dagen 
voor Marieke stierf, bedacht haar vader 
Carl Van Dyck 'Een klein vogeltje dat 
wil vliegen'. Het verhaal werd een boek 
met prachtige illustraties en wordt 
nu voorgesteld aan de hand van een 
verteltheaterkast. Liesbet Rombouts  
auteur van Tien Tellen Taart  geeft een 
voorsmaakje van haar volgend boek, 
waarin elkaar zien en aandacht hebben 
voor elkaar centraal staan.

PRAKTISCH
Bibliotheek Wuustwezel, Dorpsstraat 
36 om 15.00 uur. Gratis inkom. Plaat
sen zijn beperkt, inschrijven is daarom 
verplicht.

 Bibliotheek Wuustwezel  
03 690 46 40  
bibliotheek@wuustwezel.be

Lijfje en ik
Boekvoorstelling Wim Geysen
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in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

MA 16/12 – 09.30U
DI 17/12 – 13.30U
BLOEMSCHIKSPECIAL
Maak een prachtig bloemstuk voor 
de kerstdagen. 

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Vormingspunt Wuustwezel
 € 25
 03 236 58 69
 vormingspunt@wuustwezel.be

DI 17/12 – 18.00U
SCHRIJFMARATHON
Ieder jaar in december schrijven 
we een maand lang brieven en 
kaarten voor 10 mensen in nood.

Bibliotheek, Dorpsstraat 36 (W)

 Amnesty International
 Gratis
 bea.vranken@hotmail.be

WO 11/12 – 14.00U
ANNICK LEEST VOOR
Voorleesuurtje in de bib. Alle 
kindjes welkom tussen 14 en 15 uur.  

Bibliotheek, Dorpsstraat 36 (W)

 Bibliotheek Wuustwezel
 Gratis
 bibliotheek@wuustwezel.be
 03 690 46 41

ZA 14/12 – 20.00U
BENEFIET ZANDBERG-
RUN
Billy & Bloomfish spelen ‘Happy 
Incomplete” en Deneckere & De 
Caster brengen ‘I Remember 
The Day’. Avond ten voordele van 
Zandbergrun Wuustwezel.  

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel
 € 16
 0477 60 79 81
 www.curieus-wuustwezel.be

ZA 14/12 – 15.00U
WUUSTWEZELSE AU-
TEURS STELLEN HUN 
BOEK(EN) VOOR
Wim Geysen stelt ‘Lijfje en ik’ voor, 
Carl Van Dijck vertelt over ‘Een 
vogeltje dat wil vliegen’ en Liesbet 
Rombouts blikt vooruit op haar 
volgend boek. 

Bibliotheek, Dorpsstraat 36 (W)

 Bibliotheek Wuustwezel
 Gratis
 bibliotheek@wuustwezel.be
 03 690 46 41

WO 11/12 – 14.00U
POMPONKRANS KIND
Maak een krans met 
pomponnetjes.  

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
 € 12,50
 www.hetcocon.be

ZA 07/12 – 13.00U
ZO 08/12 – 11.00U
ZA 14/12 – 13.00U
ZO 15/12 – 11.00U
TENTOONSTELLING 
AQUAREL EN OBJECTEN
Chris Hense (Aquarel) en Jan 
Piepel Van Gulck (Aquarel en 
Objecten) stellen tentoon.

Vormingscentrum Gasthuis,  
Gasthuisstraat 7 (G)

 Volwassenenatelier ’t Kratje vzw
 Gratis
 atelier@kratje.be
 www.kratje.be

VR 06/12 – 20.00U
ZA 07/12 – 20.00U
ZO 08/12 – 15.00U
DE JUBILEE
Een blijspel van Marc Peeters.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Koninklijke toneelvereniging De 
Roervinken
 € 8
 03 669 62 22 
mirese.vanaken@telenet.be

VR 06/12 – 20.30U
ZA 07/12 – 10.00U
ZO 08/12 – 10.00U
46STE VOGELSHOW
Met Kanaries, Inlandse, 
Grasparkieten, Postuurkanaries, 
Tropen, Kruisingen, Grote 
Parkieten. 

GC ’t Schoolhuis,  
Theo Verellenlaan 88 (G)

 De Valkparkiet
 Gratis
 0497 409 355 
jaak.schoutens@pandora.be

DO 05/12 – 19.30U
HOUTBRANDEN/PYRO-
GRAFIE
Leuk om als cadeau te geven, 
leuk om zelf te krijgen: een 
gepersonaliseerde houten plank. 

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
 € 45
 www.hetcocon.be

VR 06/12 – 20.00U
TANDJE QUIZ
Algemene kennisquiz. Max 6 
personen per ploeg. 

Kantine Loenhout SK,  
Dorensweg (L)

 WTC Tandje Bij
 € 15 per ploeg
 wtctandjebij@hotmail.com

WO 11/12 – 19.00U
OMGAAN MET KINDEREN 
MET GEDRAGSMOEI-
LIJKHEDEN
Een vorming voor sportbegeleiders 
die te maken hebben moeilijkheden 
in het lesgeven aan kinderen. 

GC ’t Schoolhuis,  
Theo Verellenlaan 88 (G)

 2 The Point Gym & Dance ism 
VTS PLUS
 € 25
 sport.vlaanderen/VTS-bijscho-
ling?activiteitId=80243
 katleen.dewilde@sport.vlaan-
deren
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Jouw activiteit in 
het W-tje van  

januari
 Voeg je activiteit voor  
10 december toe via 

www.uitdatabank.be

VR 10/01 – 19.00U
KERSTBOOMVERBRAN-
DING
Wens elkaar een gelukkig nieuw-
jaar rond een gezellig warm 
vuurtje. Eigen drank en snacks 
meebrengen.

KLJ-lokaal, Dorensweg 3 (L)

 KWB Loenhout
 € 1,5 - € 1,20 (KWB en OKRA) 
 0498 610 094

ZO 05/01 – 07.30U
PEZERIKENWANDELING
Wandelingen met verschillende 
afstanden.

KLJ-lokaal, Dorensweg 3 (L)

 KWB Loenhout
 € 1,5 - € 1,20 (KWB en OKRA) 
 0498 610 094

DO 26/12 – 20.00U
BOOMKE WHIST
Speel per ploeg (2 personen) 5 
boomkes tegen 5 verschillende 
koppels. Prijzenpot van minimaal 
€ 200.

GC Blommaert,  
Gemeentepark 22 (W)

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

ZA 21/12 – 18.00U
KERSTWANDELING
Wandeling van ± 6 km met ver-
schillende stops op de kortste 
dag van het jaar. Vertrek om 18u, 
18.30u, 19u of 19.30u. Inschrijven 
verplicht.

Berkenbeek,  
Nieuwmoersestwg 113b (W)

 Toerisme Wuustwezel
 € 5 - € 2,5 indien jonger dan 12 
jaar
 toerisme@wuustwezel.be
 03 690 46 43

VR 20/12 – 19.30U
KERSTCONCERT
GAMWD organiseert betoverend 
kerstconcert ism enkele Wuustwe-
zelse koren. De leerlingen brengen 
een mini musical: Het meisje met 
de zwavelstokjes

Kerk Loenhout (L)

 Gemeentelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans
 € 5 (+12 jaar)
 www.academiewuustwezel.com

ZO 22/12 – 13.00U
KERSTMARKT GOOREIND
Supergezellige en sfeervolle 
kerstmarkt met meer dan 70 
standhouders, muziekoptredens 
en kinderanimatie.

Theo Verellenlaan 88 (G)

 Los Hombres ism Project2990, 
kerstmarktcomité en gemeente 
Wuustwezel
 Gratis 
 economie@wuustwezel.be
 03 690 46 13

ZO 22/12 – 14.00U
SANTA RUN FOR LIFE
Met Santa Kidsrun (1 km – 14u), 
Santa Walk (3 km – 14u20) en 
Santa Run (5 km – 14u20) ten 
voordele van het goede doel.

GC ’t Schoolhuis,  
Theo Verellenlaan 88 (G)

 Gooreindse Atletiek Vereniging 
ism gemeente Wuustwezel
 Kidsrun: € 2 – Santa Walk en 
Santa run: € 5 
 www.ticketgang.be

VR 27/12 – 08.15U
AZENCROSS LOENHOUT
5de manche van de DVV-Verze-
keringen Trofee met jeugdinitiatie 
(8.15u) – junioren Dames (10u) 
– Junioren (10.45u) – Beloften 
(11.50u) – Elite Dames (13.45u) en 
Elite Heren (15u).

Brechtseweg 29 (L)

 Golazo Sports nv
 € 12 - € 11 VVK 
 www.azencross.be

DO 26/12 – 19.30U
VR 27/12 – 15.00 EN 19.30U
ZA 28/12 – 15.00 EN 19.30U
ZO 29/12 – 15.00 EN 19.30U
MA 30/12 – 15.00 EN 19.30U
ALLEEN OP DE WERELD, 
DE MUSICAL
Familievoorstelling voor kinderen 
vanaf 6 jaar. Hét ideale einde-
jaarsgeschenk en ten voordele van 
de Warmste Week.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Jong Musical Talent Kempen ism 
spectrum vzw
 € 28  
 info@alleenopdewereld.be
 www.alleenopdewereld.be

ZA 04/01 – 17.00U
NIEUWJAARSDRINK
Samen klinken we op het nieuwe 
jaar. Receptie voor alle inwo-
ners van Wuustwezel met gratis 
frietjes. Goochelvoorstelling voor 
de kinderen om 18 en 19 uur in GC 
Blommaert.

Gemeentepark 1 (W)

 Gemeente Wuustwezel
 Gratis 
 vrijetijd@wuustwezel.be
 03 690 46 85

ZA 04/01 – 20.00U
BERT GABRIËLS SPEELT 
‘EINDE JAARS’
Bert brengt ons het jaaroverzicht 
van 2019, overgoten met een 
eigen sausje.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

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

DO 19/12 – 17.30U
KERSTHAPPENING ‘T 
BLOKJE
Sfeervolle en gezellige 
kersthappening met activiteiten 
voor de kinderen.

’t Blokje, Stoffezandstraat (L)

 Gemeenteschool ’t blokje ism 
Oudercomité De Vriendenkring
 Gratis
 www.blokjebe

VR 10/01 – 9.00U
FOTOTENTOONSTEL-
LING AZENCROSS
Anton Verbeek toont zijn foto's nog 
tot en met 15 januari tijdens de 
openingsuren. 

Gemeentehuis,  
Gemeentepark 1 (W)

 Cultuurdienst Wuustwezel
 Gratis
 cultuur@wuustwezel.be



Foto: gemeente

Wezelopdefoto is aanwezig op alle grote 
activiteiten van Wuustwezel, maar wil 
ook natuur, landschappen, gebouwen... 
van Wuustwezel in beeld brengen. Kijk 
zeker eens op www.wezelopdefoto.be
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Wezel op de foto

 Winactie op de woensdagmarkt 
De marktkramers van de woensdagmarkt 
organiseerden tijdens de maand oktober een 
grootschalige actie op het Achter d’hovenplein. 
Bij elke aankoop op de markt maakten ze kans op 
hele mooie prijzen, waarvan de hoofdprijs er één 
was met een waarde van maar liefst 300 euro. De 
winnaars waren alvast verheugd om hun prijzen in 
ontvangst te nemen!

  Griezelen tijdens Halloween 
Op zaterdag 2 november organiseerde 
de Vriendenkring van Gemeenteschool 
De Wissel in samenwerking met Chiro 
Wuustwezel hun zesde Halloweentocht. 
Iedereen was welkom om lekker 
te komen griezelen tijdens een 
wandeltocht van ongeveer 4 km langs 
verborgen plekjes in Wuustwezel. De 
best verklede wandelaar kreeg er nog 
een mooie prijs bovenop.

 Feestelijke opening loopomloop Koch 
Loopomloop Koch werd feestelijk geo-
pend op zondag 27 oktober. Deze om-
loop kwam tot stand door de samen-
werking tussen gemeente Wuustwezel, 
Sport Vlaanderen en de atletiekclub 
GAV. Je kan er exact een toer lopen van 
1 km, een lus van 1,6 of 4,6 of 5,6 km. Je 
kan daarnaast de lussen naar harten-
lust combineren. Aan jou de keuze!

Foto:Chiro Wuustwezel

Foto: wezelopdefoto

 Lichtstoet trekt duizenden toeschouwers 
Op 16 november trok de lichtstoet opnieuw door de donkere straten van 
Wuustwezel. De wagen Aladdin van Achterdorp bekoorde de jury en kreeg de 
eerste prijs. De Landelijke Gilde won de eerste prijs van de wagenbouwers met ‘De 
tijd vliegt’, Jeugdster veroverde met 'Diamant' de publieksprijs en de prijs van de 
toekomst ging naar De Vrolijke Vrienden met 'Mario Card'.

Foto: wezelopdefoto



MELDINGSKAART 
GEMEENTE WUUSTWEZEL

Je kan met dit formulier meldingen doorgeven 
die verband houden met problemen of de 
gemeentelijke dienstverlening. Je vindt het 
formulier ook op 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. 
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GEMEENTE WUUSTWEZEL
Gemeentehuis
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel – 03 690 46 00
onthaal@wuustwezel.be – www.wuustwezel.be
Ma 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30 18.00 – 19.30 
Di 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Wo 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Do 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Vr 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30

Zitdag schepencollege
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel
03 690 46 10 
Ma 18.30 – 19.30
Burgemeester en de leden van het college zijn elke werkdag bereikbaar  
na afspraak.

Schepencollege
Dieter Wouters 0498 39 56 00 burgemeester@wuustwezel.be
Mai Van Thillo 0474 73 63 21 mai.vanthillo@wuustwezel.be 
May Aernouts 0495 84 23 65 may.aernouts@wuustwezel.be 
Sus Vissers 0495 51 77 79 sus.vissers@wuustwezel.be 
Kris Van Looveren 0499 25 38 06 kris.vanlooveren@wuustwezel.be
Rit Luyckx 0474 73 89 80 rit.luyckx@wuustwezel.be  
Katrin Kempenaers 0474 60 74 13 katrin.kempenaers@wuustwezel.be

Recyclageparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken ver-
spreid over negen gemeenten (Wuustwezel, Brasschaat, Brecht, Essen, 
Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres en openings uren 
vind je op www.igean.be

OCMW
Sociaal Huis, Bredabaan 735 – 03 633 52 10 – info@ocmwwuustwezel.be

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

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

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

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

Zitdag pensioenen
GC Blommaert, Gemeentepark 22
Elke vierde donderdag van de maand, van 9 tot 12 u en van 13 tot 15.30 u.

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

Politie Zone Grens
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout 
Ma tot vrij 9 - 19 uur, za 9 - 17 uur – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel 
Ma, di, do, vrij 9 - 12 uur, wo 9 - 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

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA 

  @Wuustwezel  @GemWuustwezel

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

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

@gemeentewuustwezel



WEZEL 
WINTERT
Zoek in Wuustwezel de warmte en gezelligheid op 
in cafés, shops en restaurants. Laat je daarnaast 
vermaken door alle winterse evenementen die op 
de agenda staan!

Eindejaarsactie
1 tot en met 31 december 2019
Door je inkopen te doen bij de deelnemende 
handelaars uit heel Wuustwezel maak je 
kans op grote prijzen. Verzamel stempels op 
je spaarkaart en neem deel aan de tombola.

De trekking van alle spaarkaarten doet men 
naar goede gewoonte op de Nieuwjaarsdrink.

Kerstconcert GAMWD
Kerk Loenhout • 20 december 2019
Betoverd worden door muziek? Dat wordt 
gegarandeerd! Muzieklab, strijkers en de 
woordafdeling geven samen met verschillende 
koren uit Wuustwezel het beste van zichzelf.

Kerstwandeling
Berkenbeek • 21 december 2019
Op de kortste dag van het jaar staat deze 
tocht, georganiseerd door dienst toerisme, 
in het teken van sfeer en gezelligheid.

Kerstmarkt
Gooreind • 22 december 2019
Met meer dan 70 standhouders belooft het 
lekker knus te worden rond de kerk in Gooreind!

Nieuwjaarsdrink
Gemeentepark • 4 januari 2020
Samen met onze burgemeester sluiten we de 
feestdagen af en heffen we het glas op 2020.

Volg alle evenementen op de voet 
via Winter van Wuustwezel


