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WEETJE VAN DE BURGEMEESTER  3

Meer info op p13

DE SLAG VAN WUUSTWEZEL

Napoleon en zijn leger komen er aan! Op 
zaterdag 28 en zondag 29 september 
2019 wordt de vergeten veldslag van 11 
januari 1814 terug tot leven gewekt.

Met honderden soldaten, paarden 
en kanonnen rond je ben je getuige 
van kruitdampen, explosies en 
cavaleriecharges. Je waant je dikwijls te 
midden van een filmset.  

Wat wenst u?

In de fi lm ‘Aladdin’ gaf de geest drie wensen aan Aladdin. 
Hij moest over de lamp wrijven en drie wensen kreeg hij. 

Wij gaven jullie een website om je wensen te formuleren. De 
conclusie is niet dat er drie wensen zijn binnen gekomen maar 
meer dan 350! 

Van jong tot zeer jong, van minder jong tot oud, van 
ondernemers tot toeristen, van natuurlie� ebbers tot 
sportfreaks...allemaal wisten jullie het juiste forum te vinden. 
En de voorstellen gingen van ludiek naar realistisch, van 
gratis tot onbetaalbaar, van verdraagzaam tot ook soms 
onverdraagzaam. 

Wat rest is nu de immense taak om al die voorstellen te 
bestuderen en moeilijke keuzes te maken. Want in tegenstelling 
tot in de fi lm Aladdin is niet elke wens geschikt. 

Doel is de voorstellen al dan niet mee op te nemen in onze 
beleidsnota en meerjarenplanning. Daar gaan we de komende 
weken en maanden mee aan de slag. 

Nog een verschil met Aladdin is dat het niet stopt na één keer 
een lamp ontdekken. Je mag ons zes jaar lang verbazen met je 
ideeën en wensen. 

Samen werken aan een beter Wuustwezel, dat is waar dit om 
draait. 

Wat wenst u? 
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Weetjes

Op 5 februari 2019 werd er trajectcontrole ingevoerd op de Kampweg (N133) tussen Wuustwezel-
centrum en de rotonde in Brecht. De toegelaten gemiddelde snelheid op dit traject bedraagt 
70km/uur. Sindsdien (meting tot 31/7/2019) werden op dit gedeelte van de Kampweg 9.675 
voertuigen geverbaliseerd omdat ze zich niet aan de opgelegde snelheid hielden.

Vormsel 2020 en Eerste Communie 2021 
Wens je je zoon of dochter in te schrijven voor de voor-

bereiding op het vormsel 2020 in één van de parochie-
kernen van Wuustwezel, dan kan dit via pe-elia.be tot 

uiterlijk 15 september 2019. Na deze datum is inschrijven 
niet meer mogelijk. De ouders die hun kind willen in-

schrijven voor de voorbereiding op de eerste communie 
2021 (de voorbereiding loopt over 2 jaar), zijn van harte 

uitgenodigd op de infoavond van donderdag 12 septem-
ber 2019 in de Ark, Achter d’Hoven te Wuustwezel. 

 Lut Van Gils — 0476 35 00 32 — lut@pe-elia.be

Gala van de 
Gooreindse Jeugd

Op vrijdag 20 september 
pakt Jeugdhuis Bar 64 uit met 

een galabal voor alle jeugd van 
Gooreind en omstreken! Jongeren 

vanaf 15 jaar zijn welkom in gepaste 
outfit. De inkom bedraagt €2 en dans-

schoenen zijn een aanrader! Samen 
werken ze aan een ontmoetingsplek voor 

onze jongeren: nieuwe vrienden maken, 
oude kennissen terug leren kennen, je ver-

haal kwijt kunnen, samen amuseren...  

 Facebookpagina Jeugdhuis Bar 64

Een azalea maakt gelukkig 
Vanaf woensdag 11 september bieden de 

vrijwilligers van Kom op tegen Kanker opnieuw 
plantjes aan: huis-aan-huis, maar ook ook 

aan de schoolpoort van ‘t Kantoor, aan 
de bibliotheek van Gooreind en op de 

Boerenmarkt in Loenhout. De plantjes 
kosten € 7. De stichting hoopt dat je er 

eentje wil kopen. Ze kunnen ook altijd een 
paar extra handen gebruiken om met 

de plantjes van deur tot deur te gaan. 
Laat het hen weten.

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

Markt WZC Amandina
Woonzorgcentrum Amandina organiseert 
op maandag 16 september een markt in ei-
gen tuin. Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur. 
Er is een aanbod van groeten/fruit, dames- en 
herenkleding, snoep, lederwaren, ijs, schoenen, 
onderhoudsproducten, wenskaarten, en zo veel 
meer. Marktkramers zijn welkom na inschrijving en 
dit vóór 8 september 2019. Inschrijven kan per mail 
of telefonisch. 

 WZC Amandina — 03 670 14 90
ode� e.sanspeur@amate.be 

9.675
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Hoe zullen onze kinderen en 
kleinkinderen wonen? Hebben ze 
bossen en weiden om in te spelen? 
Kopen zij nog groenten, fruit en 
vlees uit de buurt? Staan zij met 
hun auto in de fi le? 

De bevolking groeit terwijl de beschik-
bare ruimte niet toeneemt. Willen we 
in de toekomst voor iedereen ruimte 
om te wonen, te werken en te leven, 
dan moeten we nu afspraken maken 
over ons ruimtegebruik. De druk op het 
klimaat maakt het bovendien noodza-
kelijk om duurzaam met de beschikbare 
ruimte om te springen.

GEEF JE MENING
De eerste versie van het nieuwe Provin-
ciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen 
noemen we de conceptnota. Ze bestaat 
uit een strategische visie voor de lange 
termijn en een set van beleidskaders 
die op middellange termijn zorgen voor 
de uitvoering van de visie.
Iedereen kan de conceptnota inkij-
ken op het provinciehuis en bij de 
69 gemeentehuizen in de provincie 
Antwerpen en erop reageren. Ze is ook 
te vinden op www.provincieantwer-
pen.be/beleidsplanruimte. Ook jouw 
bedenkingen, verbetersuggesties en 
opmerkingen hebben een belangrijke 
meerwaarde. Reageren doe je op de 
we� elijk bepaalde manier: schri� elijk, 

van 20 augustus tot en met 18 oktober 
2019 en gericht aan de deputatie van 
de provincie Antwerpen op één van de 
volgende manieren:
• per e-mail aan beleidsplanruimte@

provincieantwerpen.be
• per aangetekend schrijven aan de 

deputatie van de provincie Ant-
werpen, Koningin Elisabethlei 22, 
2018 Antwerpen

• door afgi� e tegen ontvangstbewijs 
op het Provinciehuis, Koningin 
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

• door afgi� e tegen ontvangstbewijs 
tijdens één van de infomarkten, 
tussen 19 en 21 uur (je komt langs 
wanneer het jou past: 
o donderdag 19 september 2019 
in het (nieuwe) provinciehuis van 

Antwerpen, Koningin Elisabethlei 
22, 2018 Antwerpen
o maandag 23 september 2019 
in het cultuurhuis De Warande, 
Warandestraat 42, 2300 Turnhout

BLIJF OP DE HOOGTE
Ben je benieuwd naar de volgende stap-
pen om tot het defi nitieve Beleidsplan 
Ruimte te komen? Abonneer je dan op 
de nieuwsbrief op www.provincieant-
werpen.be/beleidsplanruimte. Op die 
webpagina vind je ook altijd de meest 
actuele informatie over het proces en 
de aankondiging van toekomstige in-
spraak- en participatie-initiatieven. 

www.provincieantwerpen.be/
beleidsplanruimte

Hoe wonen we in de toekomst?
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JACpunt is er voor alle jongeren 
Het JACpunt in Kalmthout is dé 
plek waar jongeren tussen 12 en 
25 jaar al hun vragen kunnen 
stellen, problemen voorleggen, 
hun verhaal vertellen, informatie 
verzamelen, enzovoort. 

Je kan er ook educatief materiaal ont-
lenen, langsgaan voor een gesprek of 
vragen of het JACpunt naar jou toekomt 
als je er zelf niet geraakt… Dat allemaal 
gratis, anoniem en vrijblijvend!

Je vindt het JACpunt in Kalmthout 
naast JH Govio (Dorpsstraat 3). Je kan 
er langsgaan, maar je kan ook mailen 
naar jacplus@cawantwerpen.be of 
bellen naar 03 232 27 28 op maandag, 
woensdag en vrijdag van 10 tot 17 uur 

en dinsdag en donderdag van 13 tot 17 
uur. Langsgaan kan op woensdag van 
13 tot 17 uur, vrijdag van 9 tot 12 uur of 
op afspraak.

Liever cha� en? Surf naar www.jac.be 
en ook daar word je verder geholpen.

Jongeren kunnen hier terecht, maar ook 
partners, ouders en andere opvoeders 
kunnen het JACpunt contacteren langs 
deze wegen.

OORDOPJESDISPENSER EN ANDER 
FUIFMATERIAAL BIJ VRIJE TIJD
Sinds een tijdje kan je hiervoor niet lan-
ger bij het JACpunt terecht, maar wel bij 
de dienst vrije tijd op de eerste verdie-
ping van het gemeentehuis. Je kan hier 
oordoppen, dispensers, stempels en 

bandjes met +16 en +18 en banners met 
de alcoholwetgeving komen a� alen. 
Gewoon een mailtje sturen naar jeugd@
wuustwezel.be met wat je juist nodig 
hebt en wanneer volstaat!

 Jeugddienst — 03 690 46 27 
jeugd@wuustwezel.be 
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Een verscherpt toezicht op onze 
ruimtelijke ordening
Een goede ruimtelijke ordening 
is een speerpunt in het beleid 
van het gemeentebestuur. Het 
verlenen of weigeren van een 
omgevingsvergunning is daarbij 
een belangrijke taak, maar ook 
toezicht en handhaving maken 
hiervan deel uit. 

VOORKOMEN IS BETER DAN 
GENEZEN
Het handhavingsbeleid dat het ge-
meentebestuur voor ogen hee� , kan het 
best omschreven worden als conse-
quent, strategisch, coöperatief, pre-
ventief en proactief. De gemeente wil 
een handhavingsbeleid voeren dat een 
gerechtelijke handhavingsprocedure als 
een laatste optie ziet. De gemeente wil 
sterker inze� en op bemiddeling om zo 
vlugger tot een oplossing te komen.

DIENST OMGEVING ALS CENTRAAL 
INFORMATIEPUNT
De gemeentelijke dienst Omgeving 
blij�  het eerste aanspreekpunt voor 

de burger met omgevingsvragen. Deze 
dienst zal de burger duidelijk informe-
ren en bewustmaken van eventuele 
overtredingen. Indien de aard van de 
overtreding het toelaat, zullen ze een 
aanmaning versturen om de overtreder 
te bewegen tot vrijwillige regularisatie 
of oplossing.

BEMIDDELING, TOEZICHT EN 
HANDHAVING
Daarnaast werd eind juli een handha-
vingsteam aangesteld, bestaande uit 
drie verbalisanten en een gemeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur. Dit 
handhavingsteam kan ter plaatse ko-
men en inbreuken vaststellen. Ook hier 
zal in eerste instantie getracht worden 
om door gerichte bemiddeling te komen 
tot een vrijwillige oplossing van het 
probleem. 

Bij fl agrante schendingen, grote 
bouwwerken en gevoelige dossiers met 
gevaarlijke precedentswaarde zullen ze, 
desnoods met ondersteuning van de 
lokale politie, vlugger overgaan tot het 
opstellen van een proces-verbaal (PV).

De nadruk in het gemeentelijk hand-
havingsbeleid ligt dus duidelijk op 
preventie en communicatie met een be-
middelende rol voor het handhavings-
team. We hopen dat op deze manier 
vele overtredingen opgelost geraken 
zonder dat er naar een gerechtelijke 
procedure moet worden gegrepen. 

 Dienst omgeving — 03 690 46 22 
ruimtelijkeordening@wuustwezel.be

Uit de Gemeente- en OCMW-raad
De gemeente- en OCMW-raad 
komt elke maand bijeen om te 
vergaderen. Hieronder de be-
langrijkste agendapunten uit de 
zi� ing van 24 juni 2019:

Volgende punten werden besproken op 
de gemeente- en OCMW-raad van 24 
juni 2019.
• De gemeenteraad besliste dat er 

vanaf nu in onze gemeente ook 
getrouwd kan worden op zon- en 
feestdagen.

• De verschillende adviesraden (o.a. 
cultuurraad, sportraad, jeugdraad) 
werden opnieuw erkend en hun 
vernieuwde statuten werden goed-
gekeurd.

• Er werd goedkeuring verleend aan 
een nieuw reglement inzake klach-
tenbehandeling, aan een reglement 

inzake participatie en inspraak en 
aan het kader voor organisatiebe-
heersingsysteem. Dit alles geldt 
voor zowel gemeente als voor het 
OCMW.

• Het arbeidsreglement voor het 
gemeentelijk onderwijs en de 
schoolreglementen voor het ge-
meentelijk basisonderwijs werden 
goedgekeurd.

• De gemeenteraad besliste om een 
nieuwe werkwijze toe te passen 
voor de organisatie van het mid-
dagtoezicht in de gemeentelijke 
basisscholen. Dit houdt in dat de 
retributie voor de ouders wordt 
verhoogd.

• Er werd beslist om voor de periode 
2020-2025 opnieuw deel te nemen 
aan de Interlokale Vereniging 
Lokaal Woonbeleid (IVLW WEBB). 
Deze organisatie ondersteunt de 

gemeente bij het uitvoeren van 
hun regisseursrol op het vlak van 
wonen en bij het uitvoeren van de 
taken in het kader van de subsidie-
regeling. De gemeente Wuustwezel 
maakt hier samen met de gemeen-
ten Brasschaat, Brecht en Essen 
deel van uit.

• De huishoudelijke reglementen 
van de 3 gemeentelijke sportac-
commodaties (sporthallen) werden 
geüpdatet. 

De volledige agenda’s en verslagen van 
deze zi� ingen zijn terug te vinden via 
h� ps://wuustwezel.onlinesmartcities.
be/suite-consult

 Dienst secretariaat — 03 690 46 12 
secretariaat@wuustwezel.be



Thuisloket

Dringend een a� est of 
ui� reksel nodig, maar 
lukt het niet om naar het 
gemeentehuis te gaan? 
Probeer dan het thuisloket!

25 ATTESTEN, UITTREKSELS EN 
AKTES BESCHIKBAAR
Sinds oktober 2017 beschikt Wuustwe-
zel over een thuisloket. Daarmee kan je 

op ieder moment van de dag 25 ui� rek-
sels, aktes of a� esten aanvragen. Het 
merendeel wordt, op een veilige manier, 
direct afgeleverd. Sommige krijg je zelfs 
al een paar minuten later in je mailbox.

24U OP 24U / 7D OP 7D
Een paar muisklikken volstaan om on-
line de nodige documenten aan te vra-
gen. Zo ontvangt iedereen meteen het 
juiste, digitaal ondertekend en rechts-
geldig document in zijn mailbox. Het 

enige wat je nodig hebt is een kaartlezer 
en de pincode van je eID.

En heb je geen computer en/of iden-
titeitslezer? Spring dan gerust eens 
binnen in de bib, waar je gebruik kan 
maken van hun computer en lezer. Ook 
sommige bankkaartlezers kunnen je 
identiteitskaart lezen. 

 www.wuustwezel.be/thuisloket 

Onmiddellijk beschikbaar, 24 op 24, 7 op 7
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GEBOORTEN
03/06 Coppens Olivia
05/06 Dierickx Lily
06/06 Mziu Melissa
07/06 Wouters Liv
11/06 Janssens Karel
11/06 Vissers Uytdewilligen Mare
11/06 Janssens Ella-June
15/06 Schalk Lisse
17/06 De Man Charlie
18/06 Duysburgh Nora
19/06 Vorsselmans Ferre
20/06 Wygers Viktor
25/06 Van Mengsel Julie
28/06 Boubker Lu'ay
29/06 Sisoe-Mic Angel
01/07 Tomegea Denis
04/07 Bastaens Ti� a
05/07 Cools Alexander
05/07 Loos Lily
08/07 Holmstock Julian
10/07 Elskens Margo
11/07 Kenis Cyriel
12/07 Osaremwinda Harry
13/07 Van Endert Kathleen
18/07 van der Velden Liezelot
24/07 Van Herck Elli
24/07 Van Staey Camie
26/07 Augustyns Leon
26/07 van Hasselt Liv
28/07 Achitei Erik
30/07 Michielsen Léonie
31/07 Benail Junaid

HUWELIJKEN
01/06 Knaepkens Kris 

∝ Sales Gildilene 
01/06 Cousyns Yiri 

∝ Van Den Heuvel Jolien 
01/06 Van Put Kris 

∝ Kesselaers Liesbeth 
08/06 Voeten Dennie 

∝ van der Velden Lydia 
15/06 Delrue Thomas 

∝ Brands Karen 
15/06 Van Dyck Eli ∝ Raats Sofi e 
15/06 Houssoy Jean 

∝ Devis Marie-Louise 
22/06 Bes Senne ∝ Smeulders Gi� e
22/06 Nys Brent ∝ Doms Gitana 
29/06 Mols Joeri ∝ De Cauwer Thalia
29/06 Bevers Hans 

∝ Van Looveren Lies
06/07 Breugelmans Stefan 

∝ Bastianen Magali
06/07 Schols Rowen 

∝ Van Zeir Nicky 
06/07 Aerts Glenn 

∝ Debaene Katrien 
13/07 Keysers Bart 

∝ Aernouts Cathy 
13/07 Geerts Thomas 

∝ Vermeiren Sara 
16/07 Nazir Erwin 

∝ van Hees Noëlle 
20/07 Francken Johan 

∝ Van Wellen Jill 
20/07 Peeters Steven 

∝ De Vroe Skrolan 
27/07 Anthonissen Dries 

∝ Cools Chloë  

OVERLIJDENS
02/06 Hooyberghs Jan (°7/07/1960)
03/06 Roelands Maria (°28/04/1936)
07/06 Rombouts Bernardinus 
 (°15/06/1931)
08/06 Brughmans Philomena 
 (°27/06/1943)

14/06 Eyskens  Joanna (°19/01/1930)
19/06 Hoeymans Victor (°27/12/1927)
20/06 Jacobs Maria (°20/02/1937)
20/06 Broeckx Joseph (°22/08/1953)
22/06 Bruijns Johannes (°22/01/1946)
22/06 De Smedt Hubert (°2/10/1945)
22/06 Zschiesche Rita (°18/04/1933)
26/06 Loos Roberta (°13/06/1928)
29/06 Van den Broeck Magdalena 
 (°16/05/1936)
12/07 Kuypers Jozef (°21/07/1940)
15/07 De Bie Aloïsius (°16/04/1934)
16/07 Verbruggen Maria 
 (°22/01/1929)
18/07 Su� ys Annie (°10/05/1956)
18/07 Van Hal Maria (°13/08/1924)
18/07 Olesen Rony (°3/01/1962)
20/07 Van Looveren Emma 
 (°25/01/1925)
22/07 Van den Bergh Karel 
 (°29/11/1943)
23/07 Gouverne Willem 
 (°30/01/1934)
25/07 Stes Jozef (°11/08/1938)
27/07 Gysbrechts Els (°10/03/1964)
28/07 Coppens Daniel (°13/10/1965)

Familieberichten

Viergeslacht Louise, Ellen, Els en Joke
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De Gemeentelijke 
Academie voor Muziek, 
Woord en Dans hee�  nu 
ook een danslab voor 
volwassenen! 

In het schooljaar 2018-2019 gingen 
maar liefst 429 leerlingen naar de 
GAMWD. Daarbij waren er nog 76 leer-
lingen die zich inschreven in Academie 
Noord (beeld).

HET UITGEBREID AANBOD
Vanaf 6 jaar kunnen leerlingen domein-
overschrijdende initiatie (woord-mu-
ziek) of dansinitiatie volgen. Vanaf 8 
jaar kunnen de leerlingen een instru-
ment gaan spelen en leren ze noten le-
zen in het muzieklab. De acteurs volgen 
woordatelier en de dansers zijn welkom 
in danslab!

Nieuw in de bruisende academie is dat 
er nu ook een danslab is voor volwasse-
nen! Wanneer de mama of papa dans-
lab volgt, krijgen de kinderen korting 
aan onze academie. Onze professionele 

dansleerkrachten geven een mengeling 
van hedendaags en klassieke dans. 

Leerlingen muziek kunnen ook meteen 
kiezen tussen klassiek of de richting 
pop-rock (zang, saxofoon, slagwerk, 
elektrische gitaar). Er is ook een 
uitbreiding in de strijkinstrumenten: 
niet enkel viool of cello wordt gegeven, 
maar ook contrabas. Deze instrumen-
ten kunnen op groo� e van de leerling 
gehuurd worden van de academie of de 
vriendenkring. 

Misschien schuilt er wel een componist 
in jou? En wil je enkel muziek schrijven 
en leren omze� en en afspelen in de 
computer... Alles kan in de academie 
van Wuustwezel!

INSCHRIJVEN
Aarzel niet en kom je inschrijven tot 
uiterlijk 30 september. Je kan les volgen 
in Wuustwezel, Gooreind en Loenhout.

GAMWD — 03 690 46 48 
secretariaat@academiewuustwezel.
be — www.academiewuustwezel.
com/inschrijvingen

Op vrijdag 20 september 
eisen de schoolkinderen 
de straat voor zich op. De 
straat voor hun school 
wordt le� erlijk afgesloten 
voor doorgaand verkeer en 
versierd als STRAP-straat.   

Maar liefst 400.000 kinderen uit 1500 
scholen doen jaarlijks mee aan de actie. 
De campagne benadrukt dat duurzaam 
verplaatsen leuk, gezond, goed voor het 
milieu en vooral laagdrempelig is. 

De kinderen komen de straat op met 
fi etsen, stepjes, rolschaatsen, go-carts 
en alle mogelijke voertuigen op wieltjes. 
Met fl uo en met toeters en bellen eisen 

ze een veilige plaats in het verkeer op.   

Woon je in de buurt van een school, 
dan krijg je binnenkort een brie� e in je 
brievenbus met daarop vermeld welk 
gedeelte van de straat afgesloten is en 
op welke uren dat zal zijn. 

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

Academie lanceert danslab (18+)

STRAP-dag

én breidt uit met contrabas



SEPTEMBER 2019 | W-TJESEPTEMBER 2019 | W-TJE

Veilig weer naar school
In de grote vakantie is het leven 
rustiger. Zelfs het verkeer is 
minder druk en chaotisch. Vanaf 
begin september verandert dat 
weer helemaal.  

De ochtend- en avondspits zijn dan 
weer helemaal terug. Dat vraagt om een 
mentale aanpassing: je hebt weer meer 
concentratie nodig achter het stuur, je 
doet weer langer over je verplaatsing-
en en je moet misschien een extra 
stop doen op weg naar je werk om de 
kinderen naar school of de opvang te 
brengen.

Bovendien zijn er ook een heleboel 
nieuwe weggebruikers op pad die 
voor de eerste keer te voet of met hun 
fi etsje naar school gaan. Zij kennen het 
verkeersreglement nog niet zo goed, ze 
zijn snel afgeleid, en door hun kleine 
gestalte hebben ze ook nog geen goed 
zicht op het verkeer. Hou vooral met 
hen extra veel rekening! 

ENKELE TIPS VOOR HET BEGIN VAN 
HET SCHOOLJAAR
Deze tips helpen je om de september-
maand veiliger door te komen:
• Sta vroeg genoeg op zodat je je 

minder moet haasten. 
• Breng je kinderen zoveel mogelijk 

te voet of met de fi ets naar school.
• Zorg ervoor dat je kinderen zicht-

baar zijn in het verkeer met een 
fl uohesje of fl uohoesje rond hun 
rugzak. 

• Als je met de auto komt, parkeer 
dan op een veilige parkeerplaats 
iets verder van de school zodat je 
kinderen veilig kunnen uitstap-
pen, veilig hun boekentas kunnen 
pakken en een fl uohesje kunnen 
aandoen. 

• Als je langs de straatkant parkeert, 
laat je kinderen dan uitstappen 
aan de kant van het voetpad. 

• Is er een fi etspool waarmee je kind 
naar school kan fi etsen? Informeer 
ernaar bij de school. 

POOLBEGELEIDERS EN 
GEMACHTIGDE OPZICHTERS
Zoals steeds kunnen we een beroep 
doen op een groep vrijwilligers die de 
kinderen begeleiden op hun weg van 
en naar school: de fi etspoolen, wandel-
poolen en de gemachtigde opzichters. Je 
kan hen herkennen aan hun fl uohesjes, 
armband in de Belgische driekleur en 
hun C3-bordje. Matig je snelheid als je 
hen ziet. Volg hun aanwijzingen correct 
op.  

AFSCHEID VAN GEMACHTIGD 
OPZICHTER JAN
Op 28 juni deed Jan Simons voor de 
laatste keer zijn fl uohesje en armband 
aan en trok hij met zijn verkeersbordje 
naar het zebrapad aan de Elite op de 
Bredabaan. Na 15 jaar in weer en wind 
op post te zijn geweest,  geniet hij nu 
van zijn welverdiende pensioen. De 
kinderen van De Wissel en het gemeen-
tebestuur ze� en hem graag even in het 
zonnetje om hem te bedanken. 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers 
die één dag per week de kinderen wil-
len helpen bij het oversteken op deze 
plaats (Bredabaan ter hoogte van Elite). 

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

ONDERWIJS  9

HOE WORD JE GEMACHTIGDE 
OPZICHTER? 
• Je gee�  je op bij de dienst 

welzijn.
• Je volgt een opleiding van 2 

uur bij de politiediensten. 
• Je oefent samen met de politie 

op het zebrapad.

Je krijgt voor je diensten als 
gemagtigde opzichter een uitrus-
ting, een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen tijdens je werk én onze 
eeuwige dankbaarheid. 
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Week van de duurzame gemeente 

WUUSTWEZEL STELT DRIE 
DUURZAME HELDEN VOOR!
Samen met tientallen andere Vlaamse 
steden en gemeenten hangt Wuustwe-
zel van 18 tot 25 september de SDG-
vlag uit aan het gemeentehuis en ze� en 
we onze eigen ‘Duurzame Helden’ in de 
kijker. Deze helden zijn Wuustwezelse 
burgers, scholen, organisaties, bedrijven 
of andere groepen die op hun manier 
bijdragen aan een duurzame samen-
leving. Zij worden de lokale gezichten 
van de 17 mondiale doelstellingen. Wij 
stellen deze helden kort aan u voor.

DE BRUGFIGUREN VAN HET RODE 
KRUIS
Door goede scholing en onderwijs 
kunnen mensen in kansarmoede hun 
problemen overwinnen. Toch hebben 
deze kinderen vaak wat extra bege-
leiding nodig. De brugfi guren van het 
Rode Kruis ze� en zich daarvoor in. Ze 
helpen kinderen die dat nodig hebben 
bij verschillende taken of problemen.

HET VRIJWILLIGERSTEAM VAN DE 
WERELDWINKEL
De wereldwinkel op de Bredabaan 
draait volledig op vrijwilligerswerk:  
de inrichting, het aanvullen van de 
rekken,  verkopen tijdens de openings-
uren, bijkomende activiteiten zoals een 
wijnproeverij of een kookdemonstratie 
om de producten van de wereldwinkel 
beter bekend te maken.   

DE MOOIMAKERS VAN 
WUUSTWEZEL 
Zwerfvuil ontsiert onze straten en 
pleinen.  Deze vrijwilligers verzame-
len al wandelend zwerfvuil en maken 
onze leefomgeving zo weer een beetje 
properder en mooier.

WIE STEUN JIJ?
Stemmen op jouw duurzame held kan 
tijdens de Dorpsdag in het bijzonder 
straatje of online op de website van 
www.duurzamegemeente.be

 Duurzaamheidsambtenaar
03 690 46 37 
duurzaam@wuustwezel.be

In de week van 18 tot 25 september organiseert het provinciebestuur van Antwerpen de week van de 
duurzame gemeenten. Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (SDG’s): daar draait het om. Heel kort 
samengevat gaat het om 17 doelstellingen over onder andere energiebeheer, afvalbeperking, bestrij-
ding van armoede, gezondheid en gelijkheid.  

GEMEENTE WUUSTWEZEL WERFT AAN
• Technisch medewerker groen D1 - D3
• Technisch medewerker bouw - metser - wegenwerker D1-D3
• Technisch medewerker bouw - schilder D1 - D3

Elke betrekking is voltijds met een contract voor onbepaalde duur.
Overname van relevante anciënniteit is mogelijk
De bekwaamheidsproeven zullen doorgaan begin oktober 2019.

Meer info
De volledige aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen, examenprogramma's en sollicitatieformulieren 
zijn te bekomen bij de personeelsdienst, tel 03 690 46 19, personeel@wuustwezel.be of kan je terugvinden op de 
gemeentelijke website www.wuustwezel.be bij vacatures

Iets voor jou?
Ben je enthousiast voor één van deze functies? Bezorg dan uiterlijk op 11 september 2019 je motivatiebrief, het 
standaard sollicitatieformulier, een ui� reksel uit het strafregister en een kopie van het gevraagde rijbewijs (B of 
BE) aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.
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Feest! Want zondag 22 september 
lanceert het gemeentebestuur in 
samenwerking met het dorps-
dagcomité en project2990 alweer 
de vijfde dorpsdag op de Breda-
baan in Wuustwezel-centrum. 

Ondernemers, handelaars en 
verenigingen uit de hele gemeente 
stellen van 12 tot 18 uur hun activiteiten 
voor op de Bredabaan. In totaal zijn er 
180 deelnemers. 

OP HET PROGRAMMA
Op verschillende podia zullen maar 
liefst 22 artiesten het beste van zichzelf 
geven, waaronder bijvoorbeeld No 
Vacancy, Clèo, Yent’l Adams, Smout 
& Reuzel en The Joo Joo Eyeballs. 
Daarnaast staat er nog een modeshow, 
kinderanimatie, demonstraties 
door verenigingen en een grote 

rommelmarkt in het Hagelkruis (van 
9.00 tot 18.00 uur) op het programma. 
De Bredabaan wordt naar goede 
gewoonte weer verkeersvrij gemaakt 
vanaf het kruispunt Biest tot en met 
kruispunt Slijkstraat.

NIEUW: HET “BIJZONDER 
STRAATJE”
Voor het eerst zal op de Dorpsdag 
een ‘bijzonder straatje’ te vinden zijn. 
Hier zullen zorg- en G-initiatieven 
standhouden en hun aanbod kenbaar 
maken. Omdat zij eenzelfde doelgroep 
hebben kunnen zij elkaar versterken en 
vind je meteen een mooi overzicht van 
wat Wuustwezel te bieden hee�  op vlak 
van zorg. Je komt er bijvoorbeeld het 
Rode Kruis tegen met hun ambulance 
en vrijwilligerswerking. De Bewegen 
Op Verwijzing-coach Sven is ook van 
de partij met een bewegingstentje en 
toont hoe je gezonder kan worden door 

meer te bewegen. Daarnaast tonen 
verenigingen zoals KVG, Samana, de 
Vlegels, Okra en Neos hun aanbod. Ook 
verenigingen die G-sport promoten 
vertellen je wat ze je te bieden hebben.

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

Wil je dit najaar graag 
gezinnen helpen en hen 
coachen bij het zuinig 
verwarmen? Dat komt 
goed uit want we zijn op 
zoek naar jou!

Dit najaar ze� en Wuustwezel en de 
provincie Antwerpen opnieuw in op 
optimaal verwarmen. Door bewuster 
te verwarmen kan je heel wat energie 
besparen.

HOE WERKT HET?
Als vrijwilliger ga je op huisbezoek bij 
geïnteresseerde huishoudens in jouw 
(buur)gemeente. Je gee�  hen tips op 
maat en helpt hen bij het zuinig instel-
len van hun verwarming.

“Het gee�  veel voldoening om ande-
ren te helpen.” vertelt Patrick Backx, 
verwarmingscoach in Essen. Hij is in-

genieur van opleiding en met pensioen, 
maar nog heel actief. “Ik merk dat heel 
wat mensen niet bezig zijn met hun 
energieverbruik. Maar door hier af en 
toe bij stil te staan, kan je heel wat uit-
sparen. Ik wijs de mensen graag de weg 
en geef aan waarop ze moeten le� en.”

KAN IK OOK COACH WORDEN?
“Natuurlijk, je moet geen verwarmings-
specialist zijn om als coach aan de 
slag te kunnen. We zijn op zoek naar 
mensen met een interesse in energiebe-
sparing en veel zin om bij te leren. Want 
we zorgen voor heel wat ondersteuning 
vanuit de provincie: een opleiding, 
verzekering, materiaal en checklists om 
mee te nemen naar de huisbezoeken.” 
licht Karin Van der Auwera, project-
verantwoordelijke toe. “Misschien wil 
jij ons team versterken om zo meer 
huishoudens verder te helpen?”

Wil je meer weten? Bekijk dan zeker de 
getuigenissen van Roger, Björn en Pa-
trick op de website van Provincie Ant-

werpen: www.provincieantwerpen.be 
> verwarmingscoach. Daar vind je ook 
de volledige vacature. Zin gekregen? 
Inschrijven kan nog tot 30 september.

 Karin Van der Auwera 
03 240 66 82 
verwarmingscoaches@provincieant-
werpen.be

Vijf jaar dorpsdag!

Verwarmingscoaches gezocht



INTERESSE IN DE BRANDWEER?
Wil je meer weten over de lo-
pende aanwervingen? Kom naar 
de infoavonden op donderdag 5 
september of dinsdag 8 oktober, 
telkens om 19.30 uur in de brand-
weerkazerne van Wuustwezel 
(Aloïs Blommaertstraat 3, 2990 
Wuustwezel).

W-TJE | SEPTEMBER 2019

12  LEVEN

Brandweer Wuustwezel werft 
opnieuw vrijwilligers aan

LUDO, WANNEER JE OP 
PENSIOEN GAAT ZAL JE 68 
JAAR GEWORDEN ZIJN. DIT 
MAAKT VAN JOU, VOLGENS 
ONZE INFORMATIE, DE OUDSTE 
BRANDWEERVRIJWILLIGER VAN 
VLAANDEREN.

Ludo: Dat heb ik ook gehoord, ja. Ge-
zien de mensen die een maand ouder 
zijn dan ik nog op hun zestigste zonder 
pardon op pensioen moesten, ben ik 
vooral blij dat ik de kans heb gekregen 
om tot m’n 68 jaar te mogen blijven! 
Het idee dat ik de oudste actieve brand-
weervrijwilliger ben, maakt me ook wel 
trots.

JULLIE KENDEN ELKAAR NIET 
VOOR JULLIE BIJ DE BRANDWEER 
KWAMEN, HOE IS JULLIE 
VRIENDSCHAP GEGROEID? 

Ludo: We zijn heel veel samen op pad 
geweest om demonstraties te geven 
rond technische hulpverlening. Tijdens 
deze demonstraties waren we telkens 
een team en leerden we elkaar zo door 
en door kennen. 

IN AL DIE JAREN HEBBEN JULLIE 
VAST VEEL MEEGEMAAKT. WELKE 
INTERVENTIE HEEFT HET MEESTE 
INDRUK GEMAAKT? 

Ludo: Wat me direct te binnen schiet is 
een grote brand in een ver� abriek op 
de Bosduin in Kalmthout. Ook Rik zat 
samen met mij in de ploeg. 

Rik: Klopt, we hebben daar veel geluk 
gehad. We waren nog onervaren en 
naderden te dicht naast een muur. Net 
op het moment dat we aan de muur 
waren stor� e die vlak naast ons als een 
kaartenhuis in elkaar. We kwamen er 
met de schrik vanaf. 

DAT IS BEST EEN SCHRIKWEKKENDE 
ERVARING. HOE GA JE DAAR MEE 
OM?

Rik: Materiële schade is erg, maar is 
niets vergeleken met eventueel mense-

lijk leed. Interventies met kinderen, dat 
vind ik het ergste. 

Ludo: Inderdaad, ik ben ooit opgeroe-
pen met de ziekenwagen voor mijn 
moeder. Ook dat was zeker niet evident. 
Gelukkig is de brandweer een sterk 
team. Onze telefoonwacht (de persoon 
die de alarmoproepen opneemt) had dit 
opgemerkt en hee�  toen onmiddellijk 
voor extra ondersteuning gezorgd. 

Rik: De band die we bij de brandweer 
met elkaar hebben is voor mij toch wel 
uitzonderlijk. Na een moeilijke inter-
ventie zijn er altijd wel enkele collega’s 
om hierover na te praten en gedachten 
uit te wisselen. 

DE AFGELOPEN 35 JAAR ZAL 
JE OOK WEL VEEL HEBBEN ZIEN 
VERANDEREN?

Ludo: Veel basisvaardigheden blijven 
wel aanwezig, maar procedures en 
technieken veranderen natuurlijk heel 
sterk. De wijze waarop we binnenbran-
den bestrijden vind ik sterk verbeterd 
tegenover vroeger. 

Rik: Ook de blik op veiligheid is nog 
verbeterd. Van in ‘t begin leerden we 
hier veel aandacht voor te hebben, 
maar met de middelen van vandaag 
kan je gewoon meer. In de loop der 
jaren hebben we heel veel geleerd en 

dat neem je natuurlijk ook mee naar je 
leven buiten de brandweer.

WELKE TIPS ZOU JE DE 
JONGE BRANDWEERMENSEN 
VAN VANDAAG NOG WILLEN 
MEEGEVEN? 

Samen: Ga ervoor!

Ludo: Gewoon doen, het vraagt best 
wat inspanning, maar je leert ontzet-
tend veel.

Rik: En met zo’n groep als onze brand-
weer, doe je de job heel graag!

Ludo en Rik, van harte bedankt voor 
jullie inzet gedurende al die jaren!

 Brandweerpost Wuustwezel
03 690 19 20 - wuustwezel@brand-
weerzone.rand.be

Brandweer zone Rand wer�  dit najaar maar liefst 40 nieuwe vrijwilligers aan. Ook  brandweerpost 
Wuustwezel is op zoek naar enkele nieuwe krachten om de hulpverlening in onze gemeente te garan-
deren. Wat of wie is de brandweer juist, hoe is het om een brandweerman of vrouw te zijn? Wie kan ons 
dat beter uitleggen dan twee ervaren pompiers uit het het Wuustwezelse korps Korporaal Ludo Hen-
neuse (67) en Brandweerman Rik Martens (64). Beide zijn sinds 1984 vrijwilliger bij het Wuustwezelse 
brandweerkorps en gaan later dit najaar met verdiend pensioen. 
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DEMONSTRATIES EN HET LEVEN IN 
EEN TENTENKAMP
Ervaar een tentenkamp met maar liefst 
500 re-enactors uit België, Nederland, 
Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, 
Groot-Bri� annië, Spanje, Italië, Ierland, 
Malta en Australië. Zie hoe een Napole-
ontisch leger lee� , eet en slaapt.

Handelaars, oude ambachten en 
veldkeukens op houtvuur zijn van de 
partij. De hele dag zijn er demonstraties 
te bekijken of geniet je van een klein 
hapje en drankje. Het bivak is elke dag 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De 
hoofdingang bevindt zich in de Gast-
huisdreef en de tweede ingang vind je 
in de Korte Gasthuisdreef.

VELDSLAG ZATERDAG OM 16U EN 
ZONDAG OM 14U
Het meest spectaculaire van elke dag is 
natuurlijk de veldslag met honderden 
soldaten, paarden en kanonnen. In 

een veilige zone kan je getuige zijn van 
kruitdampen, explosies en cavalerie-
charges. Je waant je dikwijls te midden 
van een fi lmset. We waarschuwen de 
bezoeker voor de soms luide knallen, 
maar delen gratis oordopjes uit. Via 
de audiocommentaar kan je duide-
lijk volgen hoe dergelijke veldslagen 
gebeurden. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
Het terrein is niet met de wagen bereik-
baar. Het gemakkelijkste parkeer je in 
het centrum van Wuustwezel en van 
daaruit is het slechts enkele honderden 
meters wandelen. Kom dus best met de 
fi ets en parkeer je fi ets naast het bivak 
op een speciaal voorziene fi etsparking.

Er werden al veel tickets verkocht en de 
bezoekers komen vanuit heel Vlaan-
deren naar ons dorp afgezakt. Wees er 
tijdig bij en bestel je tickets op voor-
hand! In Wuustwezel kan je de tickets 

aankopen in de bibliotheek. Online 
reserveren kan vlot via www.slagvan-
wuustwezel1814.be. Eventuele winsten 
worden integraal doorgestort aan vzw 
Kinderkankerfonds UZ Gent.

  www.slagvanwuustwezel1814.be

De slag van Wuustwezel
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Met een combinatie van 
comedy en theater komt 
Compagnie Amai op 19 
september om 20 uur gratis 
naar GC Kadans. 

Improvisatiegezelschap Compagnie 
Amai maakt sinds 2012 de Vlaamse 
podia en die over de landsgrenzen 
heen onveilig met een combinatie van 
comedy en theater op het moment zelf 
verzonnen. De groep is ondertussen 
uitgegroeid tot een heus collectief van 
40 spelers. 

Op donderdag 19 september 2019 
om 20.00 uur in GC Kadans leiden 

een aantal van hen jullie binnen in 
de wereld der improvisatie! Ze gaan 
aan de slag met de suggesties uit 
het publiek en verzinnen hilarische, 
idiote, vreemde en misschien zelfs 
ontroerende scènes. 

Je hebt geen idee wat zij gaan doen? Zij 
ook nog niet, dus dat wordt spannend!  

UITREIKING UILENSPIEGEL
Om 21.00 uur volgt de uitreiking 
van de toneelprijs ‘Uilenspiegel 
2018-2019’. Deze toneel-
avond wordt jou gratis 
aangeboden door de 
Cultuurraad.  

Dienst cultuur — 03 690 46 26 
cultuur@wuustwezel.be 

Improvisatietheater Compagnie Amai

Napoleon en zijn leger komen er aan! Op zaterdag 28 en 
zondag 29 september 2019 wordt de vergeten veldslag 
van 11 januari 1814 terug tot leven gewekt.

UITREIKING UILENSPIEGEL
Om 21.00 uur volgt de uitreiking 
van de toneelprijs ‘Uilenspiegel 



W-TJE | SEPTEMBER 2019

14  VRIJE TIJD

Deze prijswinnaar komt naar 
onze gemeente op 13 september! 
Een muzikale vertelvoorstelling 
die jong en oud raakt. Ideaal 
voor families.

Lampje is een verhaal over geheimzin-
nige zeewezens en stoere piraten. Over 
een grijze vuurtoren op een eiland, dat 
nog net vastzit aan het vasteland. Over 
Lampje, de dochter van de vuurtoren-
wachter, die iedere avond de eenenzes-
tig treden beklimt om het licht aan te 
steken. Over een stormachtige avond 
waarop alles misgaat. Maar vooral over 
dapper zijn en meer kunnen dan je ooit 
had gedacht. 

Deze voorstelling voor jong en oud is 
een initiatief van de bibliotheken Essen, 
Kalmthout, Wuustwezel en Hoogstra-
ten. 

Annet Schaap en Frederike de Winter 
maakten samen een muzikale vertel-
voorstelling van dit prachtige verhaal. 
'Lampje' won in 2018 vier prijzen.

De voorstelling gaat door op vrijdag 13 
september om 19.00 uur in GC Kadans. 
Tickets te koop via de bibliotheek en 
kosten 2 euro, inclusief drankje.

 Bibliotheek Wuustwezel 
03 690 46 40 
bibliotheek@wuustwezel.be

Lampje

Kom naar de 
poëzieworkshop op 26 
september 2019 en neem 
deel aan de wedstrijd voor 
gedichtendag 2020. 

WORKSHOP CREATIEF SCHRIJVEN
Heb je literaire aspiraties? Hou je van 
klare taal? Denk je in beelden of woor-
den? Ben je Nederlandstalig of anders-
talig? Iedereen komt aan bod tijdens 
deze Creatief Schrijven workshop! 

We gaan immers niet kopiëren, maar 
een eigen schrijfstijl ontwikkelen. We 
vertrekken vanuit eenvoudige schrijf-
oefeningen. Niet denken, maar doen! 

Deze schrijfsels vormen de basis voor 
de originele tekst die je onder begelei-
ding van ervaren docenten zal schrij-
ven. Plezier gegarandeerd!

De workshop zal doorgaan op donder-
dag 26 september 2019 van 19.30 tot 
21.30 uur in de bibliotheek van Wuust-
wezel (Dorpsstraat 36). 

Schrijf je in vóór 15 september 2019 via 
de bibliotheek. Deelname bedraagt €5, 
incl. ko�  e/thee. Pennen en papier zijn 
voorradig, maar de deelnemers mogen 
zelf ook mooi briefpapier en een (vul)
pen meebrengen. 

NEEM DEEL AAN GEDICHTENDAG
Er zijn verschillende types van teksten 
die we individueel of samen kunnen 
schrijven, met de focus op poëzie. 
Dit naar aanleiding van de jaarlijkse 
Gedichtendag, waarbij een poëzie-
wedstrijd wordt georganiseerd door 
de cultuurraad i.s.m. GC- en bibraad. 
Tijdens deze wedstrijd kan jong en oud 
verschillende gedichten insturen, en 
maken jullie kans om mooie prijzen te 
winnen. Waag je kans!

 Bibliotheek Wuustwezel 
03 690 46 41 
bibliotheek@wuustwezel.be

Poëzie op Gedichtendag 2020

Muzikale vertelvoorstelling
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Van 1 tot 30 september orga-
niseert Sport Vlaanderen de 
'Maand van de Sportclub'. De 
maand waarin sportclubs hun 
deuren openen en mensen van 
alle lee� ijden kunnen proeven 
van tal van sportinitiaties. 

De sportdienst ondersteunt door 
kenbaar te maken welke verenigingen 
meedoen, door hun instagramaccount 
te laten kapen en door een plakboek te 
maken voor kinderen. Surf naar www.
wuustwezel.be/sport voor meer info.

MAAK JE EIGEN DAGBOEK EN 
GRABBEL EEN PRIJS AAN DE 
VRIJETIJDSBALIE!

Via www.wuustwezel.be/sport kan je 
een plakboek downloaden. Kies het 
ontwerp dat jij het leukst vindt en druk 
dit af. Sport, knip en plak er op los en 
breng de verschillende opdrachten tot 
een goed einde. Is je boekje ingevuld? 
Kom het laten zien op de sportdienst en 
kies een leuke prijs uit de grabbelton. 

GA OP 18 SEPTEMBER IN JE 
SPORTKLEDIJ NAAR SCHOOL
Op woensdag 18 september organiseert 
Sport Vlaanderen de actie ‘breng je 
sportclub naar school’. Om je sportclub 
nog meer in de kijker te ze� en en te 

laten zien aan je vriendjes dat je fi er 
bent op je club, kan je voor één keer in 
je sportoutfi t naar school gaan. 

 Dienst Sport — 03 690 46 29
sportpromotie@wuustwezel.be

SPORTELDAG STABROEK
Sportdag voor 50-plussers op 
donderdag 3 oktober (van 9.30 tot 
16.00 uur) in Sporthal A� enhoven te 
Hoevenen (Stabroek). Per halve dag kies 
je twee sporten die je wil uitproberen. 
Deelname kost € 6 voor een halve 
sportdag en €10 voor een hele sportdag. 
Folder en inschrijvingsformulier 
verkrijgbaar bij de sportdienst. 
Inschrijven vóór 27 september. 

G-SPORTDAGEN BRASSCHAAT
Tijdens de inclusieve sportdagen in 
Brasschaat sporten kinderen met en 
zonder beperking samen in Sport 
Vlaanderen Brasschaat (Bredabaan 
31). Voor lagere scholen gaat dit door 
op dinsdag 8 oktober, voor secundaire 
scholen en dagcentra op donderdag 10 
oktober, telkens van 10 tot 15 uur.

Voor dinsdag betaal je een bijdrage van 
€5, voor donderdag is de deelname 
gratis. Inschrijven doe je rechtstreeks 
via sport@brasschaat.be

BUITENGEWOON FUNKAMP 
BRECHT
Drie dagen sportpret in de herfstvakan-
tie voor kinderen en jongeren met een 
mentale of fysieke beperking. Profes-
sionele en individuele begeleiding op 
maat wordt voorzien. Het funkamp gaat 
daar van maandag 28 t.e.m. woensdag 
30 oktober in Sporthal Kristus Koning 
(Bethaniëlei 5 – Sint-Job), telkens van 9 
tot 16 uur. 

Voor het hele funkamp betaal je een 
bedrag van € 30. Inschrijven doe je via 
sportpromotie@brecht.be 

 Dienst Sport — 03 690 46 29
sportpromotie@wuustwezel.be

Maand van de Sportclub 

Sporten in de regio

WUUSTWEZEL VOLUIT VOOR DE #SPORTERSBELEVENMEER-AWARD

Gemeente Wuustwezel engageert zich om een echte #sportersbeleven-
meer-gemeente te worden. Concreet willen we aan zoveel mogelijk mensen 
tonen dat sporten leuk is en dat je door te sporten heel wat leuke herinnerin-
gen verzamelt. In de zomer werden al veel foto’s gedeeld via social media van 
allerlei sportieve zomerbelevingen met de hashtags #sportersbelevenmeer en 
#trotsopwezel. In september ze� en we in op de ‘maand van de sportclub’ en 
de actie ‘breng je sportclub naar school’. 

Volg zeker de sportdienst op Facebook (Sportdienst Wuustwezel) en Insta-
gram (sportdienst.wuustwezel) om op de hoogte te blijven van alle acties!

VRIJE TIJD  15
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ZA 31/08 – 10U
ZANDBERGRUN
Rondrit van zijspanmoto’s met 
mindervalide personen aan boord. 
Met stopplaats op geheime locatie 
en afterparty.

Bremstraat (W)

 Zandbergrun vzw
 Gratis
www.zandbergrun.be

MA 02/09 – 19U
START CONDITIE-START CONDITIE-
TRAINING 55+
Heb je zin in bewegen en samen Heb je zin in bewegen en samen 
sporten? Kom samen trainen en sporten? Kom samen trainen en 
zorg voor een gezonde geest in zorg voor een gezonde geest in 
een gezond lichaam. Op 9 en 16 een gezond lichaam. Op 9 en 16 
september kan je gratis komen september kan je gratis komen 
kennismaken.kennismaken.

Sporthal Sterbos, Molenheide 1 (W)Sporthal Sterbos, Molenheide 1 (W)

 OKRA OKRA
 € 2 per beurt + OKRA-sport- € 2 per beurt + OKRA-sport-
zegelzegel
 € 2 per beurt + OKRA-sport-
zegel
 € 2 per beurt + OKRA-sport- € 2 per beurt + OKRA-sport-
zegel
 € 2 per beurt + OKRA-sport-

 0494 85 46 05 0494 85 46 05
vangils.vangestel@gmail.comvangils.vangestel@gmail.com

DO 05/09 – 20U
DE GEZONDE VROUW 
Martine Prenen neemt je mee op 
weg naar een gezond en plezierig 
leven. Hoe doe je dat en vooral hoe 
begin je eraan?

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Dienst welzijn
 VVK: €5 – Kassa: €7 – vrijetijds-
pas: €3
 VVK: €5 – Kassa: €7 – vrijetijds-
pas: €3
 VVK: €5 – Kassa: €7 – vrijetijds-

 03 690 46 40
bibliotheek@wuustwezel.be

ZO 08/09 – 14UZO 08/09 – 14U
68STE BLOEMENCORSO68STE BLOEMENCORSO
Beleef de magie met meer dan 
34 praalwagens, aangevuld met 
drumbands en straatanimatie.

Kapelstraat (L)

 Kon. Bloemencorso Loenhout
 € 9 kassa - € 7 VVK – Gratis 
voor kinderen tot 12 jaar
 info@bloemencorsoloenhout.be
www.bloemencorsoloenhout.be

WO 11/09 – 19.30U
START CURSUS ECOLO-
GISCHE FRUITTUIN
In drie lessen leer je de basis voor 
de ecologische teelt van grootfruit 
in de tuin.

GC Blommaert, 
Gemeentepark 22 (W)

 Velt vzw
 € 5 
www.velt.be

VR 13/09 – 19U
MUZIKALE VOORSTEL-
LING “LAMPJE”
Geniet van de avonturen van 
Lampje, met weemoedige liedjes 
en sfeervolle muziek. Voorgedra-
gen door Annet Schaap zelf.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Bibliotheken van Essen, 
Kalmthout, Wuustwezel en 
Hoogstraten
 € 2
 03 690 46 40
bibliotheek@wuustwezel.be

VR 13/09 – 19U
ZA 14/09 – 18U
ZO 15/09 – 10U
OPEN DEUR SINT-
CHRISTOFFELGILDE
Kom kennismaken met de schut-
tersport met luchtgeweer. Vanaf 
12 jaar.

Chalet, Trefpunt 2 (W)

 Sint-Christoffelgilde
 € 1
 0499 555 008

ZO 08/09 - 11U
BEZOEK SINT-QUIRINUS-
KAPEL OP 8 SEPTEMBER
Zondag 8 september kan je de rijke 
geschiedenis van de Sint-Quirinus-
processie bewonderen in de 
Sint-Quirinuskapel te Loenhout 
met beelden, vaandels en een 
fotoreportage. Ook is er een foto-
tentoonstelling over de evolutie 
en groei van de Bloemencorso. De 
kapel was immers jarenlang het 
startpunt van de bloemencorso. 
De toegang is gratis, maar enkel 
mogelijk voor wie een inkomticket 
heeft voor de bloemencorso. Alle 
leeftijden zijn welkomtot 18.00 uur. 

ZO 08/09 – 8U
ROMMELMARKT
Openlucht rommelmarkt met ran-
danimatie en kermis ter gelegen-
heid van de Bloemencorso.

Tienpondstraat (L)

 Rocky Events
 Gratis
0472 835 509

ZA 14/09 – 10U
GARAGEVERKOOP
Van 10 tot 16u in Het Geleeg, 
Mansionstraat, Grotstraat, Pas-
toor de Witstraat, Pijlkruidstraat, 
Watermuntstraat, Zeggestraat en 
Zuringstraat.

Het Geleeg (G)

 Buurtschap Het Geleeg
 Gratis
 hetgeleeg@gmail.com

ZA 14/09 – 14U
WUUSTWEZEL VERBINDT
Gegidste/begeleide wandeling
over de nieuwe fietsverbinding
doorheen de vroegere OCMW
-bossen. Afstand is 11 km.

WZC Amandina, 
Bredabaan 737 (G)

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

MA 16/09 – 14.30U
MARKT WZC AMANDINA
Aanbod van groente/fruit, dames- 
en herenkleding, snoep, lederwa-
ren, ijs, schoenen, onderhoudspro-
ducten, wenskaarten, …

WZC Amandina, 
Bredabaan 737 (G)

 WZC Amandina
 Gratis
03 670 14 90
odette.sanspeur@amate.be

in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven
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Jouw activiteit in Jouw activiteit in 
het W-tje van het W-tje van 

oktober?
Voeg je activiteit voor Voeg je activiteit voor 
9 september toe via 

www.uitdatabank.be

VR 27/09 – 9U
SCHOLENVELDLOOP
Veldloop voor de leerlingen van de 
scholen van Wuustwezel.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Sportdienst Wuustwezel
 Gratis
 03 690 46 29

 sportpromotie@wuustwezel.be

VR 27/09 – 20U
FINCHES SPEELT MAGIC 
BLEND II
De drie zingende zusjes brengen 
opnieuw een gevarieerd en ontroe-
rend programma met hun originele 
interpretaties van de betere songs.

Domein de Molenberg, Sterbos (W)

 Curieus Wuustwezel en ’t Wezels 
Omslagpunt
 € 15 
 0477 60 79 81
 www.curieus-wuustwezel.be

ZA 28/09 – 17U
MOSSELFEEST
Keuze uit mosselen, koude schotel, 
stoofvlees en kindermenu (curry-
worsten).

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

Sint-Jorisgilde Wuustwezel
 € 20 (mosselen) - € 12 (koude 
schotel of stoofvlees) - € 8 (kin-
dermenu)
 03 669 53 38
 danny.van.staay@telenet.be

ZO 29/09 – 9U
KOM KENNISMAKEN MET 
KVLV GOOREIND
Met ontbijt tussen 9u en 10u (be-
talend) en inspiratiebeurs van 10 
tot 12 uur.

GC ’t Schoolhuis, 
Theo Verellenlaan 88 (G)

 KVLV Gooreind
 € 12 - € 6 kinderen tot 6 jaar 
– Gratis voor kinderen onder 3 
 € 12 - € 6 kinderen tot 6 jaar 
– Gratis voor kinderen onder 3 
 € 12 - € 6 kinderen tot 6 jaar 

jaar 
 ria.sanders@telenet.be

ZO 29/09 – 9.30U
ONTBIJT LICHTSTOET 
WUUSTWEZEL
Kom tussen 9.30 en 13 uur ontbij-
ten. Met uw steun kunnen we de 
lichtstoet gratis blijven organiseren 
voor groot en klein. 

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

 Lichtstoet Wuustwezel
 € 18 volwassenen - € 9 kinderen 
 paul.vangils@telenet.be
 www.lichtstoetwuustwezel.be

DO 03/10 – 19.30U
START CURSUS HAND-
LETTEREN
In drie lessen leer je creatief om-
gaan met letters.

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Vormingspunt Wuustwezel
 € 35 - € 17,5 (vrijetijdspas) 
 03 236 58 69
 vormingspunt@wuustwezel.be

VR 04/10 – 12U
7 JAAR DC WIJKHUIS
Feest met BBQ en een optreden 
van "Drie bijzondere gasten met 
talent". Inschrijven maar!

DC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Dienstencentrum Wijkhuis
 €5 inkom + gebak, €16 BBQ 
+ dessert, €8 koude schotel + 
 €5 inkom + gebak, €16 BBQ 
+ dessert, €8 koude schotel + 
 €5 inkom + gebak, €16 BBQ 

dessert
 03 236 58 69
 dienstencentrumwijkhuis@
ocmwwuustwezel.be
 dienstencentrumwijkhuis@
ocmwwuustwezel.be
 dienstencentrumwijkhuis@

ZA 05/10
ZO 06/10
OPENDEUR SPECTRUM
Opendeur met viering 25 jaar 
Regenboog en 15 jaar De Kade. 
Kaas- en wijnavond op zaterdag-Kaas- en wijnavond op zaterdag-
avond.

Spectrum, Gasthuisstraat 10 (G)Spectrum, Gasthuisstraat 10 (G)

 Spectrum vzw
 03 663 62 08
 www.spectrumvzw.be www.spectrumvzw.be

DI 17/09 – 09U
START KENNISMAKEN 
MET DE COMPUTER
In zes lessen leer je de basis voor 
het gebruik van de computer en 
het internet.

Bibliotheek, Dorpsstraat 36 (W)

 Vormingspunt Wuustwezel
 € 22 - € 11 (vrijetijdspas)
03 236 58 69

 vormingspunt@wuustwezel.be

DI 17/09 – 19.30U
START TAIJIQUAN
In elf lessen leer je alle technieken 
die je helpen je yin en yang energie 
in balans te krijgen.

DC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Vormingspunt Wuustwezel
 € 60 - €30 (vrijetijdspas)
03 236 58 69

 Verplicht, ten laatste op 9 sept 
vormingspunt@wuustwezel.be
 Verplicht, ten laatste op 9 sept 
vormingspunt@wuustwezel.be
 Verplicht, ten laatste op 9 sept 

WO 18/09 – 19.30U
MINDFULNESS KENNIS-
MAKING
Twijfel je of mindfulness wel iets 
voor jou is? Kom dan naar deze 
kennismakingsavond.

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Zinnebeeld
 € 20 (kan in mindering worden 
gebracht als je deelneemt aan 
 € 20 (kan in mindering worden 
gebracht als je deelneemt aan 
 € 20 (kan in mindering worden 

de 8 weken training)
gebracht als je deelneemt aan 
de 8 weken training)
gebracht als je deelneemt aan 

 kristel@zinnebeeld.be

DO 19/09 – 09U
WEGWIJS MET JE 
ANDROID TABLET
In drie lessen leer je de 
mogelijkheden van een tablet te 
gebruiken.

Bib, Dorpsstraat 36 (W)

 Vormingspunt Wuustwezel
 € 11 - € 5,5 (vrijetijdspas)
 03 236 58 69
 vormingspunt@wuustwezel.be

ZA 21/09 – 13U
FAMILIEDAG – 70 JAAR 
DE ARK
Van 13 tot 18u met springkastelen, 
volksspelen, ijskar, frietkraam (late 
namiddag) en live muziek van The 
true gods of sound and stone. 
Dit alles aan zeer democratische 
prijzen.

Achter d’Hoven 63 (W)

 De Ark vzw
 Gratis
 0474 970 871

 pjmvangils@hotmail.com

ZA 21/09 – 13U
VORSSELMANS CITY 
RUN
Loop- en wandeltocht ten 
voordele van de Warmste Week.

Wuustwezelseweg 95 (L)

 Vorsselmans NV 
 € 15 - € 5 voor kinderen onder 
de 16 jaar
www.vorsselmans.be/nl/cityrun



Foto: Burendag

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

Spontaniteit wordt beloond op Burendag 
De winnaar van de fotowedstrijd Burendag was dit 
jaar de Oud-Strijderslaan. Deze foto werd door de 
cultuurraad samen met Beweging.Net verkozen, 
omwille van het spontane karakter dat deze 
samenkomst uitstraalt. Het lijkt wel een toevallige 
ontmoeting tussen buren onder elkaar. Gauw een 
klein tafeltje en een drankje erbij en iedereen mag 
meedoen. Er hangt een aangename sfeer in deze 
straat. Opzet Burendag is hier dus geslaagd. Zij 
wonnen een geldprijs van 50 euro. Proficiat!   

#throwback speelplein!
De speelpleinzomer van 2019 is weer 
voorbij. Het werd een zomer vol fun 
en gekke activiteiten! Zo gingen we 
bijvoorbeeld naar Walibi of naar 
Planckendael en tijdens de hittegolf 
bouwden we een zwembad om 
verkoeling in te zoeken. Als het echt te 
warm was, keken we een leuke film in 
het Wijkhuis. Onze animatoren hebben 
er zeker van genoten en we hopen 
natuurlijk om volgend jaar weer zoveel 
kindjes te mogen verwelkomen.  

Gooreinds tuinfeest
Op 30 juni vierden we in en om de 
Pastorietuin het Gooreinds tuinfeest 
met een feel good market, een boe-
kenverkoop, garageverkoop en vooral 
veel muziek en randanimatie. Liefheb-
bers konden ook deelnemen aan de 
Gooreindse Pijl om daarna aan de tafels 
aan te schuiven voor een frisse pint of 
lekkere versnapering.  

Foto: Speelplein

Foto: gemeente

SWAP-zomer
Elke week gingen er verschillende 
Wuustwezelse tieners op uitstap 
met de SWAP-werking. Sport en 
spel, actie en avontuur, van Ieper tot 
Brussel, via Waver en zelfs een dagje 
Nederland: voor elk wat wils! We 
gingen naar Koezio, Duinrell, Airzone 
XL, paintballen… Topzomer! 

Vlaanderen Feest 
Ondanks de regen was het een dag 
vol ambiance. In de namiddag werden 
ouders en kinderen geamuseerd door 
Cirkids, reuzenspelen en Clicks, waarna 
’s avonds het park meezong met 
klassieke meezingers door Vlaanderen 
Zingt. Wim Leys en zijn band wisten het 
publiek goed op te warmen. Nadien 
ging het podium naar onze eigen 
Wuustwezelse voorzangers.  Als special 
act kwam Isabelle A enkele nummers 
meezingen.

Volgende zomer zijn we er weer! Jij 
toch ook?

Foto: gemeente
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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 burgemeester
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

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. 



ZO 22 
SEPT
12:00
18:00

DORPSDAG
WUUSTWEZEL

Bewaakte
fietsenstalling
+ gratis attentie

 Artiesten
Demonstraties
Kinderanimatie

Bijzonder straatje:
zorg- en 
G-initiatieven

Grote 
rommel
markt

5e DORPSDAG

FEEST MEE!

Opendeurweekend
Wuustwezelse
ondernemers

Affiche_Dorpsdag_V3a.indd   1 20/08/2019   16:04:06


