
Breng verkeers-
veiligheid in kaart
Verknal je eindejaarsfeest niet

Begin het nieuwe jaar sportief

Maandelijks infomagazine
Lokaal bestuur Wuustwezel

Jaargang 45
DECEMBER 2021

W-tje

Weetje_dec_gvd2.indd   1Weetje_dec_gvd2.indd   1 23/11/2021   10:15:2523/11/2021   10:15:25



Het lokaal bestuur Wuustwezel werkt aan 
een nieuw mobiliteitsplan. En daar kan 
jij bij helpen. Tot woensdag 15 december 
kan je jouw verplaatsingen en de ver-
keersveiligheid in onze gemeente in kaart 
brengen.

Alle activiteiten in dit W-tje zijn 
onder voorbehoud van verdere 
evolutie coronacrisis.
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Sinterklaas en zijn 
trouwe vrienden 
werden op 13 
november onder 
grote belangstelling 
verwelkomd met 
een indrukwekkende 
Lichtstoet. p17. 
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Wolken voor de Zon 

Ik zie ze, jij ziet ze. Er hangen weer wolken voor de 
zon. 

De wolken hebben namen zoals Afstand, Masker, 
Lockdown,…

En ze zijn hardnekkig. Hoe hard we ook als 
samenleving blazen, hoe vaak we ze al verdreven 
hebben, ze komen steeds terug. 

Jij doet erg hard je best om ze te verdrijven. Je 
doet acties voor de Warmste Week, je staat klaar 
voor de mensen om je heen, je hebt je kinderen een 
zorgeloze Sinterklaas gegeven, je hangt warme 
kerstverlichting op,…

Wij doen ook ons best om ze te verdrijven. We 
brengen de dienstencentra naar Sterbos en Braken, 
hebben de Lichtstoet laten doorgaan, hebben de 
kerstlichtjes vroeg aangestoken, werken op vele 
plaatsen aan een beter publiek domein…

Maar de wolken blijven hangen voor de zon. Of 
zien we het verkeerd? Moeten we door de wolken 
kijken? Moeten we meer zien wat wél kan? De vele 
honderden vrijwilligers die blijven doorgaan in de 
vaccinatiecentra, de zaken die wél doorgaan zoals 
de warme herdenkingen, de stralende snoetjes bij 
de intrede van de Sint…

Het is niet eenvoudig maar kijk door de wolken 
heen en zet alvast je zonnebril op. Er is nog moois 
genoeg om je aan te verwarmen. Hou vol en 
vervang de titel van dit stukje gerust door
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Weetjes

Sinds 2005 zijn er 178 nummers van het lokale tijdschrift De Spiegel gepubliceerd. Vanaf januari wordt dit 
maandblad vervangen door een tweewekelijkse publicatie: De Kijker. Het is een uitgave van drukkerij Prima-Print 
en bundelt de krachten met het Essense weekblad De Echo en de Handkrant in Brecht.

Gratis feestbussen met oudjaar
Tijdens oudejaarsnacht rijden er opnieuw 

speciale feestbussen van De Lijn om alle 
feestvierders veilig te vervoeren. Het lokaal 

bestuur stelt de tickets opnieuw gratis ter 
beschikking. Het Oudejaarsnachtbiljet wordt 

enkel via SMS uitgereikt. Als je een gratis ticket 
wil, moet je alleen even registreren via de ge-

meentelijke website. Voor Wuustwezel volgen 
de feestbussen de route van buslijn 640, dus 

via Brasschaat naar Antwerpen en terug. 
Raadpleeg onderstaande website voor meer 

informatie over de dienstregelingen.

  www.delijn.be/oudjaar 

Voorkom vast-
vriezen van GFT

De winterperiode komt er 
langzaam aan en daarmee 

stijgt de kans op temperaturen 
onder nul. Bij nachtvorst bestaat 

de kans dat het groenafval vast- 
vriest in je container. Dat kan je 

vermijden door deze beschut te 
plaatsen. Daarnaast kan je karton aan 

de zijkanten van de container steken. 
Erg nat afval wikkel je best in een krant 

of broodzak. Druk het groenafval in ieder 
geval niet te hard aan. Eventueel kan je het 

groenafval ’s morgens vroeg lossteken met 
een riek of spade, zodat de ophaaldiensten geen 

problemen hebben om je container leeg te maken.

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

Afvalinzameling blijft op woensdag
Vanaf eind november worden de nieuwe ophaal-

kalenders verdeeld. Na de grote wijzigingen van 
afgelopen jaar, blijft de ophaling volgend jaar 

grotendeels hetzelfde. Dat betekent dat je afval 
steeds op woensdag wordt opgehaald. De 

ene week zet je de bakken van gft en huisvuil 
aan de straatkant en de volgende week de 

pmd-zakken. Hang de ophaalkalender 
op een goed zichtbare plaats, zodat je 

altijd weet wat je moet buiten zetten. 
Of maak het jezelf nog gemakkelijker 

en download de Recycle-app. Die 
meldt je een dag op voorhand 

wat er wordt opgehaald.

   IGEAN - 03 350 08 14 - 
www.igean.be

Winnaars marktactie 
bekendgemaakt
Op 10 november werden de winnaars 
van de marktactie bekend gemaakt. In 
de maand oktober kregen klanten bij elke 
aankoop een lotje. De winnaar ging met 
300 euro naar huis. Daarnaast werden er 
verschillende andere mooie prijzen weggegeven. 
Zo blijkt maar weer dat je goede zaakjes kan 
doen tijdens de wekelijkse woensdagmarkt 
op het Achter d’Hovenplein. Breng dus 
regelmatig een bezoek aan onze markt.
#koopinwuustwezel

 Dienst economie- 03 690 46 13 - 
economie@wuustwezel.be
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  Politiezone Grens – 03 620 29 29 - info@pzgrens.be

Vraag signalisatievergunning op tijd aan
Het openbaar domein is van iedereen. Wanneer 
je als eigenaar of aannemer iets op het tro� oir, 
fi etspad, een parkeerstrook of de rijbaan 
plaatst, moet je hiervoor steeds een signalisatie-
vergunning aanvragen bij de politie.
Soms heb je een stukje van het openbaar domein nodig 
om bijvoorbeeld werken uit te voeren, een container te 
plaatsen of een ladderli�  te gebruiken voor een verhuis. 
Veel mensen vragen deze vergunning pas op het laatste 
nippertje aan. 

Hou er rekening mee dat je de aanvraag minstens 14 werk-
dagen op voorhand moet indienen. Anders kan de politie 
niet garanderen dat de vergunning binnen de gevraagde 
termijn wordt afgeleverd. Om andere weggebruikers tijdig te 
informeren, moet een parkeerverbod bijvoorbeeld al 48 uur 
van te voren geplaatst worden. Je kan de aanvraag digitaal 
indienen via www.pzgrens.be/formulieren.

Het lokaal bestuur Wuustwezel werkt aan 
een nieuw mobiliteitsplan. Hiervoor werd 
dit voorjaar een studiebureau onder de arm 
genomen. Maar we hebben ook jouw hulp nodig!
Om tot een gedegen mobiliteitsplan te 
komen, is het belangrijk te weten hoe-
veel auto’s, vrachtwagens, bussen of 
fi etsers er nu rondrijden in de gemeen-
te en waar die verschillende verkeers-
stromen met elkaar in confl ict kunnen 
komen. En daar kan jij bij helpen. 

Tot woensdag 15 december kan je 
jouw verplaatsingen en de verkeers-
veiligheid in onze gemeente in kaart 
brengen via h� ps://app.maplix.io/nl/
mobiliteitwuustwezel.

KNELPUNTEN AANDUIDEN
Iedereen die zich verplaatst in onze 
gemeente kan zijn of haar route(s) aan-
duiden, inclusief alle knelpunten. Het 
invullen duurt ongeveer een kwartier. 
Help je mee? Zo krijgen we een breed 
gedragen overzicht van het verkeer en 
de knelpunten in onze gemeente.

DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLAN
De opmaak van het mobiliteitsplan 
wordt uitgevoerd door het studiebureau 
SUUNTA met steun van Mobiel 21 en 

Transport & Mobility Leuven voor Tel-
raam en participatie. In een volgende 
fase zal het studiebureau vervolgens de 
doelstellingen defi niëren. 

Verwacht niet dat het mobiliteitsplan 
kant-en-klare oplossingen biedt voor 
concrete mobiliteitsproblemen. Het 
gee�  een visie op de mobiliteit in onze 
gemeente, met kansen en doelstellin-
gen voor toekomstig beleid. Daaraan 
wordt ook een actieplan gekoppeld, 
dat moet worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

Dienst mobiliteit - 03 690 46 56 - mobiliteit@wuustwezel.be

Breng de verkeersveiligheid in kaart
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 Gemeentelijk woonloket - 03 690 46 13 - woonloket@wuustwezel.be

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk dat er 
voldoende kwaliteitsvolle woningen zijn. Daarom 
moeten eigenaars voortaan een conformiteitsa� est 
aanvragen voor een woning die ze verhuren.
Het conformiteitsa� est is een garantie 
dat de huurwoning aan minimale 
normen voldoet op het vlak van 
veiligheid, gezondheid en kwaliteit. 
Het conformiteitsa� est vermeldt ook 
hoeveel personen er maximaal in de 
woning mogen wonen.

EEN ATTEST AANVRAGEN
Enkele jaren geleden heeft de ge-
meenteraad beslist dat alle huurwo-
ningen geleidelijk moeten worden 
gescreend. Daarbij worden de oudste 
woningen het eerst gecontroleerd. 
Als er een nieuwe huurder in het 
gebouw komt, krijgt de eigenaar een 
uitnodiging om een conformiteits- 
attest aan te vragen.

Als verhuurder kan je het benodigde 
attest aanvragen via het gemeentelijk 
woonloket of het digitaal formulier 
op de gemeentelijke website. Daarna 
volgt er een onderzoek ter plaatse 
door een woningcontroleur van 
IGEAN. 

Tijdens het onderzoek wordt nagegaan 
of de woning voldoet aan minima-
le normen van de Vlaamse Codex 
Wonen. 

De woningcontroleur bekijkt de buiten-
kant en de binnenkant van de woning. 
Buigt het dak door? Zijn er scheuren 

in de muur? Is dubbel glas aanwezig? 
Zijn de elektrische installatie en de sa-
nitaire functies in orde? Ook wordt de 
aanwezigheid van rookmelders op elke 
verdieping gecheckt. Als de woning 
aan één van deze punten niet voldoet, 
worden de gebreken aangeduid in een 
technisch verslag.

Wil je hier meer over weten? De inter-
communale IGEAN gee�  op dinsdag 
7 december om 19.30 uur een webinar. 
Schrijf je in via www.igean.be/form/
infoavondverordeningCA.

Conformiteitsattest voor huurwoningen

Vernieuw de software om je 
identiteitskaart online te gebruiken

Blijkbaar ondervinden heel wat mensen 
problemen om de nieuwe identiteitskaart 
te gebruiken bij online toepassingen. Dat 
kan je verhelpen door de software te ver-  
nieuwen waarmee je de kaart kan uitlezen.

Op de website https://eid.belgium.be/nl is een nieuwe 
versie van de eID-software beschikbaar. Het is belangrijk 
om deze nieuwe versie te installeren om de elektronische 
identiteitskaart probleemloos te kunnen gebruiken voor 
online toepassingen zoals Mijn Burgerprofiel. 

Ook de eID Viewer kan je via deze website bijwerken. 
Met deze applicatie kan je de pin-code veranderen en 
de geldigheid van de certificaten op de identiteitskaart 
controleren. Bovendien kan je via het menu Handtekening 
je documenten elektronisch ondertekenen.

 Dienst Burgerzaken -  03 690 46 09 - burgerzaken@wuustwezel.be
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Ben je van plan om de overgang van oud naar nieuw 
knallend af te sluiten? Het is in principe verboden 
om vuurwerk af te steken. Je kan wel een toelating 
vragen om geluidsarm vuurwerk af te steken.
WANNEER VUURWERK AFSTEKEN?
Sinds 2019 geldt er in Vlaanderen een 
algemeen verbod op vuurwerk. Tijdens 
het jaar mag je dus geen knallers of 
vuurpijlen meer afsteken, tenzij je 
beroep doet op een professionele fi rma 
in het kader van een evenement. In dat 
geval moet je zes weken op voorhand 
een toelating aanvragen via het sche-
pencollege.

Ook op oudejaarsavond mag je in 
principe geen vuurwerk afsteken. 
Want elk jaar vallen er gewonden 
door vuurwerk en onze ziekenhuizen 
liggen al overvol.

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

Je kan de toelating tot donderdag 16 
december om 12 uur aanvragen via het 
schepencollege.

TIPS VOOR VEILIG GEBRUIK
• Hou toeschouwers op voldoende 

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

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

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

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

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

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

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

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

Verknal je feest niet !
Gebruik enkel geluidsarm vuurwerk na toelating

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

Check de brandveiligheid van je zaak
Het brandveiligheidsreglement voor winkels, 
horeca, feestzalen en jeugdhuizen is vernieuwd. 
Is je zaak (nog) niet in orde? Geen paniek: Je hebt 
nog tien jaar tijd om alles in orde te brengen.
Gebeurt er in tussentijd een verbouwing, een herinrichting, 
een herbestemming of een andere aanpassing? Of koop je 
een zaak over? Vraag dan preventieadvies aan Brandweer 
Zone Rand. Aan welke veiligheidsregels je moet voldoen, 
hangt vooral af van het aantal bezoekers. Check via de onli-
ne zel� est op www.ikcheckmijnzaak.be of je in regel bent.

 www.brandweerzonerand.be/content/we� elijke-brandpreventie
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Werken in én voor Wuustwezel
Ben je de dagelijkse files beu en wil je graag een job dicht bij huis? 
Het lokaal bestuur zoekt regelmatig nieuwe medewerkers. Zo 
zijn we momenteel op zoek naar een deskundige openbare werken en een 
jeugdconsulent. Kijk voor meer info op www.wuustwezel.be/vacatures. Stel 
je snel kandidaat en hopelijk word jij binnenkort onze nieuwe collega.

Deskundige openbare werken en mobiliteit
In deze functie sta je in voor de voorbereiding, opvolging en 
toezicht op de werken die worden uitgevoerd op het open-
baar domein van de gemeente. Je werkt mee aan het uitstip-
pelen en uitvoeren van ons mobiliteitsbeleid en je zorgt voor 
administratieve opvolging en ondersteuning.

Het betre�  een voltijds vervangingscontract met optie vast 
op B-niveau (prestatiebreuk is bespreekbaar). We zoeken 
iemand met interesse voor mobiliteit en openbare werken. 

Administratieve dossieropvolging schrikt je niet af. Je bent 
communicatief sterk, stressbestendig, fl exibel en in het bezit 
van het gevraagde diploma en rijbewijs.

Jeugdconsulent
Als jeugdconsulent ondersteun je het lokale jeugdwerk. 
In nauwe samenwerking met de jeugdraad en andere 
belangrijke partners werk je diverse jeugdprojecten uit. 
Je zorgt voor inspraak en participatie en bent actief op 
sociale media.

Het betreft een voltijds vervangingscontract op B-ni-
veau. We zoeken iemand die een sterke binding heeft 
met de jeugdsector. Je bent een organisatietalent met 
creatieve ideeën. Je bent administratief sterk maar weet 
de verschillende doelgroepen ook te motiveren. Je bent 
klantvriendelijk, hulpvaardig en in het bezit van het 
gevraagde diploma.

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

Met je bedrijf op de regionale jobbeurs
De lokale besturen van Essen, Kalmthout en 
Wuustwezel slaan opnieuw de handen in 
elkaar voor de organisatie van een regionale 
jobbeurs. Deze is gepland op dinsdag 22 
februari in de Heuvelhal van Essen. 

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

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

GRATIS DEELNAME
Bedrijven die vacatures hebben en sollicitanten uit eigen re-
gio willen ontmoeten, kunnen inschrijven via mail aan ann.
francken@essen.be. Deelname aan de jobbeurs is gratis.

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

1/10 Van Velthoven  Cis

2/10 Olyslager  Carole

5/10 Deruwe  Gilles

5/10 Norocel  Marta

6/10 Rombouts  Doete

8/10 Van Baren  Chloë

10/10 Merhottein  Lewis

10/10 Seys  Jules

11/10 Piña Ojeda  April

13/10 Antonissen  Jules

14/10 Gommers  Juliet

15/10 Gyimah  Redeemer

23/10 Vissers  Gaston

23/10 De Jonge  Elise

25/10 Van Opdorp  Liene

30/10 Paelinckx  Odette

HUWELIJKEN

2/10 Poffyn  Jonas

           & Van den Bergh  Sanne

30/10 Vissers  Jeroen

           & Weyts  Janice

OVERLIJDENS

5/10 Hashi  Khadija

 °13/12/1953

8/10 Steylemans  Frank

 °12/07/1958

13/10 Weygers  Martha

 °14/06/1935

14/10 Van Riet  Agnes

 °29/05/1930

15/10 Shen  Jeanne

 °22/11/1935

19/10 Debakker  Ludo

 °18/06/1959

20/10 Carvers  Jozef

 °9/05/1945

21/10 Aernouts  Maria

 °16/05/1934

26/10 Vandenberghe  Nathalie

 °29/11/1978

29/10 Rombouts  Maria

 °22/07/1933

30/10 Jochems  Maria

 °11/12/1934

31/10 Criar  Jean

 °12/08/1950

De gemeente- en OCMW-raad komt 
elke maand bijeen om te vergaderen. 
Hieronder geven we de belangrijkste punten 
mee uit de zi� ing van 25 oktober.
Het lokaal bestuur levert 
dit jaar een bijdrage 
van 747.341 euro aan de 
Brandweer Zone Rand.
Daarvan gaat ruim 
een half miljoen naar 
de dagelijkse werking. 
Daarnaast is er ruim 235 
duizend euro gereser-
veerd voor investeringen.

De woonmaatschappij Antwerpen 
Midden en Noord zal voortaan instaan 
voor het beheer en de ontwikkeling 
van sociale woningen in onze regio. 
Deze nieuwe organisatie neemt vanaf 
januari 2023 alle sociale huur- en 
koopactiviteiten over van de Sociale 
Huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) 
en de Sociale Verhuurkantoren (SVK). 
De nieuwe woonmaatschappij is ook 
actief in de gemeenten Brasschaat, 
Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, 
Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, 
Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, 
Zoersel en onder voorbehoud Ranst.

Voortaan wordt er bij de herinrichting van een straat in een school-  
omgeving altijd bekeken of er een zogenaamd gevleugeld zebrapad kan 
worden aangelegd. Hierbij worden de wi� e strepen verlengd tegen de rij-
richting in. Daardoor moet het verkeer vroeger stoppen en krijgt het meer 
overzicht op de oversteekplaats. En dat is veiliger.

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

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

Verslag gemeenteraad
oktober
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Werk mee aan een betere

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

Welk hout 
kan je gebruiken?

Gebruik bij voorkeur loofhout. Naaldhout bevat meer 
hars en dat geeft meer roetaanslag.

Je kan ook houtbriketten (geperst hout) 
of pellets (geperst houtstof) gebruiken.

Vraag het vochtgehalte steeds na wanneer je hout koopt. 

Als je zelf bomen kapt, zaagt en klieft, 
laat je het minstens 2 jaar drogen.

Twijfel je? Gebruik een vochtmeter. Je kan ook 
twee stronken tegen elkaar slaan. Als dat dof klinkt, 
is het hout nog te vochtig. Een heldere klank bewijst 

dat het hout bijna geen vocht meer bevat.

Gebruik geen hout dat is geverfd of gevernist en geen spaanplaat of gelamineerd hout. 
Rest- en groenafval zijn helemaal verkeerd en kunnen je een fikse boete opleveren.

Droog betekent een 

VOCHTIGHEID VAN 15%
Zo zorg je voor minder rookontwikkeling en minder 
ongezonde stoffen in de lucht.

Gebruik droog en zuiver hout

Met zuiver bedoelen we

ONBEHANDELD 
HOUT
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Nieuwe tentoonstelling in gemeentehuis
Vanaf 15 november wordt de inkom-
hal van het gemeentehuis opgefl eurd door 
nieuwe kunstwerken van Griet Stes.

Ze licht een tipje van de sluier over de werken die te 
zien zijn: “Hert vertrekt vanuit de woeste natuur, via 
Rood ga je mee in een fluweelzacht verhaal door warme 
intense kleuren. 

Bij Onrust kan je boeiende gedachten zoeken om zelf 
in te vullen. Dans Salsa met een romantische flair en 
laat je prikkelen door In beweging met een blik op het 
oneindige. Neem tot slot even afstand van de beleving 
met Bezinning.”

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

Vier dit jaar eens faire feesten
Maak jij ook elk jaar opnieuw goede voor-
nemens om duurzamer te gaan leven? Heb je 
de voorbije jaren genoeg confectiesokken en 
‘made in China’ prullaria gekregen? Heb je 
die geschenkjes stiekem op tweedehands-  
sites gezet of aan je vrienden doorgegeven? 

Gedaan ermee, daar kan je iets aan doen! Kies dit einde-
jaar voor faire cadeautjes uit de Oxfam-Wereldwinkel. En 
spoor je vrienden en familie aan om hetzelfde te doen. 
Elk cadeau uit de wereldwinkel vertelt een eigen verhaal. 
Het komt van een producent die gespecialiseerd is in zijn 
of haar vak. Een kleinschalige speler die van Oxfam-We-
reldwinkels kansen krijgt, omdat eerlijke handel zorgt 
voor duurzame ontwikkeling. 

Een Oxfam-cadeau is lekker of handig, ethisch verant-
woord, knap design, leuk om te dragen en je doet er keer 
op keer een producent een plezier mee. Ontdek het aan-
bod tijdens de Oxfam cadeaudagen op 4 en 5 december 
in parochiecentrum De Ark. Faire Feesten!

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

Twaalf Vlaamse scholen starten samen 
met een proefproject waarbij ze het 
verkeer in hun schoolomgeving meten 
aan de hand van een Telraam.
’t Blokje in Loenhout is één van die scholen. De gemeen-
teschool hee�  al jaren een pioniersrol op het vlak van 
verkeerseducatie. Fietspoolen, het groot verkeersspel en 
verkeersweken zijn volledig geïntegreerd in de werking van 
de school. 

De Telraam-toestellen meten het aantal voetgangers, fi et-
sers, auto’s en vrachtwagens dat langs de school passeert. 
Aan de hand van deze gegevens kan het schoolbestuur 
gerichte maatregelen nemen om de verkeersveiligheid in 
de omgeving van de school nog te verbeteren.

Aangezien de meetresultaten vrij te bekijken zijn via  
www.telraam.net, kunnen de leerlingen bijvoorbeeld in 
hun wiskundelessen aan de slag met de gegevens. Ze krij-
gen hierbij de kans om zelf voorstellen uit te werken voor 
een gezondere en veiligere schoolomgeving.

Aan ’t Blokje hangt een Telraam

  Gemeentelijke basisschool ‘t Blokje - 03 375 68 30- secretariaat@blokje.be
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Dienstencentra breiden uit naar Braken
In september openden de dienstencentra een 
antennepunt in Gooreind en in november was 
het de beurt aan Sterbos. Begin volgend jaar kan 
er ook een project van start gaan in Braken.
De plaatselijke vzw Grenzeloos Braken 
diende deze zomer een project in bij 
LEADER, een Europees subsidie-  
programma voor pla� elandsontwikke-
ling. Het project Bi Bu Bra - wat staat 
voor binnen, buiten, Braken - werd op 
18 november goedgekeurd.

ONTMOETINGSPLEK IN KAPEL
Doelstelling is om de kapel van Braken 
op te knappen en om te vormen tot 
een comfortabele ontmoetingsplek 
voor jong en oud. Het gebouw en de 
beschikbare buitenruimte blijven 
behouden. 

Met enkele aanpassingen kan de kapel 
en de omgeving worden omgevormd 
tot een plek waar mensen samenko-
men voor een babbel, een spelletje of 
een ko�  e. 

Daarnaast zijn er ook culturele of soci-
ale activiteiten mogelijk. Er zullen op 
regelmatige basis activiteiten worden 
georganiseerd en verenigingen kunnen 
de ruimte tegen een vergoeding gebrui-
ken om kleinschalige activiteiten te 
organiseren. 

ANTENNEPUNT
Voor de uitbouw van het aanbod 
aan activiteiten en diensten zal er 
worden samengewerkt met de lokale 
dienstencentra. De kapel zal vanaf 
begin 2022 onderdak bieden aan een 
antennepunt.

Het project is bedoeld om een duur-
zame samenwerking tot stand te 
brengen tussen de huidige gebruikers, 
het lokaal bestuur, verenigingen en 
inwoners van de lokale gemeenschap.

 LDC Wijkhuis - 03 236 58 69 - ldcwijkhuis@wuustwezel.be

Poëzie in de natuur en natuur in de poëzie
Van 27 januari tot 2 februari wordt voor de 
tiende keer het grootste poëziefeest van de 
Lage Landen gevierd. De poëzieweek staat 
dit jaar volledig in het thema van natuur en 
hee�  als mo� o deze woorden van Ramsey 
Nasr: “bloesemingen en overvloed.” 

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen opnieuw de na-
tuur ontdekt. Niet zozeer de exotische jungles die we tegen-
kwamen op verre reizen of de hoge bergketens buiten ons 
land. We hebben eerder de verwondering in onze achtertuin 
gevonden, de schoonheid van stromende beekjes of in de 
wind schommelende beuken. 

We werden weer verliefd op onze vierkante meter tuin met 
prachtig bloeiende sierbloemen. Of we staarden in het on-
eindige naar de koeien die in de wei stonden te grazen. Het 
lieveheersbeestje dat passeerde liet ons stiekem wegdromen 
naar een fantasiewereld. We (her)ontdekken de poëzie in de 
natuur en de natuur in de poëzie.

Tijdens de poëzieweek willen we ons laten verrassen door 
de verwondering van de natuur. We laten ons inspireren 
door het gefl uit van merels en het geritsel van struikgewas.
We geven in de vorm van een gedicht taal aan de schoon-

heid van de natuur, onze groene toekomst, vol bloesemingen 
en overvloed. 

Voel jij je geroepen om je pen boven te halen en je literaire 
visie op de natuur neer te schrijven? Aarzel dan niet om deel 
te nemen! Je kan jouw gedicht voor 9 januari doormailen 
naar cultuur@wuustwezel.be. Vergeet zeker niet je naam 
of artiestennaam te vermelden. Wij zorgen er dan voor dat 
jouw gedicht een mooie plek krijgt in onze gemeente.

 Dienst cultuur - 03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be
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Van de scouts in Gooreind tot 
pitmaster in de Black Smoke
Ma� hias Jacobs is 33 jaar oud en geboren en getogen in Gooreind. Tegenwoordig is hij 
chef van één van de hipste restaurants in Antwerpen: Black Smoke. Waar hij vroeger 
over het scoutsterrein raasde, is alles nu low en slow in de keuken van deze pitmaster.

Hoe heb je het tot Pitmaster geschopt? 
Dankzij mijn studentenjobs bij ondermeer traiteur Hermano 
ontdekte ik m’n culinaire vingers. Na een jaartje Hotelschool 
ben ik aan m’n traject gestart.

Na mijn stage bij Wout Bru in de verre Provence ben ik daar 
twee jaar blijven hangen. In die tijd hadden we daar twee 
sterren te verdedigen. Dan naar de Pastorie in Lichtaart, een 
restaurant met één ster. Tenslo� e ben ik dan in Antwerpen 
beland, waar ik met Black Smoke ben begonnen. 

Op dat moment viel hobby en beroep samen, want in m’n 
vrije tijd deed ik mee aan grote barbequewedstrijden. In dat 
wereldje ben je geen chef maar pitmaster. Nu zelf de plak 
zwaaien in de keuken, is dan ook een droom. 

Wat is typisch Black Smoke?
Wij brengen echte Amerikaanse BBQ met een verfi jnde 
toets. Het vlees krijgt bij ons tijd: low and slow is onze 
bakwijze. Grote stukken vlees, die soms tot 18 uur lang in de 
roker liggen of een Argentijse grill waar we bakken op open 
vuur. Alles hee�  bij ons een toets van rook, vuur of grill.

Wat is je band met Wuustwezel?
Ik ben geboren en getogen in Gooreind. Heb m’n jeugd door-
gebracht bij Gooreind VV maar vooral bij de Scouts. 

Als je me zou vragen wat tot de dag van vandaag mijn 
favoriete plaats in Wuustwezel is, dan zijn dat die scouts- 
terreinen. Van jong kind tot oud genoeg om wat pintjes te 
drinken. Ik heb er goeie vrienden aan overgehouden en een 
fantastische tijd beleefd.

Heb je nog dromen voor jezelf? 
Absoluut. De droom is om samen met mijn vriendin - die in 
het Black Smoke restaurant in Ro� erdam werkte - een eigen 
zaak te beginnen. 

Het concept zit in mijn hoofd, maar het idee hee�  nog wat 
tijd nodig om te groeien. Ik zit momenteel heel goed. Het is 
echt een leuke job, met veel culineaire vrijheid en ook ruim-
te voor een sociale leven. 

Ga je je oude dag doorbrengen in Wuustwezel of ben je 
voorgoed vertrokken? 
Mag ik daar eerlijk op antwoorden? (lacht) Ik denk dat ik 
voorgoed vertrokken ben. We hebben net iets gekocht in 
Wilrijk. Dat is net buiten de stad, maar toch overal dichtbij. 
Ik ben gewoon een stadsmens, heb ik gemerkt. 

Maar geloof me: Gooreind ligt me nog steeds nauw aan het 
hart. Het doet me nog steeds iets, als ik de Theo Verellenlaan 
oprij of voorbij Hermano ga, de scouts of de kerk passeer. 

Tot slot: wat moeten de lezers zéker eten bij Black Smoke? 
De BBQ bonanza: dan weet je meteen wat low en slow 
betekent. Je krijgt het volledige gamma op je bord. Doe me 
een plezier en zeg even goeiedag.foto Christian Smits

foto Remko Kraaijeveld
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 Dienst sportpromotie – 03 690 46 29- sportpromotie@wuustwezel.be

YOGA
Wekelijks bieden we drie lessenreeksen aan in de verschillen-
de deelgemeenten.

In Gooreind gee�  Wouke les van 13u30 tot 14u45 in de 
danszaal van Koch. De reeks start op 6 januari en loopt door 
tot 24 maart. De kostprijs bedraagt 50 euro voor 10 lessen en 
een gratis proefl es. 

In Loenhout zal Margo opnieuw yoga geven in GC De Pe-
zerik aan de Kerkblokstraat 14. De reeks begint op donder-
dag 10 februari van 19.30 tot 20.40 uur. Daarna volgen nog 
7 lessen tot en met 31 maart. De kostprijs voor deze reeks 
bedraagt 35 euro. 

Voor Wuustwezel waren de data en de kostprijs bij het af-
sluiten van de redactie nog niet bevestigd. Neem voor meer 
info contact op met de sportdienst.

LOOP JE FIT 
De atletiekclub GAV organiseert een reeks Loop Je Fit trai-
ningen op en om de atletiekpiste van gemeentelijk sportpark 
Koch aan de Eikendreef in Gooreind. 

Tien weken lang worden beginnende joggers tweemaal per 
week begeleid door ervaren trainers. Het uiteindelijke doel is 
om veertig minuten onafgebroken te joggen. Loopervaring is 
hiervoor niet vereist.

TAIJIQUAN
Taiji is een zachte bewegingsvorm die de stress van het 
moderne leven verlicht en de mentale en fysieke gezond-
heid verbetert. Vanaf januari herva� en de lessen zowel op 
dinsdag als vrijdag.

De eerstvolgende les is op dinsdag 11 januari van 19.30 tot 
21 uur. Deze groep verhuist naar een nieuwe locatie in GC 
Pezerik aan de Kerkblokstraat. De reeks loopt door tot 29 
maart. Op vrijdag oefenen de beginners van 9 tot 10.30 uur 
en aansluitend is er tot 12 uur les voor gevorderden. De reeks 
loopt van 14 januari tot 1 april in GC Blommaert aan het 
Gemeentepark. 

De kostprijs bedraagt 60 euro voor 10 lessen en een gratis 
proefl es. Met een UiTPAS voor het sociaal tarief krijg je 80% 
korting.

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

De eerste les in het nieuwe jaar is gepland op 13 januari. Je 
betaalt 30 euro voor een tienbeurtenkaart. Inschrijven en 
betalen doe je ter plaatse bij Eva. Met een UiTPAS voor het 
sociaal tarief krijg je 80% korting.

Begin het nieuwe jaar sportief
Het nieuwe jaar is een ideaal moment om weer - of meer - te gaan 
sporten. Breng je goede voornemens in praktijk en sluit je aan bij de 
lessenreeksen voor volwassenen. Kijk voor meer info over de data 
en locaties en inschrijvingen op www.wuustwezel.be/sport.
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Sportgala huldigt kampioenen
Ook dit jaar kende Wuustwezel weer en-
kele sportieve hoogtepunten. Tijdens het 
Sportgala krijgen deze sporthelden een pas-
send eerbetoon voor hun prestaties.
Om zeker niemand te vergeten, doen we een oproep aan jou 
of je vereniging: Laat weten welke personen of groepen het 
voorbije jaar een kampioenstitel behaalden of een buiten- 
gewone sportprestatie geleverd hebben.

Geef de kandidaturen voor 5 januari online door via  
www.wuustwezel.be/sportgala-2021. Je kan de nodige do-
cumenten ook aanvragen via de gemeentelijke sportdienst. 

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

Als alles goed gaat, wordt op donderdag 30 december 
de Azencross weer gereden in Loenhout. Na een 
jaar afwezigheid, blij�  het bang afwachten of deze 
editie kan doorgaan en onder welke voorwaarden.
De Azencross is één van de bekendste 
veldri� en van België. De koers werd 
voor het eerst gereden in 1984. Deze 
veldrit staat van oudsher bekend als 
een ambitieuze wedstrijd, waaraan al 
sinds het begin de wereldtop van het 
veldrijden deelneemt. 

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

Dit jaar maakt de veldrit voor het eerst 
deel uit van de X2O badkamer trofee.

JEUGDINITIATIE EN ANDERE 
WEDSTRIJDEN
Ook dit jaar gaat deze sportieve 
hoogdag van start met een jeugd-  
initiatie. Daarbij kunnen kinderen 
van 6 tot 12 jaar onder begeleiding van 
enkele ex-profrenners het parcours 
verkennen. 

Als je ook eens lekker wil crossen, 
verwachten we je om 8.15 uur met fi ets 
en fi etshelm aan ’t Guldenhof aan de 
Tienpondstraat. Inschrijven kan tot 20 
december via de website.

Naast de jeugdinitiatie zijn er vanaf 10 
uur vijf wedstrijden, met als hoog-
tepunt de wedstrijden voor de elite 
renners. Kijk voor praktische info en 
de geldende coronamaatregelen op 
onderstaande website.

VERKEERSHINDER
Traditioneel lokt deze veldrit een 
massa volk naar Loenhout met enige 
verkeershinder tot gevolg. Sommige 
straten worden één of meerdere dagen 
afgesloten. Daarnaast geldt in verschil-
lende straten éénrichtingsverkeer of 
een parkeerverbod. Als bewoner tref je 
best de nodige voorbereiding als je die 
dagen met de auto wil vertrekken.

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

 www.azencross.be

Azencross komt weer 
naar Loenhout
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in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

VR 17/12 - 20U
CONCERT TRUE GODS OF SOUND 
AND STONE & BRIAN BRODY
De True Gods zijn inmiddels bekend 
geworden in onze regionen. Brian Brody 
is een muzikale tornado uit Dublin.

GC Kadans, Achter d’Hovenplein 15 (W)

 Curieus Wuustwezel vzw, ism. 
Zandbergrun Wuustwezel
 € 16
www.curieus-wuustwezel.be

 0477 60 79 81

ZA 18/12 - 13U30
KERSTPAKJES ZOEKTOCHT
De Kerstman is bij het overvliegen met 
z’n slee enkele pakjes verloren. Hij doet 
dan ook een oproep aan alle kinderen 
om hem te helpen met zoeken.

LDC Wijkhuis Brechtseweg 29, (L)

 KWB Loenhout
 € 1, leden gratis
kwbloenhout@hotmail.com

 www.kwb.be/loenhout

ZA 18/12 OM 18U
KERSTWANDELING
Tijdens de donkerste dagen van het 
jaar verkennen we het Beersgatpad. 
We komen terug vanuit Gooreind met 
de huifkar.

Poort naar het Platteland,  
Dorpsstraat 36 (W)

 Toerisme Wuustwezel
 € 5
 toerisme@wuustwezel.be 

 03 690 46 43

ZA 11/12 - 20U15
ZO 12/12 - 14U30
JUBILEUMCONCERT BMO
Het orkest bestaat 66 jaar en speelt 
een uitgesteld jubileumconcert onder 
leiding van dirigent Marcel De Cauwer.

GC Kadans, Achter d’Hovenplein 15 (W)

 Curieus Wuustwezel vzw, ism. 
Brasschaats Mandoline Orkest
€ 15 
www.curieus-wuustwezel.be

 0477 60 79 81

ZA 04/12 - 20U
SPELLENAVOND
De organisatie zorgt voor diverse ge-
zelschapsspellen die geschikt zijn voor 
verschillende leeftijden

LDC Wijkhuis Brechtseweg 29, (L)

 KWB Loenhout
 € 2, leden gratis
kwbloenhout@hotmail.com

 www.kwb.be/loenhout

VR 17/12 - 19U30
KLANKREIS ‘FREQUENCY’
Een versmelting van trillingen en tonen. 
Voorzie een ligmatje en dekentje om 
rustig te genieten van de klanken.

Kapel van Braken, Bredabaan 124 (W)

 Nageba vzw
 € 30
 info@nageba.be

VR 03 EN ZA 04/12 - 20U
ZO 05/12 - 15U
BLOED, ZWEET EN TRANEN
Een toneelstuk met een lach en een 
traan

GC Kadans, Achter d’Hovenplein 15 (W)

 Koninklijke toneelvereniging  
De Roervinken
 Koninklijke toneelvereniging  
De Roervinken
 Koninklijke toneelvereniging  

 € 8
 mirese.vanaken@telenet.be 
 03 669 62 22

MA 27 TOT VR 31/12 
PLAY FOR FUN WEEK
Tijdens de winterdagen is het ideaal 
weer om een spel te spelen. Samen 
leren we nieuwe gezelschapspellen aan.

Funtastisch vakantieopvang, 
Bosduinstraat 117 (G)
Funtastisch vakantieopvang, 
Bosduinstraat 117 (G)
Funtastisch vakantieopvang, 

FUNtastisch
 € 45 per dag; € 185 voor de week

 play@funtastisch.be
 www.funtastisch.be

Jouw activiteit 
in het W-tje van 

januari?
Voeg je activiteit 

voor 13 december toe 
via www.uitdatabank.be

Schrijf je kind in voor sportkamp kerstvakantie
In de kerstvakantie organiseert de gemeentelijke 
sportdienst een omnisportkamp voor 
kinderen van zes tot twaalf jaar. 

Het sportkamp vindt plaats van 
maandag 3 tot vrijdag 7 januari, 
telkens van 9 tot 16 uur in de sport-
schuur van Loenhout. Op deze dagen 
komt er een mix van sporten aan bod, 
zodat iedereen wel iets leuks ontdekt.

VOOR- EN NAOPVANG
Tijdens beide sportkampen is er voor- 
en naopvang. ’s Ochtends kan je kind 
hier terecht vanaf 7.30 uur, aan het 
eind van de dag wordt de naopvang 
afgesloten om 18 uur. 

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

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

 dienst vrije tijd - 03 690 46 79 - vrijetijd@wuustwezel.be.
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 Sinterklaas en zijn trouwe vrienden 
werden op 13 november onder grote 
belangstelling verwelkomd met 
een indrukwekkende Lichtstoet. De 
reus Willi bleef door een technisch 
probleem achter. Uiteindelijk kon hij 
aansluiten en won hij de eerste prijs.

De Landelijke Gilde Loenhout vierde 
op zaterdag 23 oktober het 125 ja-
rig bestaan samen met honderden 
aanwezigen. Voorzitter Jo Kuster-
mans had een bos bloemen voor 
Sonja De Becker van de Vlaamse 
Boerenbond.

 Ter gelegenheid van Allerheiligen, 
brachten de cultuur- en erfgoed- 
raad een programma van troost 
tijdens Reveil. Na een eerbetoon 
aan een aantal graven, konden de 
aanwezigen genieten van hart-
verwarmende pompoensoep en 
gepaste sfeermuziek van The Hinge.

Het Kochse Goed was op zondag 
24 oktober het decor voor de eerste 
editie van een gelijknamige loop-
wedstrijd. De deelnemers genoten 
van de late herfstzon in het voor-
malige kasteeldomein, waar de 
Gooreindse Wielertoeristen routes 
hadden uitgezet van 6, 9 of 13 km. 
De vele positieve reacties waren 
hartverwarmend. Dat smaakt naar 
meer!

Na een hevige strijd werd onze ge-
meente 77 jaar geleden bevrijd door 
de Britse 49th West-Riding Infantry 
Division, bijgenaamd de Polar Bears.  
In beide kampen waren de verliezen 
uitermate hoog. De zware menselij-
ke offers werden herdacht met een 
ceremonie aan het Bevrijdings- 
monument op de Kruisweg.

1
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Wezel op de foto
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Jozephina Van Ginkel  &  Herman Van Dijck

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook 
gevolgen voor de viering van onze jubilarissen. In deze rubriek geven we hen 
een passend eerbetoon. We wensen deze koppels nog veel geluk samen.

Hedwig Van der Jonckheyd  &  Johan Janssen

Fons Van Dijck  &  Jozefa Van Dijck

Martha Aertssen  &  Jozef Van Hasselt

Liliane Hendrickx  &  Marcel Bohez

Jeanne Van Looveren  &  René Rombouts

Imelda De Roover  &  Walter Chatrain

W-TJE | DECEMBER 2021
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Onze jubilarissen
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MELDINGSKAART 
LOKAAL BESTUUR WUUSTWEZEL

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

Gegevens

Naam:  

Adres:  

Datum:  

Situering: waar doet het probleem zich voor? 

Straat: 

Nr: 

Andere verduidelijking: 

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

Verklaring

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

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

dienst burgerzaken 
dienst vrije tijd

dienst omgeving

Maandag Voormiddag 9 - 12 u op afspraak

Namiddag gesloten op afspraak

Avond 17u30 - 19 u 17u30 - 19 u

Dinsdag Voormiddag 9 - 12 u op afspraak

tot vrijdag Namiddag 13 u - 16u30 op afspraak

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

Schepencollege
Dieter Wouters  0498 39 56 00  burgemeester@wuustwezel.be
Mai Van Thillo 0474 73 63 21  mai.vanthillo@wuustwezel.be 
May Aernouts  0495 84 23 65  may.aernouts@wuustwezel.be
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 in Bras-
schaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde, Zoersel en 
Wuustwezel. Adressen en openingsuren vind je op www.igean.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieuwjaarsdrink
Gemeentepark - 8 januari 2022

1 december 2021 tot 2 januari 2022
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