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

Door een reorganisatie van
de brandweer, verdwijnt de
functie van lokaal commandant.
Wij spraken met de laatste
commandant, die begon als
vrijwillig brandweerman. p.6
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Dnderdag 14 januari
werden de bewoners
van WZC Amandina en
WZC Sint-Jozef ingeënt
tegen het coronavirus.
Ghislain Meeusen (63
jaar) en Mathilda Rombouts (102 en oudste
inwoner van onze gemeente) beten de spits
af maar werden meteen
gevolgd door meer dan
200 anderen...
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Twijfel je of je het vaccin gaat laten zetten? Snap ik.
Ga je het vaccin weigeren? Dat mag, maar dat snap
ik niet.
Mijn persoonlijke mening: als je denkt het niet zélf
nodig te hebben, dan zet je het voor ’n ander.
Je bent net als ik redelijk jong en fysiek in orde? Dan
denk je vast dat het virus je niet klein zal krijgen.
Toegegeven, dat dacht ik ook tót ik las over jongere
mensen dan ikzelf die erg ziek zijn geworden. Of toen
ik verplegers en dokters hun ervaringen hoorde delen.
Maar stel dat je nog steeds denkt dat jij het vaccin
niet nodig hebt, kijk dan even om je heen.
Zie je mensen die bang zijn dat ze ziek worden?
Mensen voor wie het dodelijk kan zijn?
Je grootouders, een vriend met een ernstige ziekte?
Doe het dan voor hen. Want zij gaan bang worden
van mensen die hen ziek kunnen maken, die zich
niet hebben laten vaccineren. Ze zijn bang om ziek te
worden.
.
Toegegeven, ik ben geen dokter en heb geen kennis
over de inhoud van het vaccin. Ik lees ook verhalen
waar ik bij moet fronzen
Maar ik kies bij deze om te geloven in de wetenschap,
ik kies ervoor om te geloven dat het gaat helpen. Ik
kies vóór het vaccin en ga me laten inenten.
En ik hoop dat samen met jou te laten doen.
Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor ’n
ander.

18 Wezel op de foto
19 Nuttige adressen
19 Meldingskaart

Ps: de foto is deel van een filmpje met Like Me voor
Wout, waarin we in gebarentaal de tekst uitbeelden.
Samen de toekomst tegemoet gaan…
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Weetjes

Quirinusprocessie erkend als erfgoed

De Vlaamse regering heeft de Quirinusprocessie
in Loenhout opgenomen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze processie gaat sinds
mensenheugenis door op de eerste zondag van
mei en brengt hele families op de been. Deelnemers trekken in klederdracht door de straten en
bezoeken de kapel van de Heilige Quirinus. De
erfgoedcommissie waardeert vooral het feit dat
de hele dorpsgemeenschap meedoet en ook de
jongeren bij de processie worden betrokken.

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

Kerstpakket
voor zieken en
mantelzorgers

Wout schittert in
jaaroverzicht

De zesjarige Wout Van der Steen werd
doof geboren, maar kreeg de afgelopen
maanden nationale bekendheid nadat hij een
dertigtal buren motiveerde om gebarentaal te
leren. Aan het eind van vorig jaar werd de jongen
samen met zijn ouders en zusje uitgenodigd naar
de studio’s van de VRT, om enkele vragen te beantwoorden bij Bart Peeters. In plaats daarvan
werden ze verrast door een optreden van
#LikeMe met het nummer Ik heb een vriend
van K3. Op de achtergrond werd de tekst
door inwoners van Wuustwezel uitgebeeld
in gebarentaal. De programmamakers
waren dat allemaal stiekem komen
opnemen, zonder dat het gezin er iets
van merkte.

www.doofvlaanderen.be/cursusvlaamse-gebarentaal

75000

Samana is een organisatie
voor mensen met een chronische
ziekte of zorgbehoefte en hun
mantelzorgers.
Eind vorig jaar verdeelde de plaatselijke afdeling tientallen kerstpakketjes
aan de zieken en aan de medewerkers.
Een welverdiende attentie met iets lekkers, iets gezonds, iets moois en een beetje
licht of een mooie tekst. Bijeengezocht met
veel liefde en creativiteit. Want hoop is een
lichtje in je hart, dat je vandaag moed geeft en
morgen kracht.

Samana Gooreind — 0474 90 22 52 - www.samana.be

250 columns over ‘t Klein Verschil
gebundeld

‘t Klein Verschil zijn korte verhaaltjes geschreven onder het pseudoniem van Egidius Vermeir. In de cursiefjes maakt de auteur die
niet graag zijn ware identiteit prijs geeft,
kleine dingen groot door een nauwkeurige omschrijving van zijn onderwerpen.
Meestal zijn het momentopnames
van gebeurtenissen of overpijnzingen over nostalgische tijden. Op
vraag van de lezers zijn bijna alle
verhaaltjes nu gebundeld in een
boek. Het boek kost 22 euro.

info@drukkerijwweyts.be

De Eerstelijnszone Noorderkempen bereidt alles voor om de komende maanden 75 000 mensen te vaccineren
tegen het coronavirus. Hiervoor wordt momenteel een leegstaande loods op het militair domein in Brasschaat
omgebouwd tot een vaccinatiecentrum voor de regio. Alle inwoners boven de 18 jaar ontvangen een uitnodiging.
Het vaccin is gratis.
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Wuustwezel investeert
Het gemeentebestuur investeert dit jaar 11.803.135
euro waarvan 3.152.306 euro gerecupereerd
wordt via subsidies. Vier grote projecten wegen op
het budget 2021: een nieuwe school voor ’t Blokje,
de aanpassing van schoolomgeving De Wissel, de
aanleg van het fietspad Sint-Lenaartseweg en
project Boterwijk.

uitgetrokken. Tijdens de werken wordt er in de straat een
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De verbouwing van
de school zelf wordt met een jaar uitgesteld, mede omdat dit
jaar vervanging gezocht moet worden voor de schooldirecteur, die met pensioen gaat.
FIETSPAD SINT-LENAARTSEWEG

De aanleg van een fietspad langs de weg tussen Loenhout en
Sint-Lenaarts werd opgesplitst in twee fases. de eerste fase
gaat van Loenhout-centrum tot de brug over de snelweg en
fase 2 van brug tot Brecht-centrum. De eerste fase van deze
werken kost ongeveer 1 miljoen euro.
De onteigeningen van fase 1 zijn afgerond. We verwachten
dat we de werken in het voorjaar kunnen aanbesteden,
zodat ze dit jaar nog kunnen starten. Hiervoor werd 800.000
euro ingeschreven. Dit gedeelte wordt ook voorzien van
riolering.
Fase 2 wordt met twee jaar opgeschoven naar 2023. De
onteigeningsgesprekken over zo een traject kunnen lang
aanslepen en door corona konden er nog geen plaatsbezoeken gebeuren.

EEN NIEUWE SCHOOL VOOR ‘T BLOKJE

Het grootste project is het bouwen van een nieuwe school
voor ‘t Blokje. Het totale project kost 13 miljoen euro waarvan 5,4 miljoen ten laste van de gemeente. Er komen twee
schoolblokken, twaalf appartementen en een ondergrondse
parkeergarage. De bouw van het eerste blok tussen wijk Visserij en de sporthal van de gemeenteschool is gerealiseerd.
Intussen is men volop bezig met de bouw van het andere
schoolblok, de naschoolse kinderopvang, de refter en de
polyvalente zaal. Die zouden nog dit schooljaar klaar moeten
zijn. Voor dit jaar werd nog 4,4 miljoen euro ingeschreven,
waarvan 2 miljoen gesubsidieërd.
Een dossier dat nauw samenhangt met de nieuwe school is
de renovatie van de Tiendenschuur. De uitvoering van dit
project is eveneens voorzien in 2021. Hiervoor werd 511.500
euro ingeschreven.
SCHOOLOMGEVING DE WISSEL

Dit jaar wordt de schoolomgeving van De Wissel verkeersveiliger gemaakt. Hiervoor wordt dit jaar 450.000 euro

PROJECT BOTERWIJK

In het meerjarenplan is voorzien om de gemeentelijke
eigendommen aan de Kalmthoutse Steenweg, Het Looike
en de Stoffezandstraat, te ruilen met gronden van de sociale
bouwmaatschappij De Voorkempen, die gelegen zijn aan de
Mansionstraat. Het is de bedoeling om hier sociale woningbouw te realiseren. Hiervoor werd 800.000 euro ingeschreven.
Andere opvallende bedragen zijn nog:
• herstellen en vernieuwen van gemeentewegen (500.000
euro)
• wegenwerken in de omgeving Noordheuvel, Oud-Gooreind, Boterdijk en Akkerveken (280.000 euro),
• wegenwerken Zavelbergen en Zavelstraat (235.000 euro),
• wegeniswerken De Vennekens (136.000 euro),
• investeringen aan Kerk Wuustwezel (209.250 euro)
• investeringen bij de brandweer (238.602 euro).

Dienst Financiën – 03 690 46 15 – financieel.beheerder@wuustwezel.be
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Van vrijwillig brandweerman tot laatste
commandant van korps Wuustwezel
In het W-tje van januari schreven we dat de
werking van de brandweerposten verandert door
een reorganisatie. Daarbij is de functie van lokaal
brandweercommandant opgeheven. Erik Janssen
was van 2005 tot 2020 commandant van het lokale
brandweerkorps. We doorlopen zijn loopbaan aan de
hand van een kort gesprek.
Hoe kom je erbij om vrijwillig brandweerman en ambulancier te worden bij
het brandweerkorps van Wuustwezel?
Ik ben opgegroeid in een brandweerfamilie. Mijn vader en grootvader waren
beide ook commandant en eigenlijk
heb ik als kind nooit een ander leven
gezien.
Vanaf het derde middelbaar was ik
definitief gebeten door de brandweermicrobe. Eigenlijk was ik al voor mijn
18de bezig bij de brandweer. Vrijdagnamiddag ging ik steevast wagens
kuisen en af en toe bemande ik al de
radio in de seinkamer. Het stond dus
in de sterren geschreven.
In 2005 nam je de stap om beroepsofficier en brandweercommandant van
Wuustwezel te worden. Welke herinneringen zijn je als commandant het
sterkst bijgebleven?
Dat heel veel mensen het niet gemakkelijk hebben in het leven. Ieder huisje
heeft een kruisje, zeggen ze wel eens.
Wanneer pech de overhand neemt,
mensen plots ziek worden of er brand

uitbreekt … dan komen wij snel-snel
om te helpen.
De buren en de mensen van het dorp
zien meestal alleen maar de schade,
of de acute situatie…. maar als de
slachtoffers hun verhaal beginnen te
vertellen in de ziekenwagen of na de
brand horen we heel wat miserie…
Dikwijls voelde ik me onmachtig
omdat we enkel maar met de acute
nood konden helpen. Voor mij was dit
meestal de reden om met nog meer
‘drive’ onze organisatie te verbeteren
en dan vooral te voorkomen dat wij
nodig zijn.
Uiteraard zijn er heel veel interventies;
meer dan 18.000 in 15 jaar. Dikwijls
konden we wel een verschil maken,
maar er zijn ook situaties waar het
soms maar net goed af is gelopen.
De grote branden op de Kalmthoutse
Heide waren een van de grootste hulpverleningsacties van België… Daarover
halen we nog dikwijls straffe verhalen
naar boven.
Ik heb ook een voordracht mogen
geven aan Koning Filip over de brand-

weerhervorming, ook dat was een hele
ervaring. Maar voor mij schieten er 2
herinneringen met stip boven uit. Als
team zijn wij er in geslaagd de groep
van vrijwilligers en beroeps te laten
groeien van 55 man in 2005 tot 67
mannen en vrouwen in 2015, allemaal
uitgerust met nieuw materiaal en kledij
en die allemaal veilig terug naar huis
zijn gekeerd na hun opdrachten.
Maar de belangrijkste herinnering zijn
ongetwijfeld alle open deur dagen en
met stip het feest voor ons 175 jarig
bestaan. Telkens kwamen heel veel
inwoners en sympathisanten langs om
ons te steunen – dat deed altijd enorm
deugd.

Als de slachtoffers
hun verhaal beginnen
te vertellen, voelde ik
me dikwijls onmachtig.
Vanaf 2009 werden de voorbereidingen getroffen om te komen tot de
huidige Brandweer Zone Rand, een
zone van 21 gemeenten. Wat was uw
bijdrage in deze hervorming?
Heel veel mensen die op grote bedrijven werken, weten wat het is om aan
een herstructurering te beginnen. Maar
zelden weet je waar je zal uitkomen.
Gedurende 9 jaar heb ik het geluk
gehad aan de zonevorming te mogen
werken. Dat begon al voor de brandweerkorpsen werden samengevoegd
en kon ik verderzetten als de eerste
zonecommandant van Brandweer
Zone Rand. We zijn erin geslaagd om
20 brandweerkorpsen te laten samenwerken in één grote organisatie van
850 medewerkers.
Als ik erop terug kijk, moet ik ook
het hele team erg hard bedanken. We
hebben dikwijls met te weinig medewerkers en veel groeipijnen wonderen moeten verrichten om alles een
beetje georganiseerd te krijgen. Dat was
dikwijls niet gemakkelijk. Die 9 jaar
hebben wel hun tol geëist – heel even
werd ik geveld door gezondheidsproblemen – maar ik ben wel erg trots op
het resultaat.
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Zo beschikken nu 20 posten over
‘state of the art’ materiaal, zijn alle 850
brandweermannen en ambulanciers
beschermd met nieuwe kledij en nog
veel meer. Maar bovenal zie ik een
organisatie met de wil om te blijven
groeien. Ik blijf zelf ook meewerken
aan de toekomst van de zone en de
brandweer.
Hoe wil je dat we het brandweerkorps
van Wuustwezel blijven herinneren?
Het gemeentelijk brandweerkorps
heeft een geschiedenis van 185 jaar.
Het was een zeer goed gestructureerd
team met een zeer sterke naam en
faam tot in het buitenland. We behoorden altijd tot de koptrekkers op gebied
van veiligheid, aflegsystemen en
ontwikkelingen. Van heinde en verre
kwam men bij ons kijken hoe we de
dingen bij ons aanpakten.
De kracht en de dynamiek van een
brandweerteam van 40 tot 60 man is
ongekend en tegelijk ook zeer warm,
met de sterkste vriendschapsbanden
die er bestaan. Het is mijn vurige wens

7

dat we dit kunnen behouden in de
nieuwe structuur.
Ik wil vooral van de gelegenheid
gebruik maken om iedereen hartelijk
te bedanken! Beide burgemeesters, Jos
Ansoms en Dieter Wouters die mij het
vertrouwen schonken, en alle collega’s, vrienden en heel het team van
Wuustwezel die hebben meegewerkt
aan de verwezenlijking hiervan. Maar
vooral een super merci aan Veerle
mijn vrouw, mijn gezin en mijn familie
die me altijd hebben gesteund. Een
brandweerman zonder familie is als
een schipper zonder boot.

Langs deze weg wil het lokaal bestuur
Erik bedanken voor zijn trekkende rol
in het brandweerkorps van Wuustwezel en later de brandweerzone
Rand. Hij is al benoemd tot erezonecommandant en wordt door ons ook
beschouwd als erecommandant van
Wuustwezel. We wensen Erik nog alle
succes toe met de pioniersrol in zijn
huidige functie, om op die manier
een bijdrage te leveren aan een goede
werking van de brandweer.

Komen we je nog tegen in Wuustwezel?
Zeker en vast. Voor het operationeel
gedeelte ruk ik nog altijd mee uit voor
branden, ongevallen, incidenten met
gevaarlijke stoffen,… Nu trouwens ook
voor een veel groter gebied met o.a. de
gemeenten Essen en Kalmthout. Alleen
niet meer als brandweercommandant,
maar als officier van dienst.

Brandweer Zone Rand post Wuustwezel - 03 690 19 20 - wuustwezel@brandweer.zonerand.be

Overvloedige regenval van
zomer ‘19 erkend als ramp
De Vlaamse Regering heeft de overvloedige regen in de
periode van 1 juni tot 27 juli 2019 erkend als algemene
ramp. Daarbij is de geografische omvang van het
rampgebied afgebakend en Wuustwezel hoort daarbij.
Dit betekent dat mensen die schade
hebben geleden naar aanleiding van
dit weersverschijnsel, in aanmerking
komen voor een vergoeding via het
Vlaams Rampenfonds.
VERGOEDING AANVRAGEN

Je kan de aanvraag best indien via het
e-loket van het Vlaams Rampenfonds.
Het is ook mogelijk om een formulier
in te dienen, dat je kan downloaden
via de website https://overheid.
vlaanderen.be/rampenfonds.

Het ingevulde formulier kan
je dan per mail versturen naar
rampenfonds@vlaanderen.be of per
brief naar het Departement Kanselarij
en Buitenlandse Zaken, Vlaams
Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100
te 1000 Brussel.
De uiterste datum voor het indienen
van de aanvragen is vastgelegd op 31
maart 2021.

Vlaams Rampenfonds - 02.553 50 10 - rampenfonds@vlaanderen.be
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Het lokaal bestuur werft aan
Het lokaal bestuur van Wuustwezel zoekt
regelmatig nieuwe medewerkers. Ditmaal
zijn er vacatures voor

7 medewerkers Groendienst
We zoeken 7 enthousiaste medewerkers om onze dienst
openbare werken te versterken. Je staat mee in voor de
goede uitvoering van groenaanleg en onderhoud. Er zijn
4 contracten van 6 maanden en 3 vervangingscontracten
voor langere tijd. Overname van relevante anciënniteit is
mogelijk.
INTERESSE VOOR DEZE BOEIENDE UITDAGING?

WIE KOMT IN AANMERKING?

Je bent een hulpvaardige en vriendelijke collega, met de
nodige vakkennis en voldoende voeling met groenaanleg en
groenonderhoud.
WAT BIEDEN WIJ JOU AAN?

Wij bieden je werk dicht bij huis, in een mooie, groene
werkomgeving. Je komt terecht in een hartelijk team met
fijne collega’s. Bovenop je loon krijg je maaltijdcheques en
fietsvergoeding.

Stel je kandidaat door voor 19 februari je motivatiebrief,
het standaard sollicitatieformulier en een uittreksel uit het
strafregister te bezorgen aan de personeelsdienst, Bredabaan
735, 2990 Wuustwezel of via personeel@wuustwezel.be.
DE SELECTIEPROCEDURE

De bekwaamheidsproeven gaan door op 3 maart vanaf 9
uur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd. Kijk voor alle
info op www.wuustwezel.be/vacatures.

Dienst personeel- 03 690 46 19 - personeel@wuustwezel.be.

Verslag gemeenteraad december
De gemeente- en OCMW-raad komt elke maand
bijeen om te vergaderen, maar in december waren er
uitzonderlijk 2 bijeenkomsten. Hieronder geven we de
belangrijkste punten mee uit de zitting van 21 december.
De gemeenteraad maakte tijdens deze
zitting geld vrij voor de brandweer- en
politiezone. Er gaat ruim 925.000 euro
naar de brandweerzone Rand en meer
dan 2,6 miljoen naar de politiezone
Grens
De gemeentelijke academie voor
deeltijds kunstonderwijs gaat vanaf
volgend schooljaar ook lessen beeldende
en audiovisuele kunsten aanbieden.
Momenteel worden die opleidingen
aangeboden via de Academie Noord. Dit
is een intergemeentelijke samenwerking
tussen de gemeentes Brasschaat,
Stabroek, Schilde en Wuustwezel.
De gemeenteraad besliste dat
Wuustwezel vanaf 1 september geen

deel meer zal uitmaken van Academie
Noord. De Gemeentelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans zal vanaf
die datum zelf de lessen beeldende en
audiovisuele kunsten organiseren.

De lessen zullen nog steeds doorgaan in
Blommaert en in het Vormingscentrum
’t Gasthuis in Gooreind, maar er komen

nog andere leslocaties bij. Bovendien
wordt er niet enkel les gegeven aan de
1ste en 2de graad, maar er komt ook een
3de graad.
In het Stokerstraatje wordt de
maximumsnelheid beperkt tot 30
km/u. Zo wordt de omgeving van het
sportpark Kattegat veiliger gemaakt voor
de zwakke weggebruikers.
In het gedeelte van de Bosduinstraat
tussen Gemeentebos en Oude Baan
parkeren steeds meer auto’s aan
beide zijden van de rijbaan. Hierdoor
wordt de doorgang voor het andere
verkeer soms belemmerd. Om dit
probleem te vermijden, komt er een
parkeerverbod aan de kant van de
onpare huisnummers.
De volledige agenda’s en verslagen
van de zittingen zijn terug te vinden
op de website https://wuustwezel.
onlinesmartcities.be/suite-consult.

Dienst secretariaat - 03 690 46 12 - secretariaat@wuustwezel.be
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Vaccinatiecentrum
op militair vliegveld
Het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone (ELZ)
Noorderkempen komt in een vrijstaande loods op het
militair vliegveld van Brasschaat. Hier kunnen inwoners
uit de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout,
Kapellen en Wuustwezel zich binnenkort laten inenten
tegen het coronavirus.
De locatie is gekozen na overleg tussen
de lokale besturen, de eerstelijnszone
en de huisartsenwachtpost Noordrand,
waarbij verschillende locaties werden
bestudeerd. Deze locatie heeft een centrale ligging in het werkgebied van de
eerstelijnszone. Door voor één locatie
te kiezen, wil de eerstelijnzone ervoor
zorgen dat het medisch personeel efficiënt wordt ingezet. Het centrum blijft
namelijk 8 maanden open.
De loods is 4000 m² groot en zal acht
vaccinatielijnen tellen. Het doel is om
er 75 000 mensen te vaccineren. De
opbouw van de binnenruimte van het
vaccinatiecentrum duurt nog enkele
weken, maar de evenementensector
staat klaar om dat te realiseren. De
eerstelijnszone verwacht klaar te staan
vanaf 15 februari. Vanaf dan is het
doel om 7 dagen op 7 te vaccineren,
afhankelijk van de aanlevering van de
vaccins.

Naast het vaccinatiecentrum voorziet
ELZ Noorderkempen mobiele teams in
de verschillende gemeenten. Bepaalde
doelgroepen kunnen ook thuis gevaccineerd worden.
MOBILITEIT

Ondanks de centrale ligging van de
locatie, wordt het voor sommige inwoners een uitdaging om er te geraken.
De verschillende gemeentes engageren
zich samen om op vlak van mobiliteit
oplossingen te bieden. Dat aanbod
wordt bekendgemaakt wanneer je uitgenodigd wordt voor een vaccinatie.
VOOR IEDEREEN EEN UITNODIGING

Alle inwoners krijgen een brief met de
uitnodiging om een afspraak te maken
in het vaccinatiecentrum.. Wie wanneer een vaccin zal krijgen, is opgedeeld
in fasen. Op www.laatjevaccineren.be
staat meer info, onder andere over die
volgorde van vaccineren. Heb je nog
twijfels over de vaccinatie? Praat er
dan over met je arts of apotheker.
HELPENDE HANDEN GEZOCHT

Het vaccinatiecentrum heeft heel wat
medewerkers nodig. Daarom zoekt de
eerstelijnszone nog vrijwilligers om
mee te helpen bij het vaccineren Heb
je een diploma in een zorgberoep? Of
wil je graag alles in goede banen leiden
als logistiek ondersteuner? Meld je dan
aan via vaccinatie@elznoorderkempen.
be of via het inschrijvingsformulier dat
je op de websites van de eerstelijnszone
terugvindt.

De leegstaande loods op het militair
domein wordt momenteel ingericht als
vaccinatiecentrum
(foto’s communicatiedienst Brasschaat)

Eerstelijnszone Noorderkempen - vaccinatie@elznoorderkempen.be - www.eerstelijnszone.be
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Winnaars eindejaarsactie bekend
Na het vakkundig door elkaar gooien van alle kaartjes,
trokken onschuldige kinderhandjes de 3 hoofdprijzen
van onze eindejaarsactie.
Proficiat Ellen Heinemann, Francine
Brocatus en Joris Jaspers. Zij kaapten
de 3 hoofdprijzen weg en winnen respectievelijk 2.500 euro, 1.000 euro en
500 euro aan waardebonnen van ‘Koop
in Wuustwezel’ om te besteden bij de
deelnemende handelaars. Daarnaast
hebben nog 200 winnaars een waardebon van 30 euro gewonnen.
De volledige lijst van de winnaars is
terug te vinden op onze website via

OOK WINNAAR MARKTACTIE

Ook de winnaar van de hoofdprijs
van onze marktactie is gekend. Annie
Van Der Meiren heeft gemeentelijke
cadeaubonnen voor in totaal 300 euro
gewonnen. Proficiat Annie!
Kom zeker ook eens een kijkje nemen
op onze wekelijkse markt op woensdagvoormiddag langs Achter d’Hoven
en ontdek zoals Annie de verschillende
mooie kramen die er staan.
#KOOPINWUUSTWEZEL

https://koopinwuustwezel.be/evenementen/eindejaarsactie. Proficiat aan
alle winnaars en bedankt allemaal om
zo massaal in Wuustwezel te winkelen.
Onder een stralend winterzonnetje
kregen de drie super winnaars van
onze eindejaarsactie hun prijzen overhandigd. Wij zijn alvast benieuwd bij
welke Wuustwezelse tophandelaars ze
deze in 2021 gaan uitgeven.
Dienst economie - 03 690 46 13- economie@wuustwezel.be

Jouw mening telt!
Het lokaal bestuur van Wuustwezel houdt graag
rekening met zijn inwoners; aan de hand van een
buurtanalyse willen we in kaart brengen wat jullie
belangrijk vinden in jullie buurt.

Een onderdeel van deze buurtanalyse is een vragenlijst die
alle inwoners van de gemeente kunnen invullen. We doen
dan ook een warme oproep om massaal deel te nemen en
ons zo te laten weten waar we rekening mee moeten houden! De vragenlijst is zowel op papier als online beschikbaar
tot 30 maart en iedereen mag deze invullen.
VUL DE VRAGENLIJST IN

Enkele papieren enquêtes zullen bij wijze van steekproef
worden bezorgd bij een aantal vooraf gekozen adressen,
maar jullie mogen zeker ook een exemplaar opvragen via
het onderstaand telefoonnummer. Verder liggen er papieren
vragenlijsten klaar in het gemeentehuis, het Sociaal Huis of
de lokale dienstencentra.
Heb je graag dat iemand helpt bij het invullen, maak hiervoor een afspraak. Wil je je mee inzetten voor het verdelen
en/of ophalen van de enquêtes? Laat het ons weten!
De link naar de online enquête is
terug te vinden op
www.wuustwezel.be/buurtanalyse
of scan deze QR-code met je
smartphone of tablet.
Bel voor vragen, hulp of enquêteformulieren naar het nummer 03 236 58 69.
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Bevolkingscijfers
2020
Het aantal inwoners in onze gemeente blijft
onverminderd stijgen, maar niet meer zo sterk als
de voorbije jaren. Op 31 december 2020 stond de
teller op 21.349 inwoners of 91 mensen meer dan
op het zelfde tijdstip het jaar voordien.
NATUURLIJKE AANGROEI

Het voorbije jaar telden we 210 geboorten en 149 overlijdens. Opvallend
wel want dit is net evenveel als in 2019. De populairste jongensnaam bij
de geboorten in 2020 was Stan en de populairste meisjesnaam Elise.
TOENEMENDE IMMIGRATIE

In 2020 vonden 1.380 mensen de weg naar Wuustwezel, toch waren er
ook 1.107 mensen die Wuustwezel verlieten.

11

GEBOORTEN
1/12
3/12
6/12
7/12
8/12
18/12
22/12
23/12
24/12
24/12
30/12
30/12
30/12
31/12
31/12

Henneuse Bakx
Debacker		
Smeulders
Van Velthoven
Van Rossem
Van Mengsel
Acatrinei		
De Bilde		
Donie		
Moisincu		
Barrie		
Van Den Broeck
Hereijgers
Mous		
Cîrciu		

Yara
Boris
Léon
Kobe
Jolien
Elise
Fabian
Phil
Evelin
Vlăduţa
Frances
Mack
Senna
Liene
Nicolas

VERDELING OVER DE WOONKERNEN

Deze 91 nieuwe inwoners wonen verspreid over de woonkernen van
Gooreind (+37), Loenhout (+36) en Wuustwezel (+18). Wuustwezel-centrum blijft wel veruit de grootste woonkern.

HUWELIJKEN
12/12

AANTAL INWONERS PER WOONKERN

Ventura Sarabia
& Gaviria Tapasco

Jorge
Paola

• Gooreind				7.483
• Loenhout				4.408
• Wuustwezel (incl. Sterbos en Braken)
9.458
WUUSTWEZEL OOK INTERNATIONAAL

Het aantal vreemdelingen op ons grondgebied bleef het voorbije jaar
status quo. Eind 2020 telden we 2.018 vreemdelingen. Nederland (1.018),
Roemenië (480) en Polen (129) blijven veruit de belangrijkste landen van
herkomst. Op het grondgebied van Wuustwezel verblijven momenteel
meer dan 83 verschillende nationaliteiten.

OVERLIJDENS
1/12
2/12
6/12
9/12
11/12
14/12
21/12
24/12
25/12
25/12
29/12
30/12

Zegels		
°8/03/1925
Vissers		
°11/08/1931
De Loecker
°24/01/1945
Smits		
°26/02/1939
Van Gool		
°11/07/1923
Speltincx		
°12/08/1936
Marissen		
°3/05/1932
Cas		
°26/09/1941
Herthogs		
°20/08/1935
Verboven
°4/09/1936
Stes		
°30/06/1936
Vorsselmans
°4/09/1969

Lucien
Maria
Michel
Renatus
Achille
Gerarda
Julien
Roger
Jaak
Jozef
Marten
Erna

Dienst bevolking - 03 690 46 09 - bevolking@wuustwezel.be
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De nieuwe blauwe zak
vanaf 1 maart
In maart introduceert IGEAN de nieuwe blauwe zak
in onze gemeente. Dat is goed nieuws, want vanaf dan
mogen alle plastic verpakkingen bij het pmd. Dat betekent niet alleen een pak minder restafval, maar ook veel
meer recyclage.
ALLE PLASTIC BIJ PMD

In de pmd-zak mogen op dit moment
enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In
de nieuwe blauwe zak komen daar ook
alle andere huishoudelijke plastic verpakkingen bij. Denk dan aan yoghurtpotjes of botervlootjes, maar ook plastic
zakken en folies mag je vanaf 1 maart
allemaal in dezelfde zak sorteren. Alles
samen goed voor ongeveer 8 kilogram
minder restafval per inwoner per jaar.
Een goede zaak voor het milieu én natuurlijk ook voor jouw portemonnee.
WAT MAG ER EXTRA IN?

• Is het een verpakking?
• Is het voor huishoudelijk gebruik?
• Is het gemaakt van plastic?
3x ja? Dan mag je het in de nieuwe
blauwe zak doen!
WAT MOCHT ER AL BIJ HET PMD?

• plastic flessen en flacons
• metalen verpakkingen
• kroonkurken, metalen deksels en
doppen
• aluminiumschaaltjes en -bakjes
• spuitbussen van voedingswaren en
cosmetica
• drankkartons

WAT MAG ER VANAF 1 MAART IN?

• schaaltjes, vlootjes en bakjes
(schuimschaaltjes van vlees, botervlootjes,...)
• potjes en tubes (bv. tandpasta, yoghurtpotjes,...)
• folies (bv. van flessen of verpakkingen)
• zakjes (van bv. diepvriesgroenten of
plastic winkeltasjes)
• chipszakken
• wikkels van bv. snoep of andere
voeding
• groente-en fruitnetjes
• bloempotjes en plantentrays
• plastic zakken van droge (dieren)
voeding
WAT MAG ER NOG STEEDS NIET IN?

Er zijn nog altijd zaken die niet in de
nieuwe blauwe zak mogen, omdat ze
gevaarlijk zijn voor de verwerkers of
omdat ze een ander recyclageproces
volgen. Volgende plastic verpakkingen
mogen daarom niet:
• verpakkingen met kindvriendelijke
sluiting
• verpakkingen met een gevarenteken
• verpakkingen van motorolie, pesticiden en siliconenkits
• verpakkingen van meer dan 8 liter

• piepschuim of isomo
• plastic verpakkingen die niet voor
huishoudelijk gebruik dienen
• plastic, maar geen verpakking, zoals
een emmer, speelgoed, regenhoes
• iteraard ook alle andere materialen
die op een andere manier selectief
ingezameld worden.
ENKELE REGELS

• Steek verpakkingen niet in elkaar.
• Haal folie van de schaaltjes.
• Maak de verpakking altijd volledig
leeg.
• Duw plastic flessen plat langs de
zijkant (niet langs boven).
• Hang geen verpakkingen aan de
buitenkant van de pmd-zak.
PMD-ZAKKEN BLIJVEN GELDIG

Heb je nog een rol pmd-zakken, dan
hoef je je geen zorgen te maken. De
oude zakken blijven onbeperkt geldig.
Vanaf maart mag je ze voor ophaling
aanbieden mét de extra plastic verpakkingen.
De nieuwe zakken worden verkocht in
jouw supermarkt, buurtwinkel, enzovoort. De prijs blijft 2,50 euro voor een
rol met 20 pmd-zakken van 60 liter
Ook aan de ophaling verandert niets. Je
mag de nieuwe blauwe zak op dezelfde dag buitenzetten als vroeger. Méér
sorteren dus, met hetzelfde comfort.
NU OOK PMD-ZAKKEN VAN 30
LITER BESCHIKBAAR

Woon je alleen of heb je heel weinig
pmd-afval maar wil je wel elke 2 weken
jouw zak aanbieden? Dan kan je vanaf
nu ook zakken van 30 liter kopen! Je
koopt een rol van 20 stuks voor € 1,25.
MEER INFORMATIE?

De laatste weken van februari informeert IGEAN jou uitgebreid met een
speciale Afvalkrant. Daarin vind je ook
een sticker met de nieuwe pmd-sorteerregels die je op jouw ophaalkalender kan pakken!
Samen goed sorteren, beter recycleren!

Dienst duurzaamheid - 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be
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Trek een
dikke trui
aan
Op 9 februari is het weer tijd om een dikke trui aan
te trekken. De afgelopen jaren is Dikke truiendag
uitgegroeid tot een fenomeen. Het is meer dan een
dag waarop je de verwarming een paar graden lager zet. Het is een startpunt om mee te werken aan
een beter klimaat.
De meesten onder ons springen de laatste jaren al veel
bewuster om met hun verwarming. Daarnaast proberen veel
mensen hun huis goed te isoleren. (Mocht je nog hulp wensen op het gebied van premies en dergelijke, aarzel dan niet
om een afspraak te maken met het EnergieK loket)

KIEZEN UIT VERCHILLENDE THEMA’S

Maar het kan natuurlijk nog altijd net ietsje beter. Daarom
heeft de Dikke Truiendag de laatste jaren meerdere thema’s
aangehaald. Dit jaar hebben ze besloten om niet op één
thema in te zetten.
Als je deelneemt, mag je zelf een thema kiezen. Word jij
CO2-speurder, hou je het poolijs koel of ga je mee met De
Klimaatflandriens?
Kortom keuze genoeg om ook jouw steentje bij te dragen aan
ons klimaat. want wat je deze dag doet, mag je uiteraard ook
op andere dagen doen.
Kijk voor meer info op www.dikketruiendag.be.

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

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

Vorig najaar organiseerde Natuurpunt
samen met de milieuraad en het lokaal
bestuur voor de 16de maal de actie ‘Behaag … natuurlijk’. Dit jaar waren er 58
inwoners die samen 361 haagpakketten, 21 klimplanten, 45 knotwilgpoten
en 31 fruitbomen hebben besteld. Het
gaat hier om een bedrag van 8.670 euro
aan plantgoed, waardoor Wuustwezel
weer heel wat groener is geworden.

als je weet dat deze samenaankoop
de naam ‘1.000 bomen’ actie kreeg.
Regionaal Landschap de Voorkempen,
Regionaal Landschap Rivierenland en
IGEAN, die dit vergroeningsinitiatief
samen lanceerden, zijn tevreden over
het aantal verkochte hoogstamfruitbo-

men en streekeigen solitaire bomen. In
Brecht gingen met 860 stuks de meeste
bomen de deur uit.
BOSRANDACTIE

konden de bewoners van de
Woonzone met Bosrijk Karakter
(WBK) bosplantsoen bestellen via de
Bosgroep Antwerpen Noord. Dit jaar
waren er 10 bewoners die bospakketten
hebben besteld voor de aanleg van
een bosrand. Zo wordt de Woonzone
met Bosrijk Karakter ook weer wat
bosrijker.

VEEL MEER DAN 1 000 BOMEN

Zaterdag 28 november haalden 51
Wuustwezelnaars liefst 182 streekeigen bomen op om ze een plaats te
geven in hun tuin. In totaal waren er
680 deelnemers en werden er 3.058
bomen bedeeld. Mooie cijfers, zeker
Dienst groen - 03 690 46 24 - groen@wuustwezel.be
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Stel zorg niet uit
Ook niet in corona-tijden
Noodzakelijke zorg uitstellen is nooit een goed idee, ook niet tijdens deze pandemie.
Het is een misverstand dat zorgverleners niet klaar zouden staan of minder tijd
zouden hebben voor andere dan covid-gerelateerde klachten.
Heb je klachten: ga dan zeker naar de huisarts of de apotheek of neem contact met hen op. Ook specialisten blijven
bereikbaar. Vraag tijdig om advies en weet dat ze er ook nu
voor jou zijn. Deze gezondheidscrisis is morgen nog niet
afgelopen. Blijf dus niet piekeren als je je zorgen maakt om
je gezondheid en al zeker niet wanneer je klachten ervaart.
Vaak scheelt er niets ernstigs. Maar door te lang te wachten
kunnen de problemen en complicaties wel veel ernstiger
worden dan wanneer je op tijd de nodige hulp zoekt.
Eerstelijnszone Noorderkempen - www.eerstelijnszone.be

Negen bijkomende plaatsen voor
gesubsidieerde kinderopvang
Heeft u een initiatief kinderopvang of wil BEOORDELINGSCRITERIA
u daarmee starten? Dan is deze informa- Het lokaal bestuur koos volgende beoordelingscriteria voor het beoordelen van de ingediende dossiers:
tie van belang voor u. Dit jaar komen er
namelijk negen plaatsen vrij voor gesubsidieerde kinderopvang. Kind en Gezin
Laagdrempelig ruime openingsuren (voor 7 u , na 18 u)
2 pt
organiseert hiervoor een uitbreidingsron- aanbod
of occasionele opvang aanbieden
de van het aantal inkomensgerelateerde
kwetsbare gebruikers / gezinnen toeleiden
2pt
(IKG) plaatsen in de kinderopvang.
naar het OCMW

AANVRAAGPROCEDURE

Als je kinderopvang aanbiedt en een aanvraag wil
indienen voor deze gesubsidieerde plaatsen, stuur
dan voor 31 maart een ondertekende aanvraag
aan het lokaal bestuur Wuustwezel, dienst welzijn, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel of mail
een ingescand document met originele handtekening naar welzijn@wuustwezel.be. Je krijgt een
ontvangstmelding.
De aanvragen worden vervolgens in april
besproken op het lokaal overleg kinderopvang
(LOK). Daar wordt een advies geformuleerd aan
het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur bezorgt de
indiener voor 1 mei een antwoord.
Als aanvrager kan je gehoord worden door het
college van burgemeester en schepenen. De aanvrager kan ook gebruik maken van de bezwaarprocedure die vermeld wordt in het beslissingskader van Kind en Gezin.

Geografische
spreiding

Engagement
voor het Huis
van het Kind

Kwetsbare gezinnen de mogelijkheid van een
afbetalingsplan bieden

2 pt

gelegen in Loenhout of Gooreind

3 pt

gelegen in Sterbos of Braken

2pt

gelegen in Wuustwezel Centrum

1pt

deelnemen aan het lokaal loket kinderopvang
en engagementsverklaring ondertekenen.

3 pt

deelnemen aan minstens 50% van de vergade- 2pt
ringen van het lokaal overleg kinderopvang
deelnemen aan minstens 50% van de vergade- 1pt
ringen van het partneroverleg.

Het totaal aantal punten bedraagt 18 punten en wordt herleid naar 8
punten.

Dienst welzijn- 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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Soetkin Milbouw, een ode
aan de liefde en de zorg
Ken je Soetkin Milbouw al? Een jonge Wuustwezelse
huisarts die haar pianocomposities op Spotify heeft
gezwierd en ondertussen al meer dan 1 miljoen keer
beluisterd is!
14 februari is het Valentijn. Het voorbije
jaar hebben we liefde, vriendschap en
gemis meer dan ooit gevoeld. Hoog tijd
om de dag van de liefde te vieren! Over
de muziekkeuze tijdens het diner hoef
je alvast niet na te denken.

relaxerende neoklassieke muziek,
zoals de muziek van Ludovico
Einaudi. Gaandeweg ben ik meer
en meer beginnen improviseren. Ik
vind het heel erg leuk om vanuit
een improvisatie een muziekstuk te

Het afgelopen jaar heeft voor mij nog
maar eens bevestigd dat een goed team
goud waard is. De snel veranderende
COVID-regels eisten een zware tol van
iedereen. Ook bij ons in de huisartsenpraktijk was er nood aan veel flexibiliteit en draagkracht, maar door de
taken te verdelen en er voor elkaar te
zijn, konden we het enthousiasme in
ons team hoog houden en konden we
ons blijven focussen op een goede en
toegankelijke zorg voor onze patiënten.

Muziek van Soetkin Milbouw bijvoorbeeld. De pianocomposities van
de jonge Wuustwezelse huisarts zijn
een regelrechte hit op Spotify. Tussen
haar drukke werk als arts konden wij
Soetkin toch nog even strikken voor
een interview:
Hoe lang speel je al piano?
Ik speel piano sinds mijn 8 jaar. Ik
kreeg les van mijn grootmoeder, Bieke
Dens, die zelf was opgeleid aan het
conservatorium van Antwerpen en een
ongelooflijke pianiste was. Als kind
was ik meteen gefascineerd door haar
pianospel.
Ondertussen componeer en improviseer je voornamelijk zelf? Hoe ben je
daar mee begonnen?

componeren, waarbij ik stap voor stap
voor elke maat naar een klank zoek die
me raakt.

Tijdens mijn studies geneeskunde had
ik geen zin meer om gedisciplineerd
achter de piano te zitten en vond
ik meer plezier in het spelen van

Vind je nu af en toe nog de tijd om te
spelen?
In 2020 heb ik 4 nieuwe nummers
uitgebracht en ook 2 nummer voor The
Outlaw Ocean project geschreven die
op 12 februari uitkomen op Spotify. Ik
mag dus zeker niet klagen. Uiteraard
zijn er periodes geweest waarin te veel
zaken mijn aandacht vroegen, waardoor er amper nog tijd of energie was
om te spelen, maar net dan was het ook
fijn om mezelf even terug te trekken
op een avond of weekenddag en even
alleen bezig te zijn met de muziek.
Hoe heb je het afgelopen jaar als arts
ervaren?

Waar kijk je het meeste naar uit als
alles weer ‘normaal’ zal zijn?
Ik kijk, zoals veel mensen denk ik, het
meeste uit naar gezelligheid en nabijheid, naar terug onbezorgd samen te
kunnen zijn met vrienden en familie.
Is er nog iets dat je graag wil zeggen
tegen de inwoners van Wuustwezel?
Op 14 januari werd in WZC Amandina,
waar ik sinds kort CRA ben, het startschot van de vaccinaties gegeven. Dit
geeft perspectief: op naar betere tijden.
Ik zou ook iedereen willen bedanken
voor de fijne reacties over mijn muziek,
het heeft me extra gemotiveerd om er
ook in 2021 helemaal voor te gaan!

www.wuustwezel.be/soetkin-milbouw
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Gratis vormingsdag voor
jeugdverenigingen
Onder het motto ‘nooit te jong om bij te leren”
organiseren jeugdraad en -dienst op zaterdag 13 februari
voor de tweede keer een vormingsdag voor alle leiding
en bestuursleden van Wuustwezelse jeugdverenigingen
en jeugdhuizen, online dit jaar vanwege het coronavirus.
Vorming volgen vanuit je lui zetel/warm bed/andere
comfy plek: het heeft zo z’n voordelen!
WAT STAAT ER OP HET MENU?

• No Blame - omgaan met pesten
(Tumult vzw)
• Communiceren met ouders (VDS
vzw)
• Avontuurlijk spelen (VDS vzw)
• Mentaal welzijn bij jongeren (JACpunt)
• Maatschappelijke kwetsbaarheid (Uit
De Marge vzw)
Elke sessie wordt twee keer gegeven:
van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30
uur. Je kan dus 2 verschillende vormingen volgen in de voor- en namiddag, of
eentje kiezen als je weinig tijd/goesting
hebt.

Je kan telkens een half uur eerder al
aansluiten voor een korte gezamenlijke intro en wie dat wil, kan tijdens de
middag ook gezellig blijven hangen in
een aantal breakout rooms.
KRIEBELT HET AL?

Schrijf je dan snel in. Op de facebookpagina van Jeugddienst Wuustwezel
vind je een rechtstreekse link. Of ronsel
nog een paar virtuele compagnons in
je vereniging en schrijf met z’n allen in!
Doe dat wel ten laatste 4 februari, dan
kunnen wij op tijd het aantal deelnemers doorgeven aan de sessiegevers.
Misschien krijg je wel een leuke verrassing als je bent ingeschreven…

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

Alternatief carnavalsfeest
Normaal organiseren de Gortepappers verschillende activiteiten tijdens het carnavalsweekend.
Dat kan dit jaar niet doorgaan, maar echte
zotskappen laten zich niet zomaar tegenhouden.
Daarom organiseren ze twee alternatieve activiteiten: Online kindercarnaval en
“Mysterie in Wuustwezel”.
Voor het Online kindercarnaval kunnen
de kinderen over een virtuele catwalk
lopen op facebook.com/gortepappers.
Stuur een foto met je voornaam en leeftijd en vermeld wie of wat je uitbeeldt.
Post je foto voor 14 februari 17u en maak
kans op een prijs!

“Mysterie in Wuustwezel” is een kindvriendelijke wandeltocht door het centrum van Wuustwezel, waarbij je enkele
raadsels krijgt voorgeschoteld. De tocht lijkt een beetje op
een escape room in open lucht. Voor het verhaal hebben we
ons gebaseerd op een boek van de bekende lokale schrijver
Alois Blommaert.
Voor de tocht heb je een smartphone en één doos nodig in je groep/
bubbel. De doos is vanaf 13 februari
voor slechts €5 te koop in ’t Snoepwinkeltje aan de Dorpstraat 61. De
tocht is één maand beschikbaar, tot
en met 13 maart. Als je het mysterie
kan ontrafelen maak je kans op één
van de mooie prijzen!

www.gortepappers.be
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VRIJE TIJD

Gedichtendag is het startschot van de Week van de Poëzie,
maar in Wuustwezel kan je een hele maand lang genieten
van een poëziewandeling. Onder het motto ‘Samen’ is er
een parcours van een ongeveer drie kilometer uitgestippeld, waarlangs je vanaf donderdag 28 januari op diverse
locaties kan genieten van een mooi raamgedicht.

17

Samen genieten van
poëziewandeling

KUNSTZINNIGE UITWERKRING

Op een 20-tal locaties langs een wandelroute van
circa 3 kilometer ontdek je poëzie van Guido Gezelle,
Bart Moeyaert, Wouter Deprez en onze eigen Moeke
Blommaert… De leerlingen van Academie Noord (beeld)
hebben deze gedichten via Mail-Art in een kunstzinnig
jasje gestoken.
De wandeling is ook te vinden in de IZI Travel-app.
Je kan de app gratis downloaden en zoeken naar
Wuustwezelse gedichtenwandeling. Zodra je aankomt op
een locatie, wordt het gedicht via de app voordragen door
de leerlingen van de Academie muziek woord en dans
(woordlab). Je vindt de route ook op www.wuustwezel.be/
poëziewandeling.
De poëziewandeling wordt gerealiseerd door de
Cultuurraad, Academie, GC- en Bibraad en duurt nog tot
en met 28 februari.E ender wanneer in openlucht, maar
met heel veel warmte op jouw pad. Hou zeker rekening de
coronamaatregelen, maar wandel, fiets, lees, luister, kijk en
geniet SAMEN van Gedichtendag.
POST EEN HAIKU

Zin om zelf met poëzie aan de slag te gaan? Post dan
tijdens de Poëzieweek van 28 januari tot en met 3 februari
een haiku op de facebookpagina van de bib of stuur je
gedicht naar winnie.heyvaert@wuustwezel.be. Misschien
wordt jouw schrijfsel wel haiku van de én wie weet win je
na onze loting een weelderige prijs?! … Zo brengt poëzie
ons toch een beetje terug samen. Genieten maar!
Bibliotheek Wuustwezel - 03 690 46 41 -bibliotheek@wuustwezel.be

Tentoonstelling van
De Madammen
In de inkomhal van het gemeentehuis kan je nog tot
26 maart de tentoonstelling van ‘De Madammen’
bekijken. De tentoonstelling bestaat uit 20 kleurrijke
portretten van vrouwen. De werken zijn gemaakt door
zes talentrijke artiesten van de themagroep Crea &
Ambachten van Dagcentrum De Oever in Gooreind.
“Je kan één portret tekenen en schilderen. Dat is mooi.
Maar als je heel veel mooie portretten bij elkaar hangt,
dan wordt het geheel nog zoveel mooier!”
Dat was ook het idee van Ann, Gina, Kim, Ria, Tom
en Wiske. Je kan hun kunstwerken nog tot 26 maart
bewonderen in de inkomhal van het gemeentehuis.
Dienst Cultuur - 03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be
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WEZEL OP DE FOTO

Wezel op de foto

1

2

De overgang van oud naar nieuw
kon dit jaar niet worden ingezet met
het traditionele nieuwjaarzingen.
In plaats daarvan organiseerde de
jeugddienst een online evenement
waarbij alle kinderen hun beste
wensen zingend of op een andere
creatieve manier konden delen.

Als we het glas niet samen kunnen heffen in het Gemeentepark,
brengen we brengen de sfeer en
gezelligheid wel tot bij jou in de huiskamer. Dus werd 2021 ingezet met
een digitale nieuwjaarsdrink, waarbij
je de hele dag kon genieten van live
optredens voor jong, oud en alles
daar tussenin. Je kan de optredens
herbekijken via www.wuustwezel.be/
dit-was-de-nieuwjaarsdrink-2021

3

Ondertussen blijft de fotowedstrijd
van de toeristische dienst prachtige
beelden opleveren. De poorten van
het landgoed Koch en en de de gouden dageraad zijn maar twee van de
recente inzendingen, er zijn er veel
meer te vinden op
www.facebook.com/toerismeww.

4
In het vorige W’tje werd een foutief
bijschrift geplaatst bij het tekstje
over de Uilenspiegel Toneelprijzen.
Op deze foto zien we geen scene uit
het toneelstuk met het winnende
decor, maar een beeld uit het stuk
Komkommertijd van toneelgroep
Sterlicht. Onze excuses voor de
vergissing.

5
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NUTTIGE ADRESSEN
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GEMEENTE WUUSTWEZEL
Gemeentehuis
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel – 03 690 46 00
onthaal@wuustwezel.be – www.wuustwezel.be
www.facebook.com/wuustwezel – www.twitter.com/GemWuustwezel
Maandag		
9.00u – 12.00u
13.30u – 16.30u
18.00u –
19.30u
Di, wo, do & vr 		
9.00u – 12.00u
13.30u – 16.30u
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
Mai Van Thillo
May Aernouts
Sus Vissers
Kris Van Looveren
Rit Luyckx
Katrin Kempenaers
be

0498 39 56 00
0474 73 63 21
0495 84 23 65
0495 51 77 79
0499 25 38 06
0474 73 89 80
0474 60 74 13

burgemeester@wuustwezel.be
mai.vanthillo@wuustwezel.be
may.aernouts@wuustwezel.be
sus.vissers@wuustwezel.be
kris.vanlooveren@wuustwezel.be
rit.luyckx@wuustwezel.be
katrin.kempenaers@wuustwezel.

Containerparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken verspreid
over negen gemeenten (Wuustwezel, Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout,
Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres 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
dienstencentrumterwezel@wuustwezel.be
Lokaal Dienstencentrum (LDC) Wijkhuis
Brechtseweg 29 – 03 236 58 69
dienstencentrumwijkhuis@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
Elke eerste dinsdag van de maand, van 13.00u tot 15.00u.
Elke vierde donderdag van de maand, van 9.00u tot 12.00u
en van 13.00u tot 15.30u.
Door de coronacrisis zijn er momenteel geen zitdagen mogelijk.

MELDINGSKAART

GEMEENTE 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

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 vr: 9.00u - 19.00u Za: 9.00u - 17.00u– 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vr: 9.00u - 12.00u Wo: 9.00u - 19.00u - 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

WACHTDIENSTEN

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

STORINGEN EN HINDER

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA
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Dokter: 03 650 52 53
Weekend/feestdagen:
www.hwpnoordrand.be

@GemWuustwezel





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



@gemeentewuustwezel






Bezorg de meldingskaart op het
gemeentehuis, Gemeentepark 1,
2990 Wuustwezel of fax op het nummer
03 690 46 02
Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord met de
vermelding hoe jouw klacht zal afgehandeld worden.
Anonieme meldingskaarten worden niet behandeld.

FEBRUARI
FEBRUARI
2021
2021
| W-TJE
| W-TJE
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SAMEN

GENIETEN
VAN
POËZIE
Gedichtendag Samen op 28 januari
Haiku-uitdaging van 28 jan. tot 3 februari
Poëzieroute van 28 jan. tot 28 februari
Vanaf 28 januari kan je een maand lang op ontdekkingsreis langs een poëzieroute
van 3 km. In het centrum van Wuustwezel vind je op een twintigtal locaties creatief
vormgegeven pareltjes. Je kan de gedichten ook laten voordragen via je smartphone.
Ontdek er alles over in de bib of op www.wuustwezel.be/poeziewandeling.
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