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In 2012 was Wuustwezel de eerste ge-
meente in Vlaanderen met een master-
plan openbare verlichting. Op die manier 
wil het lokaal bestuur CO2-uitstoot te-
rugdringen en de ecologische voetafdruk 
verminderen. Hoe ver staan we nu met 
deze ambities?
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Over de cover

Marten Van Riel werd 
6de op de triatlon bij 
zijn olympisch debuut 
in Rio de Janeiro in 
2016. Hij blikt vooruit 
naar zijn deelname 
aan de Spelen in 
Tokio p.15.
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Alle activiteiten in dit W-tje zijn 
onder voorbehoud van verdere 
evolutie coronacrisis.

13
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Ringen

De olympische ringen:
Onze Olympiër Marten van Riel doet op 26 juli om 
half één ’s nachts een poging naar het podium op 
de triatlon. Dit is werkelijk uniek. Na Jelena Peeters 
is Marten nog maar de tweede inwoner van onze 
gemeente die op het allerhoogste podium mag 
strijden voor eremetaal. Lees z’n interview zeker tot 
het einde want hij vraagt onze steun!

Trouwringen:
Zovele koppels hebben anderhalf jaar lang hun 
huwelijk meerdere malen verzet. Het dieptepunt in 
de coronamaatregelen was  wanneer er naast het 
koppel slechts vier personen aanwezig mochten zijn. 
Dan moet je kiezen tussen je ouders, je getuigen, 
je vrienden… Maar nu zijn we terug vertrokken 
en hoe ! Bij goed weer doen we de huwelijken in 
het Gemeentepark en dat in het bijzijn van 200 
aanwezigen. Prachtig park, lieve mensen, mooie 
momenten. 

Handdoek in de ring gooien? 
Daar doen we niet aan mee. Grote wegenwerken 
doen pijn, zijn ergerlijk maar het resultaat mag 
er zijn. Het fietspad naar Maria ter Heide is 
een prachtvoorbeeld. Ook de Sint Lenaertseweg 
wordt zo’n dossier. Lang en hard werken maar 
het kilometerlange fietspad zal de moeite lonen. 
Ondertussen studeren en plannen we met AWV 
verder op de Dorpstraat en de Kalmhoutse Steenweg. 

Laten we er een zomer van maken die je door een 
ringetje kan halen. Mag ik vragen dat je die mee 
maakt? Veel evenementen wachten nog af maar jij 
kan wél iets doen. Sluit je straat een keer af om te 
spelen, een buurtfeest te geven… We hebben lang 
genoeg gewacht. 
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Weetjes

Sinds kort is Wuustwezel 5 luisterpalen rijker. Door te draaien aan een wiel, vertellen de palen het verhaal van 
de landschapsevolutie in het betrokken gebied. Zo leer je bijvoorbeeld dat het Marum ooit bewoond was en hoe 
het domein van de Franciscanessen haar huidige vorm verkreeg. Ga voor een gratis folder of meer info over de 
luisterpalen naar de Dienst Toerisme.

Vervolg onderzoek leidingstraat
Na de publieke raadpleging worden de reacties en 

adviezen nu gebundeld door de Vlaamse overheid. 
Op basis van de inspraak worden de alternatieven 

in volgende maanden verder onderzocht om zo te 
komen tot geoptimaliseerde tracés. Dat gebeurt in 

overleg met de betrokken gemeenten en actor-
en. Dat moet dit najaar leiden tot een nota met 

de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak 
van het verdere onderzoek. Bewoners die worden 

getroffen door één van de tracés worden dan ver-
wittigd. Als je op de hoogte wil blijven, schrijf dan in 

voor de digitale nieuwsbrief.

 www.omgevingvlaanderen.be

ATV-vertelling in 
Wuustwezel

Wuustwezel heeft geluk. 
Als alles mee zit, gaat er op 

maandagavond 23 augustus 
weer een ATV-vertelling door in het 

Gemeentepark.
Het concept is simpel, zak af naar het 

Gemeentepark, neem je eigen stoeltje 
mee en geniet van een avondje plezier 

met een bekende verteller. Welke verteller 
we mogen verwelkomen, is voorlopig nog 

een verrassing. Maar hou de datum alvast vrij. 

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

Ontdek onze ondernemers in de 
digitale bedrijvengids

Meer dan 230 ondernemers kan je ondertussen 
opzoeken in onze digitale bedrijvengids. Typ in 

waarnaar je op zoek bent en de bedrijvengids 
vertelt je meteen bij welke Wuustwezelse on-

dernemers je terecht kan. Een mooi woordje 
uitleg, contactgegevens en knappe foto’s 

kan je zo van elke onderneming terugvin-
den. Ga zeker eens een kijkje nemen en 

ontdek zo onze straffe ondernemers!
Sta je als ondernemer nog niet in 

onze bedrijvengids? Voeg je bedrijf 
dan zo snel mogelijk toe via de 

gratis website.

   www.bedrijvengids- 
wuustwezel.be

Amnesty bestaat 60 jaar
“Het nieuws in de wereld kan je vaak 
misselijk maken van machteloosheid, maar 
als we dit gevoel van verontwaardiging 
overal ter wereld nu eens konden verenigen 
in gezamenlijke actie, dan zouden we echt 
het verschil kunnen maken.” Die woorden van 
Peter Benenson, markeerden 60 jaar geleden de 
start van Amnesty International. Het groeide 
uit tot een wereldwijde beweging van kritische 
burgers. Ze delen een onwrikbaar geloof 
dat alle mensen vrij en gelijk zijn. Activisme 
kan de wereld verbeteren. Maar het 
vraagt ook volharding. Teleurstelling 
en bijtende onrechtvaardigheid delen 
vaak rake klappen uit. Maar elke 
gewetensgevangene die vrij komt, elke 
onrechtvaardigheid die hersteld is, 
voedt die veerkracht.

 www.aivl.be
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Wuustwezel stelde in 2012 als eerste gemeente 
in Vlaanderen haar masterplan openbare 
verlichting voor. Doel van dit masterplan: het 
terugdringen van de CO2- uitstoot en dus het 
verminderen van de ecologische voetafdruk. 
Hoe ver staat het bestuur nu in deze ambities?

VERNIEUWING VERLICHTING
Via het masterplan werkt de gemeente aan de vernieuwing 
van de huidige openbare verlichting. Nieuwe technologieën 
zorgen voor meer efficiëntie. De techniek van led-verlichting 
is de laatste jaren sterk verbeterd. 

Daarom wil de gemeente haar openbare verlichting tegen 
2030 volledig ombouwen naar led. Door consequent voor 
deze techniek te kiezen bij het aanleggen van nieuwe 
verlichting of bij het vervangen van oude verlichting, moet 
dit de CO2-uitstoot en de lichtpollutie verminderen.  

Op dit ogenblik telt Wuustwezel 3.406 verlichtingstoestellen. 
Hiervan was eind 2020 12,4% uitgerust met led. De komende 
jaren wordt het aantal verlichtingen in Natrium (78%) en 
metaalhalogenide (8,5%) versneld afgebouwd.

LICHTEN DOVEN 
Een tweede pijler in het Masterplan behelst het doven of 
dimmen van de openbare verlichting. Dit bespaart energie en 
heeft een positief effect op mens en omgeving. 

Dit project werd in 2017 opgestart in nauw overleg met 
verschillende geledingen, zoals ouderen, jeugd, ondernemers, 
de buurtinformatienetwerken, natuur- en milieuverenigingen 
en de lokale politieke partijen. Rekening houdend met de 
veiligheid van de weggebruikers en de inwoners werd waar 
mogelijk de verlichting gedoofd of gedimd.

HET MASTERPLAN WERKT
Het effect van deze maatregelen zien we terug in de evolutie 
van het energieverbruik. In 2015 lag het jaarverbruik 
openbare verlichting nog op 1.323.090 kWh. 

In 2020 is dit verbruik gedaald naar 923.506 kWh. 
Omgerekend in CO2 betekent dit momenteel een jaarlijkse 
vermindering aan uitstoot van 94 ton CO2. Om je  een beeld 
te geven: 1 ton CO2 komt overeen met 6000 km rijden met 
dieselwagen en ziet er uit als 500 CO2 brandblussers.

Steeds meer led-lampen 
in openbare verlichting

 Duurzaamheidsambtenaar – 03 690 46 37 – duurzaam@wuustwezel.be
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Laat zorgverleners
parkeren voor jouw deur
Zorgverleners vinden niet altijd een parkeerplaats 
dichtbij de woning van hun patiënt. Daardoor gaat 
kostbare tijd verloren, die besteed had kunnen worden 
aan de verzorging. Daarom introduceert het lokaal 
bestuur van Wuustwezel het systeem van zorgparkeren.

Als inwoner van Wuustwezel kan je 
met een sticker aangeven dat je de par-
keerplaats voor je oprit of garagepoort 
ter beschikking stelt aan zorgverleners 
wanneer zij in jouw buurt op huisbe-
zoek gaan.

HOE EEN STICKER AANVRAGEN?
Wil je graag een zorgparkeerplaats ter 
beschikking stellen? Dan kan je een 
sticker zorgparkeren aanvragen via 

het digitaal loket op www.wuustwezel.
be. Na bevestiging kan je de sticker 
ophalen aan het onthaal in het Sociaal 
Huis of wordt ze op verzoek opge-
stuurd. Kleef daarna de zorgsticker 
duidelijk zichtbaar op je garagepoort of 
brievenbus.

ALS ZORGVERSTREKKER GEBRUIK 
MAKEN VAN ZORGPARKEREN?
Ben je een zorgverstrekker die erkend 

is door het Riziv of de Vlaamse Ge-
meenschap, dan kan je gebruik maken 
van het zorgparkeren. Hiervoor vraag 
je een speciale parkeerkaart aan via het 
digitaal loket op www.wuustwezel.be.

HOE WERKT HET ZORGPARKEREN?
• Het gaat over parkeerplaatsen op 

openbaar domein, dus voor de 
garage of oprit maar nooit op het 
privédomein.

• De zorgverstrekker mag maximaal 45 
minuten gebruik maken van de par-
keerplaats. In een blauwe zone moet 
je geen parkeerschijf gebruiken.

• De zorgverstrekker moet zijn of haar 
mobiel telefoonnummer duidelijk 
leesbaar op de parkeerkaart noteren. 
Op vraag van de aanbieder van de 
parkeerplaats, moet de zorgverstrek-
ker het voertuig zo snel mogelijk 
verplaatsen.

• Indien je je parkeerplaats niet meer 
ter beschikking wil stellen, dan meld 
je dat aan het lokaal bestuur en ver-
wijder je de sticker.

Uiteraard mag de zorgverlener geen 
misbruik maken van de parkeerkaart. 
Hij mag deze bijvoorbeeld niet gebrui-
ken op het moment dat er geen zorg 
wordt verleend. Hij mag de parkeer-
kaart ook niet doorgeven aan derden. 
Bij misbruik kan de politiezone Grens 
de zorgparkeerkaart intrekken.

  Sociaal Huis - 03 633 52 10 - onthaal@wuustwezel.be

Mijn Burgerprofiel voor je overheidszaken
Wuustwezel stapt mee in Mijn Burgerprofiel. Je 
vindt er alle documenten, attesten, brieven en 
zelfs de status van je dossiers bij de overheid, 
gebundeld op één veilig digitaal platform.
Veel persoonsgegevens zijn verspreid over verschillende 
overheidsdiensten. Denk maar aan je Groeipakket, een 
attest van gezinssamenstelling of de oproepingsbrief voor je 
coronavaccinatie. Mijn Burgerprofiel brengt ze samen. Als 
je eenmaal bent aangemeld, kan je je gegevens bij alle over- 
heden digitaal raadplegen.

MIJN BURGERPROFIEL
Mijn Burgerprofiel is momenteel nog een groeiend plat-
form. Dat betekent dat je nog niet alles zal vinden. Sommige 

overheidsdiensten zijn immers nog volop bezig met hun 
informatie op het platform aan te vullen.

HOE WERKT MIJN BURGERPROFIEL?
Meld je aan via de knop Mijn Burgerprofiel op www.wuust-
wezel.be. Meld vervolgens veilig aan met je e-ID, itsme® of 
een beveiligingscode via mobiele app of sms. Daarna krijg 
je toegang tot het overzicht van je overheidsadministratie. 
Probeer het meteen!

HULP NODIG?
Heb je problemen met aanmelden, of heb je nog vragen over 
Mijn Burgerprofiel? Alle info vind je op www.mijnburger-
profiel.be. Uiteraard kan je ook bellen naar 1700, het gratis 
informatienummer van de Vlaamse overheid.

 Vlaamse overheid - 1700 - www.mijnburgerprofiel.be
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 Federale dienst noodplanning van de gouverneur - noodplanning@fdgantwerpen.be. 

Openbaar onderzoek over 
risicobedrijven

Als een grond werd gebruikt als bijvoorbeeld werkplaats 
of fabrieksterrein, is die mogelijk verontreinigd door 
vervuilende activiteiten. Diezelfde gronden kunnen 
intussen in gebruik zijn voor bewoning of kleinhandel.

Voor dergelijke risicogronden is een 
bodemonderzoek nodig om na te gaan 
of de voormalige activiteiten bodem-
verontreiniging veroorzaakten. Bij ver-
koop moet de huidige eigenaar daarom 
een oriënterend bodemonderzoek laten 
uitvoeren. 

VRIJSTELLINGSVOORWAARDEN
Risicogronden van particulieren wor-
den op kosten van OVAM onderzocht 
indien je voldoet aan de vrijstellings-
voorwaarden op www.ovam.be/
vrijstelling-onderzoeksplicht. Dat 
gebeurt omdat de huidige eigenaars 
de verontreiniging niet zelf hebben 

veroorzaakt. Ze kochten deze grond 
nadat de activiteiten zijn stopgezet en 
zijn dus niet verantwoordelijk voor 
eventuele bodemverontreiniging.

BODEMINFORMATIE
Vanaf 1 juni kan je op www.degrote-
grondvraag.be nakijken of er bodem- 
informatie beschikbaar is over de 
grond waarop je woont of werkt. Deze 
website geeft een eerste beeld, maar 
de informatie is nog niet volledig en 
wordt verder geactualiseerd Als je wil 
weten of er een onderzoeksplicht van 
toepassing is op jouw grond kan je best 
informeren bij de milieudienst.

Is bodemonderzoek nodig op jouw grond?

 Dienst milieu - 03 690 46 23 - milieu@wuustwezel.be

In Wuustwezel is één zogenaamd Seveso- 
bedrijf gevestigd. Dat is een onderneming die 
gevaarlijke stoffen behandelt. Binnenkort is 
er een openbaar onderzoek over de nood- en 
interventieplannen van dergelijke bedrijven.

Seveso is een plaats in Zwitserland, waar in juli 1976 een 
chemische ramp gebeurde. Naar aanleiding van dat ongeluk 
is er een Europese richtlijn uitgewerkt voor elke onderne-

ming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat 
of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of 
ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 van die bedrijven. 
Meer informatie hierover vind je op www.seveso.be.  

SNEL EN DOELTREFFEND REAGEREN
In Wuustwezel is één dergelijk risicobedrijf gevestigd. 
Concreet gaat het over de gasoverslag van Fluxys aan de 
Vorssingersweg (foto).

Voor dergelijke bedrijven is een bijzonder nood- en inter-
ventieplan (BNIP) opgesteld, voor het geval het hier ooit zou 
mislopen. Dit plan bevat specifieke informatie, waardoor de 
hulpdiensten en de overheden snel en doeltreffend kunnen 
reageren. Het beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, 
de alarmeringsprocedures en de beschermingsmaatregelen 
voor de bevolking.

OPMERKINGEN FORMULEREN
Het provinciebestuur organiseert nu een publieksraadple-
ging over deze nood- en Interventieplannen. Als inwoner 
van Wuustwezel kan je deze ontwerpteksten van 16 septem-
ber tot 15 oktober raadplegen en opmerkingen formuleren.

 Dit kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van 
de dienst noodplanning aan de Italiëlei 4 in Antwerpen. Je 
kan een afspraak maken via onderstaand mailadres.

Weetje_juli_gvd.indd   7Weetje_juli_gvd.indd   7 22/06/2021   9:44:4822/06/2021   9:44:48



W-TJE | JULI 2021

8  BESTUUR

Het lokaal bestuur werft aan
Het lokaal bestuur van Wuustwezel zoekt regelmatig nieuwe medewerkers.  
Ditmaal is er een vacature voor een
Administratief medewerker sociale dienst

Als administratief medewerker van de sociale dienst 
ondersteun je de maatschappelijk werkers bij de 
verwerking van hun sociale dossiers. Jouw taak zal 
er vooral in bestaan om de financiële stromen van en 
naar het ministerie op te volgen, te controleren en te 
corrigeren waar nodig.

Het gaat over een deeltijds contract (70%) van onbepaalde 
duur. We zoeken hiervoor een nauwkeurige cijferknobbel, 
die steeds de puntjes op de i zet en quasi foutloos te werk 
gaat. 

Voel jij je je helemaal thuis in de wereld van cijfers, 
tabellen en financiële stromen en word je niet afgeschrikt 
door inspecties of auditcontroles? Dan is deze functie 
helemaal iets voor jou. Verder ben je zelfstandig, flexibel 
en werk je vlot samen met naaste collega’s. Tot slot heb je 
een diploma hoger secundair onderwijs.

INTERESSE IN DEZE BOEIENDE UITDAGING? 
Kom jij ons team versterken? Stuur dan voor 5 juli je 
motivatiebrief, cv, een uittreksel uit het strafregister 
én een kopie van je diploma naar de personeelsdienst. 
Alle informatie over deze functie en de bijhorende 
selectieprocedure vind je op de vacaturepagina op onze 
website.

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

De zomer is fantastisch. Het is een tijd van genieten 
van een terrasje op zonovergoten dagen of lekker 
buiten spelen met de (klein)kinderen. Maar dat warme 
weer heeft soms ook minder prettige gevolgen
De meeste mensen lopen weinig risico 
als ze verstandig omgaan met de zon, 
maar blijf alert. Want jaarlijks sterven 
er honderden mensen aan de gevolgen 
van warmte. 

BEPERK DE KANS OP PROBLEMEN 
Ken je alleenstaande ouderen of zie-
ken? Of ga jij om met baby’s of jonge 
kinderen? Ga dan op warme dagen 
eens kijken of ze zich goed voelen en 
voldoende drinken. Want extreme 
warmte kan gevaarlijk zijn. Maar met 
de onderstaande tips beperk je de kans 

op gezondheidsproblemen op warme 
dagen voor jezelf én anderen.
• Zorg dat je altijd water bij je hebt.
• Smeer zonnecrème als je de zon niet 

kan vermijden.
• Drink meer dan gewoonlijk, ook als 

je geen dorst hebt.
• Kleurt je urine donker? Dan drink je 

te weinig.
• Vermijd de zon en zoek koele plek-

ken op.
• Bewaar inspanningen voor de koele-

re momenten van de dag.
• Draag een hoofddeksel.

• Koel je lichaam met een lauwe dou-
che, een voetbad of een frisse duik.

• Verlucht je woning op momenten dat 
het buiten koeler is dan binnen.

• Benut je zonnewering zoals rollui-
ken, luifels, gordijnen.

• Beperk het gebruik van apparaten 
die warmte produceren, zoals het 
fornuis, oven, computer

WANNEER MOET JE JE ZORGEN 
MAKEN?
Banale symptomen als hoofdpijn of 
duizeligheid kunnen wijzen op ernstige 
problemen. Voel jij je niet lekker op een 
heel warme dag? 
• Drink meteen meer water, zoek een 

koele plek op en rust. 
• Bel onmiddellijk je arts als je twijfelt. 

 www.warmedagen.be

Hou het hoofd koel 
op warme dagen
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GEBOORTEN
2/05 Van Gestel  Odette
3/05 Debecker  Jane
3/05 Noukens  Collin
4/05 Herthogs  Wout
4/05 Dufour  Lysken
6/05 Bosters  Ayrton
8/05 Antes  Mirthe
10/05 Segers  Lewis
12/05 Van Oevelen  Fran
12/05 Dinu  Emanuela
13/05 Dillis  Joy
13/05 Peeters  Lot
15/05 Schrijvers  Anse
18/05 Aerts  Faelyss
19/05 Van Hee Debruyne  Aimée
20/05 Curcă  Macrina
22/05 Aerts  Vince
25/05 Van Aertselaer  Ayleen
25/05 Buylinckx  Vic
26/05 Van Hasselt  Cis
28/05 Schrevens  Hailey
28/05 Maruneac  Luna
30/05 Năstasă  Alice
30/05 De Rooy Per

HUWELIJKEN
21/05 Van Gastel  Rob
           & Koeks  Micha
22/05 Van Hasselt  Niels
           & Bogaerts  Floor
27/05 Van Den Broeck  Bart
           & De Swaef  Kim

OVERLIJDENS
4/05 De Vogt  Nadine
 1/09/1941
6/05 Wagemakers  Johannes
 16/01/1947
6/05 Coutteau  Pieter
 9/10/1936
7/05 Link  Manfred
 24/01/1937
8/05 Van Welde  Jan
 2/02/1929
9/05 Michielsen  Ivo
 17/08/1939
12/05 Verboven  Marcel
 11/03/1942
15/05 Geysen Elisabeth
 13/08/1928
16/05 Donckers  Sophia
 1/12/1929
16/05 Suykerbuyk  Guido
 7/05/1959
16/05 De Ruysscher  Maria
 19/05/1944
17/05 Dirven  Hendrica
 21/08/1926
20/05 Rombouts  Mathilda
 2/01/1919
20/05 Pauwels  Alida
 18/06/1935
26/05 Verheyen  Anna
 3/12/1938
27/05 Jacobs  Frans
 14/02/1933
29/05 Balthazar  Gerardus
 3/10/1947
30/05 Gruijters  Johanna
 22/05/1947

De gemeente- en OCMW-raad komt elke maand 
bijeen om te vergaderen. In april was er echter 
geen gemeenteraad. Hieronder geven we de be-
langrijkste punten mee uit de zitting van 31 mei.
De raadsleden nemen kennis van de jaarrekening over 2020. Hieruit 
blijkt dat er bijna 5,68 miljoen is binnengekomen en dat de gemeente 5,23 
miljoen heeft geïnvesteerd. Hiervan werd 1 miljoen gefinancierd, waardoor 
er op de lopende rekening een tekort is van ruim een half miljoen. Van het 
vorige boekjaar was er echter 8,8 miljoen over, waardoor het saldo van de 
gemeentekas nu uitkomt op bijna 8,24 miljoen.

Sinds de coronacrisis is het 
meer dan ooit duidelijk dat 
een kwalitatieve buitensport- 
infrastructuur goud waard 
is. Daarom willen veel lokale 
besturen en sportclubs extra 
investeren in sportterreinen, 
verlichte looproutes en andere 
buitensportmogelijkheden. De 
Vlaamse regering organiseert een 
groepsaankoop van dergelijke 
infrastructuur en de gemeenteraad 
wil dat de Wuustwezelse 
sportverenigingen de nodige 
informatie krijgen om hiervan te 
profiteren.

De retributie voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur wordt 
tot het eind van dit jaar gehalveerd. Door de corona-maatregelen werden 
allerlei activiteiten afgelast en kon het lokaal bestuur niet de gebruikelijke 
ondersteuning bieden. Ook de retributie voor repetitieruimtes en het vrije 
kunstatelier worden om dezelfde reden gehalveerd tot het eind van dit jaar.

Tot slot wordt het éénrichtingsverkeer op de Kerkplaats in Gooreind 
definitief ingevoerd, na een gunstige evaluatie van de proefperiode.

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

Verslag gemeenteraad 
mei
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Zorgeloos op vakantie met 
politietoezicht
De zomer en vakantie zijn in zicht, de zon is al 
van de partij. Na een lang coronajaar hebben we 
er allemaal nood aan. Tijd om op reis te gaan, 
een weekendje weg of leuke uitstapjes te maken.

Je bent er even tussenuit en wil aan niks hoeven te denken. 
Maar helaas is de zomervakantie een periode waarin wo-
ninginbraken vaker voorkomen. Met de hulp van de lokale 
politie kan je toch zonder zorgen op vakantie vertrekken. 

Je kan bij Politiezone Grens terecht voor diefstalpreventie 
en afwezigheidstoezicht. Je kan deze diensten aanvragen via 
het digitaal formulier op www.pzgrens.be/dienstverlening/
preventie. Je kan ook een blanco aanvraagformulier afdruk-
ken en ingevuld afgeven in het politiekantoor. 

WAT HOUDT DIEFSTALPREVENTIE IN?
Je maakt een afspraak met een speciaal daartoe opgeleide 
politieagent die gratis en vrijblijvend bij jou langskomt om 
tips op maat te geven. 

Samen met de adviseur maak je een rondgang door en rond 
je huis. Hij wijst je op mogelijke verbeteringen of risico’s en 
geeft je een handige brochure met tal van tips. 

WAT HOUDT AFWEZIGHEIDSTOEZICHT IN? 
Wie voor korte of lange tijd afwezig is, kan dit melden aan 
de politie. In de mate van het mogelijke zullen ze toezicht 
houden op jouw woning. Bij terugkomst ontvang je een brief 
met informatie over het uitgevoerde toezicht.

 Politiezone Grens - 03 620 29 29  - info@pzgrens.be

Geef inbrekers geen kans
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Met 
deze tips van de politie voorkom je dat inbrekers 
er vandoor gaan met je waardevolle spullen

• Sluit alle vensters en buitendeu-
ren af. Laat de sleutel niet aan de 
binnenkant van de deur zitten. De 
inbreker kan zo gewoon door een 
deur terug naar buiten, kan meer 
en grotere spullen meepakken... Hij 
houdt namelijk rekening met hoe 
gemakkelijk hij opnieuw weg geraakt 
als hij een huis kiest.

• Laat een bewoonde indruk achter. 
Laat iemand je brievenbus leeg 
maken en het gras afrijden of de 
rolluiken openen en sluiten. Gebruik 
ook lampen met timers.

• De achterkant van je woning is het 
meest kwetsbaar. Installeer een 
tuinpoortje dat op slot kan, ook al 
is dat maar een meter hoog. Erover 

springen met gestolen spullen is 
moeilijk. En de buren weten ook 
meteen dat er iets mis is als iemand 
erover springt.

• Help de inbreker niet. Laat geen lad-
der slingeren en sluit je tuinhuis af. 
Inbrekers gebruiken zelfs tuinmeu-
belen als opstap. 

• Maak een inventaris op. Merk, 
type en serienummer zijn dikwijls 
niet voldoende. Zet er je rijksre-
gisternummer op en maak foto’s. 
Zo kunnen teruggevonden spullen 
geïdentificeerd worden.

• Wees discreet op sociale media over 
je vakantie. Inbrekers zitten ook 
op sociale media. Let ook op met 
antwoordapparaten en automatische 
e-mailberichten.

Geniet van de zomer en een fijne 
vakantie!

PS: Check voor je op vakantie vertrekt 
ook nog even het zomerplan van de fe-
derale regering. Je vindt het op https://
crisiscentrum.be/nl/news/zomerplan-
-vier-stappen-naar-normaler-leven

 Politiezone Grens - 03 620 29 29 - info@pzgrens.be
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Werk mee aan een betere 
LUCHTKWALITEIT 

De lokale besturen van Hoogstraten en Wuustwezel hebben een studie laten uitvoeren 
over de luchtkwaliteit. Hieruit bleek onder meer 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 aan een betere en 
gezondere luchtkwaliteit in onze regio. 

Buiten stoken is 

VERBODEN 
maar er zijn enkele  
uitzonderingen

Wat mag wel?
Gebruik van een vuurkorf  

of vuurschaal.

Verwarming van een  
zwembad of hottub.

Barbecue.

Zorg ervoor dat omstaanders niet in de ongezonde  
rook staan en denk ook aan je buren.

Gebruik het juiste type hout. Je mag enkel droog  
en onbehandeld hout gebruiken wanneer je buiten  

stookt. Dit zorgt voor minder schadelijke stoffen  
en is beter voor je gezondheid. 

Maak het vuur aan met aanmaakhout of natuurlijke  
aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier of 

karton, want dat is bedrukt. De inkt brandt mee op 
en daardoor is de rook ongezond.

Zorg voor een emmer water  
of zand in de buurt.

Wees voorzichtig om  
brandwonden te voorkomen. 

Laat het vuur vanzelf doven,  
dat geeft de minste  

rookontwikkeling.

Zorg dat het vuur helemaal  
uit is voor je weggaat  

of gaat slapen.

Bij het gebruik van een 
vuurkorf of vuurschaal komt

VEEL MEER 
FIJN STOF 

vrij dan in een kachel

Wees waakzaam voor

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

Weetje_juli_gvd.indd   11Weetje_juli_gvd.indd   11 22/06/2021   9:44:5022/06/2021   9:44:50



W-TJE | JULI 2021

12  LEVEN

Negen gemeenten lanceren
UiTPAS van Polder tot Kempen
Samen met Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, 
Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem lanceren we op 
vrijdag 1 oktober de UiTPAS. “Méér mensen méér laten 
beleven, dat is het doel van de UiTPAS”, onderstreept 
de regionale coördinator Bianca Delaruelle.

De UiTPAS is een kaart waarmee je 
punten spaart als je deelneemt aan 
sport-, cultuur-, of jeugdactiviteiten. 
Die punten kan je inruilen voor een 
extraatje, of korting op een ticket,… 

GELDIG IN 65 GEMEENTEN
“Wie meer doet, krijgt dus ook meer 
korting. Je UiTPAS kan je gebruiken 
in je eigen gemeente, maar ook in de 
meer dan 65 andere steden en ge-

meenten die reeds aangesloten zijn bij 
UiTPAS. Ons doel is dan ook om méér 
mensen méér te laten beleven”, aldus 
Delaruelle.

“Voor een UiTPAS betaal je vijf euro. In 
ruil voor de aankoop krijg je een aantal 
welkomstvoordelen en drie punten 
op je UiTPAS. Waar je de UiTPAS kan 
kopen en welke voordelen dit zijn, krijg 
je later nog te horen.“

MEER KANSEN VOOR VRIJE TIJD
UiTPAS is er trouwens voor jong en 
oud! “Ben je jonger dan 18 jaar, dan 
betaal je 2 euro in plaats van 5 euro 
voor je UiTPAS. Heb je recht op een 
verhoogde tegemoetkoming of ben je 
in schuldbemiddeling? Dan krijg je met 
je UiTPAS 80% korting bij deelname 
aan UiTPAS-activiteiten. Je betaalt in 
dit geval 1 euro voor je UiTPAS”, ver-
volgt de UiTPAS-coördinator. 

“Het kansentarief is echter enkel van 
toepassing voor de inwoners van de 
negen gemeenten in deze samenwer-
king. Om deze uitgebreide zone in één 
naam te vatten, werd gekeken naar wat 
al deze gemeenten typeert. 

Dat bracht hen bij de naam van een 
vroegere regionale krant die ongeveer 
hetzelfde grondgebied van informatie 
voorzag. “Van Polder tot Kempen” is 
geboren en zal nu de regio opnieuw 
verbinden.”

“Momenteel werken we samen met de 
deelnemende gemeenten nog verder 
aan de concrete invulling van het 
concept en de lancering van UiTPAS 
op vrijdag 1 oktober 2021. Hou dus 
zeker volgende weken en maanden de 
gemeentelijke berichten in het oog.”, zo 
besluit de regionale coördinator.

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

Zet jouw kunstwerk op een nutskast
Tour Elentrik is een kunstproject dat werd opge-
start door Treepack. Daarbij worden lelijke grijze 
nutsvoorzieningskasten opgefleurd met kleur-
rijke afbeeldingen. Misschien is jouw kunstwerk 
binnenkort in het straatbeeld te bewonderen.

Elektriciteitskasten zijn noodzakelijk op het openbaar 
domein, maar echt mooi kan je ze niet noemen. Ze worden 
vaak nog lelijker gemaakt met (illegale) graffiti of affiches. 
Tour Elentrik wil daar iets aan doen door deze kleurloze ob-
jecten om te toveren tot een canvas voor lokale kunstenaars.

Treepack is gespecialiseerd in muurschilderingen en street 
art en gaat vanaf september ook in Wuustwezel aan de slag 
om een aantal monotone nutskasten op te fleuren. 

Daarbij kunnen lokale (amateur-)kunstenaars hun talent 
tonen aan de buitenwereld. Lokale creatievelingen die de 
kastjes onder handen willen nemen, kunnen zich tot 15 
augustus aanmelden bij de cultuurdienst.

 Dienst cultuur – 03 690 46 26 – cultuur@wuustwezel.be
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Vlaanderen Feest!
Op zondag 11 juli vieren we naar goede 
gewoonte Vlaanderen Feest. En nu het terug 
mag, feest Wuustwezel met veel plezier mee.

Wat staat er zoal op het programma? 
We beginnen eraan om 13 uur en er zal 
de hele namiddag van alles te beleven 
zijn. Pimp je fiets, laat je schminken, 
volg een sportieve initiatie bij één van 
onze Wuustwezelse sportverenigingen, 
ga rustig hangen op de chillplekjes op 
de evenementenweide, geniet van wat 
lekkers,... Noem maar op.

FAMILIE VON KAPP
Om 14 uur start de kindervoorstelling 
De Familie Von Kapp met Dimitri 
Leue. De voorstelling brengt rock&roll 
voor kinderen van elke maat en soort. 
Zelfs volwassenen mogen aan boord. 
Ze werken met plezier op je heupen 
terwijl ze zingen over sprookjes. En het 
publiek leeft nog lang en gelukkig.

MO’REEN
De Wuustwezelse Maureen Alberg heeft 
het podium gedeeld met heel wat arties-
ten: The Radios, Johnny Logan, Lisa del 
Bo,... Nu gaat ze solo met een Neder-
landstalige plaat en jij kan erbij zijn.

ONTVANGST NIEUWE INWONERS
Alle inwoners die hier in 2019 of 2020 
kwamen wonen, willen we graag leren 
kennen. Breng je eerder ontvangen 
tegoedbon mee, maak kennis met 
Wuustwezel en ontvang een lekkere 
verrassing. 

En of er gefeest zal worden. Zorg dat je 
erbij bent op de evenementenweide in 
Wuustwezel.

 Dienst evenementen - 03 690 46 85 - evenementen@wuustwezel.be

Met jouw kraam op de dorpsdag
Op zondag 26 september is het zover! Na een 
jaartje uitstel, gaat dan opnieuw de dorpsdag door. 
Zorg dat je erbij bent en schrijf  je verening of be-
drijf voor 1 augustus in voor een gratis standplaats.

Tijdens de dorpsdag krijgt elke lokale vereniging, handelaar 
en ondernemer de kans om zich te promoten en het aanbod 
in de kijker te plaatsen. Hiervoor wordt de Bredabaan ver-
keersvrij gemaakt vanaf de Biest tot aan de Slijkstraat. 

Het digitaal inschrijvingsformulier en het reglement vind 
je terug op www.wuustwezel.be/dorpsdag. De organisatie 
van het evenement is in handen van het lokaal bestuur, in 
samenwerking met het dorpsdagcomité.

ENKELE PRAKTISCHE GEGEVENS
• Zondag 26 september van 12 tot en met 18 uur
• Elke vereniging en ondernemer uit Wuustwezel kan 

deelnemen
• Deelname is gratis voor een vereniging en onderneming 

uit Wuustwezel
• Inschrijven kan tot en met 1 augustus
• Het dorpsdagcomité beslist over de aanvraag en wijst een 

standplaats toe. 
• Daarbij krijgen ondernemers uit Wuustwezel voorrang.

Samen maken we van deze zesde editie van de dorpsdag een 
groot en gezellig feest!

 Dienst economie – 03 690 46 13 – economie@wuustwezel.be
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Wees niet gek, doe de tekencheck
Van een tekenbeet kan je ziek worden. Daar-
om is controle op tekenbeten belangrijk. Elke 
nieuwe tekenbeet vormt een nieuwe kans op 
besmetting, ook al ben je al eens ziek geweest.
Een teek bijt je meestal zonder dat je het merkt. Een teek 
is erg klein en de beet is pijnloos. Een teek bijt zich vast op 
plaatsen die bedekt zijn met kleren of die niet direct zicht-
baar zijn, zoals onder het haar, achter de oren, in de navel.

WANNEER CONTROLEER JE?
Maak een gewoonte van de tekencheck bij jezelf en anderen. 
Controleer elke avond:
• nadat je gaan wandelen bent in het bos, in een park, op de 

heide of in de duinen
• op kamp met de jeugdbeweging
• tijdens een trektocht, op vakantie in een gebied met veel 

teken
• wanneer je veel last hebt van teken in je tuin.

HOE MOET JE CONTROLEREN?

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

Dennenhof zoekt vrijwilligers
Begeleidingscentrum Dennenhof is op zoek naar 
mensen met een hart voor kinderen en jongeren. De 
kinderen en jongeren die er verblijven, zitten vol met 
talent, maar het lukt hen vaak niet om deze verder te 
ontwikkelen binnen het reguliere vrijetijdsaanbod.

Dennenhof is een begeleidingscentrum 
voor kinderen en jongeren die thuis 
niet veilig zijn, met 3 locaties in onze 
gemeente. Met de inzet van vrijwilli-
gers willen we deze kinderen en jonge-
ren een kans geven om hun talenten te 
ontdekken en verder te ontwikkelen. 

HART VOOR KINDEREN
Samen met jou bekijken we hoe je iets 
kan betekenen voor (één van) hen. Heb 
je een hart voor kinderen en jongeren? 
Misschien heb je wat tijd over en weet 
je niet goed hoe je deze zinvol kan 
besteden? 

CREATIVITEIT TROEF
Ken je wel wat van schilderen, boet-
seren, dansen, zingen, toneel spelen, 
potten bakken of wat dan ook? 

Vind je ook dat alle kinderen en jonge-
ren het recht hebben om aan creatieve 
vrijetijdsbesteding te doen? Heb je 
goesting om een steentje bij te dragen 
aan een betere wereld?

Is jouw antwoord op één van deze 
vragen ja? Dan ben jij de persoon die 
wij zoeken.

INBRENG BESPREEKBAAR
Heb je het warm gekregen na het lezen 
van dit artikel? In overleg bespreken 
we wat je kan betekenen. Werk je graag 
samen met een groep of liever met één 
kind of jongere? 

Heb je elke maand of eerder elke drie 
maanden tijd? Of verkies je om éénma-
lig een workshop te geven? Beschik je 
over een eigen atelier of kom je graag 
langs in één van de leefgroepen? 

Wil je graag samen met een kind of 
jongere aan een project werken? Heb je 
leuke ideeën of materialen om iemand 
op weg te helpen? Of heb je iets anders 
te bieden? Alles is bespreekbaar.

 Begeleidingscentrum Dennenhof - 03 292 62 46  - tinneke.verhaegen@dennenhof.org
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De aankomst in  
de Dorpsstraat 
was puur genieten!
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Marten Van Riel naar Olympische Spelen
Marten Van Riel werd 6de op de triatlon bij zijn 
olympisch debuut in Rio de Janeiro in 2016. Hij blikt 
vooruit naar zijn deelname aan de Spelen in Tokio.

Marten, tegenwoordig ben je een 
wereldburger. Vertel eens waar je 
allemaal verblijft?
Ik verblijf momenteel vooral in Girona, 
waar ik een appartement huur. Dat is 
een heel mooi stadje in het noorden 
van Spanje op ongeveer een uur rijden 
van Barcelona. Het klimaat is er ietsje 
zachter dan in België en vooral in de 
winter maakt dat het trainen toch ge-
makkelijker. Voor de races moet ik dan 
weer de hele wereld rondreizen en kom 
ik op zowat alle continenten. 

Door het coronavirus heb ik wat meer 
tijd in België kunnen spenderen, maar 
nu is de wedstrijdkalender terug goed 
gevuld en zit ik weer meestal in het 
buitenland. Ik schat dat ik daardoor 
op een jaar nog maar om en bij de 
2 maanden effectief in Wuustwezel 
doorbreng.

Wat zijn zowat je favoriete plaatsen 
om te trainen bij ons in de streek?
Voor het lopen zijn dat de bospaadjes 
rond het Marum. Als je daar bij sche-
mering passeert, zie je wel eens een 
vos of reetjes. Dat vind ik het zalige 
aan de sport, één zijn met de natuur.

Op de fiets heb ik veel verschillende 
routes, maar een favoriet is het fiets-
pad langs het water van de Mark rich-
ting Breda. Een andere is de Oesterdam 
in Tholen; dat is voor de zware trainin-
gen, om tegen de wind te beuken. 

Voor het zwemmen is het een geschenk 
dat er enkele jaren geleden een Sport- 
oase is geopend in Hoogstraten. Heel 
dichtbij en je kan daar gewoon je baan-
tjes afleggen.

Veel Wuustwezelnaars herinneren je 
overwinning tijdens de ETU triatlon 
in onze Dorpsstraat.
Die races zijn de hoogtepunten van 
mijn carrière. Zeker het eerste jaar, in 
2017, toen ik terugkwam uit een lange 
blessure. Dat was emotioneel voor mij. 
Ik vond het prachtig om te zien hoe die 
triatlon leefde in onze gemeente.

Meestal race ik op exotische bestem-
mingen ver weg, dus het was echt 
zalig om hier te sporten voor vrienden, 
familie, fans en dorpsgenoten. De aan-
komst in de Dorpsstraat - waar het volk 
rijendik stond - was puur genieten! 
Spijtig genoeg bestaat de ETU triatlon 
niet meer, maar Sterke Peer is volgens 
mij de meest sfeervolle triatlon in Bel-
gië. Triatlon leeft in Wuustwezel!

Marc Herremans is een mentor voor 
je. Hij trainde een hele bende triatle-
ten. Zie jij opvolging binnen de jeugd?
Ik denk dat er een getalenteerde nieu-
we generatie rondloopt in Wuustwezel! 
Wat ik vooral graag zie is dat ze samen 
trainen en plezier maken. Toen ik 16 
jaar was, had ik nooit verwacht dat ik 
van de sport zou kunnen leven. Ik had 
gewoon enorm veel plezier in de trai-

ningen en in de sportieve levensstijl. 
Dus hopelijk blijven deze jongens en 
meisjes die goesting in de sport behou-
den en dan ben ik er zeker van dat de 
Wezelse opvolging klaar staat.

Hoe ziet je toekomst eruit, ongeacht 
je prestatie op de olympische Spelen? 
Na de Spelen ga ik mij focussen op 
lange afstands triatlon. Ik ga wel naar 
de Olympische Spelen in Parijs, omdat 
ik nog niet het maximale uit mijn car-
rière gehaald heb. Daarnaast ga ik voor 
de halve Ironman, dat is een logische 
volgende stap voor mij. Na 2024 wil 
ik zo snel mogelijk de stap zetten naar 
de volledige Ironman. Ik hoop ooit 
in Hawaï te staan, en hopelijk kan ik 
Wuustwezel ook daar laten schitteren 
zoals Marc het mij heeft voorgedaan.

Op de lange termijn zou ik graag ook 
iets terugdoen voor de sportieve jeugd. 
Ik wil anderen ook kansen kunnen 
aanbieden. Sport hoeft niet enkel over 
het competitieve aspect te gaan, maar 
het helpt jongeren bij hun ontwikke-
ling op alle vlakken. Ik denk dat een 
actieve en gezonde levensstijl een 
enorm positieve impact heeft op zowel 
het mentale als fysieke welzijn van 
mensen.

Ga je ook je oude dag in Wuustwezel 
beleven of zijn er plaatsen op de we-
reld waar je jezelf wel ziet wonen? 
Uiteraard heb ik al veel mooie plaatsen 
gezien. Misschien zijn er wel betere 
plaatsen om te trainen. De aanwezig-
heid van bergen en een beter klimaat 
zijn op dit moment belangrijk voor mij. 
Maar thuis is nog altijd op de Brecht-
seweg in Wuustwezel. Ik zou dus graag 
blijven. Het antwoord zal ook afhangen 
van de potentiële mevrouw Van Riel.

Wat kunnen we doen voor een extra 
boost tijdens die Olympische Spelen? 
Daag ons uit ! 
Laat de Belgische vlaggen van het EK 
maar buiten hangen om mij (en de 
andere Olympiche atleten) te steunen!   
En natuurlijk duimen op 26 juli om 
00u30 ‘s nachts!

Weetje_juli_gvd.indd   15Weetje_juli_gvd.indd   15 22/06/2021   9:44:5422/06/2021   9:44:54



THEATER!presenteert

Het

Theaterverhalen in openlucht

W-TJE | JULI 2021

16  VRIJE TIJD

Sporten in open lucht
Sta jij te trappelen om aan je conditie te werken? Of 
ben je meer fan van een spelletje petanque? Ontdek hier 
enkele outdoor sportmogelijkheden in Wuustwezel!

IP IT UP BANK
Misschien heb je ze al zien blinken in 
het zonnetje, onze nieuwe beweegbank 
vlakbij DC Ter Wezel. De bank werd 
geplaatst met steun van de Koning 
Boudewijn Stichting en de Nationale 
Loterij. Je vindt er aanwijzingen over 
de oefeningen die je kan doen. Binnen-
kort wordt dit het startpunt van een 
leuke beweeg- en beleefroute!

PETANQUETORNOOI LOENHOUT
Het Loenhouts petanquetornooi vindt 
plaats aan de petanquebanen voor DC 
Het Wijkhuis. 

De voorrondes zijn op maandag 2 
en dinsdag 3 augustus, de finale 
wordt gespeeld op vrijdag 6 augustus. 
Inschrijven kan tot 26 juli via 
rudolfkenis@skynet.be!

FITNESSPARK KATTEGAT
Aan sportpark Kattegat staat een ‘Ca-
listhenics’ park.  Maar wat doe je daar 
mee en hoe werkt dat? Een gloednieuw 
instructiebord leert je welke oefenin-
gen op de verschillende toestellen 
uitgevoerd kunnen worden. 

Ben je een beginner, getraind of ge-
vorderd? Fitnesscoach Bart van B-Fit 
Atletix werkte een trainingsschema uit 
voor elk niveau! Ontdek het in sport-
park Kattegat aan de Bredabaan 280 
tijdens een heerlijke outdoor work-out.

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

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

Kunst tentoonstelling Kruiswegkermis
Er gaat geen Kruiswegkermis voorbij zonder 
tentoonstelling. Na een sabatjaar corona is het 
zover en mogen we terug genieten van kunst.

Corona was voor sommigen een bron van inspiratie en voor 
anderen een vlucht in de kunst. Zo creëerde het virus op zijn 
eigen vreemde manier ook heel wat moois. Je zal het merken 
tijdens jouw bezoekje op de groepstentoonstelling van 
Wuustwezelse kunstenaars in GC Blommaert. 

Hier laten onze lokale kunstenaars hun favoriete werk zien 
op zondag 29 augustus van 13 tot 21 uur en op maandag 30 
augustus van 15 tot 21 uur.

Tijdens de tentoonstelling mag je een stem uitbrengen op 
het werk dat jou het meeste aanspreekt. Je kan kiezen tussen 
fotografie, schilderkunst, beeldend werk,… De kunstenaar 
met de meeste voorkeurstemmen valt in de prijzen.

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

Theater op Het Bankje
De podcast Het Bankje brengt theater bij jou om de hoek.

Tijdens een wandeling of fietstocht 
neem je plaats op een bankje en ben je 
getuige van de meest intieme, bizarre, 
aangrijpende dialogen die zich mis-
schien hebben afgespeeld op de plek 
waar je zit.

De podcasts zijn deze zomer van 1 juli 
tot 30 september te beluisteren op zo’n 
20 banken verspreid over Wuustwezel.

Vind jij ze allemaal? Maak het je com-
fortabel, scan de QR-code en droom 
even weg bij een origineel verhaal. 

Het Bankje is een idee van Wim 
Chielens en werd gerealiseerd door 
OpenDoek in samenwerking met 
Creatief Schrijven, Kunstwerkt en 
audioproductie Huis van Eustachius. 
Kijk voor meer info op www.opendoek.be

bij toch theater en check deze zomer 
regelmatig de Facebookpagina van  
@toerismewuustwezel. 
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Cursus gebarentaal
Vorig jaar werd er voor het eerst een cursus gebarentaal 
georganiseerd in Wuustwezel. Deze kwam er op vraag van 
familie, buren en vrienden van Wout, een jongetje dat doof 
werd geboren. Wout is intussen een heuse BV geworden. 

Omdat er nog veel interesse is, wordt er vanaf volgend 
schooljaar weer een cursus georganiseerd. De inschrijvingen 
beginnen pas deze zomer, maar je kan nu al aanmelden op 
www.doof.vlaanderen/cursus-vlaams-gebarentaal.

PRAKTISCH
• De beginnerscursus (20 maandagavonden) start op 13 

september
• De vervolgcursus (20 dinsdagavonden) start op 5 oktober.
Beide cursussen gaan door in GC Blommaert,

Kostprijs: € 175. Mensen met een verhoogde tegemoetko-
ming kunnen een terugbetaling van € 87 vragen aan de 
Dienst Welzijn.

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

Op speurtocht met Vlieg
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.’ Het is zwart, heeft 
vleugels en het zoemt. Ja hoor, Vlieg is deze 
zomer opnieuw aanwezig in Wuustwezel. 

Begeef je speurneus naar één van de vier speelbossen in 
Wuustwezel voor een keicoole buitenzoektocht en ga samen 
met Vlieg op kijkavontuur. Waar moet je zijn? Speelbossen 
Uilenbos, Noordheuvel, Pastoorsbos en Franciscanessen.

Ook in de bibliotheek kan je jouw speurkwaliteiten komen 
testen. Heel de zomer lang kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar 
en hun (groot)ouders deelnemen aan de binnenzoektocht in 
de bib van Wuustwezel. Je vindt er verschillende opdrachten 
en leuke kijkproefjes. Breng jij ze allemaal tot een goed 
einde? 

WIN EEN ZOMERSCHEURKALENDER
Ben je bij de eerste 100 kinderen die een zoektocht tot een 
goed einde heeft gebracht? Bewijs dit aan de hand van een 
selfie en krijg een super coole zomerscheurkalender met een 
leuke uitdaging, opdracht of activiteit voor elke dag. 

Vijfde editie van tijdrit Proloogsebaan
De Proloogsebaan is de strafste tijdrit van de 
kermiskoersen. Het is een wielerevent met een 
individuele tijdrit van 5,6km op de Witgoorse 
Baan. Daarnaast is de Proloogsebaan vooral 
een leuke feestavond voor jong en oud. 

Hopelijk kan het evenement dit jaar 
gewoon doorgaan. De organisatie gaat 
uit van een zweterige knaleditie zonder 
sociale afstandsregels. 

Bij de inschrijvingen krijgen de men-
sen die vorig jaar hebben ingeschreven 

voorrang. Hou de sociale media in het 
oog, want begin juli worden de overige 
startplaatsen open verklaard. 

Reserveer 26 augustus alvast in de 
agenda en komt mee fietsen of feesten 
en supporteren in de fanzone.

 www.proloogsebaan.be - www.facebook.com/proloogsebaan

 Dienst jeugd - 03 690 46 27 - jeugd@wuustwezel.be
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Wezel op de foto
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 Als de gemeenteraad het op 28 juni 
goedkeurt, begint de Wuustwezelse 
kunstacademie volgend schooljaar 
met een beeldatelier. Daarnaast 
kan je een muziekinstrument leren 
bespelen, een toneelopleiding volgen 
of gaan dansen. Leerlingen moeten 
zich ieder jaar opnieuw inschrijven via 
www.academiewuustwezel.com.

 Het belevingsonderzoek voor kind- 
en jeugdvriendelijk Wuustwezel is van 
start gegaan. De komende maanden 
praten we met verschillende kinde-
ren en jongeren over jeugdruimte, 
mentaal welzijn en participatie en 
communicatie.

 De kermis van Gooreind was het 
eerste evenement in lange tijd, met 
nog enkele maatregelen om het veilig 
te laten verlopen. Er stonden bijna 
enkel attracties voor de kinderen. 
Het traditionele volksfeest is nog een 
jaartje uitgesteld.

 Deze kleurrijke oldtimer 2CV werd 
gespot op het moment dat deze het 
regenboogzebrapad in Loenhout 
passeerde. Samen met de sup-
portersvlaggen op de achtergrond 
vormt het een vrolijk plaatje.

 Nu de verenigingsactiviteiten stilaan 
worden hervat, verlaat de Sociale 
Kruidenier het tijdelijke onderkomen 
in de Blommaert. Voortaan is 
de feestzaal van ‘t Kattegat de 
plaats van afspraak. Met hulp van 
de techische dienst en de inzet 
van vele vrijwilligers werd het 
gemeenschapscentrum ontruimd 
en de oude feestzaal omgetoverd 
tot een droomlocatie. Hier vinden de 
klanten elke donderdagnamiddag 
een uitgebreid assortiment verse 
groenten en fruit, droge voeding, 
onderhouds- en hygiëneproducten.
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

Recyclageparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken ver-
spreid over negen gemeenten (naast Wuustwezel ook Brasschaat, Brecht, 
Essen, Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). 
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
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. 

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

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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Zondag 11 juli vanaf 13u - evenementenwei Gasthuisdreef
14u Dimitri Leue met de Familie Von Kapp
16u Mo’reen
Welkom op een gezellige familienamiddag
Pimp je fiets, laat je schimken, volg een sportieve initiatie, leef je uit op het 
springkasteel, geniet van wat lekkers,… Kortom, voor elk wat wils! 

Vlaanderen 
Feest!

GRATIS

En Wuustwezel feest mee!

Weetje_juli_gvd.indd   20Weetje_juli_gvd.indd   20 22/06/2021   9:45:0022/06/2021   9:45:00


