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Het vaccinatiecentrum van de 
eerstelijnszone Noorderkempen in 
Brasschaat is klaar voor gebruik. 
In dit nummer gaan we dieper in 
op veelgestelde vragen rond de 
vaccinatie.
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De dertigjarige 
Alexandra Vander-
geeten uit Loenhout 
won eind vorig jaar 
het programma Bake 
Off. Op p.11 vertelt ze 
ons hoe ze dat heeft 
klaargespeeld.
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Alle activiteiten in dit W-tje zijn 
onder voorbehoud van verdere 
evolutie coronacrisis.
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Dromen komen uit!

“Je zal wel zien: het wordt niet zoals vroeger. 

Festivals, dat kan je vergeten. De horeca komt er 

nooit meer bovenop.”

Jij denkt er misschien ook zo over, maar wij als 

gemeentebestuur alvast niet. Momenteel lijkt het een 

droom maar wij maken ons alvast klaar voor de 

heropleving van het vertrouwde gewone leven. 

Dat wil zeggen dat we met verenigingen terug de 

handen in elkaar slaan om evenementen aan te 

bieden, dat we fietsroutes koppelen aan horeca om 

hen te steunen, dat we toelating geven voor een EK-

dorp,… Allemaal volgens de regels van dat moment 

en dus ook op een bepaald moment zonder extra 

regels. 

En daarbovenop nemen we het goede mee dat uit 

deze coronatijden te halen valt. Enkele voorbeelden: 

We zien jullie meer fietsen dan voordien dus gaat er 

nog meer aandacht naar fietsveiligheid en dagen we 

je uit om je auto te delen met anderen. (pagina 10)

We zien jullie elkaar helpen dus hopen we dat je dat 

gaat blijven doen. Vele organisaties kunnen je hulp 

goed gebruiken. (pagina 12 en 13)

Vooral rekenen we op jou om positief te blijven. 

Mij helpt het om naar foto’s te kijken voor hoe het 

was en terug gaat worden: omringd door mensen. 

Deze foto is genomen op het kinderBal van de 

Burgemeester. 

Want ik weet het: Het wordt wél terug zoals vroeger. 
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Iedereen Leest 
presenteert

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd  
door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen
illustratie Leo Timmers — vorm Kris Demey

Weetjes

De webpagina waar je kon stemmen voor je favoriete sportclubs en kampioenen werd in tien dagen 
maar liefst 4461 keer aangeklikt. De bezoekers bleken voornamelijk met hun smartphone te stemmen. De 
verkiezingsresultaten werden bekendgemaakt tijdens het Sportgala, waarover je meer leest op p 17.

Digitale vrouwendag
Op 7 maart is het Internationale Vrouwendag en 

dat is voor een aantal actrices en mediafiguren 
van Women in Film, Television & Media Belgium 

(wiftm.be) de aanleiding om een digitale confer-
entie te organiseren. De initiatiefnemers willen 

vrouwenrechten in de kijker zetten, herinneren 
aan de lange weg naar gendergelijkheid en het 

vrouw zijn vieren. Daarvoor lanceren ze een live 
stream, video playlist en interactief zoom platform. 

Daarnaast hebben ze een overzicht gemaakt van 
evenementen die in het kader van de vrouwendag 

georganiseerd worden.

 www.internationalwomensday.be/

Nieuwe website 
helpt je kinderopvang 

te vinden
Via het lokaal loket kinder- 

opvang kan je snel en efficiënt 
opvang voor je kinderen zoeken. 

Hiervoor wordt begin april de site  
www.kinderopvangwuustwezel.be 

gelanceerd. Wie liever niet-digitaal op 
zoek gaat, of wie zijn situatie even wil 

overleggen, kan bellen of mailen. Je kan 
ook een afspraak maken om je vraag naar 

kinderopvang te bespreken. Vanaf april wordt 
er elke eerste maandagavond van de maand 

een zitdag gehouden in het huis van het kind.

 03 690 46 00 - kinderopvang@wuustwezel.be

Jeugdboekenmaand 50 jaar jong 
‘De Jeugdboekenmaand’ mag 50 kaarsjes 

uitblazen. De feestelijke affiche liegt er niet om. 
Jammer genoeg kunnen er geen activiteiten 

doorgaan in de bib. De auteurslezingen zijn 
nu digitaal. Zo kunnen de kinderen toch 

genieten van een aangenaam verteluur.
BuSO zorgde voor een mooie (raam)

decoratie in de bibliotheek! Kom dus 
zeker eens langs. Via de website kan 

je een foto of filmpje doorsturen met 
je lievelingsboek. Misschien win je 

wel een mooie prijs!

  www.jeugboekenmaand.be

Download de nieuwste versie 
van de Recycle App
Het overkomt iedereen wel een keertje: je 
vergeet het afval buiten te zetten. Zou het 
niet gemakkelijk zijn als iets of iemand tegen 
je zegt wanneer pmd, restafval of gft wordt 
opgehaald,? Dat is precies wat de app Recycle! 
doet. Die Recycle-app kreeg een belangrijke update. 
Check of je app de laatste update kreeg via je 
instellingen. Enkel de nieuwste versie (2.1.4) 
bevat de ophaalmomenten van 2021. Ook de 
webversie van de ophaalkalender wijzigde. Je 
zal merken dat het webadres doorverwijst 
naar www.recycleapp.be. Voeg deze URL 
zeker toe aan jouw favorieten. 

 www.recycleapp.be

4 461
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Vaccinatiecentrum Noorderkempen 
operationeel vanaf 25 februari
Het vaccinatiecentrum op het militair vliegveld in 
Brasschaat is op 25 februari gestart met vaccineren.
Dat gebeurde nadat de vaccinatielijnen grondig 
werden getest. In een eerste fase worden de 
zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd. 

ELZ Noorderkempen heeft inmiddels 
de eerste uitnodigingen aan zorg- 
medewerkers verstuurd. Zij kunnen 
nu hun afspraak online bevestigen 
of verplaatsen naar een andere dag 
en uur. “Vanaf donderdag 25 februari 
verwachten we hen hier in het 
vaccinatiecentrum, waar alles intussen 
helemaal klaar staat om van start te 
gaan”, aldus voorzitter Cindy De Roeve. 

De opstart gebeurt amper twee weken 
nadat het vaccinatiecentrum werd 
getest. “Hiervoor kregen een vijftigtal 
vrijwilligers een bepaalde rol, om 
verschillende scenario’s en uitdagingen 
te testen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om 
mensen die geen uitnodiging bij zich 
hebben, een visuele handicap hebben 
of anderstalig zijn”, vertelt De Roeve.

VIER VACCINATIEROUTES
Het centrum telt vier vaccinatieroutes. 
Iedere route heeft een nummer én een 
kleur, en leidt naar 2 vaccinatielijnen. 
“Voor de routes werken we met 
duidelijke kleuren en tekens. Iedere 
route heeft een kleur en een nummer, 
maar ook nog eens een patroon in de 
kleur, zoals een bol voor de gele lijn en 
een driehoek voor de groene lijn. Zo 
is het ook duidelijk voor mensen die 
bijvoorbeeld kleurenblind zijn.”

“Eigenlijk zijn we als 
vaccinatiecentrum klaar om te starten”, 
geeft Cindy mee. “De eerste lading 
vaccins is op donderdag 18 februari 
geleverd en daarna hebben we nog een 
testdag gehouden in combinatie met 
een opleiding voor de medewerkers.”

“De vaccinaties starten op donderdag 25 
februari. Daaruit leren we waarschijnlijk 
nog, zodat we helemaal klaar zijn zodra 
er meer vaccins geleverd worden. Dan 
zullen de vier vaccinatieroutes ook 
allemaal in gebruik genomen worden,” 
zo besluit ze.

 www.vaccinatienoord.be

Wie wordt er wanneer gevaccineerd?
Nu er vaccins zijn tegen het coronavirus, 
hebben we er niet meteen voldoende voor 
iedereen. Daarom zijn er een aantal prioritaire 
groepen bepaald. Bewoners en medewerkers 
van woonzorgcentra werden intussen als 
eerste gevaccineerd. Pas in een latere fase, als 
er meer vaccins op de markt komen, kunnen 
er meer mensen worden gevaccineerd.

EERST WOONZORGCENTRA EN ZORGPERSONEEL
Inmiddels zijn de bewoners en het personeel van 
woonzorgcentra ingeënt. Daarna komen de andere 
collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers aan bod. 

Vervolgens is het aan de zorgmedewerkers van de 
ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg. Ook 
het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de 
zorginstellingen krijgt dan een vaccin.

VERVOLGENS 65-PLUSSERS EN RISICOPATIËNTEN
Daarna komen alle 65-plussers aan de beurt, gevolgd door 
mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.

Ook mensen met essentiële beroepen worden in deze 
fase gevaccineerd. Wie dat precies zijn, moet nog worden 
bepaald. (bv. brandweer en politie).

REST VAN DE BEVOLKING
In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, 
kan de rest van de volwassen bevolking een inenting 
krijgen egen het coronavirus. Als jij aan de beurt bent, 
krijg je een uitnodiging om gevaccineerd te worden. Die 
afspraak kan je of bevestigen of wijzigen (als je op dat 
moment niet kan langskomen).

Ben je benieuwd hoeveel mensen er al gevaccineerd zijn? 
Volg het op de vaccinatieteller.

 www.laatjevaccineren.be.
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Waarom laat ik me best vaccineren?
Je laten vaccineren is dus ont-
zettend belangrijk. Niet alleen 
voor jezelf, maar ook voor 
elkaar. Toch zijn er nog veel 
mensen die twijfelen. Voor 
hen zetten we de belangrijk-
ste voordelen op een rij

#1 – VACCINATIE HOUDT JE 
GEZOND
Vaccinatie is net zo belangrijk voor 
je gezondheid als gezonde voeding, 
drinkbaar water, voldoende beweging 
en kankerscreenings. Het is een van 
de eenvoudigste, snelste en veiligste 
voorzorgsmaatregelen die je gezond-
heid beschermen. Waarom ziek zijn of 
zelfs levenslang de gevolgen dragen 
als je het kan voorkomen? Er zijn meer 
dan 12 infectieziekten waartegen je je 
kan beschermen met een prikje.

#2 – VACCINATIE REDT LEVENS
Vaccinatie kan het verschil betekenen 
tussen leven en dood. In Vlaanderen 
sterven jaarlijks nog heel wat mensen 
aan de gevolgen van griep. Wist je dat 1 
op de 1.000 mensen die mazelen door-
maken eraan sterft en dat er evenveel 

zijn die blijvende letsels hebben door 
hersenontsteking? Door je goed te 
laten vaccineren kun je heel wat leed 
vermijden.

#3 – VACCINATIE BESCHERMT JE 
GELIEFDEN
Door je te laten vaccineren zorg je 
ervoor dat jij bepaalde besmettelijke 
ziekten niet gaat verspreiden in je on-
middellijke omgeving. Want wanneer 
je ziek wordt, kan je ook je kinde-
ren, kleinkinderen, (groot)ouders of 
vrienden besmetten. Een besmettelijke 
ziekte die voor jou misschien beperkte 
gevolgen heeft, kan levensbedreigend 
zijn voor anderen, vooral de allerklein-
sten en de oudsten onder ons.

Wanneer je je laat vaccineren, be-
scherm je ook diegenen die omwille 
van leeftijd of gezondheidsredenen 
niet gevaccineerd mogen of kun-
nen worden, ook al zijn ze net extra 
kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan 
mensen met bepaalde allergieën of met 
een verzwakte immuunsysteem, zoals 
leukemiepatiënten of mensen die een 
transplantatie gehad hebben. Voor hen 
is het heel belangrijk dat hun omgeving 

zo weinig mogelijk ziektes verspreidt 
en dus ook dat jij goed gevaccineerd 
bent.

#4 – VACCINS ZIJN VEILIG EN ZEER 
EFFECTIEF
Vaccins behoren tot de veiligste 
medische producten beschikbaar. Ze 
worden pas toegediend na jarenlange 
wetenschappelijke studies en testen. 
Dat is nodig omdat ze meestal aan 
gezonde mensen toegediend worden. 
Omdat ze alleen dode of geïnactiveer-
de deeltjes van virussen of bacteriën 
bevatten, kunnen ze je niet de ziekte 
geven waartegen ze bedoeld zijn.

Vaccins zijn geneesmiddelen en net 
als andere medicijnen kunnen er dus 
ook bijwerkingen optreden. Je kunt 
wat zwelling, pijn of roodheid hebben 
op de plaats van het prikje, maar dat 
gaat snel voorbij. Zeer zelden kan er 
zich een meer ernstige bijwerking 
voordoen. Maar het risico daarop is 
verwaarloosbaar vergeleken met de 
risico’s van de infectieziektes zelf, hun 
complicaties en eventuele sterfte als 
gevolg ervan.

 www.laatjevaccineren.be

Hoe verloopt de vaccinatie?
1. Aan de ingang zal een steward je temperatuur contro-

leren. Er wordt je gevraagd om je handen te ontsmetten 
en je identiteitskaart en uitnodigingsbrief bij de hand te 
houden.

2. Een volgende steward wijst je de juiste vaccinatielijn 
aan. Je krijgt een vragenlijst die je kan bekijken terwijl 
je wacht.

3. Ben je aan de beurt? Een medewerker begeleidt je 
naar een administratiebox. Een verpleegkundige zal 
je registreren en enkele medische vragen stellen over 

je gezondheid. Als je zelf vragen hebt, kan je die dan 
stellen.

4. Je mag doorlopen naar de steward die je naar een vac-
cinatieruimte begeleidt. Een vaccinator geeft je daar je 
vaccin.

5. Na je vaccinatie registreert een medewerker je vacci-
natie. Daarna mag je plaatsnemen in de rustruimte. 
Blijf daar 15 minuten wachten. Zo weten we of je niet 
allergisch reageert op het vaccin. Na 15 minuten mag je 
de rustruimte verlaten en opnieuw naar huis gaan.

 www.vaccinatienoord.be
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FOUT FEIT
Van het COVID-19-vaccin kun je COVID-19 krijgen. Het COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen 

en kan nooit COVID-19 veroorzaken.

Ik ben gezond en heb dus geen vaccin nodig. Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en 
kan het doorgeven aan andere mensen, ook zonder 
zelf symptomen te hebben. Ook gezonde sportieve 
mensen kunnen op intensieve zorg belanden.

Ik heb nog geen COVID-19 gehad en zal 
het dus waarschijnlijk niet krijgen.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus 
en kan het doorgeven aan andere mensen, 
ook zonder zelf symptomen te hebben.

Ik behoor niet tot een risicogroep.  
Ik hoef me dus niet te laten vaccineren.

Iedereen kan ernstig ziek worden van COVID-19 
en langdurige klachten oplopen, ook gezonde 
jonge mensen. Als je gevaccineerd bent, zal je 
ook minder snel andere mensen besmetten.

Als meer dan 70% van de Belgen zich laat vaccineren, 
ontstaat er bovendien groepsimmuniteit. Dat wil zeggen 
dat een voldoende grote groep mensen weerstand 
heeft opgebouwd tegen het virus, waardoor het niet 
meer of nog maar zeer moeilijk kan circuleren. 

Het vaccin is niet veilig. Het vaccin werd uitgebreid onderzocht en is heel 
veilig. In de fase 3-studies werden meer vrijwilligers 
ingesloten dan in de meeste andere vaccinstudies. 

De meest voorkomende klacht na COVID-19-vaccinatie 
is pijn op de plaats van injectie. Algemene klachten 
zijn hoofdpijn, koorts of spierpijn. Die klachten duren 
één tot twee dagen en zijn gemakkelijk te verhelpen 
met een koortswerend middel of een pijnstiller.

Een gezond dieet en vitamine C-supplement 
zullen vermijden dat ik COVID-19 krijg.

Een gezond dieet en vitamine C kunnen nooit 
infectie met het coronavirus vermijden. 

Het vaccin werkt niet, ik krijg er toch nog COVID-19 van. Het COVID-19-vaccin is de beste manier om je te beschermen 
tegen de ziekte. Bij gezonde volwassenen is het zelfs meer 
dan 90% doeltreffend in de preventie van COVID-19.

Die mRNA-vaccins kunnen je DNA veranderen. RNA komt niet in de buurt van je DNA. Je DNA 
zit diep weggeborgen in de celkern waar het 
mRNA van het vaccin niet aan kan.

De grootste fabels over  
het coronavaccin. En feiten 
om ze te ontkrachten.

AGENTSCHAP 
ZORG & 
GEZONDHEID
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Het lokaal bestuur van Wuustwezel 
zoekt regelmatig nieuwe medewerkers. 
Ditmaal is er een vacature voor een 
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OMGEVING

We zoeken een gemotiveerde medewerker die ons team 
van de dienst omgeving komt versterken. Je staat in voor de 
administratieve opvolging en afhandeling van de dossiers 
van de dienst omgeving over het bouwen van een woning, 
het uitbaten van een bedrijf, het kappen van een boom of 
het behandelen van overtredingsdossiers.

WIE KOMT IN AANMERKING?
Je bent een administratieve duizendpoot die interesse toont 
in de wereld van omgevingsvergunningen. Je beschikt 
over een diploma van het hoger secundair onderwijs of 
gelijkwaardig. Je beschikt over een rijbewijs B of behaalt dit 
binnen de twee jaar na indiensttreding.

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 nog maaltijdcheques, 
fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering.

INTERESSE VOOR DEZE BOEIENDE UITDAGING?
Kom jij ons team versterken? Stuur dan voor 10 april je brief, 
cv, een uittreksel uit het strafregister én een kopie van je 
diploma naar de personeelsdienst.

DE SELECTIEPROCEDURE
Op donderdag 22 april krijgen de kandidaten een schriftelij-
ke opdracht, die ze thuis kunnen uitwerken. Daarna volgt op 
donderdag 6 mei een mondelinge proef.

Alle geslaagde kandidaten worden voor 3 jaar in een 
wervingsreserve opgenomen. Kijk voor alle info op  
www.wuustwezel.be/vacatures.

Het lokaal bestuur werft aan

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

Wuustwezel zkt 
vakantiewerkers
in juli, augustus en september
Het lokaal bestuur zoekt vakantiewerkers voor verschillende 
diensten. Het gaat om de volgende functies:
• 1 onthaalmedewerker (38u/week)
• 4 medewerkers voor de technische dienst (38u/week)
• 4 gezinshelp(st)ers in de thuiszorg (38u/week) *
• 4 poetshulpen in de thuiszorg (38u/week) *
• 3 medewerkers dienstencentrum (38u/week) *
• 2 medewerkers dienst Vrije Tijd (38u/week) *

* de aanstelling gebeurt onder voorbehoud van 
gunstige coronamaatregelen, garantie op veilige 
werkomstandigheden en/of voldoende zomeractiviteiten

STEL JE KANDIDAAT VOOR 28 MAART.
Voor elke functie gelden specifieke studie- en leeftijds- 
voorwaarden. Je moet kunnen aantonen dat je over 
voldoende uren beschikt in je contingent, zodat je 
gedurende de volledige tewerkstelling bij ons bestuur van 
de verminderde RSZ-bijdragen kan genieten.

 Info- en sollicitatiefiche via: wuustwezel.be/vacatures-bij-OCMW-en-gemeentebestuur
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GEBOORTEN
3/01 Thys  Zayn
8/01 Neefs  Fil
9/01 Wiericx  Flo
9/01 Verschraegen  Indie
10/01 Aerts  Mans
11/01 Frans  Jef
14/01 Billet  Jane
14/01 Braspenning  Esmée
14/01 Delauré  Marthe
15/01 Stanila  Alex
18/01 Quirynen  Arne
19/01 Luca  Mathias
19/01 Acket Anna
22/01 Hörchert  Lewis
26/01 Carnariasa  Ioana
29/01 Verbeeck  Laura
31/01 Cousyns  Léo

HUWELIJKEN
5/01 Keeble  Yannick
            & Willems  Esther
18/01 Van Elsacker  Pascal
            & De Boel  Sandra

OVERLIJDENS
1/01 Van den Bleeken  Marie-Louise
 6/08/1958
2/01 Speltincx  René
 23/09/1937
3/01 Huys  Marc
 12/04/1969
4/01 Simons  Leocadia
 15/06/1932
7/01 Vandoren  Joanna
 23/04/1928
8/01 Loos  Margaretha
 8/03/1931
8/01 Van Gastel  Alfons
 8/01/1928
11/01 Suijs  Monique
 31/10/1948
12/01 Sneyers  Louisa
 2/09/1931
12/01 Van den Muysenbergh  Corneel
 23/12/1938
14/01 van der Velden  Petrus
 23/03/1940
17/01 Dirven  Lea
 2/11/1941
19/01 Bouts  Irène
 12/08/1939
19/01 Jévenois  Rita
 30/08/1951
19/01 Palinckx  Ludovicus
 15/09/1946
25/01 Vermeiren  Elza
 19/03/1958
26/01 Van Looveren  Jan
 15/11/1981
26/01 Vermeiren  Joseph
 16/05/1956
28/01 Van den Buys  Alfons
 29/07/1942
29/01 Aerts  Victor
 12/03/1924

De gemeente- en OCMW-raad komt 
elke maand bijeen om te vergaderen. 
Hieronder geven we de belangrijkste punten 
mee uit de zitting van 25 januari.
De gemeenteraad besliste om 2 parkeerplaatsen voor personen met 
een handicap in te richten, namelijk één in Gooreind ter hoogte van 
Sint Jozefsplein 16 en één in Wuustwezel-centrum ter hoogte van Jan 
Breydelstraat 52-54. 

Daarnaast zal ook de snelheidsbeperking (zone 50 km/u) op de 
Brechtseweg in Loenhout vanaf nu in beide richtingen correct worden 
gesignaleerd.

De gemeenteraad keurt het voorstel goed tot het inrichten van een 
geboortebos. Er moet nog wel gezocht worden naar geschikte bosgronden. 
Wuustwezel is een landbouwgemeente en het lokaal bestuur heeft geen 
bosgronden in haar bezit.

De volledige agenda’s en verslagen van de zittingen zijn terug te vinden op 
de website https://wuustwezel.onlinesmartcities.be/suite-consult.

Verslag 
gemeenteraad januari

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

Toegang tot Groot-
en Klein Schietveld
Het Bataljon Artillerie uit Brasschaat heeft twee mili-
taire oefengebieden: het Klein Schietveld en het Groot 
Schietveld. Het Groot Schietveld is verboden terrein, 
maar op het Klein Schietveld zijn recreanten toegelaten 
op voorwaarde dat ze de omgangsregels respecteren.

Het Groot Schietveld wordt intensief gebruikt om met scherpe munitie 
te vuren. Daarom worden er geen bezoekers meer toegelaten. Daarnaast 
gebruikt het Bataljon het Klein Schietveld voor tactische oefeningen. Bij 
deze oefeningen kan oefenmunitie gebruikt worden. Dat is alleen luid-
ruchtig, maar ook onschadelijk.

Je mag het Klein Schietveld bezoeken om er van de natuur te genieten. 
De militaire overheid merkt de laatste tijd echter steeds vaker dat de 
bezoekers zich niet aan de regels houden. Er zijn bijvoorbeeld loslopende 
honden of mountainbikers die van de paden rijden. Bovendien werden 
oefeningen verstoord door kijklustigen.

De toegangsregels worden uitgelegd op borden aan de rand van het Klein 
Schietveld. Daarom deze oproep: als we toegang willen houden tot dit 
bijzondere domein, respecteer dan de omgangsregels.

 Bataljon Artillerie – Kapellei 65 – 2930 Brasschaat
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Is autodelen iets voor jou? Beantwoord 
deze vragen en je kan vertrekken.

• Heb je af en toe een (tweede) wagen nodig of staat jouw 
wagen vaak stil?

• Vind je een (tweede) wagen best duur?
• Kan je je autogebruik op voorhand plannen?
• Beschouw je een wagen niet als een statussymbool?
• Wil je bijdragen aan een duurzame mobiliteit?

Is je antwoord minstens 4 keer ja? Dan is autodelen iets voor 
jou. Een eigen wagen bezitten is een kostelijke zaak. Een ge-
middeld Vlaams gezin betaalt jaarlijks € 5000 voor verzeke-
ring, brandstof onderhoud, … Met autodelen betaal je enkel 

het effectieve gebruik van een wagen, waardoor je jaarlijks 
een heleboel geld kan besparen.

INZETTEN OP DELEN VAN PRIVÉWAGENS.
Onderzoek wijst uit dat mensen bereid zijn zich 500 tot 
1000 meter te verplaatsen naar een mogelijke deelauto. In 
een plattelandsgemeente met een grote oppervlakte zoals 
Wuustwezel is het daarom belangrijk om vele aanbieders 
van deelauto’s te hebben.

Ellen Jespers uit de Haverdreef is alvast één van hen. “Ik zou 
graag anderen in de omgeving hier warm willen maken om 
mijn auto te delen, als 2de wagen bijvoorbeeld. Ik heb vorig 
jaar maar 4000km gereden, maar kan nog niet zonder. Dus 
als het autodeel-systeem bekender wordt en er particuliere 
aanbieders in mijn buurt bijkomen, kan ik perfect mijn auto 
wegdoen.”

“Als er geen auto op mijn oprit staat, zou ik vaker de fiets 
nemen.Dat past goed in mijn levensvisie van minder spullen 
en eenvoudiger leven”, besluit Ellen. Ze deelt haar wagen via 
Cozywheels, maar er zijn meer systemen voor het delen van 
privéwagens, onder meer Dégage en Getaround.

Op de website www.savewithcarsharing.be kan je nagaan 
hoeveel je met jouw aantal afgelegde kilometers kan 
besparen door over te stappen op een deelwagen.

 www.autodelen.net

Nu de lente in aantocht is en het langer licht blijft, 
stappen er weer meer mensen op de fiets. Het lokaal 
bestuur wil dat warm aanmoedigen. Daarom lanceren 
we samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
(VSV) een grote fietsveiligheidscampagne.
Fietsen levert alleen maar voordelen 
op. Daarom proberen we het fietsen 
in onze gemeente op verschillende 
manieren te bevorderen. Met veilige 
infrastructuur en nu dus ook met een 
campagne. Vanaf 22 maart kom je op 
verschillende plaatsen borden tegen 
met de vraag om voldoende afstand 
te houden van de fietsers.

De campagne van de VSV bestaat uit 
positieve boodschappen, waarin fiet-
sers en automobilisten elkaar bedan-
ken en aanmoedigen om rekening te 

houden met elkaar. Het zijn kleine 
geheugensteuntjes, die een minimale 
inspanning vragen.

Als fietser kan je je eigen veiligheid 
verhogen door zichtbaar te zijn en 
door duidelijk op voorhand aan te 
geven wat je van plan bent. Maar uit 
ongevallencijfers blijkt dat autobe-
stuurders ook heel vaak onvoor-
zichtig zijn en zo fietsers in gevaar 
brengen. Verplaats je even in de rol 
van de andere weggebruiker en lever 
die kleine inspanning voor elkaar.

Autodelen iets voor jou?

Samen zorgen voor meer 
fietsveiligheid

 Dienst mobiliteit- 03 690 46 56- mobiliteit@wuustwezel.be
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Wuustwezelse wint 
Bake Off 
De dertigjarige Alexandra Vandergeeten uit 
Loenhout werkt als lerares lichamelijke opvoe-
ding. Maar daarnaast vind je haar vaak in de 
keuken om taarten en ander lekkers te bakken. 
Daarmee bracht ze het daarmee tot winnares 
van Bake Off Vlaanderen. Hoog tijd om haar 
te vragen hoe ze dat heeft klaargespeeld.

Stel jezelf even voor?
Ik ben Alexandra en werk als leerkracht Lichamelijke Op-
voeding in het buitengewoon onderwijs. Ik ga vol energie 
en positief door het leven. Ik ben opgegroeid in Loenhout 
tussen de dieren. Naast bakken is paardensport ook een 
grote passie.

Van waar de passie voor het bakken?
De liefde voor het bakken jreeg ik mee van mijn grootouders 
maar ook van mijn vader. Als klein meisje stond ik al mee 
aan het fornuis aandachtig te kijken wat er telkens op tafel 

kwam. Aanvankelijk was ik geen liefhebber van dessert, 
tot mijn grootvader een dessertje voor mij maakte waar ik 
helemaal weg van was.

Het genot dat ik op dat moment beleefde, wilde ik graag 
ook kunnen delen met andere mensen. Nu beleef ik dat 
moment elke keer weer opnieuw als mensen genieten van 
mijn baksels.

Waarom heb je meegedaan aan deze wedstrijd?
Onder aanmoediging van familie, vrienden en collega’s heb 
ik me ingeschreven voor Bake Off Vlaanderen. Ik heb altijd 
de droom gehad om iets te doen met bakken. Als klein meis-
je zei ik steeds, ‘later als ik groot ben open ik een peperkoe-
kenhuisje’. Daar bedoel ik natuurlijk een theehuisje mee en 
dat wil ik nog steeds.

Het leek me een ideaal moment om mezelf eens te testen. 
Ben ik goed genoeg om hiermee verder te gaan? Groeit mijn 
passie wanneer ik intensief met bakken bezig ben? Het zijn 
allemaal vragen waarop ik graag een antwoord wou.

Vanaf het moment dat ik wist dat ik mocht deelnemen, is 
mijn passie enkel maar groter geworden. Ik ga slapen met 
‘bakken’ en sta op met taart. 

Wat brengt de toekomst?
Mijn droom is nog steeds om een eigen thee- of koffiehuisje 
te openen, waar ik mensen mee kan nemen in mijn fantasie.

Zelfstandige in bijberoep is nu een eerste stap in de goede 
richting. Het is mijn doel om veel bij te leren. Elke kans die 
ik krijg om mezelf te verbeteren zal in grijpen. Ik sta open 
voor een nieuwe toekomst en daar wil ik hard voor werken. 
Wat dat betreft heeft Bake Off me zelfzekerder gemaakt. Ik 
weet nu zeker dat ik bakken echt zie als een toekomst. 

Wat is volgens jou hét Wuustwezelse baksel?
Een baksel dat ik graag in de kijker wil zetten is een taart die 
voor ieder wat te bieden heeft. Voor de chocolade liefheb-
bers, voor de fruitliefhebbers, een taartje voor elke gele-
genheid. De taart bestaat uit drie delen en kan naar smaak 
worden aangepast.

Ben je nieuwsgierig naar het recept? Kijk dan snel op  
www.wuustwezel.be/bake-off

Ik ga slapen met 
bakken en sta op 
met taart.
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Het was geen gemakkelijke periode door de co-
ronacrisis, ook niet voor vrijwilligers. Maar 
de lucht klaart weer op, de eerste bloemen ste-
ken hun kopjes weer uit boven de aarde. Ook 
vrijwilligers laten hun hoofd niet hangen.
Wuustwezel kan rekenen op ontelbaar veel vrijwilligers. 
Vrijwilligers die zich elke dag opnieuw inzetten, anderen die 
zich met momenten vrij maken. Maar één ding hebben ze 

gemeen: ze zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor 
een goed doel, in hun buurt, in een vereniging enzovoort. 
Die inzet vinden wij niet vanzelfsprekend, en daarvoor wil-
len we alle vrijwilligers dan ook graag bedanken. 

We hopen jullie in de bloemetjes te kunnen zetten met 
een groot vrijwilligersfeest op vrijdagavond 3 september 
aanstaande. Schrijf de datum alvast in je agenda, meer info 
volgt nog.

Annelies werkt in de farmaceutische sector en is vrijwilliger 
bij Domo Voorkempen. Ze gaat wekelijks op bezoek 
bij Nouria, die er alleen voorstaat om haar dochtertje 
van 2 jaar op te voeden. Nouria vindt het moeilijk om 
hulp te vragen aan externen. Annelies probeert samen 
met haar zaken op te nemen en in orde te maken.
Toen mijn kinderen het huis uit waren, 
wilde ik mijn dagen op een zinvolle 
manier kunnen vullen. Het laagdrem-
pelige karakter van Domo sprak mij 
al snel aan. Ik kies zelf in overleg met 
Nouria wanneer ik kom en wat we 
gaan doen. Dat zorgt ervoor dat ik de 
bezoeken hier flexibel kan inplan-
nen in mijn agenda zodat er toch nog 
voldoende tijd overblijft om andere 
dingen te doen.

Behalve af en toe een korte babbel in 
de traphal van haar appartement met 

de buurvrouw heeft Nouria weinig 
sociale contacten. Ook financieel is het 
moeilijk. Daarom heb ik samen met 
Nouria contact opgenomen met het 
OCMW. Door aanwezig en bereikbaar 
te zijn voor Nouria wil ik haar steentje 
bijdragen aan preventieve gezinson-
dersteuning.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste 
eigenschappen van een goede Domo-
-vrijwilliger?
Geduld en luisterbereidheid vormen 
twee eigenschappen die een Domo-

vrijwilliger zeker en vast kan inzetten. 
Heel wat gezinnen bij Domo hebben 
het Nederlands niet als moedertaal, 
wat de communicatie soms erg moei-
lijk maakt. Met handen en voeten, 
gebaren en veel gelach komen we er 
altijd wel uit. 

Welk doorslaggevend argument kan 
je aanreiken aan geïnteresseerden om 
de stap naar Domo te zetten? 
De positieve sfeer die binnen de orga-
nisatie heerst is erg aangenaam om in 
te vertoeven. De coördinatoren maken 
een zo goed mogelijke match tussen 
vrijwilligers en gezinnen en staan 
steeds klaar om vragen of zorgen te 
beantwoorden en te bespreken. 

Daarnaast zijn er ook nog de super-
visies en vormingen die voor mij erg 
waardevol zijn. Het contact met andere 
vrijwilligers met diverse achtergronden 
zorgt voor een erg gevarieerde groep 
waarin we steeds met vragen ook bij 
elkaar terecht kunnen. Vrijwilliger zijn 
is een kleine wekelijkse investering, 
maar de dankbaarheid en liefde die ik 
terugkrijg van mijn Domo-gezin zou 
ik voor geen geld van de wereld nog 
willen missen.

Op 25 maart en 19 mei organiseert 
Domo Voorkempen een online info- 
moment. Deelnemen is gratis en vrij-
blijvend. Je kan je hiervoor aanmelden 
op het onderstaand adres. 

Een week om vrijwilligers te bedanken

Een hart voor kinderen 
en hun gezin

 Domo Voorkempen - 0499 90 89 44 - Marijke@domovoorkempen.be
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 Sociale dienst - 03 633 52 10 - onthaal@wuustwezel.be

De sociale kruidenier De Cirkel probeert mensen 
in armoede terug een plaats in de gemeenschap te 
geven. Naast het winkelen aan voordelige prijzen 
wordt er aandacht besteed aan ontmoeting. We 
interviewden 4 vrijwilligers van de Sociale Kruidenier.
Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan 
doen?
May: Ik werkte in de thuiszorg en al 
voor ik op pensioen ging had ik het 
plan opgevat om vrijwilligerswerk 
te gaan doen. Ik had mij al op voor-
hand geïnformeerd, want ik ben geen 
persoon om stil te zitten, ik moet bezig 
zijn!

Jeanne: Voor ik bij de Sociale Kruide-
nier begon, deed ik al 10 jaar vrijwilli-
gerswerk in WZC De Bijster in Essen, 
waar ik ook ben ‘blijven hangen’ na 
daar in dienst te zijn geweest.

Kelly: Vanuit de school kreeg ik het 
opgelegd om vrijwilligerswerk te doen, 
maar ik vind het zo leuk en gezellig dat 
ik het nadien gewoon ben blijven doen.

Hoe ben je als vrijwilliger bij de 
Sociale Kruidenier terechtgekomen?
May: Ik las in de regionale rubriek van 
de krant een artikeltje over de Sociale 
Kruidenier, waarin ook een oproep 
stond voor nieuwe vrijwilligers. Ik 
heb niet getwijfeld en direct contact 
opgenomen.

Jeanne: Door de coronacrisis was er 
nood aan extra vrijwilligers voor de 
Sociale Kruidenier, hiervoor werd in de 
lokale media een oproep gelanceerd. Ik 
dacht bij mezelf dat ik best nog iets kon 
doen in de eigen gemeente.

Kelly: Ik ben lang op zoek geweest naar 
een geschikte plaats, maar door corona 
waren er nauwelijks mogelijkheden. 
Via het internet ben ik uiteindelijk op 
een oproep voor de Sociale Kruidenier 
gestuit.

Wat vind je het leukst aan het vrijwil-
ligerswerk?
May: Voor mij is dat duidelijk en dat 
ligt volledig in het verlengde van 
mijn voormalige job: mensen kunnen 
helpen!

Jeanne: Voor mij geldt net hetzelfde, 
mensen verder helpen geeft mij veel 
voldoening. Je kan als vrijwilliger 
volledig mee bepalen in welke mate je 
je engageert, maar je moet natuurlijk je 
engagement consequent nakomen.

Kelly: Dit werk geeft veel voldoening. 
Ik geniet van de dankbaarheid van 
de mensen en van de sfeer tussen de 
vrijwilligers. Ik vind het ook belangrijk 
om op deze manier een bijdrage aan de 
maatschappij te leveren en in contact 
te komen met mensen waarmee ik 
anders nooit contact zou hebben.

Wat zijn zoal je taken als vrijwilliger?
May: Sinds we in de eerste lockdown 
onze werking verhuisd hebben naar GC 
Blommaert, doen we allemaal zowat 
dezelfde taken: Groenten en fruit afwe-
gen, alles ordenen en klaarzetten om 

nadien gemakkelijk alle bestellingen 
van de klanten te kunnen klaarzetten. 
In onze normale werking, voor Covid, 
hadden we allemaal meer onze eigen 
taken, voor mij was dat vooral het rege-
len van de afspraken met de klanten.

Jeanne: Omdat ik pas sinds vorig jaar 
meedraai, heb ik niet vaak op de oor-
spronkelijke locatie gewerkt. Ik heb er 
wel eens het onthaal gedaan.

Kelly: De paar keer dat ik op oorspron-
kelijke locatie meedraaide stond ik in 
voor de verkoop van groenten en fruit.

Stakke Van Hees is een gepensioneerde 
gemeentarbeider en werkt nu een jaar 
als vrijwilliger bij de sociale kruidenier.

Eén keer om de twee weken gaat hij 
naar de winkel om inkopen te doen, 
rijdt hij naar de patattenboer en 
vervoert hij mensen naar de sociale 
kruidenier.

Vooral het sociaal contact met de men-
sen spreekt hem aan. Ook de dank-
baarheid die je hiervoor krijgt, is mooi 
meegenomen. Bovendien is stilzitten 
niets voor hem.

Vrijwilligerswerk in de 
Sociale Kruidenier
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Op het domein van Coda in Gooreind is 
sinds januari een samentuin opgestart. Deze 
tuin heeft de naam Den Hof gekregen. Er is 
nog plaats voor enkele geïnteresseerden.
Den Hof is een plek van ecologisch tuinieren. Zoals de naam 
samentuin al doet vermoeden zal het een moestuin worden 
waar samen met anderen in getuinierd kan worden. Er ko-
men vier of vijf tuinen van ongeveer 100m2 waar er in kleine 
groepjes gewerkt kan worden. Elke groep is verantwoordelijk 
voor zijn tuin plus voor het onderhoud van de gemeen-
schappelijke delen. 

Den Hof wordt ook een plek voor ontmoeting. Iedereen is 
welkom ongeacht leeftijd, afkomst, beperkingen of talenten. 
Mensen uit de directe buurt zullen betrokken worden: Coda, 
Amandina, sociaal huis, buren en alle andere geïnteresseer-
den. Er zal speciaal aandacht zijn voor de meest kwetsbare 
mensen.

Den Hof zal een plek zijn om samen te leren. Het willen 
is belangrijker dan het kunnen. Enkel een flinke portie 
motivatie wordt verwacht. Er zal ruimte zijn om een cursus 
ecologisch tuinieren te volgen van Velt vzw.

Den Hof verwacht volgende praktische zaken van zijn deel-
nemers:
•  Bereid om ecologisch te tuinieren
•  Motivatie en engagement om per groep te zorgen voor 

hun tuin
•  Deelnemen aan groepsactiviteiten: gemeenschappelijk 

onderhoud, vergaderingen, opendeur initiatieven…
•  Deelname-bijdrage: 5 euro per jaar of gratis op doorver-

wijzing van het OCMW

Ferm Kinderopvang (het vroe-
gere Stekelbees) staat al bijna 
20 jaar in voor buitenschoolse 
kinderopvang in Wuustwezel. 
Sinds een aantal jaren wordt 
er extra aandacht besteed 
aan diversiteit, want élk kind 
hoort erbij, ongeacht zijn/haar 
specifieke zorgen, ongeacht het 
type onderwijs het kind volgt. 

Dankzij het project Raket kan de 
kinderopvang voortaan ook vervoer 
aanbieden voor kinderen uit het 
buitengewoon onderwijs. Raket is een 
pilootproject van de Vlaamse overheid, 
dat de lange busritten voor kinderen 
uit het buitengewoon onderwijs pro-
beert in te korten. Buitenschoolse op-
vang biedt voor deze kinderen mogelijk 
een oplossing.

FOCUS OP ZORG
Door de projectsubsidies krijgt de 
kinderopvang de mogelijkheid om te 

focussen op de zorg die kinderen nodig 
hebben. Stap voor stap worden de 
locaties verder uitgerust met geschikt 
materiaal. Daarnaast kan de organi-
satie haar personeel extra opleiden 
om tegemoet te komen aan specifieke 
zorgen van kinderen en de toeganke-
lijkheid vergroten.

In de kinderopvang worden een 
aantal begeleiders aangeduid om 
de specifieke zorg op te nemen. De 
grote meerwaarde van deze vorm van 
kinderopvang is dat kinderen op jonge 
leeftijd leren omgaan met verschillen. 
Ze leren dat iedereen “anders” is, met 
een eigen persoonlijkheid en positie-
ve karaktereigenschappen maar ook 
werkpunten,… 

Wat ze samen delen is de goesting om 
te spelen. Want samen spelen is ple-
zant en leerzaam, zowel voor kinderen 
met als zonder beperking. In de opvang 
doen kinderen nieuwe ervaringen op. 
Ze ontdekken hun fysieke mogelijkhe-
den en leren problemen oplossen. Ze 

sluiten vriendschappen, maken ruzie 
en leggen dat weer bij… 

Juist door samen te spelen leren kinde-
ren vaardigheden, die ze overal in hun 
leven kunnen gebruiken. Zo bouwt 
Ferm Kinderopvang mee aan een in-
clusieve samenleving waar “bijzonder” 
ook heel gewoon mag zijn.

Buitengewone buitenschoolse 
kinderopvang

Samen tuinieren in Den Hof

 Sociale dienst - 06 633 52 10 - julie.vermeiren@wuustwezel.be

 Ferm Kinderopvang - 070 246 041 - ksmout@samenferm.be
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Je goed in je vel voelen, hoe kan je daar actief mee 
bezig zijn? Het is meer dan gezond eten en sporten. 
Het is de juiste balans tussen verschillende aspecten 
van je leven die zorgt voor een gezonde leefstijl.
Om deze thema’s onder de aandacht te 
brengen, slaan de gemeenten Bras-
schaat, Essen, Kalmthout, Kapellen 
en Wuustwezel de handen in elkaar.
Onder de noemer ‘Samen Zorgkrach-

tig’ worden er in de loop van dit jaar 
tal van acties uitgewerkt voor dalle 
mensen in de regio. Je krijgt tips en 
inspiratie hoe je gezond in je leven kan 
blijven staan. 

AFWISSELEND ETEN
Op vaste tijdstippen eten, samen met 
anderen. Met aandacht voor eetcompe-
tenties en met de voedingsdriehoek als 
inspiratie www.voedingsdriehoek.be

LEUK BEWEGEN
Regelmatig even rechtstaan en be-
weegactiviteiten doen die je leuk vindt, 
met de bewegingsdriehoek als inspira-
tie www.bewegingsdriehoek.be

LIEF ZIJN VOOR JEZELF
Focus op jouw kwaliteiten. Laat jezelf 
groeien, gebruik de geluksdriehoek als 
inspiratie www.geluksdriehoek.be

EMOTIES HANTEREN
Happy, down, boos, verliefd, angstig, … 
Emoties zeggen veel, ga er actief mee 
aan de slag, gebruik de Geluksdriehoek 
als inspiratie www.geluksdriehoek.be

SLAPEN
Slaap is het fundament van een gezon-
de leefstijl. Gun jezelf voldoende slaap. 
Je vindt inspiratie op www.eetexpert.be

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

Een gezonde leefstijl vind je in alles

Kunst onder spanning
Coronagewijs is het stilletjes op vlak van cultuur, 
maar niet voor de cultuurraad. Achter de scher-
men wordt er volop gewerkt aan het project ‘Kunst 
onder spanning’. Vind jij de nutsvoorzieningen 
ook zo afstotelijk lelijk in ons straatbeeld? Dan 
denk jij er hetzelfde over als onze cultuurraad.

Meer kunst in het straatbeeld vormt één van de actiepunten 
in de gemeentelijke meerjarenplanning. Met ‘Kunst onder 
spanning’ wil de cultuurraad een aantal kasten voor 
nutsvoorzieningen omvormen tot heuse kunstwerken. Zo 
brengen we kunst op een laagdrempelige manier tot onze 
medemensen en wordt meteen ons straatbeeld op artistieke 
wijze opgefleurd.

IDEEËN GEZOCHT
Momenteel worden deze onaantrekkelijke kasten voor nuts-
voorzieningen in kaart gebracht en opgemeten. Op basis van 
deze gegevens streven we ernaar om een kunstroute uit te 
stippelen.

Zodra we terug uit ons kot mogen komen, gaan alle 
remmen los! We zoeken de participatie op van onze lokale 
kunstenaars, maar ook van scholen, buurtschappen en 
socio-culturele organisaties voor een mooi kunstzinnig 

eindresultaat. Hiervoor worden onze deelnamevoorwaarden 
verder afgestemd met de betrokken nutsmaatschappijen.

Heb jij een creatief idee? Voel jij het al kriebelen om samen 
met anderen creatief aan de slag te gaan? Neem dan zeker 
contact op met de cultuurdienst. Alle participatie is welkom.

 Dienst cultuur - 03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be
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In de paasvakantie worden door de ge-
meentelijke sportdienst omnisportdagen 
georganiseerd voor zowel kinderen van de 
lagere school als voor kleuters. De sportda-
gen gaan telkens door van 9 tot 16 uur. 
Opgelet: op het moment dat dit artikel wordt uitgebracht, is 
er nog geen duidelijkheid over de geldende maatregelen in 
de paasvakantie. De planning die je hieronder kan vinden, 
is de planning die wij voor ogen hebben. Hou zeker de web-
site in het oog, voor de nieuwste updates!

KLEUTERS
Kriebelsporttweedaagse Sterbos
Wanneer? Donderdag 8 en vrijdag 9 april
Voor wie? voor kleuters geboren in 2015 en 2016
Waar? Sportzaal Sterbos

Kriebelsportkamp Loenhout
Wanneer? Van ma 12 tot vrij 16 april (niet op woe)
Voor wie? voor kleuters geboren in 2015 en 2016
Waar? Sportschuur Loenhout

LAGERE SCHOOL
Omnisportkamp sportschuur Loenhout
Wanneer? Dinsdag 6 t.e.m. vrijdag 9 april
Voor wie? Lagere school 
Waar? Sportschuur Loenhout

Omnisportkamp sporthal Wuustwezel 
Wanneer? Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 april
Voor wie? Lagere school 
Waar? Sporthal Wuustwezel

INFO EN INSCHRIJVINGEN:
Er is voor- en/of naopvang,  ’s morgens vanaf 7.30 uur, ’s 
avonds wordt de naopvang ten laatste afgesloten om 18 uur. 
Bij inschrijving moet je vooraf doorgeven wanneer je voor- 
en/of naopvang nodig hebt!

Waar:  Sportschuur Loenhout, Kerkblokstraat 16
 Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5
 Sportzaal Sterbos, Molenheide 1
Organisatie: Dienst vrije tijd, 
 tel. 03 690 46 79 of 
 vrijetijd@wuustwezel.be 
Kostprijs: € 13 per dag 
 € 10 vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin voor  
 eenzelfde kamp
 Houders van de vrijetijdspas krijgen 50% korting.

Inschrijven:  online via https://wuustwezel.ticketgang.eu

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

Omnisport voor groot en klein 
in de paasvakantie

Vijf jaar FUNtastisch 
vakantieopvang
Op zaterdag 23 januari 2016 
werd FUNtastisch vakantie-
opvang feestelijk in gebruik 
genomen door schepen van 
onderwijs Mai Van Thillo.

De afgelopen vijf jaar hebben de 
initiatiefnemers niet stil gezeten. Elke 
schoolvakantie zetten Klara en Johan 
hun beste beentje voor. In het begin 
was er soms geen enkel kindje, maar 
nu komen er 12 kinderen per dag

Bij de vakantieopvang zijn er inmid-
dels al heel wat kinderen opgevangen. 
De begeleiders hebben bijna alle ou-
ders kunnen ontmoeten en willen hen 
bedanken voor hun positieve steun. 

Het succes zit het in het familiaal ka-
rakter waardoor de begeleiding steeds 
dezelfde gediplomeerde gezichten zijn 
en structuur aanbieden. De dagelijkse 
groep van maximum 12 kinderen en 
leuke knutselthema’s zijn de kers op 
de taart.

 www.funtastisch.be
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Tijdens het Wuustwezelse Sportgala op vrijdag 5 
februari keken we terug op de sportieve prestaties 
van 2020. Het sportseizoen was bijzonder kort, 
maar toch konden enkele sportievelingen van 
Wuustwezel een sterke prestatie neerzetten!

In totaal kwamen 12 kandidaturen bin-
nen voor drie categorieën: sportploeg, 
sportpersoonlijkheid en sportbelofte 
van het jaar. Na een korte technische 
panne kwam de show er toch nog door. 
In de eigen bubbel, binnen de eigen 
huiskamer, werd gekeken hoe Kobe 
Wouters de verschillende winnaars 
bekend maakte vanuit een echte TV- 
studio. 

In een pretpakket dat elke kandidaat op 
voorhand ontving, konden ze alle ingre-
diënten vinden om de show te overleven. 
Een hapje, een drankje, een uitnodi-
ging en een geheime enveloppe die pas 
tijdens de show geopend kon worden. 
Want als de kandidaten niet naar het 
sportgala konden komen, dan kwam het 
sportgala toch gewoon naar hen.

EN DE WINNAARS ZIJN…
Wie werd sportploeg, 
sportpersoonlijkheid en sportbelofte 
van 2020? Dat werd beslist door een 
online stemming die twee weken 
voor het sportgala plaatsvond. Een 
vakjury bestaande uit 45 juryleden 

werd samengesteld, aangevuld door 
de stemmen van het publiek. Want 
elke inwoner van Wuustwezel kreeg de 
kans om ook een stem uit te brengen. 
En in totaal deden 598 inwoners 
mee aan deze stemming. Tijdens de 
show kon je een prijs winnen door 
het juiste aantal publieksstemmen te 
raden. Dankzij een winnende gok ging 
Jasper Van Looveren lopen met een 
pretpakket!

We startten met sportploeg. De dames 
van Wuustwezel FC wisten afgelopen 
seizoen een eerste plaats te bemachti-
gen in de competitie en promoveerden 
naar eerste nationaal. De jury was het 
unaniem eens: zij werden sportploeg 
van het jaar! 

Bij de sportpersoonlijkheden waren 
er vier kandidaten, waarbij Ruben 
Gommers ging lopen met de trofee. Hij 
werd dit jaar Belgisch kampioen BMX. 
Opvallend in deze categorie is dat 
een andere BMX-topper, namelijk Bo 
Van Tiggel ging lopen met de titel van 
publiekslieveling. En tenslotte de cate-

gorie van de toekomst: sportbelofte van 
het jaar. Daar ging de titel naar Eline 
De Winter, die in 2020 zowel op de weg 
als in het tijdrijden Belgisch kampioen 
wist te worden. Knap gedaan allemaal!

Tijdens de show kregen we een over-
zicht van beelden van de verschillende 
kandidaten, afgewisseld met speeches, 
een freestyle-intermezzo. Er werd live 
gebeld met enkele winnaars en ook 
werd er ingezoomd op een opvallende 
prestatie: Jozef Kenis uit Gooreind wist 
in Portugal maar liefst 3 medailles te 
sprokkelen op het Wereldkampioen-
schap Siervogels. Elke dag is hij in 
de weer met zijn vogels. En het mag 
gezegd worden: de concurrentie was 
niet mals. 

De show werd beëindigd met een po-
sitieve kijk op de toekomst door Marc 
Herremans. Heb je de show gemist? 
Je kan de uitzending herbekijken via 
www.wuustwezel.be/sport.

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

Wuustwezels Sportgala 2020

Geocaching, schattenjacht vlakbij huis 
Geocaching is een combinatie van sport en spel: 
wandelen, puzzelen en zoeken. Overal ter wereld 
zijn schatten (caches) verstopt die je kan vinden 
met behulp van coördinaten. Ook in Wuustwezel 
zijn er tal van geocaches te vinden. 

De schatten kunnen (super)groot of (piep)
klein zijn, makkelijk of moeilijk te vinden. 
Je kan op zoek gaan in het donker of in de 
hoogte, je kan het zo gek niet bedenken of 
het bestaat.

Als je wil starten met geocaching, begin je 
best met een gemakkelijke  cache om het 
principe te leren kennen. Je downloadt 
de gebruiksvriendelijke c:geo app of de 

officiële geocaching app en je bent vertrokken voor een paar 
uurtjes zoek- en wandelplezier.  

Veronique Aernouts leerde het concept enkele jaren geleden 
kennen via een sportdag op het werk. Sindsdien heeft ze 

met haar gezin zo’n 25 caches gevon-
den en kwamen ze op het idee er zélf 
een te maken in Gooreind, in en rond 
het domein van de Franciscanessen. 
Dichtbij huis en niet te lang (5 km), 
ideaal dus voor een eerste ervaring 
met geocaching.

Nieuwsgierig geworden? Surf naar 
https://www.geocaching.com/geo-
cache/GC94A5M.
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Wezel op de foto

 De voorbije maand bracht de poëzie 
ons SAMEN. Al wandelend door 
de straten stonden we stil bij de 
gedichten op ons pad. Via Facebook 
werden we ook uitgedaagd tot het 
schrijven ervan, zoals Els Kooyman: 
“Helemaal verknipt, in deze corona-
tijd, mijn eigen froufrou.”

 Begin februari werd het land even 
bedekt onder een sneeuwtapijt. 
Dankzij de vriestemperaturen, bleef 
het landschap een week lang schitte-
rend wit. Dat zorgde voor ouderwets 
gezellige wintertaferelen van kinde-
ren met de slee.

 Ook de omgeving van uitkiijktoren De 
Klot lag er prachtig bij in de sneeuw. 
Kijk voor meer mooie winterbeelden 
op www.wezelopdefoto.be

 De werking van de Algemene Verga-
dering van de Jeugdraad werd over 
een andere boeg gegooid. De saaie 
luistervergaderingen worden vervan-
gen door netwerk- en vormingsmo-
menten of workshops. Het concept 
lijkt aan te slaan want liefst 104 
jongeren schreven zich in voor het 
vormingsmoment van 13 februari.

 In het vorige W’tje werd een 
foutief bijschrift geplaatst bij het 
tekstje over de kerstpakketjes 
voor mantelzorgers. Deze werden 
verdeeld door Samana Wuustwezel. 
Onze excuses voor de vergissing.
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WACHTDIENSTEN
Dokter: 03 650 52 53
Weekend/feestdagen:
www.hwpnoordrand.be

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

  
@Wuustwezel  @GemWuustwezel @gemeentewuustwezel

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA
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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 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. 

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 

Containerparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken ver-
spreid 
over negen gemeenten (Wuustwezel, Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, 
Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres en 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
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Dienst Jeugd
03 690 46 27 -jeugd@wuustwezel.be
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