
Nieuwe school, 
fietspad en 
rioleringen
Dienstencentra breiden   
uit naar Sterbos 

UiTPAS gelanceerd

Maandelijks infomagazine
Lokaal bestuur Wuustwezel

Jaargang 45
NOVEMBER 2021

W-tje

Weetje_nov_v4.indd   1Weetje_nov_v4.indd   1 22/10/2021   14:09:3022/10/2021   14:09:30



Traditionele hoeves bepalen mee het 
beeld en de identiteit van onze streek. 
Erfgoed Voorkempen wil dat de hoeves 
hun oorspronkelijke uitzicht zoveel mogelijk 
behouden. Daarom heeft de organisatie 
een brochure uitgebracht met tips en ad-
vies voor eigenaars en lokale vaklui.

Alle activiteiten in dit W-tje zijn 
onder voorbehoud van verdere 
evolutie coronacrisis.
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Honderden gezinnen 
kwamen op zaterdag 
2 oktober de nieuw-
bouw van gemeen-
telijke bassischool  
‘t Blokje in Loenhout 
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Warme herfst

De herfstperiode is mooi maar hee�  als valkuil 
dat het voor sommigen de periode is waarin 
depressieve gevoelens de kop kunnen opsteken. 
Daarom dat wij zo blij zijn dat de Lichtstoet, de 
intrede van Sinterklaas, het huis van de Sint, 
herfstwandelingen en jaarconcerten of opvoeringen 
ons weer bij elkaar brengen. 

De kans bestaat dat Corona weer roet in het eten 
gooit, maar op het moment dat ik dit schrijf zijn al 
deze activiteiten nog gepland. Schrijf de data in je 
agenda en kom buiten. Het zal je deugd doen. 

Want sinds we elkaar weer mogen zien is het leven 
heel wat mooier. De foto bijvoorbeeld is genomen 
tijdens het openingsfeest voor de Loenhoutse 
basisschool Blokje. Ik was er in gesprek met deze 
fl inke kinderen die net als ik moesten speechen. We 
spraken over hoe nerveus je daar nu voor moet zijn. 

Het Blokje is dus klaar, de Tiendenschuur ernaast 
bijna en we zijn volop gestart met de aanleg van 
het fi etspad langs de Sint-Lenaertseweg. Iedereen 
die al eens naar het Boerenijsje is gefi etst zal weten 
waarom dit nodig is. 

Maar ook de Kalmthoutse Steenweg zal op termijn 
een verbeterd fi etspad krijgen. De studiefase is 
gestart en is de lange weg naar een mooi resultaat 
gestart. Net als de vele rioleringswerken in vele 
straten waarbij meteen de verhardingen en bomen 
mee worden bekeken. 

U leest het: een gemeente is nooit af. 

Geniet van de herfst, van de prachtige kleuren 
in onze bossen en van die verdiende kop warme 
chocolademelk nadien. 
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Weetjes

In de nacht van 20 oktober kreeg Vlaanderen de eerste najaarsstorm Aurore te verwerken. In Wuustwezel kreeg 
de brandweer een twaalftal oproepen voor stormschade. Op verschillende plaatsen werd de openbare weg vrij-
gemaakt. Het houtafval werd door onze technische diensten opgehaald.

Dag van de kinderbegeleider
Onthaalouders en kinderverzorgers hebben een 

belangrijke taak bij de opvang en opvoeding 
van kinderen uit gezinnen. Die taak pakken ze 

meer dan serieus op. Zij kenmerken zich door 
een enorme betrokkenheid en een grote flexibili- 

teit. Het kind staat voor hen op de eerste plaats. 
Eens per jaar wordt de waardering voor onze 

onthaalouders en kinderverzorgers vormge-
geven met de Dag van de onthaalouder en 

kinderverzorger. Het lokaal bestuur wil hiermee 
alle kinderbegeleidsters en onthaalouders in de 

bloemetjes zetten. Door hun goede zorgen laten 
zij kinderen groeien en bloeien.

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

Congres over  
grensarbeid

Zoeken naar een nieuwe 
baan stopt voor de meeste 

mensen bij de grens. Sta jij 
open voor werken in het buiten- 

land? Dan ben je op donderdag- 
avond 25 november welkom 

tijdens het inspirerende Crossborder 
Congres over de regionale ontwikke-

lingen in Het Turfschip in Etten-Leur.
Want de toekomst is samen. En 

misschien ga je wel naar huis met zicht 
op een nieuwe baan. Medewerkers van de 

Europese netwerkorganisatie EURES brengen 
je tijdens de avond persoonlijk in contact met 

verschillende werkgevers.

Inschrijven via www.zeelandbusiness.nl/crossborder25nov

Als je te snel rijdt, zie je minder
In het verkeer kom je ogen te kort: onvoorziene 

wegenwerken, een koerier die plots stopt in het 
midden van de straat, een put in de weg, een uit- 

wijkende vuilniswagen of een bal waar zeker nog 
een kind achteraan komt. Toch vindt één op de 

drie Vlaamse automobilisten het moeilijk om 
zich aan de toegelaten snelheid te houden. 

De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet, 
ook in onze gemeente. Alleen dan kan je 

alles op tijd zien. Ook in onverwachte 
situaties heb je dan nog genoeg tijd 

om veilig te reageren. Beloof om je 
aan de snelheidslimiet te houden 

op www.beloofd.be.

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

Wees zichtbaar, draag fluo
In de maand november spelen de 
kinderen van de Wuustwezelse lagere 
scholen het grote zichtbaarheidsspel. 
Daar leren ze hoe belangrijk het is om als 
voetganger of fietser goed zichtbaar te zijn 
in het verkeer. Daar kan je voor zorgen door 
fluo en lichte kleuren te dragen en erop te letten 
dat de fietsverlichting goed werkt. Die principes 
gelden ook voor jou als je je als fietser of 
voetganger in het verkeer begeeft: Zorg 
ervoor dat je gezien wordt.

 Dienst welzijn- 03 690 46 14 - welzijn@
wuustwezel.be
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 www.erfgoedvoorkempen.be - info@erfgoedvoorkempen.be

Nieuw leven voor oude landbouwschatten
Heb jij oude landbouwwerktuigen staan, 
ben je in het bezit van documentatie over 
oude landbouwtechnieken of woon je in een 
historische hoeve? Duik in je schuur, kruip 
op zolder of graaf herinneringen op en help 
Erfgoed Voorkempen bij de inventarisatie 
van het agrarisch erfgoed in onze regio.

Dit klein landelijk erfgoed verdient volgens Erfgoed Voor-
kempen de nodige aandacht en zorg. Daarom wil de organi-
satie dit onbekende cultureel erfgoed nieuw leven inblazen 
met het project ‘Klein maar (Erf)goed’.

WERKTUIGEN IN KAART BRENGEN
Het project wil de oude werktuigen in kaart brengen, indien 
nodig herstellen en toegankelijk maken. Kennis en onder-

steuning hiervan is immers noodzakelijk voor de verduurza-
ming en het hergebruik van agrarisch erfgoed.

Als eerste stap kan je via www.erfgoedvoorkempen.be aan-
geven dat je mee wil werken. Dat kan je ook doen als je een 
oud voorwerp hebt, waarvan je niet goed weet wat het is.

Vaak kan je een dorp of streek herkennen 
door de hoevewoningen. Helaas worden veel 
van die gebouwen niet (goed) onderhouden of 
worden ze gemoderniseerd zonder kennis van 
of respect voor kenmerkende elementen.

Traditionele hoeves bepalen mee het 
beeld en de identiteit van onze streek. 
Erfgoed Voorkempen wil dat de hoeves 
hun oorspronkelijk uitzicht zoveel 
mogelijk behouden. Daarom hee�  de 
organisatie een brochure uitgebracht 
met tips en advies voor eigenaars en 
lokale vaklui.

BEGRIP VAN DE EVOLUTIE
Het boekje is gebaseerd op de studie die 
het Centrum voor Agrarische Geschie-
denis (CAG) uit Leuven hee�  uitgevoerd 
in onze regio. Dat resulteerde begin dit 

jaar in een rapport met een inventaris 
van 219 boerderijen.

ONDERHOUD EN RENOVATIE
De onderzoekers hadden ook aandacht 
voor de noden en knelpunten van de 
hoevebewoners. Daaruit bleek dat het 
ontbreken van ondersteuning voor veel 
eigenaars een aanzienlijk struikelblok 
vormt bij het onderhoud of de renovatie.

De brochure gaat in op de evolutie van 
de opbouw en de schoonheid van histo- 
rische hoeves in de Kempen. Het gaat 

daarbij onder meer over het landschap, 
de beschikbare grondsto� en en de evo-
lutie van de landbouw. Die historische 
achtergrond verklaart de vormgeving, 
de indeling en de materiaalkeuze van de 
hoeves.

RESPECT VOOR EIGENHEID
Met deze achtergrond kan je als 
eigenaar de eigenheid van de hoeve 
herkennen en krijg je beter begrip voor 
het onderhoud of de renovatie ervan. 
Dat gebeurt bij voorkeur met respect 
en met de nodige aandacht voor de 
oorspronkelijke elementen. Daartoe 
gee�  de brochure talloze tips en een lijst 
met instanties waarbij je terecht kan 
voor meer informatie, vergunningen of 
verplichtingen.

Kijk voor meer info op   
www.erfgoedvoorkempen.be

Brochure met tips om 
hoeves te behouden

 Dienst cultuur - 03 690 46 26- cultuur@wuustwezel.be
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Werken in én voor Wuustwezel

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

Fietspad en riolering in Sint-Lenaartseweg
De Sint-Lenaartseweg krijgt nieuwe fi etspaden 
en riolering. De aannemer is gestart met de eerste 
fase van de werken, tussen de Sint-Annastraat 
en het kruispunt met de Ambachtstraat. Deze 
werken zullen ongeveer 180 werkdagen duren.

OMLEIDINGEN
In de werfzone is éénrichtingsverkeer 
naar Brecht toegelaten. Het lokaal ver-
keer kan dus vanuit Loenhout richting 
Brecht de werf passeren. 

Het lokaal verkeer vanuit Brecht rich-
ting Loenhout kan tot aan Katerstraat 
rijden en krijgt vervolgens omleiding 
via de Hoogstraatseweg naar Loen-
hout. De Katerstraat wordt daarom ook 
enkelrichting gemaakt. 

Het doorgaand en zwaar verkeer wordt 
via het opri� encomplex van de E19 
en Hoogstraatseweg omgeleid naar 
Loenhout. 

Om te vermijden dat het fi etsverkeer 
terecht komt tussen het autoverkeer 
en het werfverkeer, wordt het fi etsver-
keer rondgeleid via de Sneppelweg. 
In de eerste fase wordt een fi etspad 
in dubbele rijrichting aangelegd van 
Sint- Annastraat tot aan Sneppel-
weg. Zodra dat fi etspad is afgewerkt, 
kunnen de fi etsers hierlangs naar 
Loenhout.

TWEE WEKEN AFGESLOTEN
Vanaf 15 november wordt de straat ge-
durende twee weken opgebroken voor 
de aanleg van een verkeersplateau 
tussen Sint-Annastraat en Sneppelweg. 
Hiervoor zal de hele rijweg in beide 
richtingen afgesloten worden voor alle 
verkeer. Als alles volgens de planning 
verloopt is er vanaf 27 november weer 
beperkt doorgang mogelijk.

FASERING
1. Aanleg fi etspad dubbele rijrichting tus-

sen Sint Annastraat en Sneppelweg, 
2. Aanleg van een verkeersdrempel in 

de rijweg. 
3. Riolering en fi etspad Noordzijde tot 

aan de  Katerstraat. 
4. Riolering zijstraat Katerstraat.
5. Riolering en fi etspad Zuidzijde tot 

aan de Ambachtstraat. 
6. Riolering Ambachtstraat en Astweg.

De details worden tijdens de uitvoe-
ring besproken met de aangelanden. 
Als je vragen hebt, kan je langsgaan bij 
de aannemer op het kruispunt van de 
Ambachtstraat of bel de contactper-
soon op het nummer 0476 221 883.

 Dienst openbare werken - 03 690 46 32 - conducteur.ow@wuustwezel.be

Ben je de dagelijkse files beu en wil 
je graag een job dicht bij huis? Heb 
je een hart voor Wuustwezel en wil 
je je inzetten voor onze inwoners?

Het lokaal bestuur zoekt regelmatig nieuwe mede-
werkers. Zo zijn we momenteel nog op zoek naar 
• verzorgenden in de thuiszorg, 
• technische medewerkers voor de groendienst 
• en een deskundige openbare werken.

Het volledige overzicht vind je op   
www.wuustwezel.be/vacatures.

Hopelijk word jij weldra onze nieuwe collega!
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In de straten Noordheuvel, Oud-Gooreind en 
Boterdijk worden al maandenlang voorbereidende 
werken uitgevoerd voor de aanleg van een riole-
ringsstelsel. Inmiddels is het echte werk gestart.

Hierdoor kan binnenkort het afvalwater van tientallen huis-
houdens worden afgevoerd naar de waterzuivering. Achteraf 
worden de straten volledig heraangelegd. 

De aannemer hee�  het kruispunt van de Boterdijk met de 
Oude Baan inmiddels afgewerkt. Tot het eind van dit jaar 
situeren de werken zich in de Boterdijk. 

Tijdens de eerste fase wordt het verkeer omgeleid via Mar-
tendijk en Akkerveken naar Oud-Gooreind. Begin volgend 
jaar wordt de werf verplaatst naar Oud-Gooreind en Akker- 
veken. In de laatste fase krijgt ook de Noordheuvel nieuwe 
riolering.

Nieuwe riolering
in de omgeving 
Boterdijk

 Dienst openbare werken - 03 690 46 32 - conducteur.ow@wuustwezel.be

Gescheiden riolering in de omgeving Slijkstraat
In de omgeving van de Slijkstraat en Baan 
worden zes straten aangesloten op een 
gescheiden rioleringsstelsel. Hierdoor kan het 
afvalwater van tientallen huishoudens worden 
afgevoerd naar de waterzuivering. Achteraf 
worden de straten volledig heraangelegd.

REGENWATER LATEN INFILTREREN
Enkele maanden geleden kondigden Aquafi n, Pidpa en het 
lokaal bestuur aan dat ze zes straten willen aansluiten op 
een gescheiden rioleringsstelsel.
• Aquafi n hee�  plannen voor de aanleg van riolering van de 

Slijkstraat en een gedeelte van de Kruisweg.
• Pidpa wil gaan werken in een ander deel van de Kruisweg, 

Baan en Heistraat.
• Tot slot komen ook de Molenstraat, Moleneind en Wol-

kenvenweg aan de beurt.

In alle straten wordt een gescheiden riolering aangelegd. Het 
afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering, terwijl 
het regenwater met aparte buizen of via grachten naar de 
omliggende waterlopen wordt geleid. Nadien worden de 
genoemde straten volledig heraangelegd.

Het project past in de doelstellingen van de Vlaamse Blue 
Deal en het Lokaal energie- en klimaatpact. Belangrijk aan-
dachtspunt is om het regenwater zoveel mogelijk ter plaatse 
te laten infi ltreren en tegelijk te zorgen voor een hogere 
zuiveringsgraad van de waterlopen in onze omgeving. De 
Vlaamse milieumaatschappij (VMM) gee�  hiervoor subsi-
dies aan gemeenten en rioolbeheerders.

TIMING
Het subsidiedossier voor de rioleringsplannen is in augustus 
ingediend bij VMM. Omwonenden konden twee maanden 
lang hun mening geven via wuustwezelwenst.be. In septem-
ber zijn de opmerkingen uit de burgerparticipatie verwerkt.

Op basis van de opmerkingen, hebben de medewerkers 
van het studiebureau de plannen aangepast. Het defi -
nitieve ontwerp gaat nu naar VMM. Daarna is er een 
omgevingsvergunning nodig voor het project kan worden 
aanbesteed.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2023 begin-
nen. De uitvoering wordt gespreid over verschillende fasen 
en zal ongeveer 18 maanden in beslag nemen. Kijk voor 
meer informatie over het project op wuustwezelwenst.be.

 Dienst openbare werken - 03 690 46 21 - openbarewerken@wuustwezel.be
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Politie controleert hondenbaasjes
Begin oktober hee�  de lokale politie een actie 
gehouden gericht op hondenbezi� ers. Daarbij keken 
de agenten of de honden waren aangelijnd en of 
de baasjes een hondenpoepzakje bij zich hadden. 
De actie kadert in de week van de handhaving.

Uit onderzoek blijkt dat veel inwoners 
van Wuustwezel zich storen aan niet 
aangelijnde honden. Daarnaast zorgt 
hondenpoep voor een vuile vorm van 
sluikstort. 

Daarom wilden de ordehandhavers 
deze problematiek onder de aandacht 
brengen.De controles vonden plaats 
in de straten van Wuustwezel. Daarbij 
hadden de agenten extra aandacht 

voor het domein Franciscanessen, het 
Kochse Goed en Noordheuvel.

VOORKOMEN VAN SLUIKSTORT
De week van de handhaving vond 
dit jaar plaats van 4 tot 8 oktober en 
is een jaarlijks terugkerende actie, 
waarbij de politie extra aandacht 
heeft voor (het voorkomen van) 
sluikstort. 

De acties richten zich niet alleen op 
het beboeten van overtreders, maar 
ook op het gepast aanspreken van 
overtreders en het opvoeren van de 
sociale controle. Positieve acties van 
burgers kunnen rekenen op extra 
waardering.

De agenten benaderen de handha-
ving dus in de ruime zin van het 
woord. Baasjes die een hondenpoep-
zakje bij zich hebben en hun hond 
aangelijnd houden, krijgen als dank 
een extra rolletje hondenpoepzakjes. 

Wie geen hondenpoepzakje mee-
heeft, krijgt één exemplaar voor 
tijdens hun wandeling en een aan-
maning of een boete als het niet de 
eerste keer is dat ze worden betrapt. 
Ook wie de hond niet aangelijnd uit-
laat, kan een boete verwachten.

Tijdens de controles was 89% van de 
honden aangelijnd en hadden hun 
baasjes een hondenpoepzakje mee. 
11% was niet in orde. Hiervan kregen 
uiteindelijk vier mensen een ge-
meentelijke administratieve sanctie.

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

Op weg naar een hartveilige gemeente
Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een 
hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% 
overlee�  dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten 
met de reanimatie en door een automatische 
externe defi brillator (AED) te gebruiken, verhoog 
je de overlevingskans van het slachto� er tot 70%.

Daarom hee�  het lokaal bestuur op verschillende locaties in 
de gemeente defi brillator-toestellen geplaatst. Samen met 
hartmassage en reanimatietechnieken kan je met behulp 
van het toestel de periode overbruggen tot de hulpdiensten 
zijn gearriveerd. 

CURSUSSEN VAN HET RODE KRUIS
Om je vertrouwd te maken met deze techniek, organiseert 
het lokaal bestuur dit najaar in samenwerking met het Rode 
Kruis nog enkele cursussen AED en reanimatie. 

Schrijf je snel in voor de volgende data:
• 16 november om 19 u in Wijkhuis Loenhout 
• 7 december om 19 u in Vrije Basis School ‘t Kantoor in 

Braken

Deelname aan de cursussen is gratis, maar je moet je wel 
vooraf inschrijven. 

 Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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GEBOORTEN
29/08 Bogaerts  Lasse
1/09 Ribbens  Fons
2/09 De Boeck  Phil
3/09 Meeusen  Yuna
3/09 van Hasselt  Cleo
5/09 Dziatkowska  Laura
5/09 Van Bergen  Thieu
7/09 Smeulders  Lisa
8/09 Kik  Evie
10/09 Öztürk  Açelya
14/09 Fret  Enora
17/09 De Kooning  Arthur
17/09 Vissers Uytdewilligen  Fil
18/09 Vissers  Ella
24/09 Meeusen  Hidde
27/09 Al Ahmad  Nour
27/09 Van Santvliet  Seia
29/09 Van Cleven  Mickaëla
30/09 Pricop  Filip

HUWELIJKEN
2/09 Morrell  Thomas
           & Van Cauter  Sandie
4/09 Meeusen Mathias
           & De Weerdt  Saskia
9/09 Wuytens  Christian
           & Ruelens  Nancy
11/09 Jansen  Stijn
           & Binnemans  Charlotte
18/09 Van der Veken  Matyas
           & Bovée  Stéphanie
18/09 De Saedelaer  Kevin
           & Beyers  Katrien
18/09 Bastiaenssens  Kristof
           & Geukens  Bo
25/09 Van den Brande  Ralf
           & Van den Abbeele  Leen

OVERLIJDENS
4/09 Vervecken  Sonja
 °4/01/1951
5/09 Hofkens  Stefan
 °8/01/1972
6/09 Van Hees  Pieter
 °12/10/1946
7/09 Feyen  Leopold
 °9/03/1935
8/09 Goris  Hilda
 °12/09/1931
8/09 Stes  Joanna
 °21/05/1927
13/09 van Loco  Renilda
 °25/01/1942
22/09 Verheyen  Delphina
 °10/08/1930
27/09 Selhorst  Josephina
 °6/11/1924

De gemeente- en OCMW-raad komt elke 
maand bijeen om te vergaderen. Hieronder 
geven we de belangrijkste punten mee 
uit de zi� ing van 27 september.
Om de schoolomgeving rond 
de nieuwe school ’t Blokje nog 
verkeersveiliger te maken, hee�  de 
gemeenteraad beslist om de straten 
in de onmiddellijke omgeving van 
de school om te vormen naar een 
fi etsstraat. Het gaat om de Kerk-
blokstraat, Warandestraat, Koning 
Boudewijnlaan, Koningin Fabiola- 
laan, Oud-Strijderslaan en Visserij. 

Het gebouw waar vroeger woonzorg-
centrum Sint-Jozef gehuisvest was, 
gelegen aan de Gasthuisstraat 11, staat 
sinds de verhuis van de bewoners naar 
woonzorgcentrum Amandina leeg. Om 
verval en vandalisme tegen te gaan, 
werd het gebouw (deels) verhuurd aan 
‘t Spectrum. Nu hee�  de OCMW-raad 
beslist om de zorgafdeling van het 
gebouw te verhuren aan woonzorg- 
centrum De Bijster. Er zullen negen 
van hun bewoners tijdelijk verblijven 
in het gebouw.

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

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

Verslag gemeenteraad
september

Erfgoedplan voor dorpskern Wuustwezel

Samen met Regionaal Landschap de Voorkempen en Erfgoed Voorkem-
pen hee�  het lokaal bestuur in 2019 en 2020 een erfgoedbeheersplan 
opgemaakt voor de dorpskern van Wuustwezel.
Bedoeling is om het beschermde dorps-
gezicht van de parochiekerk met haar 
omliggende kerkhof, de kerkhofmuur, het 
oude gemeentehuis en de dorpswoningen 
op de hoek van de Dorpsstraat met Achter 
d’Hoven en de Kloosterstraat in de toekomst 
maximaal te behouden, te versterken en te 
herstellen.
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Wat met mijn kunst?
Doe je aan kunstbeoefening, maar blijkt jouw huis 
niet de ideale plek om hiermee aan de slag te gaan?  
Misschien kan het Vrij Atelier een oplossing bieden?

Samen met andere kunstbeoefenaars 
kan je tegen democratische huurprij-
zen op vrije momenten gebruik maken 
van deze atelierruimte. Na gebruik 
kan je jouw kunstwerk in aanmaak en 
het nodige materiaal opbergen in de 
daarvoor voorziene berging. 

Zo kan je ongeremd jezelf uitleven 
tijdens het schilderen, schetsen, kleien, 
knutselen of welke kunstzinnige 
uitspa� ing dan ook. Wij zijn alvast 
benieuwd naar het resultaat!

TOON JE WERK
Twijfel niet om jouw mooie kunstpres-
taties te tonen aan het ruime publiek. 
De gemeente kent verschillende 
gratis tentoonstellingsmogelijkheden, 
zoals de inkomhal van het gemeente-
huis, maar ook in GC Kadans of GC 
Blommaert.

Verder kunnen onze lokale kunste-
naars ook terecht in het gemeen-
schapscentrum aan het voordeeltarief 
van verenigingen voor het organiseren 
van tentoonstellingen. 

Hou er rekening mee dat commerciële 
activiteiten niet worden toegelaten in 
onze gemeenschapscentra.

Heb je een groots kunstwerk dat 
je bij gelegenheid eens wil tonen 
op een mooie openbare plek? Doe 
gerust een voorstel. Samen met jou 
bekijken we de mogelijkheden op 
jouw maat.

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

UiTPAS van Polder tot Kempen gelanceerd
Op 1 oktober 2021 werd de UiTPAS van Polder tot 
Kempen o�  cieel gelanceerd. We zijn vertrokken. 
En dus kunnen we er eindelijk op UiT!

De eerste UiT-passen gingen al snel de deur uit en hope-
lijk volgen er nog velen.  Met een UiTPAS kan je punten 
sparen op vrijetijdsactiviteiten in Wuustwezel, regio en 
gans Vlaanderen. 

Die punten kan je vervolgens omruilen voor leuke voor-
delen, zoals een gratis CD in de bib, een gratis drankje in 
het dienstencentrum en een muts of sport-T-shirt bij de 
vrijetijdsdienst

UITPAS-ACTIVITEITEN
• Bij Toerisme kan je bijvoorbeeld deelnemen aan de smok-

kelaarswandeling op 19 november, de kerstwandeling op 
18 december of de erfgoedwandeling op 16 januari.

• In de Bibliotheek kan je punten sparen tijdens jouw weke-
lijks bibbezoek of de vele boeiende lezingen.

• Doe eens mee met de activiteiten van onze dienstencentra.
• Ga naar de dienst Vrijetijd voor tickets voor een leuke 

culturele voorstelling, of om deel te nemen aan onze 
sportkampen in de herfstvakantie.

Naast het gemeentelijk vrijetijdsaanbod wordt binnenkort 
het UiTPAS-aanbod verder uitgebreid met andere belangrij-
ke spelers, zoals de academie, maar ook het ruimere vereni-
gingsleven. Het is dus tijd om erop UiT te gaan! Een UiTPAS 
kost eenmalig vijf euro. Voor jongeren tot 18 jaar kost de 
kaart slechts twee euro.

KORTING VOOR KANSARMEN
Als je in aanmerking komt voor het sociaal tarief, gee�  
de nieuwe kaart 80%-korting. Die korting geldt niet enkel 
voor activiteiten in Wuustwezel, maar ook in de omlig-
gende gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, 
Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem. In dat geval 
betaal je slechts één euro voor de pas.

 www.vanpoldertotkempen.be - 03 690 46 85 - evenementen@wuustwezel.be

Werk mee aan een betere

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

HOE maak je de

Als je de kachel correct aanmaakt, 
komen er MINDER 

ROOKGASSEN vrij

In de meeste kachels is de 

ZWITSERSE METHODE 
de beste manier om het vuur aan te maken.

Bij sommige kachels wordt de 
verbrandingslucht van boven aangezogen en worden de 

ROOKGASSEN LANGS ONDER
 afgevoerd. In dat geval kan je het vuur op de traditionele manier aanmaken.

Plaats het aanmaakhout en de natuurlijke aanmaakblokjes of ander 
makkelijk brandbaar materiaal onder de grote blokken hout en steek deze vervolgens aan.

Wanneer het vuur goed brandt, verminder je de luchttoevoer. Let er op dat de vlammen niet kleiner worden.

1 Plaats dikke blokken 
hout onderop en plaats 
er kruislings dunnere 
blokken op.

2 Leg bovenop het hout 
kruislings enkele 
dunne aanmaakhoutjes, 
ecologische aanmaak
blokjes of ander natuurlijk 
materiaal en steek deze 
aan.

3 Sluit de deur van de 
kachel zo snel mogelijk. 
Het vuur trekt langzaam 
naar beneden en laat de 
grotere blokken branden.

KACHEL AAN?
Controleer of de schoorsteen 
voldoende trek veroorzaakt.

Laat een dun laagje as op 
de bodem liggen.

Zorg voor een goede regeling van 
de luchttoevoer. Meestal zet je de 
luchttoevoer volledig open als je 

het vuur aanmaakt.

Maak het vuur aan met aanmaak
hout of natuurlijke aanmaakblokjes. 

Gebruik geen krantenpapier of 
karton, want dat is bedrukt. 
De inkt brandt mee op en 

daardoor is de rook ongezond.
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 afgevoerd. In dat geval kan je het vuur op de traditionele manier aanmaken.

Als je de kachel correct aanmaakt, 

LEVEN  11
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Na de grote stilte van het coronajaar, 
worden de Wuustwezelse zeventigplussers 
uitgenodigd voor het Zilverfeest. De senioren 
worden getrakteerd op een optreden van 
de Gooreindse artiest Dennie Damaro

Het feest barst los op vrijdag 19 november in de sportzaal 
van Berkenbeek aan de Nieuwmoersesteenweg 113. De deu-
ren gaan open om 13 u.

Inkomkaarten kosten € 10. Mensen met een UiTPAS voor 
kansengroepen betalen € 2. De kaarten zijn verkrijgbaar op 
volgende adressen: 
• LDC Ter Wezel, Achter d’Hoven 65 in Wuustwezel  

03 667 61 58.
• LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29 in Loenhout,  03 236 58 69.
• Sociaal huis,  Bredabaan 735 in Gooreind, 03 633 52 10.

De verkoop start op 3 november. Zorg dat je erbij bent!

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

Zilverfeest voor zeventigplussers

Investeer jij mee in een betere wereld?
Van 1 tot 14 november 2021 voert 11.11.11. campagne 
voor internationale solidariteit. Het voorbije 
anderhalf jaar ondervonden we allemaal hoe 
sterk onze levens verbonden zijn. Wat hier 
gebeurt, hee�  impact elders. En omgekeerd.

Corona kent geen grenzen en legt de 
wereldwijde ongelijkheid pijnlijk bloot. 
Niet enkel binnen de gezondheidszorg. 
Grote bedrijven ontwijken belastingen 
dankzij fi scale paradijzen.

Mensen uit arme landen slikken de 
zwaarste gevolgen van klimaatveran-
dering. Er is iets grondig mis met de 
wereld waarin we leven. 

WERELDWIJDE UITDAGINGEN
De toekomst moet beter worden voor 
iedereen. Dit is hét moment om samen 
een nieuwe solidaire wereld uit te 
bouwen en de scheve verhoudingen 
recht te trekken. Daarom roepen we 
iedereen op om mee te investeren, 
zodat internationale solidariteit 
zegeviert.

INVESTEREN DOEN WE ALLEMAAL
Investeren, dat doen we allemaal. In 
onze kinderen, in onze relaties, in een 
huis of in een opleiding. 

Investeer daarom mee in een betere 
wereld. Een wereld waar we allemaal 
beter van worden. 

Wereldwijd knokken iedere dag stra� e 
mensen en organisaties voor verande-
ring: voor mensenrechten, democratie, 

een groene planeet, een eerlijke ver-
deling van macht en geld… Je bijdrge 
laat hoopvolle initiatieven groeien en 
bloeien. Dat maakt écht een verschil. 
Ook voor jou en alle generaties na jou. 
Een rendement op lange termijn dus.

WAARIN INVESTEER JIJ?
Investeer daarom samen met ons 
in een rechtvaardige wereld. Ont-
dek alles over de campagne via 
www.11.be/investeer. 

Steun de actie met een bijdrage op  
BE30 0000 0000 1111 of via doneer.11.be

  Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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Breng jouw buurt in beweging
Samen bouwen we aan zorgzame buurten. Buurten 
waarin bewoners zorg voor elkaar dragen in de 
ruime zin van het woord. Buurten die mensen 
in beweging brengen. Le� erlijk en fi guurlijk. 
Buurten waar levenskwaliteit en 
gezondheid centraal staan, en waar 
mensen zich goed en geborgen voelen. 
Want een buurt kan enkel zorgzaam 
zijn als ze ook beweegvriendelijk is. 

En daar is het lokaal bestuur van 
Wuustwezel  alvast mee gestart… 
Daarom doen we mee met de lande-
lijke campagne 10.000 stappen: elke 
stap telt!

PLAATS ELKE STAP OP EEN 
VOETSTUK 
Zet je beste beentje voor en stap mee 
in deze campagne van het Vlaams 
Instituut Gezond Leven vzw, Sport 
Vlaanderen, Agentschap Zorg en 
Gezondheid en de Vlaamse Logo’s.  
Stap voor stap bereik je niet alleen een 
goede gezondheid, je voelt je ook beter 
in je vel, je slaapt beter – en stapt dus 
minder vaak met het verkeerde been 
uit bed.

Al stappend heb je één voet binnen 
naar meer sociaal contact, je zorgt voor 
minder vervuiling en lawaai van auto’s 
en maakt zo de buurten en straten 
lee� aarder. Kortom: elke stap telt! 

EERSTE STAP BIJ JE VOORDEUR
Er beweegt wat in de buurt. Heb je de 
stappensignalisaties al gezien in onze 
gemeente, of elders in Vlaanderen? 
Hiermee tonen we dat kleine afstan-
den in je buurt ook extra stappen 
opleveren. Van jouw voordeur tot aan 
het gemeentehuis. Of tussen de bakker 
en de slager. Want elke stap telt. De 
komende vier jaar ze� en we verder in 
op beweegvriendelijke buurten.

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

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

Laat je verrassen door de nieuwe beweegroute
Wuustwezel is een nieuwe beweegroute rij-
ker. De nieuwe route begint aan de beweeg-
bank naast het dienstencentrum Ter We-
zel en loopt ongeveer 4 kilometer tussen de 
velden en buitenwijken van het dorp.

De beweegroute is bedoeld voor iedereen die baat hee�  
bij extra beweging. Onderweg doe je enkele eenvoudige 
beweegoefeningen. Daarbij maak je gebruik van bestaande 
elementen, zoals een zitbank. Zo train je je  kracht, uithou-
dingsvermogen en balans. De oefeningen zijn laagdrempe-
lig en dus geschikt voor jong en oud. 

Op donderdag 21 oktober is de nieuwe beweegroute plech-
tig in gebruik genomen. Het project is gerealiseerd met 
steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale 
Loterij. Er staat een informatiebord aan de beweegbank en 
speciale bordjes langs de route wijzen de weg.

Laat je verrassen door de uitdagingen, gebruik je zintuigen 
en geniet!
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Dienstencentra breiden uit naar Sterbos
In september gingen we van start met ons 
antennepunt in Gooreind en  in november is 
het de beurt aan Sterbos. Vanaf 19 november 
houden de dienstencentra elke vrijdagmiddag 
een plaatsje vrij voor wie wil genieten van een 
warme maaltijd of van een drankje achteraf. 

In het Wijkhuis Sterbos is er dan ook telkens een medewer-
ker van het dienstencentrum aanwezig om jouw vragen te 
beantwoorden. Het cafetaria wordt zo een ontmoetings-
ruimte waar iedereen welkom is. Ben je geïnteresseerd om 
hiervan gebruik te maken? Neem gerust eens contact op.

Wil je graag een steentje bijdrage en de handen uit de 
mouwen steken als vrijwilliger? Wij zoeken enthousiaste 
medewerkers voor het opdienen van de maaltijden en voor 
het open houden van de cafetaria. Aarzel niet en stel je snel 
kandidaat.

 LDC Ter Wezel - 03 667 61 58 - ldcterwezel@wuustwezel.be

Vormingsaanbod dienstencentra najaar 2021
De dienstencentra zorgen dit najaar weer voor een ruim 
vormingsaanbod. We geven hieronder een overzicht 
van de cursussen die nog niet volzet zijn. Voor al deze 
vormingen moet je op voorhand inschrijven, behalve 
voor het Babbelpunt. Neem hiervoor contact op met 
het dienstencentrum waar de lessen doorgaan.
DIGIPUNT ANDROID WHATSAPP
In deze reeks van drie lessen wordt 
het gebruik van Whatsapp grondig 
toegelicht. Deelnemen aan deze cursus 
kan enkel met een Android smartpho-
ne waarop Whatsapp al geïnstalleerd 
is. Breng jouw volledig opgeladen 
smartphone, de pincode en eventueel 
de handleiding mee naar de les. Heb je 
twijfels of je toestel voldoet, kom dan 
best eerst langs op het vragenuurtje. Je 
betaalt 11 euro voor de reeks.
• Dinsdag 16, 23 en 30 november van 

9.00 tot 11.30 u in LDC Wijkhuis.

DIGIPUNT VRAGENUURTJE
Heb je vragen over uw gsm, smart- 
phone, tablet of laptop? Kom dan zeker 
eens langs op het vragenuurtje. Vrij-
willigers van Digipunt helpen je graag 
verder. Je mag ook komen oefenen van 
wat je in de lessen geleerd hebt. Breng 
jouw volledig opgeladen toestel mee 
en liefst ook de pincode en de handlei-
ding. Het vragenuurtje is geheel gratis.

• Elke donderdag om 13.30 u in LDC 
Wijkhuis, uitgezonderd schoolva-
kanties en feestdagen.

LEZING ROUWZORG ‘EN HOE NU 
VERDER?’
Deze lezing voor rouwenden en hun 
omgeving in samenwerking met Coda 
vzw gaat op twee momenten door, in 
de namiddag en ’s avonds, om zoveel 
mogelijk mensen de kans te geven om 
te kunnen deelnemen. Er wordt een 
vrije bijdrage gevraagd voor Coda.
• Dinsdag 7 december van 14 tot 16 u 

in LDC Wijkhuis.
• Dinsdag 14 december van 19.30 u tot 

22 u in LDC Wijkhuis.

BLOEMSCHIKKEN KERST
Ben je graag creatief bezig en vind je 
het leuk om tijdens de kerstperiode 
een mooi, zelfgemaakt bloemstuk op je 
tafel te ze� en of cadeau te geven? Dan 
is deze workshop echt iets voor jou! 
Lesgeefster Senna zal wat gekleurde 

bloemen meenemen zodat je wat kleur 
kunt aanbrengen en er zo jouw per-
soonlijk tintje aan kunt geven. 

Voor de workshop betaal je 25 euro 
inclusief benodigdheden. De lichtjes 
in het kerststuk zijn inbegrepen in de 
prijs De lesgever voorziet alle materia-
len en er is geen voorkennis nodig. Het 
gaat telkens maar om één workshop, 
je kiest zelf uit een van onderstaande 
momenten en locaties.
• Maandag 13 december:
• van 9 tot 11 u in LDC Ter Wezel.
• van 13.30 tot 15.30 u in LDC Wijkhuis.
• Dinsdag 14 december:
• van 9.00 tot 11.00 u in LDC ter Wezel.
• van 13.30 tot 15.30 u in LDC Wijkhuis.

BABBELPUNT
Kom eens gezellig op de babbel bij 
Babbelpunt! Iedereen die zijn Neder-
lands wil verbeteren is welkom, elke 
donderdag van 19.30 tot 21 u in LDC 
Ter Wezel. 

Babbelpunt is helemaal gratis en wordt 
begeleid door enthousiaste vrijwilli-
gers. Ben je zelf ook geïnteresseerd 
om als vrijwilliger mee te helpen? Laat 
het ons gerust weten via de contactge-
gevens van de lokale dienstencentra. 
Volg babbelpunt op www.facebook.com 
/people/babbelpunt-wuustwezel.

 LDC Ter Wezel - 03 667 61 58 of LDC Wijkhuis - 03 236 58 69
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Het is altijd een goed idee om je inkopen in eigen 
gemeente te doen, maar tijdens de eindejaarsactie 
wordt dit extra interessant. Bij iedere aankoop 
maak je namelijk kans om in de prijzen te vallen. 
Bij de deelnemende handelaars kan je 
bij al je aankopen een spaarkaart laten 
afstempelen. Je krijgt een stempeltje 
voor elke begonnen aankoopschijf van 
10 euro. Na 16 stempels is de kaart vol 
en kan je deelnemen aan de trekking.

GROTE PRIJZENPOT
Er is een grote prijzenpot ter waarde 
van 10.000 euro. De hoofdprijs is een 
waardebon van maar liefst 2.500 euro. 
Verder kan je waardebonnen van 1.000 

euro en 500 euro bemachtigen en 
worden er 200 waardebonnen van 30 
euro verloot. De winnaars kunnen de 
waardebonnen in de loop van 2022 be-
steden bij de deelnemende handelaars. 

Verspreid over de hele gemeente, 
doen meer dan 80 handelszaken mee 
met deze actie van Project2990. De 
handelaars willen hun klanten op deze 
manier belonen voor hun vertrouwen. 
De deelnemende zaken zijn herkenbaar 

aan een opvallende sticker. Je vindt ze 
ook op www.koopinwuustwezel.be. 

De actie loopt van 1 december tot en 
met 2 januari. Doe mee en maak kans 
op mooie prijzen! De trekking vindt 
plaats op zaterdag 8 januari rond 19uur 
tijdens de nieuwjaarsdrink van de 
gemeente. #koopinwuustwezel.

 dienst lokale economie - 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be

LEVEN  15

Spaar mee tijdens
de eindejaarsactie

Hij komt, hij komt... naar Wuustwezel
Op zaterdag 13 november worden Sinterklaas en 
zijn trouwe vrienden onder begeleiding van de 
duizenden lichtjes door Wuustwezel geleid. De vol-
gende dag maakt hij zijn opwachting in Gooreind.
De Lichtstoet wordt zaterdag vanaf 15 uur opgesteld op het 
plein Achter d’Hoven en vertrekt rond 17 uur richting het ge-
meentehuis. Daar wordt Sinterklaas opgehaald en vanaf half 
zeven trekt de stoet verder richting Bredabaan. Om 20 uur 
begint het groot Sinterklaasfeest met optredens, animatie, 
muziek, lekkere hapjes en drank op het plein, in de Junior en 
zaal de Ark. Rond middernacht is er een prijsuitreiking voor 
de wagenbouwers.

VERDER NAAR GOOREIND EN LANGS SCHOLEN
Op zondag 14 november maakt de Sint vervolgens zijn 
opwachting in Gooreind. Vanaf 13.15 uur kan je hem ont-
moeten aan zaal Concordia in de Bosduinstraat en hem al je 
mooie tekeningen geven. Wie weet krijg je wel wat lekkers. 
Daarna vertrekt de Sint met zijn Pieten in een muzikale 
optocht door Gooreind. Na de rondgang worden de kinderen 
getrakteerd op een theatervoorstelling.

De weken nadien zal je de oude goedheiligman samen met 
zijn Pieten waarschijnlijk ook wel tegenkomen op school, bij 
je jeugdbeweging of sportclub.

BEZOEK HET HUIS VAN DE SINT
Bovendien kan je dit jaar op bezoek in het huis waar Sinter-
klaas logeert. Kom jij graag eens aankloppen? Dat kan! 

Sinterklaas laat zien waar hij overnacht, cadeautjes inpakt, 
dansjes oefent... Het is een unieke kans om heel dicht bij de 
Sint en zijn Pieten te komen.

 www.lichtstoetwuustwezel.be - www.piko-bello.be/huisvandesint

KERSTMARKT GOOREIND
Doe jij ook mee aan de kerstmarkt in 
Gooreind? Op zondag 19 december 

wordt de Theo Verellenlaan verkeers-
vrij gemaakt voor een grootse kerst-

markt. Elke vereniging, handelaar 
en ondernemer uit Wuustwezel kan 
deelnemen en krijgt de kans om zich 

in de kijker te ze� en. De organisatie is 
in handen van het gemeentebestuur, 
project2990 en het kerstmarktcomité.
Het digitaal inschrijvingsformu-
lier voor de kerstmarkt vind je op 
www.wuustwezel.be/kerstmarkt
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in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

ZO 14/11 - 8U
HERFSTTOCHT
Via het Goed van Koch gaat de route 
naar het Klein Schietveld en terug langs 
het Domein Franciscanessen, waar 
cultuur en natuur hand in hand gaan.

Harmonie Concordia, Bos-
duinstraat 5 (G)

 Bosgeuzen-Voorkempen vzw
 € 2 - € 1,50 leden
pepermansjohnny2170@gmail.com

 www.bosgeuzen.be

ZO 14/11 - 15U
HERFSTCONCERT
Concert door De Jonge Scheuten en de 
Noord Limburgse Brassband uit Peer. 
Beide orkesten worden gedirigeerd 
door Raf Van Looveren en brengen 
eigentijdse muziek.

GC Kadans, Achter d’Hovenplein 15 (W)

 Koninklijke Harmonie De Jonge 
Scheuten
 Koninklijke Harmonie De Jonge 
Scheuten
 Koninklijke Harmonie De Jonge 

 € 10
03 669 96 89 

 reservaties@dejongescheuten.be

VR 19/11 OM 18U
SMOKKELAARSWANDELING
De Landelijke Gilde vertelt over de 
smokkelgeschiedenis in onze regio. 
Onderweg krijg je een verrassing en 
achteraf een bescheiden maaltijd.

Heistraat 50A (W)

 Toerisme Wuustwezel
 € 7,50
 03 690 46 43

 toerisme@wuustwezel.be

DI 2/11 - 7U30DI 2/11 - 7U30
HALLOWEEN KOOKWEEK
De kinderen maken griezelgerechten, 
zoals spinnenpompoensoep, worsten 
mummy broodjes of Halloween pizza. 

Funtastisch vakantieopvang, Bos-
duinstraat 117 (G) 
Funtastisch vakantieopvang, Bos-
duinstraat 117 (G) 
Funtastisch vakantieopvang, Bos-

 FUNtastisch
€ 45 per dag, € 180 voor de week 
play@funtastisch.be

 www.funtastisch.be

DI 09/11 - 20U
OMGAAN MET KINDERANGSTEN
Deze avond duiken we in de gevoelswe-
reld van kinderen. Kinderpsychologe en 
An Coetsiers geeft praktische tips.

GC ’t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 
88 (G)

 Opvoedingswinkel Brasschaat
 Gratis
03 633 99 05

 inschrijven@olo.be

ZA 13/11 - 14U
SPELLENDAG
Tijdens deze spellendag kan je verschil-
lende gezelschapspellen uitproberen. Er 
zijn diverse spellen aanwezig voor jong 
en oud (van 6 tot 99 jaar).

LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
 € 2, leden gratis
 0498 61 00 94

MA 01/11 - 07U30
STERBOSTOCHT
Wandeltocht langs landbouwwegen en Wandeltocht langs landbouwwegen en 
mooie groene plekjes, zoals het Uilenbos mooie groene plekjes, zoals het Uilenbos 
en het kasteel van Wuustwezel.en het kasteel van Wuustwezel.

Sportpark Kattegat, Bredabaan Sportpark Kattegat, Bredabaan 
280 (W)
Sportpark Kattegat, Bredabaan 
280 (W)
Sportpark Kattegat, Bredabaan 

 Merksemse Wandelclub De  Merksemse Wandelclub De 
Stroboeren vzwStroboeren vzw
 € 2 - € 1,50 leden € 2 - € 1,50 leden

 0495 74 47 36 0495 74 47 36
 stroboerke@destroboeren.be stroboerke@destroboeren.be

VR 19/11 - 18U
HERFSTWANDELING
Ook dit jaar organiseert Vrije Basis-
school Sterbos weer een fraaie herfst-
wandeling.

VBS Sterbos, Molenheide 1 (W)

VBS Sterbos
 03 669 72 17
 directie@vbssterbos.be

19, 20, 21 26 EN 27/11 OM 20U 
21/11 OM 14U30 
TONEELOPVOERING
Angelique is wanhopig op zoek naar de 
liefde. Zij woont op een boerderij in de 
Alpen samen met haar dementerende 
vader.

GC ’t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88 (G)

 Toneelgezelschap Sils
 € 9
francois.brant@outlook.com

20, 21, 26 EN 27/11 OM 20U
1 IS TE WEINIG, 5 IS TEVEEL
Van harte welkom op één van de 
voorstellingen voor een gezellig avondje 
amateurtheater.

Zaal KH De Heidegalm, Kerkblok-
straat 1, (L)
Zaal KH De Heidegalm, Kerkblok-
straat 1, (L)
Zaal KH De Heidegalm, Kerkblok-

 Koninklijke Harmonie de Heide-
galm
 Koninklijke Harmonie de Heide-
galm
 Koninklijke Harmonie de Heide-

26 EN 27/11 OM 20U
WIM HELSEN SPEELT ‘NIET 
MIJN APEN, NIET MIJN CIRCUS’ 
(TRY-OUT)
Wat heeft de wereld nodig? Wat heeft 
een mens nodig? Wat hebt u nodig? 
Eenvoudige vragen. Ingewikkelde 
antwoorden. Wim Helsen bulkt van 
radicale, geheimzinnige en willekeurige 
antwoorden.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel
€ 17
0477 60 79 81
www.curieus-wuustwezel.be

Jouw activiteit 
in het W-tje van 

december?
Voeg je activiteit 

voor 12 november toe 
via www.uitdatabank.be
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Omgaan met kinderangsten
Kinderen worstelen met monsters, dieven en andere 
enge dingen. Wat gaat er om in de gevoelswereld 
van kinderen en welke angsten ervaren ze? Dat is 
het thema van een infoavond met kinderpsychologe 
en gedragstherapeut An Coetsiers

Wanneer moet je als (groot)ouder of 
opvoeder zorgen maken over deze ang-
sten? Hoe komt het dat het ene kind 
banger is dan het andere kind? Hoe 
kunnen we kinderen ondersteunen? 
Wat zijn tips en tricks om kinderen te 
motiveren tot het ze� en van dappere 
stapjes? Deze en vele andere vragen 
komen tijdens de uiteenze� ing aan 
bod. 

De infoavond vindt plaats op dinsdag 
9 november in GC ’t Schoolhuis aan de 
Theo Verellenlaan 88 in Gooreind en 
begint om 20u. De bijeenkomst wordt 
gratis aangeboden door de Opvoe-
dingswinkel, basisschool Klim-Op en 
Gezinsbond Wuustwezel. 

Schrijf je in via inschrijven@olo.be of 
bel naar 03 633 99 05, met vermelding 
van je naam, e-mailadres en telefoon-
nummer.

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

Een uitdagend bewegingsprogramma
In november start kor� alvereniging Limes met 
een gloednieuw sportaanbod voor 5 tot 8 jarigen:
Outdoor Multimove. Het is een tof en uitdagend 
bewegingsprogramma om de motorische 
ontwikkeling te stimuleren. Daarbij komen de 12 
fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod
De kor� alvereniging kiest voor een 
outdoor bewegingsprogramma omdat 
hun sportpark heel wat mogelijkheden 
biedt en omdat buitenlucht goed doet. 
Ja, zelfs in de wintermaanden. Met 
aangepaste kleding kan er veel. 

In uitzonderlijke omstandigheden 
kunnen we naar binnen uitwijken voor 
een aangepaste activiteit. 

Alle oefeningen gebeuren onder 
deskundige begeleiding. De kor� alver-
eniging is hiervoor erkend door Sport 
Vlaanderen.

Multimove wil ook de ouders in be-
weging ze� en. Zij kunnen tijdens de 
activiteit in het sportpark wandelen, 
joggen of een andere activiteit doen.

De reeks gaat van start op zondag 21 
november en vindt vanaf dan elke zon-
dag plaats van 9.30 u tot 10.30 u, maar 
niet tijdens de schoolvakanties. 

Deelnemen kost maar 60 euro en je 
krijgt er ook nog een leuk Multimove 
T-shirt bij. Schrijf je snel in.

 www.limeskor� al.be - loenhout@kor� al.be
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 Na een nieuwbouwproject dat 
vier jaar in beslag nam, werd de 
nieuwbouw van de gemeentelijke 
bassischool ‘t Blokje in Loenhout 
op zaterdag 2 oktober officieel in 
gebruik genomen. Honderden gezin-
nen kwamen de nieuwe klaslokalen 
tijdens de open dag bewonderen.

Vlaams minister-president Jan 
Jambon koopt de eerste UiTPAS
van Polder tot Kempen. Deze spaar-
kaart is bedoeld om het vrijetijds-
aanbod van negen gemeenten in de 
noordrand van Antwerpen toegan-
kelijker te maken.

 Op vrijdag 1 oktober vond de jaarlijk-
se scholenveldloop plaats in sport-
park De Dorens. Zo’n 1400 enthousi-
aste lopers waren aanwezig. Dit jaar 
zorgde Eugène als speciale gast 
voor extra loop- en muzieksfeer.

Leerlingen van de school voor bui-
tengewoon onderwijs Berkenbeek
hebben een uniek bijenhotel ge-
maakt. Met dennenappels, bamboe 
en boomstammetjes stelden alle 
klassen kastjes samen. Die werden 
zo geplaatst dat ze de naam van 
de school vormen. Berkenbeek wil 
hiermee de 50ste verjaardag in de 
kijker zetten.

Het kunstproject Tour Elentrik wil de 
lelijke nutskasten in ons straatbeeld 
op kunstzinnige wijze verfraaien. 
Deze foto werd gemaakt tijdens een 
graffitiworkshop voor de deelne-
mende kunstenaars. Ondertussen 
worden de ontwerpen voor de 
Wuustwezelse nutskasten op punt 
gesteld. Hier en daar kan je de eer-
ste resultaten al spotten...

1
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Wezel op de foto
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MELDINGSKAART 
LOKAAL BESTUUR WUUSTWEZEL

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

Gegevens

Naam:  

Adres:  

Datum:  

Situering: waar doet het probleem zich voor? 

Straat: 

Nr: 

Andere verduidelijking: 

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

Verklaring

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

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

dienst burgerzaken 
dienst vrije tijd

dienst omgeving

Maandag Voormiddag 9 - 12 u op afspraak

Namiddag gesloten op afspraak

Avond 17u30 - 19 u 17u30 - 19 u

Dinsdag Voormiddag 9 - 12 u op afspraak

tot vrijdag Namiddag 13 u - 16u30 op afspraak

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

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

Recyclageparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken in Bras-
schaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde, Zoersel en 
Wuustwezel. Adressen en openingsuren vind je op www.igean.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tandarts: 0903 39 969
Apotheek: 0903 99 000
www.apotheek.be
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Sint en zijn Pieten trekken op zaterdag 13 november met een 
Lichtstoet door de straten van Wuustwezel. 
Op zondag 14 november maakt hij zijn opwachting in Gooreind. 

Welkom Sint 
in Wuustwezel
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