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Vaccinatiecentrum Noorderkempen sluit 
de deuren in oktober. Bij de start van de 
vaccinatiecampagne was het doel om 
70% van de volwassenen te vaccineren. 
Die doelstelling werd ruimschoots be-
haald. In Wuustwezel is ruim 80% van de 
gehele bevolking gevaccineerd.
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Over de cover

Dampende koffie, 
een heerlijke portie 
eieren, boterham-
men met choco, 
sfeervolle muziek 
en een zee van uni-
formen: dat zijn de 
ingrediënten van het 
Ontbijt Royal. p.12.
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Alle activiteiten in dit W-tje zijn 
onder voorbehoud van verdere 
evolutie coronacrisis.
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Speedboot Wuustwezel ?

Klinkt goed he? Een speedboot: hip, snel en 
krachtig. Maar lees even mee wat het gevaar is van 
die speedboot.

Een groot deel van de mensen is de coronacrisis 
goed doorgekomen.

Ok, geen vakanties en minder op restaurant maar  
ça va. De centen die je op die manier hebt weten 
sparen gaan nu massaal naar het huis en de tuin.

Wij merken dat. Onze dienst voor de bouw-
vergunningen ziet een verdubbeling (!!) van het 
aantal dossiers. Dubbel zoveel mensen investeren 
in een woning.

Een ander deel van de mensen, helaas ook een 
groot deel, heeft het wél moeilijk. 

Tijdelijke of langdurige werkloosheid, financiële 
tegenvallers, mentaal een zware tijd gehad… Wij 
merken dat. Onze Sociale dienst heeft ook bijna een 
verdubbeling (!!) van het aantal dossiers. Dubbel 
zoveel mensen vragen onze hulp omdat het hen te 
zwaar valt. 

Kunnen we daar op letten? Kan jij daar voor 
opletten?

We willen niet die speedboot zijn waar de snelle 
mannen voorop staan te roepen dat het nog 
sneller mag en niet merken dat achteraan mensen 
uit de boot vallen. Want zo ziet het er nu wel even 
naar uit…

Vraag eens hoe het écht gaat met je buren, 
vrienden of iemand die je af en toe ziet. 

Ik vraag je niet om geld op tafel te leggen maar 
wél om even mee sociale dienst te zijn. Zo laten 
we niemand achter en niemand alleen. 
Merci.
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Weetjes

Dit is het aantal Wuustwezelnaars dat zich de voorbije maanden volledig heeft laten vaccineren. Half septem-
ber waren er nog 298 inwoners deels gevaccineerd. Wuustwezel scoort met deze cijfers beter dan het Vlaams 
gemiddelde. Proficiat!

Borstkanker komt ook voor bij mannen
Wist je dat ook mannen borstkanker kunnen 

krijgen? Jaarlijks krijgen in Belgie ongeveer 100 
mannen deze diagnose. Dat zijn er natuurlijk veel 

minder dan de ongeveer 10 000 vrouwen, bij wie 
een knobbeltje wordt ontdekt. Mannen herkennen 

de symptomen vaak niet, waardoor ze niet naar 
de dokter gaan. Daardoor wordt de diagnose 

vaak later of te laat vastgesteld, met een meer 
ingrijpende behandeling of zelfs een fatale afloop 

als gevolg. Daarom willen lotgenoten op 7 oktober 
internationaal aandacht vragen voor borstkanker 

bij mannen. 

 www.borstkankerman.be

Cyclomedia brengt 
gemeente in beeld

Het bedrijf Cyclomedia 
maakt straatbeelden  van 

onze gemeente. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in het in beeld 

brengen van de omgeving en 
maakt met speciaal uitgeruste 

voertuigen 360° panoramafoto’s vanaf 
de openbare weg. Voordat Cyclomedia 

de opnamen beschikbaar stelt, worden 
herkenbare personen en kentekens van 

auto’s onherkenbaar vervaagd. Deze foto’s 
worden uitsluitend gebruikt bij de uitvoering en 

ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding 
van werkzaamheden in de openbare ruimte en 

andere (maatschappelijke) belangen.

 www.cyclomedia.com - privacy@Cyclomedia.com

Geen grachten overwelven of inbuizen
Je mag niet zomaar een baangracht inbuizen 

of overwelven. Grachten hebben immers een 
belangrijke functie voor de afvoer en infiltratie 

van het regenwater. Een goed grachtensysteem 
helpt overstromingen voorkomen. Het zorgt 

ervoor dat water kan infiltreren in de 
bodem of vertraagd stroomafwaarts 

loopt. Daarnaast zorgen ze voor een 
belangrijke ecologische nazuivering van 

afvalwater. Vraag daarom altijd een 
stedenbouwkundige vergunning aan 

als je van plan bent om een gracht 
te overwelven of een gedeelte wil 

inbuizen.

   Dienst omgeving - 03 690 46 22 
- omgeving@wuustwezel.be

Vergeten graven
… worden in herinnering gebracht 
tijdens de Reveil. Ontroerende verhalen 
opgeluisterd door intieme luistermuziek 
staan op het cultuurprogramma tijdens de 
schemerzone van de dag. Extra aandacht 
gaat naar het kinderkerkhof en het funerair 
erfgoed gelegen in onze beschermde dorpskern. 
Ter gelegenheid van Reveil wil de cultuur- en 
erfgoedraad ook een troostprogramma brengen  
voor diegenen die tijdens de coronaperiode 
een dierbare moesten verliezen en hierbij 
de nabije steun door aanwezigheid van 
anderen moesten missen. Daarom worden 
alle afscheidsverhalen en herinneringen 
verzameld van personen die men 
liefhad: een lieve oma, een beste 
vriend, een zorgzame moeder,…

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

17.156
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Vaccinatiecentrum Noorderkempen sluit 
de deuren in oktober. Hoog tijd vond 
de redactie om een stand van zaken op 
te vragen bij de eerstelijnszone.

Bij de start van de vaccinatiecampagne was het doel om 70% 
van de volwassenen te vaccineren. Die doelstelling werd 
ruimschoots behaald. In Wuustwezel is ruim 80% van de 

gehele bevolking gevaccineerd. Hiermee scoort Wuustwezel 
net beter dan het Vlaams gemiddelde. 
De volwassen bevolking (18+) doet nog veel beter met 92%. 
Maar ook bij de tieners die pas vanaf augustus in aanmer-
king kwamen voor een prik staat de teller al boven de 86%. 
En de laatste weken worden in het vaccinatiecentrum nog 
verschillende tweede prikken gezet.
De oproep om zich te laten vaccineren werd massaal opge-
volgd. Hartelijk dank hiervoor. 

80,31% van de inwoners  
is gevaccineerd

 Vaccinatiecentrum Noorderkempen – 0800 59 056 – www.vaccinatienoord.be

Ga naar de markt en win!
Als je tussen 7 oktober en 4 november naar de 
markt gaat op het Achter d’hovenplein, kan je 
niet allen goede zaakjes doen, maar maak je ook 
nog eens kans op een hoofdprijs van 300 euro.
De marktkramers geven je bij elke aankoop een kaartje 
waarmee je kans maakt op héél mooie prijzen, waarvan een 
hoofdprijs ten bedrage van 300 euro. Doe mee met de actie 
en waag je kans. #koopinwuustwezel

 Dienst lokale economie - 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be
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Bibliotheken twee weken gesloten
De bibliotheken van Wuustwezel zijn van 6 tot en 
met 19 oktober gesloten. Om de nodige lectuur te 
verzekeren, kan je gratis e-boeken lenen. Bovendien valt 
de jaarlijkse boekenverkoop samen met de sluiting.
Van 6 tot en met 19 oktober kan je niet 
in je vertrouwde bibliotheek terecht 
voor het uitlenen en inleveren van 
materialen. Ook in de omliggende 
gemeenten zijn de bibliotheken dan ge-
sloten. Dat komt omdat de bibliotheken 
in heel Vlaanderen overschakelen naar 
nieuwe bibliotheeksoftware.

Tijdens de sluiting worden de gegevens 
uit het oude systeem overgezet naar 
de nieuwe software (Wise). Bovendien 
moeten de medewerkers nog leren 
werken met het nieuwe programma.

BOEKENVERKOOP EN GRATIS 
E-BOEKEN
Tijdens de sluitingsperiode, kan je 
gratis e-boeken lenen. De boeken-
verkoop vindt plaats van 9 tot 16 
oktober, telkens van 13 tot 17 uur en 

tijdens de avondopening van 18 tot 
20 uur. Op  zaterdag kan je boeken 
kopen tussen 10 en 12u.

WEER OPEN OP 20 OKTOBER
Vanaf 20 oktober ben je opnieuw 
welkom in de bib voor een verse 
lading boeken, films en spelletjes. 

Eventuele inlevertermijnen die in 
deze periode vallen, worden verlengd.

We hopen je snel terug te zien.

  Openbare Bibliotheek - 03 690 46 40 - bibliotheek@wuustwezel.be

UiTPAS: altijd iets om naar UiT te kijken
Vanaf 1 oktober kan je voor 5 euro jouw UiT-
PAS aankopen bij één van de vele verkooppun-
ten in de regio. In Wuustwezel kan je hiervoor 
terecht in de centrale bib, de dienstencen-
tra, het sociaal huis en de vrijetijdsdienst.

Op 1 oktober lanceren de gemeenten Brasschaat, Brecht, 
Essen, Kalmthout, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem en 
Wuustwezel de regionale UiTPAS Van Polder tot Kempen.

De UiTPAS is een spaarkaart voor iedereen die in Vlaande-
ren en Brussel wil genieten van vrije tijd. Met deze vrijetijds- 
pas kun je punten sparen en inruilen wanneer je deelneemt 
aan sport-, cultuur-, of jeugdactiviteiten.

PUNTEN SPAREN EN INRUILEN
Méér mensen méér laten beleven, dat is het doel van de 
UiTPAS. Als je bijvoorbeeld een concert of tentoonstelling 
bezoekt of gaat zwemmen, hou je gewoon de kaart tegen de 
spaarzuil of scan je de QRcode met je smartphone. 

Zo verdien je punten. Verzamelde punten kan je inruilen 
voor voordelen, en dat bij meer dan 2 000 organisatoren 
verspreid over Vlaanderen en Brussel. In onze gemeente 
kan je bijvoorbeeld kiezen voor lokale lekkernijen zoals 
chocolade,Wezelse Weelde, gratis toegang tot een museum, 
een drinkbeker, een poncho, een wandelkaart, geschenk- en 
waardebonnen, een cinematicket, een rugzakje, een fiets-
lamp en nog veel meer.

SPECIALE VOORDELEN
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan betaal je 2 euro. Als je in 
aanmerking komt voor het kansentarief van het OCMW, 
kost een UiTPAS slechts 1 euro. Daarmee krijg je automa-
tisch 80% korting op activiteiten van organisaties die zijn 
aangesloten bij de UiTPAS.

 dienst vrije tijd - 03 690 46 79- vrijetijd@wuustwezel.be.
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 www.wezelopdefoto.be - info@wezelopdefoto.be

Wezelopdefoto volledig vernieuwd

Na een nieuwbouwproject dat vier jaar in 
beslag nam, is de hele site van ‘t Blokje Loenhout 
afgewerkt. Zaterdag 2 oktober wordt het nieuwe 
schoolgebouw officieel in gebruik genomen en 
kan iedereen een kijkje komen nemen.

De leerlingen van de gemeentelijke 
basisschool in Loenhout gingen tot 
voor kort op verschillende locaties naar 
school. Dat was niet echt praktisch en 
bovendien groeide het aantal leerlingen 
de afgelopen jaren snel. 

ALLE LEERLINGEN OP ÉÉN LOCATIE
Daarom wordt er sinds 2017 gewerkt 
aan een gloednieuwe school, waar alle 
kinderen samen de lessen zullen kun-
nen volgen. Een investering van zo’n 
twaalf miljoen euro, waarvan 7 miljoen 
gesubsidieerd.

Nadat in 2019 Blokje Blauw in gebruik 
werd genomen door de leerlingen 

van de hoogste leerjaren, zijn nu ook 
Blokje Groen en Blokje Geel helemaal 
afgewerkt. Deze bieden respectievelijk 
onderdak aan de eerste leerjaren en de 
kleuterschool.

OOK PLAATS VOOR ANDERE 
FUNCTIES
De nieuwe gebouwen van ‘t Blokje bie-
den ook plaats aan kinderopvang Ferm, 
de bibliotheek en de gemeentelijke aca-
demie muziek, woord, dans en beeld. 

Verder zijn er nog twaalf appartemen-
ten en twee polyvalente zalen, waar 
ook verenigingen gebruik van kunnen 
maken na de schooluren.

Opening nieuwbouw ‘t Blokje

 Gemeentelijke basisschool ‘t Blokje - 03 375 68 30- secretariaat@blokje.be

De expo van Wezelopdefoto in februari 2020 
was één van de laatste grote activiteiten voor 
de corona. Toen viel alles stil. Maar de ploeg 
van Wezelopdefoto heeft niet stilgezeten. 
Het voorbije jaar werden meer dan 110.000 
foto’s verhuisd naar een nieuwe website.

BETER GESCHIKT VOOR SMARTPHONE EN TABLET
De nieuwe website is beter geschikt voor gebruik op smart- 
phones en tablets. Er staat weinig tekst op de site, zodat alle 
aandacht naar de foto’s gaat. Bovendien worden de foto’s 
chronologisch geordend en samengebracht in overkoepelen-
de mappen per jaar. 

BETERE ZOEKFUNCTIE
Daar bovenop ligt een krachtige zoekfunctie waarmee de be-
zoeker snel de juiste albums kan vinden. Dit was nodig om-
dat de site, die nu bijna 20 jaar bestaat, een enorm archief 
heeft van alles wat er in die periode heeft plaatsgevonden in 
onze gemeente.

VRIJWILLIGERS
Als je een openbaar evenement organiseert in Wuustwezel, 
kan je Wezelopdefoto vragen om een reportage te maken. 
Indien mogelijk komt iemand van de ploeg vrijwillige foto-
grafen langs. De nieuwe website werd gelanceerd op 11 juli, 
toen met Vlaanderen Feest het eerste grote gemeentelijke 
evenement sinds de lockdown plaatsvond.

Geschiedenis 
onderwijs Loenhout

1858: De katholieke meisjesschool 
wordt opgericht.

1876: De gemeentelijke jongens-
school wordt opgericht.

1954: Het katholiek onderwijs wordt 
aangevuld met kleuterschool.

1998: Start gemengd onderwijs.
2011: In september fuseren de twee 

scholen Baloen en ’t Blokje.
2015: Ontwikkelen visie ’t Blokje, 

school voor de toekomst.
2016: Hoe gaat ’t Blokje, school voor 

de toekomst, eruit zien?
2017: In januari keurt het schepen-

college afgewerkte dossiers en 
plannen goed. In mei worden 
de plannen voorgesteld aan 
ouders en schoolgemeenschap.

2018: In januari wordt DCA aanne-
mer van het project en in febru-
ari begint de voorbereiding van 
het bouwterrein. Op 29 maart is 
de officiële start van de bouw.

2019: Aan het begin van het schooljaar 
wordt het nieuwe gebouw Blokje 
Blauw in gebruik genomen

2021: Aan het begin van het school-
jaar worden ook de nieuwe 
gebouwen Blokje Geel, Groen 
en Rood in gebruik genomen. 
Behalve klaslokalen, zijn er 
twaalf appartementen en twee 
polyvalente zalen.
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Het lokaal bestuur werft aan
Het lokaal bestuur van Wuustwezel zoekt regelmatig nieuwe medewerkers. Ditmaal 
is er plaats voor twee technisch medewerkers bij de groendienst, een voltijds 
projectmedewerker bij de dienst vrije tijd/jeugd en voor een verzorgende in de thuiszorg.
Technisch medewer(st)er groendienst

We zoeken twee gemotiveerde medewerkers om ons team 
van de groendienst te versterken. Je werkt als vakman bij 
onze dienst van openbare werken en staat mee in voor de 
goede uitvoering van de groenaanleg en het onderhoud.

Het gaat over twee voltijdse contractuele functies op D- 
niveau. Ben jij iemand met groene vingers, beschik je 
over de nodige vakkennis en steek je graag de handen uit 
de mouwen? Stel je dan snel kandidaat. Inschrijven kan 
tot 15 november, de selectieproeven vinden plaats op 
zaterdag 27 november.

Projectmedewerker dienst vrije tijd / jeugd

Als projectmedewerker vrije tijd sta je de vrijetijdsdiensten 
bij in hun werking. Je werkt projecten uit op gebied van sport, 
jeugd, cultuur, erfgoed, ouderen, welzijn en gezondheid. Je 
organiseert zelf evenementen én staat verenigingen en ande-
re organisatoren daarin bij.

Het gaat over een voltijds vervangingscontract. We zoeken 
hiervoor een organisatietalent met creatieve ideeën. Je bent 
administratief sterk, maar ook communicatief en je weet de 
verschillende doelgroepen te motiveren.

Inschrijven voor deze functie kan tot uiterlijk 10 oktober, 
verkennende gesprekken vinden plaats op maandag 18 
oktober

Verzorgende in de thuiszorg

Onze cliënten zijn gezinnen, invaliden of oudere mensen die 
nog in hun eigen huis wonen. Je zal instaan voor de verzor-
gende en huishoudelijke taken bij deze cliënten thuis. We 
zoeken iemand met een warm hart die naast de verzorging 
ook de nodige aandacht geeft aan de bewoner(s).

Voor deze contractuele functie van onbepaalde duur kan je 
zelf aangeven of je voltijds of deeltijds (20 uur) wil werken. 
Afhankelijk van je diploma, word je aangeworven op D of C 
niveau. 

Je bent hulpvaardig, vriendelijk en zorgt graag voor mensen. 
Je geraakt zelfstandig tot bij de cliënten in Wuustwezel.

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 oktober, de bekwaam-
heidsproeven vinden plaats op vrijdag 22 oktober.

BEN JE ENTHOUSIAST VOOR DEZE FUNCTIES?
Kom jij ons team versterken? Stuur dan zo snel mogelijk je 
motivatiebrief en cv of het sollicitatieformulier van onze 
website samen met een uittreksel uit het strafregister én een 
kopie van je rijbewijs of diploma naar de personeelsdienst.

Er wordt telkens een wervingsreserve aangelegd. Overname 
van alle relevante anciënniteit is mogelijk.Alle informatie 
over deze functies en de bijhorende selectieprocedure vind 
je op de vacaturepagina op onze website.

 Dienst personeel - 03 633 52 10 - personeel@wuustwezel.be
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GEBOORTEN
2/08 Jacobs  Noor
3/08 Aernouts  Anna
5/08 van den Boer  Bregje
5/08 Jorissen  Emma
10/08 De Backer  Camille
11/08 Grindley  Hazel
16/08 Vanaken  Olivia-Rose
16/08 Thys  Ruben
17/08 Karaś  Teo
18/08 Al-Quraishi  Jude
18/08 Filipciuc  Alexandru
20/08 Martins Salgueiro  Hannah
21/08 Popescu  Emma-Andreea
22/08 Aerts  Emma
23/08 Augustyns  Rik
23/08 Heyligen  Lowie
23/08 Baek  Vinz
24/08 Van Loon  Lize
25/08 Fabrie  Lando
28/08 Hofmans  Olivia
29/08 Van Minnebruggen  Louis

HUWELIJKEN
6/08 Leemans  Jef
           & Lambrechts  Charlien
6/08 Evison  Mike
           & Van Loock  Sofie
7/08 Kenis  Hans
           & De Graeve  Lisa
12/08 De Koster  James
           & D’heer  Nathalie
14/08 Beyers  Raf
           & Vergauwen  Carol
14/08 Vermeylen  Maarten
           & Speltincx  Bieke
28/08 Coutteau  Jelle
           & Gysbrechts  Dorien
28/08 Ulehake  Joeri
           & Koninckx  Elsie
28/08 Van Herck  Kevin
           & Palinckx  Gitte

OVERLIJDENS
2/08 Anthonissen  Maria
 11/08/1923
3/08 Leyendeckers  Rosette
 7/02/1954
6/08 Simons  Gaston
 5/03/1938
6/08 Peeters  Louisa
 31/07/1928
10/08  Lauwers  Jean
 19/04/1947
12/08 Leemans  Jacqueline
 26/04/1954
15/08 Schrauwen  Carlo
 21/04/1940
15/08 Vorsselmans  Imelda
 21/04/1960
16/08 Breugelmans  Sonja
 15/03/1964
20/08 Gabriels  Lilly
 20/08/2021
20/08 Gabriels  Lou
 20/08/2021
22/08 Vissers  Cornelis
 23/09/1957
26/08 Aubry  Eugeen
 19/07/1934
29/08 Billet  Patrick
 27/01/1970

De gemeente- en OCMW-raad komt 
elke maand bijeen om te vergaderen. 
Hieronder geven we de belangrijkste punten 
mee uit de zitting van 31 augustus.
Het lokaal bestuur heeft een bijkomend stuk grond aangekocht tussen de 
Akkerstraat en de Kleine Beek. Dit is een stuk grond dat gelegen is tussen 
2 stukken grond die de gemeente reeds in bezit had. Deze aankoop gebeurt 
met het oog op het vergroten van de gemeentelijke groene ruimte.

Naast de reeds bestaande 
schoolstraten zoals we die al 
kennen in Gooreind, Wuust-
wezel-centrum, Sterbos en 
Braken, heeft de gemeen-
teraad nu ook beslist om de 
schoolstraat in de Pasto-
riestraat en de Warandestraat 
in Loenhout definitief in 
te voeren. Daarnaast werd 
ook goedkeuring verleend aan het invoeren van éénrichtingsverkeer in de 
Kerkblokstraat. Dit alles om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van 
’t Blokje te verhogen.

Het lokaal bestuur heeft zich reeds eerder via het burgemeestersconvenant 
geëngageerd om zich in te zetten voor het klimaat. Vlaanderen heeft hierin 
ook haar verantwoordelijkheid genomen. Zij hebben het Lokaal Energie- en 
Klimaatpact uitgewerkt waarbij het gewest en de lokale besturen de handen 
in elkaar slaan om hier aan te werken. De gemeenteraad heeft beslist om het 

Lokaal Energie- en Klimaatpact te 
ondertekenen. Er zal gewerkt worden 
rond de thema’s vergroening, ener-
gie, mobiliteit en water.

De bewoners van het woonzorgcen-
trum Sint-Jozef zijn eind juni 2021 
verhuisd naar het woonzorgcentrum 
Amandina aan de Bredabaan in 
Gooreind. Er is een traject lopende 
om het gebouw van Sint-Jozef te her-
bestemmen maar tot nu toe is er nog 
geen invulling. In afwachting van de 
herbestemming van deze site en om 
verval en vandalisme tegen te gaan, 
zal het gebouw (deels) verhuurd wor-
den. De OCMW-raad heeft de con-
tractvoorwaarden voor het verhuren 
van het gebouw goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft beslist om een gift van 10.000 euro te doen aan het 
Rode Kruis naar aanleiding van de overstromingen van 14 en 15 juli in het 
zuiden van ons land.

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

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

Verslag gemeenteraad 
augustus
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Samen voor meer veerkracht
Tegenslagen, die kennen we allemaal. Moet 
je daar meteen de moed bij verliezen? 
Absoluut niet. Je veerkracht houdt je overeind 
en zorgt dat je er sterker uitkomt. 
Natuurlijk kan je niet altijd even sterk 
zijn. Maar wanneer je je verbonden 
voelt met anderen, kom je al een heel 
eind. En dat willen we in de kijker 
zetten tijdens de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid. 

Hoe? Gewoon door rustig te gaan zit-
ten en een babbeltje te slaan.

10 DAGEN AANDACHT VOOR 
VEERKRACHT 
Het is een vaste stip in de agenda. 
Elk jaar vindt van 1 tot 10 oktober de 
10-daagse van de Geestelijke Gezond-
heid plaats. Tien dagen lang staat 
onze psychische gezondheid en onze 
veerkracht centraal onder het motto 
‘Samen veerkrachtig’. Ook in Wuust-
wezel.

TIJD VOOR ONTMOETING
De coronacrisis gaf onze veerkracht 
een flinke deuk. Want plots stond ons 
sociale leven stil en laat nu net de ver-
bondenheid met andere mensen een 
van de zaken zijn die ons veerkrachti-
ger maakt. Een babbeltje met de buur, 
kletsen met iemand op straat, praten 
met je vrienden... Het kon allemaal niet 
meer. Hoog tijd om die momenten in 
te halen!

NEEM PLAATS OP ONZE BANK
Op je gemak met iemand babbelen, dat 
kan nog het best op een bankje. Daar-
om draait de 10-daagse dit jaar ook 
rond een zitbank. Een zitbank nodigt 
uit om even tot rust te komen. Én ze 
stimuleert ‘toevallige’ ontmoetingen 
tussen mensen, wat mogelijk leidt tot 
verbinding met anderen. En hebben 
we daar nu niet allemaal heel erg nood 
aan?

VEERKRACHTIG WUUSTWEZEL
Tijdens de 10-daagse van de Geeste-
lijke Gezondheid zetten we al onze 
zitbanken buiten en gaan we voluit 
voor ontmoeting. Én er vinden heel 
wat acties plaats die ons ‘Samen Veer-
krachtig’ maken. Ook in Wuustwezel 
doen we mee.

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

Café Coda gaat van start in Gooreind
Op 1 september gingen we van start met 
het aanbod van warme maaltijden bij Café 
Coda in Gooreind. Op de eerste dag kregen 
we al meteen 14 eters over de vloer.

Vanuit de vroegere werking van het antennepunt in 
woonzorgcentrum Sint-Jozef, konden we terugvallen op 
de vaste vrijwilligersploeg. Voor zowel de vrijwilligers als 
de vaste eters was het een blij weerzien.

Wil je komen eten, ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan of wil je wat meer info? Neem contact 
op met het lokaal dienstencentrum. We verwelkomen je 
graag.

 LDC Wijkhuis - 03 236 58 69

Creatieve workshop met diamond 
painting, schilderen op nummer en 
scratch painting

Waar en wanneer?
• 5 oktober van  9u30 tot 12 u  

in LDC Wijkhuis Loenhout:

• 6 oktober van 13u30 tot 16 u  
in LDC Ter Wezel Wuustwezel.

Kostprijs?
Begeleiding is gratis, maar inschrijven 
is verplicht. De prijs voor een hobby-
doek varieert tussen €11,95 en €21.95.

ACTIVITEITEN LOKALE DIENSTENCENTRA VOOR   
DE 10-DAAGSE  VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID
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5/10
7/10
8/10

Je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: 
wat is dat precies? 

Om op die vraag te antwoorden, verza-
melde Gezond Leven alle belangrijke 
wetenschappelijke kennis over geluk in 
‘de geluksdriehoek’.

In deze workshop leer je de geluksdrie-
hoek van dichtbij kennen. We toveren 
de informatie uit de driehoek tot leven 
zodat je zelf aan de slag kunt met je 
geluksgevoel. 

Dit is een interactieve workshop waarin 
je samen met een groep direct stappen 
onderneemt om een geluksgevoel te 
creëren.  

5/10 en 7/10 van 18u30-21u30
8/10 van 10u00 tot 13u00

Geluk zit in een klein driehoekje

WORKSHOP 

1/10

Ingrid De Jonghe startte 11 jaar geleden 
TEJO (Therapeuten voor jongeren).   
 
Ze kijkt in deze lezing naar de evolutie 
van TEJO, laat haar licht schijnen op 
de jongeren vandaag en het belang van 
preventie.  Wat is er op dit moment voor 
jongeren belangrijk? Hoe kunnen jonge-
ren ook iets betekenen in onze samen-
leving? En hoe kunnen volwassenen dit 
ondersteunen? Ze maakt graag de link 
met We(l)zijn jong, een rondreizende 
belevingsexpo voor jongeren die hun be-
langrijke info aanreikt over hun rechts-
positie, persoonlijk welzijn en concrete 
hulpverlening. Dit doen ze op een inter-
actieve manier.

van 18u00 tot 19u30

LEZING

Mentaal welzijn bij jongeren 
door Ingrid De Jonghe

4/10

Of je nu zorgt voor je vader, partner, 
zoon, vriend, buur of een kennis. Zorgen 
voor iemand kan veel van je vragen. 

In deze vorming staan we stil bij de 
draagkracht en draaglast van mantel-
zorgers. Hoe ziet je mantelzorgsituatie 
vandaag, morgen en op lange termijn er-
uit? Hoe kan je ervoor zorgen dat de zorg 
haalbaar blijft voor jezelf, de mantelzor-
ger en de betrokken personen? 

We overlopen tal van tips, diensten en 
mogelijke hulpmiddelen die je daarbij 
kunnen ondersteunen.  

van 18u30 tot 20u00

WORKSHOP

Mantelzorger?  
Hoe zorg je ook voor jezelf?

Gratis online aanbod

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

6/10

Het voorbije jaar hebben veel jongeren 
heel wat tijd besteed aan gamen. Ou-
ders kunnen zich daar soms zorgen over 
maken. 

Tijdens deze webinar geven we meer 
informatie over gamen: Wat is gamen? 
Wat maakt het zo aantrekkelijk? Wat 
zijn voor- en nadelen? Wanneer wordt 
het gamen problematisch? Wat kan je als 
ouder doen? 

We geven tips over het maken van af-
spraken en het praten over gamen met 
je kind.  Voor ouders van kinderen van 10 
tot 15 jaar.

van 20u00 tot 21u30

WORKSHOP

Gamen - Hoe ga je daar als ouder 
mee om?

11/10

Katrien Jacobs levenspad wordt al sinds 
haar 17de doorkruist met angst en panie-
kaanvallen. 

In haar herstelboek vertelt ze meer over 
hoe ze angst als een bondgenoot heeft 
moeten leren beschouwen. 

Ze gelooft oprecht dat ze niet alleen 
staat in haar verhaal en wil dit graag met 
jou delen. Ze vertelt daarom meer over 
haar herstel en gaat in gesprek met Tom 
Vansteenkiste van de Herstelacademie 
aan de hand van vragen.

van 20u00 tot 21u00

INTERVIEW

Mijn herstelboek 
door Katrien Jacobs

5/10

Warme William is een blauwe beer die 
staat voor kwetsbaarheid bespreekbaar 
maken.   

Wil jij werken rond mentaal welbevinden 
met je leerlingen?

Sluit dan aan bij dit infomoment. 

Leerkrachten krijgen meer informatie 
over hoe ze kunnen inzetten op geeste-
lijke gezondheid op school en leren hoe 
je met Warme William aan de slag kan in 
de klas.

van 9u00 tot 10u00
en van 16u30 tot 17u30

INFOMOMENT

Warme William in het onderwijs

Schrijf snel in via 
www.logoantwerpen.be/gratis-online-programma

OKTOBER 2021 | W-TJE
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Vrijdag 22 oktober is het 
opnieuw de Dag van de 
Jeugdbeweging. Zoals steeds 
verwennen we dan alle 
kinderen en jongeren die 
lid of leiding zijn bij een 
jeugdbeweging met koffie en 
muziek tijdens Ontbijt Royal!

TERUG NORMAAL
Dit jaar organiseren we terug een 
“normaal” Ontbijt Royal op de par-
king van het gemeentehuis, alsof het 
nooit anders is geweest. Dampende 
koffie, een heerlijke portie eieren, 

boterhammen met choco, sfeervolle 
muziek en een zee van uniformen: 
het belooft weer een topeditie te 
worden! 

KOM ERBIJ
Zit jij in een van onze Wuustwe-
zelse jeugdbewegingen? Kom dan 
zeker een hapje mee eten tussen 
6.30 uur en 8.30 uur op vrijdag 22 
oktober!

Niet vergeten: breng je eigen ga-
mel, bordje of brooddoos en drink-
bus, beker of pul mee! Zo verklei-
nen we met z’n allen de afvalberg.

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

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

Ontbijt Royal voor de Dag van de Jeugdbeweging

Behaag het landschap
Doe dit najaar mee aan de actie ‘Behaag…Natuurlijk’ 
en voorzie je tuin of erf van streekeigen planten.
Je schept hierdoor veel voordelen. 
Streekeigen bomen en struiken groeien 
sneller en het groenafval is gemakke-
lijker te verwerken. Bovendien zijn ze 
beter bestand tegen allerlei ziekten, 
de grillen van ons klimaat. Een ander 
voordeel is dat ze herkenbaar zijn voor 
vogels en insecten. klimplanten en 
de bomen op www.wuustwezel.be/
gemeentelijke-acties en klik door op 
Behaag...Natuurlijk.

HOE BESTELLEN?
Je kan bestellen tot 29 oktober. Het 
bestelformulier vind je op de laatste 
pagina van dit W-tje of op de website. 

Duid je keuze aan en lever het 
formulier in op het gemeentehuis, 
bij de dienst groen op de tweede 
verdieping. 

Je moet de bestelling ter plaatse betalen 
(liefst met bancontact).

Je kan jouw bestelling afhalen op 
zaterdag 27 november tussen 9 en 12 
uur in het gemeentemagazijn aan de 
Slijkstraat 5.

Familiefilm Storm: letters van vuur
Storm speelt zich af in Antwerpen in de late Middeleeuwen (1521), 
toen de vrijheid van meningsuiting sterk onder druk stond. 

Mensen waren voor het eerst in staat om hun ideeën massaal te verspreiden, 
vergelijkbaar met de opkomst van sociale media nu. Deze spannende histori-
sche jeugdthriller raakt thema’s die onverminderd actueel en relevant zijn.  

• Zondag 31 oktober 2021 om 11 uur in GC Kadans 
• Duurtijd: 1:45
• Tickets aan 5€; 1€ kortingstarief UiTPAS 
• verkrijgbaar via de website van ticketgang

 Dienst cultuur- 03 690 46 79 - cultuur@wuustwezel.be 
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Op weg naar een hartveilige gemeente
Het lokaal bestuur organiseert dit najaar 
in samenwerking met het Rode Kruis nog 
4 cursussen AED en reanimatie. Schrijf 
je snel in voor de volgende data:

• 5 oktober om 19 u in ‘t Schoolhuis Gooreind 
• 19 oktober om 19 u in Wijkhuis Sterbos 
• 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

Laat je vaccineren tegen de griep
In het najaar loert de seizoensgriep weer om de hoek. 
Nu we massaal gevaccineerd zijn tegen corona, is 
het belangrijk om hier ook een spuitje voor te halen.
Hieronder beantwoorden we de meestgestelde vragen.
WAT IS GRIEP?
Griep is een besmettelijke ziekte van 
de luchtwegen. Dat zijn de neus, keel, 
luchtpijp en longen. Het komt elke 
winter voor. Je voelt je ziek: 
• Een droge hoest
• Hoofdpijn
• Keelpijn
• Koorts 
• Spierpijn
• Koude rillingen

HOE KAN JE JE BESCHERMEN 
TEGEN GRIEP? 
Net zoals bij corona: 
• Was je handen regelmatig
• Draag je mondmasker waar nodig
• Houd anderhalve meter afstand van 

elkaar. Anderhalve meter is ongeveer 
even lang als een fiets.

De beste manier om je te beschermen 
is een griepprik. 

HOE GERAAK JE AAN EEN 
GRIEPPRIK?
Ga naar je huisarts en vraag een voor-
schrift. Ga daarna met je voorschrift 
naar je apotheker. Je apotheker zal jou 
een spuit meegeven. Ga met die spuit 
terug naar de huisarts. De huisarts zal 
je de griepprik geven.

WANNEER KAN JE EEN 
VOORSCHRIFT HALEN?
Risicogroepen - dat zijn mensen voor 
wie de griep erg gevaarlijk kan zijn - 
mogen hun voorschrift nu al halen. 
Andere mensen moeten wachten tot 
na 15 november. 

WIE ZIJN DE RISICOGROEPEN? 
• Mensen van 50 jaar en ouder. 
• Zwangere vrouwen. 
• Mensen die een ziekte hebben die 

niet meer overgaat.  
• Mensen die in een woonzorgcen-

trum of in een instelling wonen.  
• Mensen die samen wonen met risi-

cogroepen.
• Mensen die zorgen voor kinderen 

die jonger zijn dan 6 maanden. 
• Mensen die in de gezondheidssector 

werken. 

BEHOOR JIJ TOT EEN 
RISICOGROEP? 
Haal dan nu al je voorschrift bij je 
huisarts. Haal tussen 1 oktober en 15 
november de spuit bij je apotheker. 
Bewaar de spuit in de frigo. Ga tussen 
15 oktober en 15 november naar je 
huisarts met de spuit. Hij zal jou een 
griepprik geven. 

Kreeg je een griepprik en voel je je erg 
verkouden, heb je spierpijn en koorts? 
Bel dan met je huisarts of begeleider.

WAT KOST DE SPUIT? 
Behoor je tot de risicogroepen? Dan 
betaal je ongeveer 5 euro voor de spuit. 
Behoor je niet tot de risicogroepen? 
Dan betaal je ongeveer 10 euro voor de 
spuit..

 www.laatjevaccineren.be/laat-griep-deze-winter-in-de-kou-staan
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Werk mee aan een betere 
luchtkwaliteit 

je het best?

Gemeente Wuustwezel en Stad Hoogstraten hebben een studie laten uitvoeren over de 
luchtkwaliteit. Hieruit blijkt onder meer dat houtverbranding bij ons een belangrijke bron van fijn 
stof is. Correct stoken kan een merkbare verbetering van de luchtkwaliteit opleveren. We hebben 
de kwaliteit van de lucht die wij dagelijks inademen dus zelf mee in de hand. We geven je graag 
enkele tips om bij te dragen aan een betere en gezondere luchtkwaliteit in onze regio. 

Gebruik alleen droog hout.

Voeg tijdens het stoken beter regelmatig  
kleine hoeveelheden hout toe.

Sluit de deur zo snel mogelijk. Zo brandt het vuur optimaal  
en komen er minder schadelijke stoffen vrij.

Leg de houtblokken tijdens het aanmaken kruislings. Tijdens  
de brandfase mogen de houtblokken in dezelfde richting liggen.

Zet de luchttoevoer volledig open  
bij het aansteken van de kachel. 

Als de kachel goed brandt, verminder je de luchttoevoer  
een beetje. Let erop dat de vlammen niet kleiner worden. 

Sluit de luchttoevoer van je houtkachel nooit af zolang het  
vuur brandt. Zo vermijd je het risico op CO-vergiftiging. 

Als je correct stookt, veroorzaak je 

minder lucht-
verontreiniging 
en minder 
gezondheids-
problemen 
Bovendien heb je meer warmte-
opbrengst en dus is het goedkoper Onderhoud  

je kachel en schoorsteen.  
Laat de schoorsteen minstens  

één keer per jaar vegen

Zorg bij het aansteken en tijdens  
het stoken voor 

voldoende 
luchttoevoer

Twijfel je of je goed stookt? 

Kijk naar de vlam. Blauwe, geelrode of lichtrode  
vlammen wijzen op een goede verbranding.  

Rode of donkerrode vlammen zijn niet goed.

Kijk naar de assen. Als het goed is, hou je alleen  
lichtgrijze assen over met geen of weinig houtskool.

Tip

Hoe stook

Kijk naar de schoorsteen. Als de rook wit of vrijwel onzichtbaar 
is, ben je goed bezig. Dan bestaat de rook vrijwel uitsluitend 
uit waterdamp. Donkere rook is een alarmsignaal. Je verbrandt 
dan afval, nat hout of met te weinig luchttoevoer. Dat zie je 
niet alleen, je ruikt het ook! Deze rookgassen geven aanslag 
aan de binnenkant van je schouw. Dat vergroot de kans op 
schouwbrand. 

Bataljon schapen moet Groot Schietveld redden
Een half jaar na de verwoestende brand op het militair 
domein Groot Schietveld in Brecht en Wuustwezel, 
voert een kudde schapen heel andere een veldslag. Ze 
binden de strijd aan tegen het oprukkend pijpenstrootje. 
Inzet: het redden van de heidevegetatie, die door 
kenners wordt beschouwd als Europese topnatuur.
Het is stil in het Groot Schietveld in 
Brecht, op het geblaat van honderden 
schapen na. Op het eerste zicht is er 
niet veel schade te zien van de grote 
brand, die eind april een heidegebied 
van 570 hectare in de as heeft gelegd. 
De natuur lijkt zich te herstellen. Daar-
bij is de komende jaren een belangrijke 
rol weggelegd voor de schapen.

STOOTTROEPEN
Natuur en Bos heeft in samenspraak 
met Defensie een begrazingsproject 
uitgewerkt. De eerste schapen zijn al 
enkele weken na de brand gearriveerd 
voor stootbegrazing. Dat is belangrijk 
voor het herstel van het natuurgebied. 
Want nu er geen de kogels van militai-
ren rondfluiten, schiet enkel nog het 
pijpenstrootje uit de grond. 

“Dan moeten we ingrijpen. Pijpenstro-
tje is een grassoort die snel groeit en 
alles kan overwoekeren. De schapen 
worden ingezet om te beletten dat 
die grassoort de rest versmacht. De 
schapen eten het op, zodat de andere 
typische heidevegetatie een kans krijgt. 
Het wordt een race tegen de klok”, 
voorspelt boswachter Harry Thys.

TWEEDE BEGRAZINGSRONDE 
De schapen hebben een vaalgrijze 
vacht. “Dat komt door het roet op de 
grond en op de boomstammen”, zegt 
herder Bert Plasmans van De Hoeder 
uit Stabroek. 

Amper een maand na de brand had hij 
al 400 schapen rondlopen tussen de 
schietstanden. Hij bracht een deel van 
zijn dieren over van de Kalmthoutse 
Heide. Daarna is de kudde stelselmatig 
uitgebreid en inmiddels zijn de dieren 
begonnen aan hun tweede begrazings-
ronde.

FRISGROEN
Iedere dag komt de herder de kudde 
inspecteren en drenken. Is het gras op 
één plaats opgepeuzeld, dan worden 
de schapen met hulp van herdershon-
den verplaatst naar een andere plek. 
Die zones bakent hij af met zo’n 1.500 
meter omheining.

De kudde neemt het snel opschietende 
pijpenstrootje te grazen. Die grassoort 
stak al enkele dagen na de brand de 
kop weer op en groeit zo hard dat er 
van de verschroeide aarde nog amper 

iets te zien is. Op de weer frisgroen 
ogende terreinen herinneren alleen 
de zwartgeblakerde stammen van de 
kleine berken aan de vuurzee.

BESCHERMDE NATUUR
De boswachter toont op een perceel 
het verschil tussen begraasd en onbe-
graasd. “Zie je hoe het gras hier kort 
afgegeten is? Als je het  pijpenstrootje 
de kans geeft uit te groeien en zaad 
te vormen, krijgen we hier een dik 
grastapijt. Andere planten kunnen het 
dan schudden.” 

Die andere planten zijn bijvoorbeeld 
de kenmerkende dop- en struikheide, 
of soorten als moeraswolfsklauw en 
zonnedauw, weet Thijs. “Het gaat om 
Europees beschermde  natuur, want 
natte en droge heide is zeldzaam 
geworden. Gelukkig bleef de brand 
oppervlakkig. Daardoor zijn de zaden 
in de bodem intact gebleven. We 
hebben er goede hoop op dat die 
soorten zullen terugkeren.’

HANDWERK
De schapen blijven tot eind september 
op het Groot Schietveld. Maar er is nog 
veel werk aan de winkel. “Volgend jaar 
zetten we 900 tot 1.000 schapen in om 
het hele gebied te onderhouden. Dat 
moeten we blijven volhouden tot het 
evenwicht tussen de plantensoorten 
hersteld is. De strijd tegen het pijpen-
strootje verdraagt geen half werk.”

Hierdoor zullen de schapen volgens de 
boswachter nog jaren rondlopen op het 
Groot Schietveld. “Maar er zijn ook an-
dere ingrepen nodig om het herstel te 
bevorderen. Daarbij staan onder meer 
maaien en klepelen op het to-dolijstje. 
Daarnaast gaan we ook plaggen, waar-
bij we de bovenste verbrande grond-
laag wegschrapen, zodat planten een 
nieuwe kans krijgen om te kiemen.”

Dit artikel is samengesteld uit interviews 
op VRT, ATV en Radio2 en reportages in 
De Standaard, GVA en HLN.

 Agentschap voor Natuur en Bos - 02 553 81 02 - anb@vlaanderen.be
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Werk mee aan een betere 
luchtkwaliteit 

je het best?

Gemeente Wuustwezel en Stad Hoogstraten hebben een studie laten uitvoeren over de 
luchtkwaliteit. Hieruit blijkt onder meer dat houtverbranding bij ons een belangrijke bron van fijn 
stof is. Correct stoken kan een merkbare verbetering van de luchtkwaliteit opleveren. We hebben 
de kwaliteit van de lucht die wij dagelijks inademen dus zelf mee in de hand. We geven je graag 
enkele tips om bij te dragen aan een betere en gezondere luchtkwaliteit in onze regio. 

Gebruik alleen droog hout.

Voeg tijdens het stoken beter regelmatig  
kleine hoeveelheden hout toe.

Sluit de deur zo snel mogelijk. Zo brandt het vuur optimaal  
en komen er minder schadelijke stoffen vrij.

Leg de houtblokken tijdens het aanmaken kruislings. Tijdens  
de brandfase mogen de houtblokken in dezelfde richting liggen.

Zet de luchttoevoer volledig open  
bij het aansteken van de kachel. 

Als de kachel goed brandt, verminder je de luchttoevoer  
een beetje. Let erop dat de vlammen niet kleiner worden. 

Sluit de luchttoevoer van je houtkachel nooit af zolang het  
vuur brandt. Zo vermijd je het risico op CO-vergiftiging. 

Als je correct stookt, veroorzaak je 

minder lucht-
verontreiniging 
en minder 
gezondheids-
problemen 
Bovendien heb je meer warmte-
opbrengst en dus is het goedkoper Onderhoud  

je kachel en schoorsteen.  
Laat de schoorsteen minstens  

één keer per jaar vegen

Zorg bij het aansteken en tijdens  
het stoken voor 

voldoende 
luchttoevoer

Twijfel je of je goed stookt? 

Kijk naar de vlam. Blauwe, geelrode of lichtrode  
vlammen wijzen op een goede verbranding.  

Rode of donkerrode vlammen zijn niet goed.

Kijk naar de assen. Als het goed is, hou je alleen  
lichtgrijze assen over met geen of weinig houtskool.

Tip

Hoe stook

Kijk naar de schoorsteen. Als de rook wit of vrijwel onzichtbaar 
is, ben je goed bezig. Dan bestaat de rook vrijwel uitsluitend 
uit waterdamp. Donkere rook is een alarmsignaal. Je verbrandt 
dan afval, nat hout of met te weinig luchttoevoer. Dat zie je 
niet alleen, je ruikt het ook! Deze rookgassen geven aanslag 
aan de binnenkant van je schouw. Dat vergroot de kans op 
schouwbrand. 

OKTOBER 2021 | W-TJE
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in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

ZO 10/10 – 09U
TERBEEKKERMIS
Met oldtimershow tractoren en auto’s 
ten voordele van hulpbehoevende 
kinderen uit Loenhout.

Terbeekseweg 11 (L)

 Petanqueclub51
 Gratis
 voor 30/09 via    
rudolfkenis@skynet.be

ZO 10/10 – 13U
10 JAAR N-VA WUUSTWEZEL
Amusetoer in namiddag van 9,5 km 
met drie tussenstops en telkens een 
hapje en een drankje. s’Avonds gratis 
café met enkele optredens.

De Ark, Achter d’Hoven (W)

 N-VA Wuustwezel
 € 5 voor de amusetoer (hapjes 
en drankjes inbegrepen
 wuustwezel.n-va.be

WO 13/10 – 15U
ZA 16/10 – 15U/18U
ZO 17/10 – 11U/15U
PATATJE EN CHARLIE’S 
COMEDY CIRCUS
Een nieuwe generatie, een nieuwe visie. 
Vlaanderen is een nieuw circus rijker.

Parking Palmbosstraat (L)

 Patatje en Charlie’s Comedy Circus
 € 18 - € 13 (kinderen)
 0465 76 90 54

 comedycircus2021@gmail.com

WO 06/10 – 15U
ZA 09/10 – 15-18U
ZO 10/10 – 11-15U
PATATJE EN CHARLIE’S 
COMEDY CIRCUS
Een nieuwe generatie, een nieuwe visie. 
Vlaanderen is een nieuw circus rijker.

Parking Kerkplaats (G)

 Patatje en Charlie’s Comedy Circus
 € 18 - € 13 (kinderen)
 0465 76 90 54

 comedycircus2021@gmail.com

VR 08/10 – 09U30
PASAR WEEKEND: DE WESTHOEK
Twee dagen verblijf in de Westhoek op 
basis van half pension

Plein Achter d’Hoven (W)

 Pasar Wuustwezel
 € 138 - € 133 (leden)
 0478 842 980

 evango@skynet.be

DI 05/10 – 09U
START CURSUS WHATSAPP
Leer in 2 lessen wat je allemaal kan met 
deze populaire app

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Vormingspunt Wuustwezel
 € 11 - € 5,5 (vrijetijdspas)
 03 236 58 69
 vormingspunt@wuustwezel.be

VR 01/10 – 20U15
NELE GOOSSENS SPEELT ‘EN NU’
Vierde onewomanshow van Nele in 
haar gekende, energieke stijl

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel en Ferm 
Wuustwezel
 € 16

 0477 60 79 81
 www.curieus-wuustwezel.be

DO 14/10 – 20U
HET BEST OF HUGO 
MATHYSSEN (TRY-OUT)
Gebracht door Hugo zelf, Ronny Mosuse 
en Aram van Ballaert

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel en Club Bocal
 € 20
 0477 60 79 81
 www.curieus-wuustwezel.be

Jouw activiteit in het W-tje van november?
 Voeg je activiteit voor 11 oktober toe via www.uitdatabank.be

ZO 24/10 – 09U
KOCHSE GOED LOOP
Looproutes van 6 – 9 – 13 km met vrij 
vertrek tussen 9 en 14u.

GC ’t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88 (G)

 Gooreindse wielertoeristen
 € 6 ter plaatse
 0496 983 777

 info@gooreindsewielertoeristen.be

VR 29/10 – 19U
PILLAMPENTOCHT
Vertrek tussen 19 en 20.30. 
Vergeet zaklamp en fluo-vestje niet. 
Pannenkoeken bij aankomst.

Chirolokaal, Vonderweg 22 (L)

 KWB en Chiro Loenhout
 € 1 – kinderen gratis
 www.kwb.be/Loenhout
 www.chiroloenhout.be

VR 29/10 – 20U
GEPETTO EN THE WHALES 
SPELEN ‘PASSAGES 2021’
De voormalige finalisten van Humo’s 
Rock Rally stellen hun nieuwe album 
voor. Grijp deze kans.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel en   
OudDorp Loenhout
€ 20
 0477 60 79 81
 www.chiroloenhout.be

ZA 30/10 – 20U
ZO 31/10 – 15U
HEIDEGALM IN CONCERT
Concert onder leiding van dirigent Koen 
Van Hove.

Zaal Heidegalm, Kerkblokstraat (L)

 Kon. Harmonie Heidegalm
€ 5
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Sportkampen tijdens de herfstvakantie
In de herfstvakantie organi-
seert de gemeentelijke sport-
dienst omnisportdagen voor 
kinderen van zes tot twaalf 
jaar. Daarnaast kunnen kleu-
ters zich twee dagen uitleven 
tijdens een Kriebelsportkamp.

Het Omnisportkamp vindt plaats van 
2 tot 5 november telkens van 9 uur tot 
16 uur in de sporthal van Wuustwezel. 
Op deze dagen komt er een mix van 
sporten aan bod

KRIEBELSPORT VOOR KLEUTERS
De kleuters kunnen zich op dinsdag 
2 en donderdag 4 november uitleven 
in de sportzaal van Sterbos. Op een 
speelse manier oefenen ze verschil-
lende vaardigheden zoals bewegen, 
lopen, springen, glijden, klimmen en 
evenwicht. 

VOOR- EN NAOPVANG
Tijdens beide sportkampen wordt 
voor- en naopvang voorzien. ’s Mor-
gens kan je kind hier terecht vanaf 
7.30 uur, ’s avonds wordt de naopvang 
afgesloten om 18 uur. 

Geef bij de inschrijving meteen door 
op welke dagen je gezin gebruik wenst 
te maken van de voor- of naopvang.

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN
Online inschrijving via https://wuust-
wezel.ticketgang.eu. Kostprijs: 15 euro 
per dag, 12 euro per dag vanaf het 
tweede kind van eenzelfde gezin voor 
hetzelfde kamp. 

Met een UiTPAS voor het sociaal tarief 
kan je 80% korting krijgen. Meer info 
op www.wuustwezel.be/uitpas.

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

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

Start to skate
Droom jij ervan om te leren skaten? Dan moet 
je zaterdag 2 oktober zeker vrijhouden! 
De jeugddienst organiseert in samenwerking met Sport 
Vlaanderen 2 gratis skate-initiaties:
• 14 tot 15 uur  skateplein Wuustwezel (Sportlaan) 

voor 8 t.e.m. 11 jaar
• 15.45 tot 17 uur  skateplein Gooreind (Koch)  

voor 12 t.e.m. 18 jaar

De organisatie voorziet materiaal, maar je mag ook je eigen 
materiaal meebrengen als je dat hebt. Deelname is gratis, 
maar inschrijven is verplicht via https://wuustwezel.
ticketgang.eu. 

Theaterwandeling met Zjosfinks
Had je nog niet het geluk acteur-verteller Zjosfinks 
aan het werk te zien? Schrijf je dan snel in voor deze 
theaterwandeling op zaterdag 23 oktober. 
Onderweg krijg je vijf verhalen te horen, geschreven voor en op maat van 
Wuustwezel. Vooraf inschrijven via de toeristische dienst.

• Vertrek: 19 uur, Poort naar het Platteland - Dorpsstraat 36
• Afstand: ongeveer 3 km
• Prijs: 12 euro, consumptie inbegrepen

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

OKTOBER 2021 | W-TJE
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 Op zondag 12 september konden ze 
in Loenhout de bloemetjes nog eens 
buitenzetten. Zo’n 12 000 toeschou-
wers zagen de grootste bloemen-
stoet van het land na twee jaar weer 
uitrijden. Buurtschap Marsweg- 
Neerven kaapte de eerste prijs weg.

 Hugo Elst (92) en Jeanne Beyers (91) 
zijn 70 jaar getrouwd. Het koppel is 
nog altijd even gastvrij als ze bezoek 
ontvangen. ‘Pakt er vijf’ zeggen ze 
dan. Dat was ook de titel van het 
programma dat Hugo als dj presen-
teerde op radio Echo.

 Op 22 augustus werd Marten Van 
Riel vice-wereldkampioen op de 
triatlon in Montreal. Na zijn Olympi-
sche knalprestatie werd Van Riel in 
Loenhout gevierd met een deugd-
doende huldiging, vergezeld door een 
hapje, een drankje en een boeiende 
presentatie! #keepitriel.

 De tentoonstelling van Kruisweg-
kermis lokte zo’n 460 bezoekers. Ze 
kozen samen drie favoriete werken. 
Griet Stes kreeg de meeste stem-
men met Meisje in hemelsblauw. Op 
de tweede plaats eindigde Stakke 
Van Hees met Even pauze en Niels 
Van Looveren eindigde op de derde 
plaats met Dying for inside. Deze 
werken zijn tot 31 oktober te bezich-
tigen in de hal van het gemeente-
huis. Helaas werd het monumentale 
beeldhouwwerk van Eric Verhelst 
zwaar beschadigd tijdens het trans-
port.

 Op zaterdag 4 september werd de 
34ste editie van de Zandbergrun 
gereden. Dit is een jaarlijkse rondrit 
van zijspanmotoren met minder-  
valide personen aan boord. Behalve 
inwoners van onze gemeente, rijden 
er ook leerlingen van de Berkenbeek- 
school voor bijzonder onderwijs en 
bewoners van het dagcentrum De 
Oever mee. Samen met de begelei-
ders bezochten ze meerdere buurt-
schappen en trekpleisters.

1

W-TJE | OKTOBER 2021

18  WEZEL OP DE FOTO

Wezel op de foto

Weetje_okt_gvd.indd   18Weetje_okt_gvd.indd   18 21/09/2021   11:45:3621/09/2021   11:45:36



  
@Wuustwezel  @GemWuustwezel @gemeentewuustwezel

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA

  
@Wuustwezel  @GemWuustwezel @gemeentewuustwezel

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA

XXX  19

OKTOBER 2021 | W-TJE

NUTTIGE ADRESSEN  19

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

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

BESTELFORMULIER 
BEHAAG ... NATUURLIJK 
Deze herfst kan je je tuin aantrekkelijker maken voor 
bijen en vlinders door voordelig streekeigen plantgoed 
aan te kopen. Bezorg het ingevulde formulier voor   
29 oktober bij de groendienst op het gemeentehuis  
en betaal ter plaatse.

Gegevens

Naam: ........................................................................................................

Straat:........................................................................................................

Gemeente:.................................................................................................

Tel./gsm:....................................................................................................

E-mail:........................................................................................................

Datum en handtekening

1. Bloesem- en bessenhaag      26,00

2. Veldesdoornhaag      28,00

3. Meidoornhaag       25,00

4. Bijenbosje       13,00

5. Taxushaag       9,50

6. Haagbeukhaag       26,00

7. Beukenhaag       27,00

8. Ligusterhaag       27,00

9. Hop        5,00

10. Wilde kamperfoelie      5,00

11. Bosrank       5,00

12. Knotwilgpoot       5,00

13. Pruim ‘Belle de Louvain’      25,00

14. Kers ‘Lapins’       25,00

15. Appel ‘Elstar’       25,00

16. Peer ‘Doyenné de Comice’     25,00

Per pakket       Prijs       Aantal       Totaal

Bestelvoorwaarden:
• Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente 

worden aangeplant.
• De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste 

van de besteller.
• Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt 

worden

De besteller verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.

Wanneer afhalen?
Je kan het plantgoed afhalen op zaterdag 27 november 
tussen 9 en 12 uur in de serre naast het gemeentemagazijn 
aan de Slijkstraat 5.

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

Totaal:
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Kerkblokstraat 14, Loenhout. 

Bezoek 
• De school: Blokje Geel, Groen en Blauw
• Kinderopvang Ferm, de bibliotheek, de gemeentelijke 

academie voor muziek, woord, dans en beeld
• Zalen De Pezerik en Dahlia        Iedereen welkom!

Open dag za 2 oktober 
tussen 15 en 18 uur

Opening ‘t Blokje
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