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95% van de inwoners wonen graag in 
Wuustwezel. 8 op 10 inwoners is tevreden 
over het contact in de buurt, 6 op 10 voelt 
zich thuis in de buurt en vertrouwt de bu-
ren. Dat zijn enkele opvallende conclusies 
uit de burgerbevraging Gemeente-Stads-
monitor, georganiseerd door de Vlaamse 
overheid.
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Terwijl de deelne-
mers van de Sterke 
Peer triatlon zich in 
het zweet werken, 
genieten de toe-
schouwers van het 
samenzijn, een frisse 
pint en een zeldzame 
zomerse dag. p.17.
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Alle activiteiten in dit W-tje zijn 
onder voorbehoud van verdere 
evolutie coronacrisis.
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Bermen: rood, geel, groen?

Uit elke bevraging blijkt dat één van de 
topkwaliteiten van Wuustwezel is dat het zo groen 
is. We zijn super blij dat dit wordt gesmaakt want 
we zetten er enorm op in. Onlangs las je in de 
nationale pers dat onze gemeente enorm snel aan 
het vergroenen is. Bomen, struiken…maar ook de 
bermen zijn daarbij belangrijk. Een goed rapport 
dus.

Waarom doen we dat?
Ik ga hier niet praten over duurzaamheid of 
biodiversiteit maar wel over de kwaliteit van ons aller 
openbaar domein. De bermen in onze gemeente zijn 
groen en dat moeten ze blijven. Of als ze dat niet zijn, 
moeten ze dat worden.

In steeds meer straten hebben we ingegrepen. Op 
het moment dat daar gewerkt dient te worden aan 
riolering of de straat, maken we meteen werk van de 
bermen. De verharding die door inwoners is gelegd, 
halen we eruit en we zaaien terug gras in.

Dat doen we op dat moment in samenspraak en met 
begrip voor ieders noden. Maar op het einde van de 
rit heeft de straat groene bermen.

Geen eenvoudige oefening met vaak hoog oplopende 
discussies maar nadien zijn we vaak eensgezind dat 
het zo véél mooier en beter is.

Doe me een persoonlijk plezier en verhard de berm 
voor je deur niet. Het moet er sowieso uit en het 
bespaart jou en mij slapeloze nachten.

Een mooie groene gemeente maken we samen!

PS: deze foto is uit de tijd dat we samen mochten 
vieren. Wel, die tijd is terug ! Ik kijk uit naar de vele 
momenten dat we elkaar weer kunnen treffen.
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Weetjes

95% van de inwoners wonen graag in Wuustwezel. Dat blijkt uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, 
georganiseerd door de Vlaamse overheid. De monitor peilt traditiegetrouw om de drie jaar naar de tevredenheid 
van inwoners doorheen verschillende beleidsthema’s die de leefkwaliteit in de gemeente beïnvloeden.

Word gemachtigde opzichter
Begin september neemt de verkeersdrukte 

spectaculair toe. Iedereen is terug uit vakantie, 
de kinderen gaan weer naar school. Eind vorig 

schooljaar namen we afscheid van een aantal 
gemachtigde opzichters. Daarom zijn we op zoek 

naar vrijwilligers die de kinderen één of meerdere 
ochtenden per week willen helpen bij het over- 

steken. Je krijgt een korte theoretische opleiding 
van onze politiediensten en een praktisch oefen-

moment. Verder krijg je de uitrusting en ben je 
verzekerd. Interesse? Laat het ons zeker weten!

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

Bpost installeert 
pakjesautomaat

Bpost installeert een pakjes- 
automaat aan de Hubo. Hierdoor 

kan je de klok rond pakjes ophalen. 
Leveringen aan de pakjesautomaat 

worden in één stop gebundeld. Op die 
manier komt er heel wat minder CO² 

vrij. Het is een duurzame oplossing voor 
de groeiende stroom van leveringen. Het 

afhalen van pakjes verloopt via de gratis My 
bpost app op je smartphone. Nadat je een 

eerste keer inlogt met je e-mail adres, zie je het 
pakje in de app staan. Vervolgens tik je op ‘open 

pakjesautomaat’ en één van de 26 deurtjes gaat 
automatisch open. Neem je pakje eruit en sluit het 

deurtje. Daarnaast kan je ook pakjes verzenden.

 www.bpost.be/nl/pakjesautomaat-zonder-scherm

Elk plantje helpt een handje
Voor 7 euro koop een plantje voor Kom op tegen 

Kanker. De kleurrijke azaleas worden milieuvrien-
delijk geteeld in Vlaanderen. Zo draag je bij aan 

betere zorg voor mensen met kanker en hun 
naasten. Je kan de plantjes online bestellen 

via de webshop. In Wuustwezel komen van-
af 15 september vrijwilligers bij je langs. 

Daarna volgt het Plantjesweekend op 
17, 18 en 19 september. Je kan plantjes 

kopen en afhalen bij GC Schoolhuis in 
Gooreind, Bloemenlaan 22 in Loen-

hout en Bibliotheek Wuustwezel. 
Kijk voor de juiste data en uren op 

de website van de gemeente.

   www.plantjesweekend.be 

Bib Loenhout gaat weer open
Het bibliotheekfiliaal van Loenhout 
gaat vanaf 1 september weer open. Je 
vindt het filiaal voortaan op het terrein van 
de gemeentelijke basisschool ‘t Blokje aan 
de Visserij. Je kan hier elke maandag terecht 
van 16 tot 18u30 en op woensdagmiddag van 
14 tot 16 uur. De collectie is behoorlijk uitgebreid, 
dus het loont zeker de moeite om eens een duik 
te nemen in het ruime aanbod leesboeken, 
naslagwerken, en DVD’s. De openingsuren van 
de hoofdbibliotheek in de Gasthuishoeve van 
Wuustwezel blijven ongewijzigd, evenals de 
openingsuren van het filiaal in ‘t Schoolhuis 
van Gooreind.

 Bib filiaal Loenhout - 03 690 46 40 - 
bibloenhout@wuustwezel.be
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Meer dan 150.000 Vlamingen namen in het najaar 
van 2020 deel aan de burgerbevraging Gemeente-
Stadsmonitor, georganiseerd door de Vlaamse 
overheid. De monitor peilt traditiegetrouw om 
de drie jaar naar de tevredenheid van inwoners 
doorheen verschillende beleidsthema’s die de 
leefkwaliteit in de gemeente beïnvloeden. 

LEEFKWALITEIT IN DE GEMEENTE
De deelnemers gaven onder meer hun 
mening over de woonomgeving, mobi-
liteit, samenleven, klimaat en cultuur. 
Er werd gepeild naar hun tevredenheid, 
participatie en gedrag.Het Agentschap 
Binnenlands Bestuur bundelde deze 
resultaten vervolgens met data uit 
andere bronnen, samen goed voor zo’n 
300 verschillende cijfergegevens. De 
resultaten werden in juni van dit jaar 
gepubliceerd.

ENKELE CIJFERS OVER 
WUUSTWEZEL
• 95% van de inwoners wonen graag in 

Wuustwezel. 8 op 10 inwoners is te-
vreden over het contact in de buurt, 
6 op 10 voelt zich thuis in de buurt 
en vertrouwt de buren.

• 13% van de inwoners ondervond het 
afgelopen jaar hinder in hun buurt. 
Het kan dan gaan om auto’s die 
te snel rijden, zwerfvuil of andere 
ongemakken.

• 9 op 10 inwoners vindt dat er vol-
doende groen is in de gemeente en 8 
op 10 vinden voldoende rustplekken 
en ontmoetingsplaatsen.

• 65% van onze inwoners geeft aan 
regelmatig te sporten. 91% is tevreden 
over de sportvoorzieningen in de 
gemeente.

• 9 op 10 inwoners is ook tevreden 
over de onderwijsvoorzieningen. 4 
op 10 inwoners oordelen dat naar 
school fietsen niet veilig is voor 
kinderen maar zien dit wel positief 
evolueren.

• 44% van de  inwoners heeft veel 
vertrouwen in het lokaal bestuur, 
dat is 10 % meer dan het Vlaams 
gemiddelde.

Een samenvattend rapport en een 
uitgebreid rapport kan je downloaden 
via onderstaande website van de 
Vlaamse Overheid.

95% van de inwoners woont 
graag in onze gemeente

 https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be

Steun voor slachtoffers overstromingen
Het lokaal bestuur van Wuustwezel maakt 10.000 
euro vrij voor de slachtoffers van de overstromingen 
in Wallonië. De plaatselijke afdeling van het 
Rode Kruis legt daar nog 1000 euro bovenop.

De financiele steun gaat naar het Croix-Rouge de Belgique 
om de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen te 
coördineren.

Jouw bijdrage is nog steeds welkom op het rekeningnummer 
BE70 0000 0000 2525. Wie 40 euro of meer per jaar schenkt, 
ontvangt een fiscaal attest, waarmee het bedrag voor 45% 
aftrekbaar is.

 “In eerste instantie zijn de concrete noden in kaart ge-
bracht. Op basis daarvan worden nu concrete noodhulp- 
acties ondernomen. Dat zal nog maanden duren” aldus Raf 
Van Dijck van het lokale Rode Kruis.

 www.rodekruis.be/helpenhelpt
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Hoe brandveilig is jouw zaak? 
Het brandveiligheidsreglement voor winkels, horeca, 
feestzalen en jeugdhuizen wordt vanaf 1 september 
gelijkgeschakeld voor een aantal omliggende gemeenten. 
Eigenaars van publiek toegankelijke inrichtingen 
kunnen een online brandveiligheidstest doen. 

“Brandweer Zone Rand telt 21 ge-
meenten die de Belgische regels elk op 
hun eigen manier hadden uitgewerkt”, 
vertelt kapitein Danny van Oeckel. 
“Dat was verwarrend voor eigenaars en 
uitbaters. En lastig voor de brandweer, 
die op basis van verschillende regels 
een ander advies moest geven”.

EÉN REGLEMENT VOOR HELE ZONE
“Het nieuwe reglement schept vooral 
duidelijkheid”, aldus van Oeckel. “In-
houdelijk wijzigt er weinig. Was je zaak 
veilig? Dan blijft ze ook nu veilig. Met 
een gezamenlijk reglement willen we 
een gelijke bescherming bieden voor 
alle inwoners van de brandweer zone 
én duidelijk maken wat je moet doen 
voor een goede brandveiligheid.”

DOE DE ZELFTEST
Om je als uitbater te helpen, zijn er 
folders, handleidingen, checklists, 
een informatieve website. Aan welke 
veiligheidsregels je zaak precies moet 
voldoen, hangt vooral af van het aantal 
toegelaten bezoekers. 

Via de online zelftest op www.ik-
checkmijnzaak.be zie je snel of je in re-
gel bent. De test is anoniem en zal niet 
leiden tot controles. Je kan na de test 
ook een brandweercontrole aanvragen 
voor advies op maat. 

GEEN HAAST, WÉL VEILIG
Is je zaak (nog) niet in orde? Geen 
paniek, je hebt nog 10 jaar tijd om alles 
in orde te brengen. 

Gebeurt er in tussentijd een verbou-
wing, een herinrichting, een herbe-
stemming of een andere aanpassing? 
Of koop je een zaak over? Vraag dan 
preventieadvies aan Brandweer Zone 
Rand. Je krijgt een half jaar de tijd 
om een stappenplan voor te stellen, 
waarmee je in maximum 5 jaar je zaak 
in orde brengt. 

  Brandweer zone Rand - 03 369 64 00 - info@brandweer.zonerand.be

Ga jij door het vuur voor de brandweer?
Brandweer Zone Rand zoekt 40 vrijwillig brand-
weermannen (m/v) om de ploegen in de ver-
schillende brandweerposten te versterken.

Sinds 2015 bundelen 21 gemeenten en 20 brandweerposten 
hun krachten in Brandweer Zone Rand. Zo kan de brand-
weer nog beter hulp bieden. Met meer dan 800 medewer-
kers gaat de brandweer door het vuur om de veiligheid van 
burgers en hun omgeving te garanderen.

JOBINHOUD
Een brandweerman wil mensen helpen, of het nu is door 
branden te bestrijden, reddingen uit te voeren of technische 
hulp te verlenen. Daarom heb je als brandweerman een bre-
de basiskennis en kunde die je onderhoudt met oefeningen 
en opleiding. Met jouw specialisatie (bv. chauffeur, meet-
ploeg, duiker, ...) schiet je bovendien ook je collega’s te hulp 
waar nodig. De brandweer, dat is een familie. Je bent er voor 
jouw ploeg. Voor, tijdens en na de interventies.

PROFIEL
Je hebt:
• zin om je vrije tijd op een waardevolle en geëngageerde 

manier in te vullen
• geen schrik om je handen vuil te maken
• technisch inzicht en wil het nodige brandweermaterieel 

en materiaal leren gebruiken
• teamspirit: je werkt in teamverband maar kan ook zelf-

standig werken
• respect: opgelegde taken werk je snel en correct af en je 

toont respect voor burgers en de hiërarchie.

Stel je kandidaat voor 24 oktober. Kijk voor de toelatings-
voorwaarden en het volledige functieprofiel op  
www.brandweerzonerand.be/wordvrijwilliger.

 Brandweer zone Rand - 03 369 64 00 - personeelsdienst@brandweer.zonerand.be
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 Federale pensioendienst - 1765 - mypension.be

Pensioenpunt heropent in september

De straten rond de gemeentelijke basisschool 
‘t Blokje in Loenhout worden omgevormd 
tot fietsstraten. Dat betekent dat je als 
automobilist de fietsers niet mag inhalen.

‘t Blokje werkt al jaren met gesmeerd 
lopende fietsgroepjes. Hiermee worden 
de kinderen onder begeleiding van 
vrijwillige ouders in groep van en naar 
de school gebracht. 

Op vraag van de school en na ver-
gaderingen met de bewoners van de 
omliggende straten, heeft het lokaal 
bestuur besloten om nog een stapje 
verder te gaan. 

FIETSERS OP DE EERSTE PLAATS
De toegangswegen rond de school 
worden allemaal ingericht als fiets-
straten. Zo wordt de de omgeving rond 

de school bij de start van het nieu-
we schooljaar een stuk fietsveiliger 
gemaakt en krijgt de fietser een eigen 
plaats in de schoolomgeving. Tegelijk 
wordt de Kerkblokstraat definitief om-
gevormd tot éénrichtingsstraat.

Volgens de wegcode mogen de fietsers 
in fietsstraten de hele breedte van de 
rijbaan gebruiken als het een éénrich-
tingsstraat is, of de rechterhelft van de 
straat als deze opengesteld is in beide 
rijrichtingen. Auto’s, motors en vracht-
wagens kunnen de fietsstraat gebruiken, 
maar zij mogen de fietsers niet inhalen 
en niet sneller dan 30 km per uur.

Fietsstraten rond ‘t Blokje

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

Het Pensioenpunt dat elke vierde dag van de 
maand plaatsvond in GC Blommaert, start 
in alle veiligheid op vanaf 23 september. Om 
te vermijden dat je moet wachten, werkt 
het Pensioenpunt enkel op afspraak.

HEB JE VRAGEN OVER JE PENSIOEN? 
Als je vragen hebt over je pensioen, kijk je best eerst op 
mypension.be. Je vindt er veel nuttige informatie, zoals de 
pensioendatum, raming van het bedrag en de betaaldata. 
Vind je niet wat je nodig hebt? Bel dan de gratis Pensioenlijn 
1765. De pensioenexperten beantwoorden al jouw vragen. 

HOE MAAK JE EEN AFSPRAAK? 
Wil je toch liever een pensioenexpert ontmoeten? Dan kan 
je elke vierde donderdag van de maand een afspraak maken 
met een pensioenexpert door de gratis Pensioenlijn 1765 te 
bellen.

Om een onnodige verplaatsing te vermijden, zal de 
medewerker eerst vragen waarom je een afspraak wilt en 
vervolgens nagaan of hij jou telefonisch verder kan helpen. 
Als er toch een afspraak nodig is, zal de medewerker met 
een datum en uur vastleggen. Het onthaal gebeurt enkel 
op afspraak. Dit laat de expert ook toe om jouw dossier 
eventueel voor te bereiden.

Nieuwe glasbollen tegen sluikstort
De intercommunale plaatst nieuwe blauwe glas-
bollen uit recycleerbaar plastic. Deze kunnen 
tegen een stootje en zijn kleurvast. Hierdoor beho-
ren de vaal verkleurde glasbollen tot het verleden.
SLUIKSTORT VOORKOMEN
Helaas blijven heel wat mensen afval dumpen in en rond de 
glasbol. Dat is niet alleen hinderlijk voor de ophaaldienst, 
maar ook weinig respectvol naar andere gebruikers en om-

wonenden. Bovendien riskeer je een behoorlijke GAS-boete.
De nieuwe bollen hebben een aantal extra elementen, die 
moeten zorgen voor meer verbondenheid met de inzamel- 
locatie om zo sluikstort te voorkomen. 

De QR-code geeft informatie over het recyclageproces en 
door een gedichtje wordt de glasbol méér dan een plek om 
afval te deponeren. In een volgende fase kunnen buurt- 
bewoners de locatie van de glasbol een eigen toets geven.

 www.igean.be/sorteren
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maandag

dinsdag tot vrijdag 

voormiddag
namiddag
avond

voormiddag
namiddag

Dienst burgerzaken
Dienst vrije tijd
9 - 12 uur
gesloten
17u30 - 19 uur

9 - 12 uur
13 - 16u30

Dienst omgeving

op afspraak
op afspraak
17u30 - 19 uur

op afspraak
op afspraak

Onthaal & telefonie

9 - 12 uur
13 - 16u30

9 - 12 uur
13 - 16u30
 

Sociale dienst

9 - 12 uur
op afspraak

9 - 12 uur
op afspraak

Gemeentehuis, Gemeentepark 1, 03 690 46 00 Sociaal huis, Bredabaan 735, 03 633 52 10

 Dienst secretariaat - 03 690 46 12 - secretariaat@wuustwezel.be
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Het lokaal bestuur werft aan
Het lokaal bestuur van Wuustwezel zoekt regel-
matig nieuwe medewerkers. Ditmaal is er plaats 
voor een deeltijds administratief medewerker bij 
de sociale dienst en voor en een voltijds admi-
nistratief medewerker op de dienst omgeving.

Administratief medewerker sociale dienst

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

Het gaat over een deeltijds contract (70%) van onbepaalde 
duur. We zoeken hiervoor een nauwkeurige cijferknobbel, 
die steeds de puntjes op de i zet en quasi foutloos te werk 
gaat. Voel jij je je helemaal thuis in de wereld van cijfers, ta-
bellen en financiële stromen en word je niet afgeschrikt door 
inspecties of auditcontroles? Dan is deze functie helemaal 
iets voor jou. Verder ben je zelfstandig, flexibel en werk je 
vlot samen met naaste collega’s. Tot slot heb je een diploma 
hoger secundair onderwijs.

Administratief medewerker dienst omgeving

We zoeken een gemotiveerde medewerker die ons team van 
de dienst omgeving komt versterken. In deze voltijdse func-
tie sta je in voor de administratieve opvolging en afhandeling 
van de dossiers van de dienst omgeving. Die dossiers gaan 
onder meer over het bouwen van een woning, het uitbaten 

van een bedrijf, het kappen van een boom, het behandelen 
van overtredingsdossiers, enzovoort. 

Hiervoor zoeken we een een administratieve duizendpoot, 
die interesse toont in de wereld van omgevingsvergunnin-
gen. Je beschikt over een diploma van het hoger secundair 
onderwijs of gelijkwaardig. Je hebt een rijbewijs B of behaalt 
dit binnen de twee jaar na indiensttreding

INTERESSE IN DEZE BOEIENDE UITDAGING? 
Kom jij ons team versterken? Stuur dan zo snel mogelijk je 
motivatiebrief, cv, een uittreksel uit het strafregister én een 
kopie van je diploma naar de personeelsdienst. Alle infor-
matie over deze functies en de bijhorende selectieprocedure 
vind je op de vacaturepagina op onze website.

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

Loketten lokaal bestuur heropenen
Het lokaal bestuur verwelkomt de burgers vanaf 
1 september terug aan de loketten en diensten. 
De medewerkers in het gemeentehuis en het 
sociaal huis staan klaar om je voort te helpen. 
Het lokaal bestuur heeft de sluiting in 
coronatijd benut om na te denken over 
een betere dienstverlening. Inmiddels 
heeft iedereen geleerd om voor een 

bepaalde dienst een afspraak te maken. 
Die goede gewoonte willen we graag 
behouden, hierdoor kunnen we de 
dienstverlening beter voorbereiden. 

Daarnaast zetten we maximaal in op 
het gebruik van het e-loket voor de 
dienst burgerzaken. Via dit e-loket kan 
je 25 uittreksels of attesten aanvragen 
(van attest gezinssamenstelling tot uit-
treksel strafregister). Ga hiervoor naar 
www.wuustwezel.be/thuisloket. 

Voortaan zijn de openingsuren van 
beide huizen op elkaar afgestemd:
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GEBOORTEN
4/06 Janssens  Lex
8/06  Halans Mathis
10/06 Van Ginkel  Elise
11/06 Van Dijck  Jul
12/06 Leukemans  Oscar
15/06 Schoepen  Marie
16/06 Haarselhorst van den Goor- 
 bergh  Danique
18/06 Jibu  Fineas
21/06 Verheyden  Marcel
24/06 Herrijgers  Warre
26/06 Haneveer  Lisse
1/07 Lenaerts  Floris
5/07 Van de Poel  Celyna
8/07 Van Dievoort  Mila

HUWELIJKEN
5/06 Van Gastel  Koen
           & Bernaerts  Marijke
5/06 Demoulin  Michaël
           & Bonné  Bianca
11/06 Hendrickx  Michael
           & Schrauwen  Annelies
12/06 Vissers  Yves
           & Bruynseraede  Cindy
12/06 Van de Peer  Michael
           & Pineda Sanchez Estela
12/06 Snoeys  Jurgen
           & Van Laer  Inez
15/06 Janssens  Jeroen
           & Heylen  Janne
17/06 Van Santvoort  Tom
           & Donkers  Megan
18/06 Ceusters  Glenn
           & Alpaerts Lindsay
19/06 Van Tichelt  Bart
           & Mai  Ka
19/06 De Vulder  Mathias
           & Van Looveren  Hanne

OVERLIJDENS
3/06 Bouvé  Lodewijk
 29/12/1925
3/06 Geysen  Ludovica
 7/01/1936
3/06 Verhaert  Joannes
 3/01/1953
5/06 Bouchez  Josephina
 10/11/1931
5/06 Van Gils  Joanna
 15/12/1941
8/06 Buylinckx  Joannes
 24/08/1936
9/06 Billet  Floran
 2/09/1936
11/06 Kustermans  Ludovicus
 15/12/1952
18/06 Dugernier  Rudy
 12/08/1951
19/06 Luyckx  Maria
 30/07/1929
20/06 Geeraerts  Marcel
 1/03/1932
28/06 Hens  Joannes
 1/11/1960

De gemeente- en OCMW- 
raad komt elke maand 
bijeen om te vergaderen. 
Hieronder geven we de 
belangrijkste punten mee 
uit de zitting van juni.
De heer Chil Brant wordt benoemd tot 
nieuw gemeenteraadslid voor de N-VA. Hij 
vervangt Ben Gagelmans die om persoon-
lijke redenen afstand doet van zijn politiek 
mandaat.

De gemeenteraad beslist om de gemeente-
lijke academie voor muziek, woord en dans 
uit te breiden met de richting Beeldende en 
audiovisuele kunsten. Tot dusver werden 
deze vakken aangeboden via de inter-   
gemeentelijke academie Noord, maar na  
Essen en Schilde heeft ook Wuustwezel 
beslist om hier uit te stappen.

De minister van Onderwijs heeft de subsi-
die voor de nieuwe richting om budgettaire 
redenen geweigerd. Daarom is het lokaal 
bestuur vanaf september de inrichtende 
macht voor deze vakken, die worden aange-
boden voor zowel de 1ste, 2de en 3de graad. 
Hiervoor wordt ook een deeltijdse leer-
kracht aangeworven, voor 10 uur per week.

Het lokaal bestuur tekent een regionale 
samenwerkingsovereenkomst voor de 
uitrol van de regionale Uitpas Van Polder 
tot Kempen. In de overeenkomst worden 
de engagementen omschreven. Het gaat 
daarbij ondermeer over de verkoop van de 
passen, promotie, toeleiding van kans-
armen, financiële afspraken, inzet van 
personeel, welkomst- en omruilvoordelen, 
ondersteuning, privacy, enzovoort. In de 
regio gelden overal dezelfde criteria voor 
het kansentarief. 

Ouders van pasgeboren en geadopteerde 
kinderen in de gemeente krijgen voortaan 
een geboorteboom aangeboden. Voor de in-
woners die geen eigen tuin hebben, zal het 
bestuur de geboorteboom aanplanten op het 
openbaar domein van de woonkernen.

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

Verslag 
gemeente-
raad juni
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9/07 Dochita  Avraam
12/07 Mabille  Ubbe
12/07 Van Camp  Lize
15/07 Goderis  Otis
16/07 Berariu  Miruna
22/07 Lăcătuş  Selena
22/07 Van Den Bergh  Lune
23/07 Wouters  Mathis
24/07 Vrints  Thieu
26/07 Schepers  Leon
27/07 De Hert  Ellis
27/07 Verstraelen  Levay
28/07 Vanhecke  Sam
31/07 Cant  Gaston

26/06 Decraene  Steve
           & Struys  Nathalie
30/06 Wijns  Ken
          & Meyvis  Marjan
2/07 Michiels  Marco
          & Van Remoortel  Evy
2/07 Van De Pas  Peter
          & Bouwens  Amanda
3/07 Rombouts  Guy
          & van Hasselt  Karen
10/07 Simons  Marc
          & Gabriels  Jeannine
17/07 Wilmsen  Robin
         & Laenen  Jorien
17/07 Duerinck  Ive
         & Vandekerckhove  Vanessa
24/07 Flebus  Robine
          & Arts  Ellen
30/07 de Rover  Hendrik
          & Nieuwkoop  Cornelia
31/07 Michiels  Steve
          & Sassier Karine

2/07 Jacobs  Adrianus
 28/04/1950
6/07 Bierens  Franciscus
 25/05/1942
7/07 De Beuckelaer  Joseph
 20/02/1944
8/07 Raats  Joanna
 16/05/1937
10/07 Pauwels  Andy
 19/07/1977
10/07 Van den Keybus  Maria
 2/02/1951
12/07 Leyssens  Maria
 7/02/1936
12/07 Oostvogels  Adrianus
 19/05/1927
13/07 Berariu  Marian
 9/09/1978
18/07 Van Bladel  Hilda
 7/03/1938
19/07 Degenaers  Adriana
 13/11/1939
20/07 Van Laarhoven  Etienne
 11/08/1951
21/07 Claessens  Walter
 26/07/1957
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Help de bijen een handje
De bijen hebben het moeilijk in onze omgeving. 
Maar je kan ze een handje helpen door de juiste 
bloemen te planten of een bijenhotel te maken.

In je tuin of op het balkon kan je 
“drachtplanten” zetten. De bijen halen 
er nectar en stuifmeel uit. Zulke plan-
ten bestaan in overvloed, dus keuze 
genoeg. Gebruik je eigen zaden of koop 
biologische bloemen, zolang je maar 
vermijd dat de bijen worden blootge-
steld aan pesticiden.

Aarzel niet om asters, goudsbloemen, 
Oost-Indische kers of bernagie (kom-
kommerkruid) te planten, bijen zijn 
daar dol op. Kies voor inheemse soor-
ten die zijn aangepast aan ons klimaat 
en weinig zorg vragen. 

Vergeet ook de kruiden niet. Hun bloei 
is gespreid over de tijd, waardoor de 
bijen zich thuis voelen in je tuin van de 
lente tot de herfst.

ZO MAAK JE EEN BIJENHOTEL
Hou het simpel. Om een bijenhotel te 
maken, heb je het volgende nodig:

• Een boomstam van ongeveer 20cm 
diameter

• Enkele holle stengels : riet en bam-
boe zijn ideaal !

• Twee kleine plankjes die zullen die-
nen als dak van het hotel

• Wat schroeven en een boormachine

Stap 1
Neem je boomstam (berk, eik of beuk 
zijn ideale houtsoorten) en boor er 
gaten in van minstens 10 centimeter 
diep, met een diameter die varieert van 
5 tot 10 millimeter. Voorzie ongeveer 2 
cm ruimte tussen de gaten. Vermijd dat 
je de boomstam doorboort.

Stap 2
Probeer ervoor te zorgen dat de 
wanden van de gaten zo glad mogelijk 
zijn om verwondingen aan de bijen te 
voorkomen.

Stap 3
Bedek de boomstam met de twee 
kleine houten plankjes (in de vorm van 
een schuin dak). Deze plankjes zullen 
de bijen voldoende beschermen bij 
regenweer.

Stap 4
Plaats in de lege ruimte tussen boom-
stam en dak enkele holle stengels. 
Gebruik hiervoor bamboe of riet. De 
bijen hebben dit graag.

Stap 5
Plaats tot slot je hotel op ongeveer 
50 cm hoogte op een zonnige locatie 
die naar het zuiden is gericht, met 
in de buurt voldoende bloemen met 
stuifmeel.

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

Geen woorden maar zaden
Sinds enkele jaren kan je in de bibliotheek van 
Wuustwezel tussen april en september een 
stand van de zadenbib vinden. Zo ontleenden 
we reeds honderden zakjes zaad van bloemen, 
groenten en kruiden aan enthousiaste tuiniers.

Nu het (moes)tuinseizoen bijna is afgelopen en al onze 
zaden zijn uitgedeeld, doen we een oproep aan alle inwoners 
om droog, proper en kwalitatief zaad binnen te brengen in 
de bib. Zo kan dit tijdens de winter verpakt worden en zijn 
we klaar om in de lente weer van start te gaan met een volle 
zadenbib. 

Weet je niet hoe zaad te verzamelen? In de bibliotheek is 
een hele collectie (moes)tuinboeken te vinden en ook enkele 
specifieke boeken over zaden oogsten. Verder is er natuur-
lijk heel veel info te vinden op het internet. We zijn voor-
namelijk op zoek naar populaire zaden: bloemen, kruiden 
en alledaagse groenten zoals tomaat, paprika, courget, sla, 
radijzen, pompoen,…

 Bibliotheek – 03 690 46 40 – bibliotheek@wuustwezel.be
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Net zoals voorgaande jaren, kan je deze herfst je 
tuin weer behagen met streekeigen plantgoed. Samen 
met Natuurpunt promoot het lokaal bestuur op 
deze manier de bijen- en vlindervriendelijke tuin.
Het aanplanten van streekeigen bomen 
en struiken brengt zonder twijfel 
enorm veel leven in grote en kleine 
tuinen. De gekozen fruitboomsoorten 
dragen in het voorjaar veel bloesem en 
vormen een waar eldorado voor bijen 
en hommels. Terwijl het fruit, al dan 
niet afgevallen, een belangrijke voed-
selbron is voor vogels en vlinders. 

Wat betreft de aangeboden soorten, 
besteden we opnieuw veel aandacht 
aan de promotie van streekeigen plant-
materiaal.

Kijk voor meer info over de pakket-
ten, klimplanten en bomen op www.
wuustwezel.be/gemeentelijke-acties 
en klik door op Behaag...Natuurlijk.

HOE BESTELLEN?
Je kan bestellen van 1 september 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 verdie-
ping. Je moet de bestelling ter plaatse 
betalen (liefst met bancontact).

WANNEER AFHALEN?
Op zaterdag 27 november tussen 9 en 
12 uur kan je jouw bestelling afhalen in 
het gemeentemagazijn aan de Slijk-
straat 5.

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

Behaag het 
landschap

Ontwikkel je creativiteit op de academie
Heb je altijd al willen weten welke instrumenten 
er in de academie zijn? Of wil je andere creatieve 
talenten ontwikkelen? De academie is er niet 
alleen voor kinderen, maar ook voor tieners en 
volwassenen. Onze leerkrachten zijn allemaal 
professioneel geschoolde kunstenaars.

In het Beeldatelier leer je met texturen of materialen teke-
nen en schilderen. Tieners leren ook beelden bewerken met 
de computer.

Bij woord (toneel) ontwikkel je via expressie-oefeningen je 
verbeelding en fantasie. Je leert hoe je een personage speelt, 
hoe je spreekt voor een publiek en dat gedichten niet altijd 
hoeven te rijmen. Spel-en spreekplezier staan voorop.

Tijdens de danslessen leer je klassiek ballet, jazz en heden-
daags dansen. Zowel jongens als meisjes kunnen dansles 
volgen. De kledij is aangepast volgens de leeftijd en het 
repertoire. Jaarlijks neem je deel aan een wervelende dans-
voorstelling.

In het domein muziek leer je noten lezen, muziek schrijven, 
en spelen in groep. Je mag onmiddellijk een instrument 
bespelen en kan kiezen voor pop-rock of klassiek.

Er zijn aparte klassen voor tieners en volwassenen. Voor-
kennis is niet nodig. We leren je stap voor stap de basis van 
het domein waar je je voor inschrijft.

INSCHRIJVINGEN
Inschrijven kan nog de hele maand september via  
mijnacademie.be

 Gemeentelijke academie voor muziek, woord, dans en beeld - 03 690 46 48 - secretariaat@academiewuustwezel.be
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Gooreind krijgt eigen dienstencentrum
De lokale dienstencentra gaan meer buurtgericht 
werken. Hiervoor beginnen ze onder andere met 
een antennewerking. Bovendien komt er een 
gloednieuw lokaal dienstencentrum in Gooreind.
Bij de dienstencentra staan er heel wat 
vernieuwingen op het programma. De 
belangrijste nieuwigheid is de start van  
een nieuw lokaal dienstencentrum in 
Gooreind. Het wordt uitgebaat door 
Coda vzw en bevindt zich in de gebou-
wen van Coda aan de Bredabaan 743. 
Vanaf 1 september worden hier warme 
maaltijden aangeboden. Later wordt de 
dienstverlening geleidelijk uitgebreid.

Dit najaar beginnen de dienstencen-
tra ook met een antennewerking in 
het Wijkhuis van Sterbos. In eerste 
instantie worden er warme maaltijden 
aangeboden. Nadien volgen hier ook 
informatieve en recreatieve activitei-
ten. Aanvullend opent er begin volgend 
jaar een antennepunt in de kapel van 
Braken. Op deze manier spelen de 
dienstencentra in op lokale noden van 
de buurten en versterken we de sociale 
verbondenheid.

BESTEL EEN WARME MAALTIJD
Elke middag wordt er vanaf 12 uur 
een warme maaltijd geserveerd in het 
dienstencentrum. Het menu bestaat uit 
soep, een hoofdgerecht en een dessert. 
Het maandmenu is te vinden op www.
wuustwezel.be/warme-maaltijden.

Als je mee wil aanschuiven, wordt er 
gevraagd om 24 uur op voorhand te 
reserveren. Neem hiervoor contact op 
met LDC ter Wezel of Het Wijkhuis. 
Een maaltijd kost 7 euro of 6,50 euro 
voor mensen met een verhoogde tege-
moetkoming. 

In het weekend en op feestdagen 
worden er geen warme maaltijden 
aangeboden. Als je verjaart en 65 jaar 
of ouder wordt, kan je genieten van 
een gratis maaltijd. Dit aanbod is geldig 

gedurende de maand dat je verjaart. 
Graag vooraf reserveren.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Help je graag en wil je graag jouw tijd 
waardevol invullen? De lokale dien-
stencentra hebben een ruime keuze 
aan vrijwilligerswerk. Zo kan je helpen 
in onze cafetaria’s, warme maaltijden 
serveren of als chauffeur rondrijden 
voor onze Minder Mobiele Centrale of 
Handicar.

Ben jij geïnteresseerd om één van onze 
vrijwilligersteams te komen versterken 
of mee op te starten in onze antenne-
punten? Neem contact op met een van 
onze dienstencentra, we leren je graag 
kennen.

Vormingsaanbod lokale dienstencentra
De dienstencentra zorgen regelmatig voor nieuwe 
cursussen. Hieronder een greep uit het aanbod.

DIGIPUNT 
Ga samen met cursisten aan de slag en leer de basis over het 
werken met computers, tablets en smartphones. Phishing 
herkennen of een Whatsapp sturen zijn binnenkort kinder-
spel. Wekelijks wordt er tijdens het Digipunt vragenuurtjes 
voorzien om de kennis hieromtrent op te frissen. Voortaan 
stel je met plezier een e-mail op of surf je vlot mee op de 
digitale golf.

Smartphone Android – Basis
• woensdag 15/09, 22/09 en 29/09 om 9u

Smartphone Android – Whatsapp
• dinsdag 5/10, 12/10 om 9u in LDC Wijkhuis

Vragenuurtje
• vanaf donderdag 16/09 elke week om 13.30u

Alle lessen van Digipunt gaan door in LDC Wijkhuis.

GEZOND BEWEGEN
In beweging blijven is het sleutelwoord voor een goede ge-
zondheid. Bij deze activiteit ga je niet tot het uiterste, maar 
worden er persoonlijke oefeningen aangeleerd om jezelf fit 
te houden waarvoor geen specifieke conditie vereist is.

• vanaf woensdag 8/09 om de 2 weken
• van 9.15u - 10.30u  in LDC Ter Wezel
• van 10.50u - 11.50u in LDC Wijkhuis

De kostprijs bedraagt €3 per les. Meld je hiervoor aan bij het 
dienstencentrum waar je wil deelnemen.

 LDC Ter Wezel - 03 667 61 58 of LDC Wijkhuis - 03 236 58 69
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UiTPAS komt eraan

Op vrijdag 1 oktober wordt de UiTPAS voor de regio van 
Polder tot Kempen gelanceerd. Met deze vrijetijdspas 
kun je punten sparen en inruilen wanneer je deelneemt 
aan sport-, cultuur-, of jeugdactiviteiten. Méér mensen 
méér laten beleven, dat is het doel van de UiTPAS. 

PUNTEN SPAREN EN OMRUILEN
De UiTPAS is een spaarkaart voor 
iedereen die in Vlaanderen én Brussel 
wil genieten van vrije tijd. Wanneer je 
deelneemt aan een UiTPAS-activiteit, 
verdien je punten. 

Als je bijvoorbeeld naar een concert of 
tentoonstelling gaat, scan je je UiTPAS 
aan de spaarzuil of de QR-code met je 
smartphone.

Die punten kan je inruilen voor bij-
voorbeeld een gadget, een gratis ticket 
voor een voorstelling, een korting op 
een boek, een drankje na een concert 
en zoveel meer! Bij meer dan 2 000 or-
ganisatoren in alle 90 Vlaamse UiTPAS 
gemeenten kan je op zoek gaan naar 
een korting, gadget of cadeau.

WAAR KAN JE UITPAS GEBRUIKEN?
Je kan kiezen voor activiteiten kortbij 
huis, in de deelnemende gemeenten 
van Van Polder tot Kempen. Maar jouw 
voordelen gelden ook in alle gemeen-
ten die deelnemen aan UiTPAS. 

Op www.vanpoldertotkempen.be 
vind je een overzicht van alle UiTPAS 
activiteiten. Je ontdekt er eveneens wat 
de voordelen in onze regio zijn. 

Vanaf 1 oktober kan je jouw UiTPAS 
aankopen bij één van de vele ver-
kooppunten. In Wuustwezel kan je 
hiervoor terecht in de centrale bib, de 
dienstencentra, het sociaal huis en de 
vrijetijdsdienst. Je betaalt 5 euro voor je 
UiTPAS. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan 
betaal je 2 euro. 

Mensen met een laag inkomen betalen 
zelfs maar 1 euro voor een UiTPAS. 
Wie recht heeft op een verhoogde tege-
moetkoming of in schuldbemiddeling 
is, krijgt 80% korting bij deelname aan 
activiteiten. Bijvoorbeeld op het lidgeld 
van je jeugdbeweging, maar net zo 
goed op een ticket voor een theater-
voorstelling.

Breng zeker je identiteitskaart of Kids- 
ID van je gezinsleden mee naar het 
UiTPAS-verkooppunt. Kom je in aan-
merking voor het kansentarief? Zorg 
dan ook voor een attest van verhoogde 
tegemoetkoming of schuldbemiddeling.

WELKOMSTVOORDELEN
Bij de aankoop van je UiTPAS geniet 
je onmiddellijk van de welkomstvoor-
delen. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor 
lokale lekkernijen zoals chocolade, 
Wezelse Weelde, gratis toegang tot een 
museum, een drinkbeker, een pon-
cho, een wandelkaart, geschenk- en 
waardebonnen, een cinematicket, een 
rugzakje, een fietslamp en nog veel 
meer.

 www.vanpoldertotkempen.be

Zesde Dorpsdag in Wuustwezel
Na een jaar uitstel, is de zesde Dorpsdag gepland 
op zondag 26 september. Het belooft een feesteditie 
te worden met de nodige aandacht voor beleving.

Op zondag 26 september organiseert 
het gemeentebestuur in samenwer-
king met het dorpsdagcomité en Koop 
in Wuustwezel een dorpsdag op de 
Bredabaan in Wuustwezel-centrum. 
Van 12 tot 18 uur is de Bredabaan ver-
keersvrij vanaf de Biest tot en met de 
Slijkstraat. 

Hier stellen ondernemers, handelaars 
en verenigingen uit de hele gemeente 
hun activiteiten voor. In totaal zijn 
er maar liefst 137 deelnemers. Op 
verschillende podia geven artiesten het 
beste van zichzelf. 

De handelaars houden opendeurweek-
end en er is een rommelmarkt in het 

Hagelkruis. Verder is er kinderanimatie 
en zijn er demonstraties door vereni-
gingen. Er zijn drie bewaakte fietsen-
stallingen en elke fietser ontvangt een 
gratis attentie. 

ANDERS DAN ANDERE JAREN
Tijdens dit evenement hopen we 
heel veel blije gezichten weer te zien. 
Daarom is er ook de nodige aandacht 
voor de coronamaatregelen. We vragen 
dat je een mondmasker draagt, de 
looprichting respecteert en indien no-
dig je handen ontsmet. Zo maken we er 
voor iedereen een veilige, maar vooral 
gezellige dag van.

 Dienst economie - 03 690 46 37 - economie@wuustwezel.be

Jóuw spaar- en kortingskaart voor vrijetijdsactiviteiten in de regio

Weetje_sept_gvd.indd   13Weetje_sept_gvd.indd   13 30/08/2021   11:46:5430/08/2021   11:46:54



W-TJE | SEPTEMBER 2021

14  LEVEN

Huis van het Kind Wuustwezel richtte dit 
jaar het Lokaal Loket Kinderopvang op. Hier 
kunnen ouders terecht tijdens hun zoektocht 
naar kinderopvang voor baby’s en peuters 
in Wuustwezel en de naburige gemeenten.
Een lokaal loket kinderopvang helpt om de toegang tot 
kinderopvang voor elke ouder laagdrempelig te houden, met 
bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. De gezinnen 
die moeite hebben met de aanvraagprocedure door bijvoor-
beeld een taalbarrière of omdat ze geen computer hebben, 
kunnen geholpen worden. 

Het LLK kan naast deze doelgroep ook kwetsbare gezin-
nen helpen waarvoor de kinderopvang geen economische 
functie heeft, maar eerder een sociale functie. Het kan voor 
bepaalde kinderen of ouders een meerwaarde zijn om het 
kind naar een opvang te laten gaan, hoewel de ouders niet 
werken.

Het lokaal loket kinderopvang heeft spreekuur elke eerste 
maandagavond van de maand van 17u30 tot 19 uur in het 
gemeentehuis van Wuustwezel, Gemeentepark 1. Maak 
hiervoor eerst een afspraak via het sociaal huis, het huis van 
het kind of de dienst welzijn.

 Lokaal loket kinderopvang - 03 690 46 00 - kinderopvang@wuustwezel.be

Op zoek naar kinderopvang?

Leer gezond zorgen
Als mantelzorger neem je de zorg op voor een familielid, je 
partner, een vriend,…  Je doet het omdat je om die persoon 
geeft en omdat je hem of haar wil helpen zo lang mogelijk in 
de eigen omgeving te kunnen blijven wonen.

Die zorg kan stilletjesaan meer van je tijd en energie in 

beslag gaan nemen. Daarom is het belangrijk om even stil te 
staan bij de vraag: zorg ik ook nog genoeg voor mezelf?

Op de onderstaande website kan je een test invullen die je 
vertelt of jij genoeg voor jezelf zorgt en tips vinden die je 
kunnen helpen weer beter in evenwicht te komen.

 https://ikbenikmirro.be/modules/mantelzorg/

Spring verstandig om met water
Heb jij al eens stilgestaan bij hoeveel water jij op 
een dag verbruikt? Het toilet doorspoelen, douchen 
of in bad gaan, eten maken, afwassen, de planten 
water geven,... In Vlaanderen gebruiken we zo 
gemiddeld 110 liter water per persoon per dag.

Dat is heel wat water, zelfs voor 
onze blauwe planeet. Wist je dat het 
beschikbare drinkbaar water op onze 
planeet slechts een theelepeltje is 
in vergelijking met een bad vol niet 
drinkbaar water? 

Verstandig omspringen met water is 
dus de boodschap. We verzamelden 
een aantal tips die je op weg helpen 
om water te besparen of om het slim te 
(her)gebruiken.

WIST JE DAT...
• je water bespaart door een douche te 

nemen in plaats van een bad?
• je veel water bespaart door minder 

lang onder de douche te staan?
• een toilet met spaarknop je de helft 

van het water bespaart?
• emmer en spons de zuinigste manier 

is om je auto te wassen?
• het verstandig is om enkel met een 

volle (af)wasmachine te wassen?
• een vaatwasser veel zuiniger is met 

water dan de spoelbak?
• alles wat gekookt moet worden, 

samen in één pot kan?
• overbodig kookvocht zeer geschikt is 

voor je planten?
• gras langer vocht vasthoudt als je het 

een stand hoger maait?
• je beter je tuin kan sproeien na zons-

ondergang?

 Pidpa – 0800 90 300 – www.pidpa.be
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Lessenreeksen sport
Na de zomervakantie is het weer tijd 
om in beweging te komen. Er zijn genoeg 
mogelijkheden om aan je conditie te werken.

LINEDANCE
Wekelijks wordt er twee keer gedanst 
met Eva, onze enthousiaste lesgeefster!
• Outdoor les in Gooreind: elke week 

op woensdag van 9u30 tot 10u30 
achter sporthal Koch (Eikendreef 70, 
achteraan de parking).

• Indoor les in Wuustwezel: elke week 
op woensdag van 11 tot 12 uur in de 
zaal boven in de Ark (Achter d’Ho-
ven 63).

De lessen starten op 1 september en 
gaan door tot 22 december. Een tien-
beurtenkaart kost 30 euro en kan je 
aankopen bij de lesgeefster.

YOGA
Wekelijks bieden we maar liefst 3 les-
senreeksen aan: 
• Wuustwezel: Op woensdag geeft 

Betty in GC Blommaert van 19u30 
tot 20u45 les. De lessen vinden 

plaats vanaf 6 oktober tot en met 15 
december.

• Gooreind: Op donderdag geeft 
Wouke in de danszaal van Koch van 
13u30 tot 14u45 les. In totaal zijn er 11 
lessen. De reeks start op 9 september 
tot en loopt door tot en met 2 decem-
ber (geen les op 4/11 en 11/11). 

• Loenhout: Margo zal opnieuw yoga 
geven van 19.30 tot 20.40 uur in 
dienstencentrum wijkhuis. De reeks 
start op 9 september tot en met 9 
december. 

Kostprijs bedraagt €50 voor 10 lessen + 
1 bonusles. Inschrijven kan via  
www.wuustwezel.be/sport.

TAIJIQUAN
Taiji helpt je energie in balans te 
krijgen en vermindert de stress. Vanaf 
dinsdag 21 september start de lessen-
reeks op dinsdag of vrijdag.

• Dinsdag van 21 september tot 7 de-
cember in dienstencentrum Loen-
hout, Brechtseweg 29.

• Vrijdag van 24 september tot 10 
december, voor beginners van 9 tot 
10u30, voor gevorderden van 10u30 
tot 12 uur, in zaal Spiegel van GC 
Blommaert, Gemeentepark 22

Kostprijs bedraagt 60 euro voor 10 les-
sen + 1 bonusles, 30 euro voor houders 
van een vrijetijdspas. Inschrijven via 
www.wuustwezel.be/sport

B-FIT BOOTCAMP
In september en oktober wordt het 
sportpark ‘t Kattegat aan de Bredabaan 
280 omgetoverd tot een outdoor boot-
camp. Een bootcamp duurt telkens één 
uur, waarin je wordt uitgedaagd om het 
beste uit jezelf naar boven te halen! 

De bootcamp beslaat lesdagen vanaf 
18 september, telkens van 10 tot 11 uur. 
De Kostprijs bedraagt €25. Meer info 
en inschrijven via sportpromotie@
wuustwezel.be! 

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

Sportelen langs nieuwe beweegroute
Tijdens de regionale Sporteldag voor 50-plussers, 
wordt op donderdag 16 september de beweegroute 
officieel geopend. Alle activiteiten van de sporteldag 
zijn opgesteld in en rond deze route van ongeveer 4km.
Onderweg zijn er twee workshops 
waarvoor je kunt inschrijven. Daar-
naast kan je ook dit jaar opnieuw een 
gooi doen naar de titel van Wezels 
kampioen sjakossengooien!

WORKSHOPS VAN 45 MIN
Bij koersbal is het de bedoeling om zo 
dicht mogelijk bij het kleine balletje uit 
te komen, maar omdat de koersbal niet 
mooi rond is, maakt hij verschillende 
bochten.. Het toegankelijke linedance is 
overgewaaid uit Noord-Amerika. Erva-
ring of een danspartner zijn niet nodig.

Taiji is een sport met meditatieve 
bewegingen, die oorspronkelijk uit een 
gevechtsport komen. Laat je tijdens 

de Outdoor Workout verrassen door 
leuke oefeningen, die goed zijn voor 
heel je lichaam.

Kubb of mölki zijn een combinatie van 
petanque, bowlen en schaken. Met 

houten stokken gooi je de blokken en 
uiteindelijk de koning van de tegen-
stander omver. Yoga is veel meer dan 
een sport alleen. Je gebruikt gecontro-
leerde bewegingen en ademhalingen 
om zowel lichaam als geest open te 
stellen.

Deelnemen kost 5 euro, met vrijetijds-
pas slechts 1 euro. Behalve de work-
shops, krijg je een stuk cake, een stuk 
fruit, een gratis drankje, koffie en thee 
à volonté en verzekering.

 Dienst vrije tijd - 03 690 46 79 - vrijetijd@wuustwezel.be
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in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

ZA 18/09 – 20U
BEGIJN LE BLEU SPEELT   
ZEG DAT NOG EEN KEER
Begijn brengt een best off van zijn huis-, 
tuin- en keukenverhalen

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel en   
Wielerclub Hoop op Zege
 € 16
 0477 60 79 81
 www.curieus-wuustwezel.be

VR 24/09 – 19U30
KLANKREIS VEERKRACHT
Ervaar hoe instrumenten op wonderlijke 
wijze kracht uitstralen.

Kapel van Braken, Bredabaan 124 (W)

 Boventoon
 € 30
 nageba.eu/concerten

ZO 19/09 – 12U
DORPSDAG WUUSTWEZEL
Grootse braderie op de Bredabaan te 
Wuustwezel, tussen Biest en Slijkstraat

Bredabaan (W)

 Gemeente ism dorpsdagcomité 
en project2990
 Gratis
 0472 42 38 96

 economie@wuustwezel.be

ZO 12/09 – 16U
MOSSELFESTIJN
Keuze uit heerlijke mosselen of 
Frikadellen met kriekjes. Curryworsten 
voor de kinderen.

Chalet, Trefpunt 1 (W)

 KH De Jonge Scheuten
 € 19
 03 669 96 89

 marita.vangils@telenet.be

WO 15/09 – 09U
START CURSUS ANDROID 
SMARTPHONE
Leer in 3 lessen telefoneren, sms 
versturen, foto’s maken en surfen met je 
smartphone.

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Vormingspunt Wuustwezel
 € 11 - € 5,5 (vrijetijdspas)
 03 236 58 69

 vormingspunt@wuustwezel.be

ZO 12/09 – 08U
ROMMELMARKT
Openlucht rommelmarkt met 
randanimatie en kermis ter gelegenheid 
van de Bloemencorso 

Tienponstraat (L)

 Rocky Events
 Gratis
 0472 835 509

ZO 12/09 – 14U
69STE BLOEMENCORSO
Beleef de magie met meer dan 
34 praalwagens, aangevuld met 
drumbands en straatanimatie.

Kapelstraat (L)

 Kon. Bloemencorso Loenhout
 € 10 kassa - € 8 VVK – Gratis 
voor kinderen tot 12 jaar

 info@bloemencorsoloenhout.be
 www.bloemencorsoloenhout.be

DI 05/10 – 9U
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

Jouw activiteit in 
het W-tje van  

oktober?
 Voeg je activiteit voor  
10 september toe via 

www.uitdatabank.be

Cursussen reanimatie en eerste hulp
Nadat de Deense voetballer Christian Eriksen 
ineen stuikte op het EK, is de belangstelling 
voor reanimatie en eerste hulp sterk gestegen. 

Het voorval heeft veel mensen wakker geschud. De hulp die 
door Kjaer geboden werd, kan op veel bewondering rekenen. 

CURSUSSEN REANIMATIE VANAF OKTOBER
Voor iemand die een hartstilstand krijgt, kan reanimatie of 
het gebruik van een defibrillator het verschil maken tussen 
leven en dood. In de voorbije corona-periode konden we 
helaas niet oefenen met deze levensreddende technieken, 
maar vanaf oktober starten we dit terug op.

GRATIS, IN BEPERKTE GROEPEN
De oefenmomenten duren ongeveer 3 uur en worden 
begeleid door een lesgever van het Rode Kruis. Interesse? 
Schrijf je in voor één van de volgende lessen, telkens op 
dinsdag tussen 19 u en 22 u. 

De lessen beginnen op 5 oktober in ‘t Schoolhuis in 
Gooreind, gevolgd door 19 oktober in het Wijkhuis van 
Sterbos. Voor de lessen op 16 november en 7 december was 
de locatie bij het afsluiten van de redactie nog niet bekend.

Deelname is gratis. De groepen blijven beperkt tot 16 
personen, zodat iedereen de kans krijgt om te oefenen.

 Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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 Vlaanderen Feest was op 11 juli het 
eerste evenement sinds lange tijd. 
De bezoekers hadden er duidelijk zin 
in en genoten van het samenzijn en 
de optredens van Dimitri Leue met 
de familie Von Kapp en de Wuustwe-
zelse zangeres Mo’reen.

 Op 20 juli organiseerde het Loen-
houtse buurtschap Notelaar een 
recreatieve koers voor inwoners van 
Wuustwezel. Er werd gesprint alsof 
het om een grote prijzenpot ging.

 Liefhebbers van het zwaardere 
sportwerk keken reikhalzend uit naar 
de Sterke Peer Triatlon. Op zaterdag 
14 augustus werden ze getrakteerd 
op een stralende zon, een mooi deel-
nemersveld, geweldige vrijwilligers  
en een massa supporters.

Tijdens maar liefst 19 sportkampen 
kon de Wuustwezelse jeugd zich deze 
zomer goed amuseren. Naast om-
nisport was er plaats voor stunten 
en skaten, knippen en plakken en een 
combinatie van allerlei vechtsporten. 

 De Wuustwezelse kunstenaar Eric 
Verhelst beitelt zich een weg door 
een ruwe stenen blok met een ge-
wicht van zo’n 6 ton. Zijn monumen-
tale kunstwerken staan inmiddels in 
meer dan 20 landen. De cultuurraad 
vond dat Wuustwezel daarbij niet 
mocht ontbreken en bestelde samen 
met het lokale bestuur een eigen 
kunstwerk. Het eindresultaat met 
de titel Communicator of emotions 
is weldra te bewonderen aan het 
amfitheater naast GC Kadans op het 
plein Achter d’ Hoven.

1
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Wezel op de foto
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Wezel op de foto

Joanna Strijbos  &  John Valgaeren

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook 
gevolgen voor de viering van onze jubilarissen. In deze rubriek geven we hen 
een passend eerbetoon. We wensen deze koppels nog veel geluk samen.

Huguette Van Loock  &  Constantin Lathourakis Agnes Verbeuren  &  Fred Poppelaars

Eugène Janssens  &  Yvonne Haest

Jozef Aertssen  &  Maria Van Riel

Gerard Gorissen  &  Paula Doms

Lea Lepée  &  Leo Stevens

Albert Carvers  &  Marie-Josée Jacobs
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GEMEENTE WUUSTWEZEL
Gemeentehuis
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel – 03 690 46 00
onthaal@wuustwezel.be – www.wuustwezel.be
www.facebook.com/wuustwezel – www.twitter.com/GemWuustwezel

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 – dienstencentrumterwezel@wuustwezel.be

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

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

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

Zitdag pensioenen
GC Blommaert, Gemeentepark 22
Elke eerste dinsdag van de maand, van 13 tot 15 uur
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:

Weetje_sept_gvd.indd   19Weetje_sept_gvd.indd   19 30/08/2021   11:47:0330/08/2021   11:47:03



ZO 26 
SEPT
12 - 18u

6e DORPSDAG
WUUSTWEZEL

meer dan 100 
standhouders

FEEST MEE!

Bredabaan verkeersvrij
Opendeurweekend Wuustwezelse ondernemers
Artiesten - Demonstraties - Kinderanimatie
Grote  rommelmarkt - Bewaakte  fietsenstalling
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