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EXTRA WEGENWERKEN OP 
BREDABAAN TE GOOREIND

In het voorjaar zal het Agentschap Wegen  
en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid  
wegenwerken uitvoeren op de Bredabaan 
(N1) in Gooreind. Er wordt gewerkt op twee 
locaties: ter hoogte van het kruispunt met 
de Bosduinstraat/Arthur Boelstraat en ter 
hoogte van het woonzorgcentrum Amandina 
tot aan de Mansionstraat. De werken zullen 
vermoedelijk rond eind februari starten en 
ongeveer 2,5 maand duren. 8
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Over de cover

Naar aanleiding van Carnaval 
trekken vrijdag 21 februari 
verschillende scholen in een 
bonte stoet door de straten 
van Sterbos, Wuustwezel- 
centrum en Gooreind.

Meer info op p. 8
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Welkom thuis!

Het is een spreuk die je vaak op een deurmat ziet, maar 
vandaag stellen wij ze in vraagvorm aan jou. Wanneer is 
Wuustwezel jouw thuis? 

Waar wil jij graag wonen? Is het nog te doen om 
vrijstaand in het groen te wonen of kies jij voor iets kleiner 
en wat meer mensen om je heen? 

Die vraag wordt door de Vlaamse overheid gesteld maar 
interesseert ons ook enorm. 

We weten graag wat de woondromen zijn van onze 
inwoners. Daar kunnen we rekening mee houden bij 
verkavelingen, bouwvergunningen, bij de vraag naar 
meer sociale woningen,… 

Hoe groot wil je wonen, wat kan je betalen, zijn de 
woningen vandaag geschikt? 

De antwoorden ga je kunnen geven op Wuustwezel Wenst. 
In dit maandblad ga je meer uitleg vinden en wij nodigen 
jou uit om de bevraging zeker in te vullen. 

Want we zeggen wel ‘Welkom’, maar voel jij je wel 
welkom? Kan jij je ideale plekje vinden in onze 
uitgestrekte gemeente? 

Wij hopen van wel. 

 

Laat het ons weten, 

Uw burgemeester

Ps Op onze receptie voor nieuwe inwoners spreken mensen 
me vaak aan en vertellen ze me waarom ze naar Wuustwezel 
zijn gekomen. Top drie zijn het groen, rust en weg van de 
stadsmentaliteit. Enkele bladzijden verder kan je zien dat veel 
mensen zo redeneren en naar onze gemeente komen.
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Weetjes

Vzw Natuurpunt, de milieuraad en het 
gemeentebestuur organiseerden de 
voorbije maanden voor de 15de maal 
de actie ‘Behaag … natuurlijk’ in 
onze gemeente. Dit jaar hadden 
we 35 kopers die voor een totaal 
bedrag van € 3.165 plantgoed 
hebben besteld. Het gaat hier 
over 154 haagpakketten, 
24 klimplanten, 47 
knotwilgpoten en 10 bomen. 
Dank aan iedereen die 
heeft meegedaan. 
Wuustwezel is hierdoor 
weer wat groener 
geworden.

Kunsttentoonstelling Vormingspunt
De aquarellisten van het Vormingspunt stellen tentoon. Onder 

leiding van kunstenares Elsbeth Veerman lieten zij zich inspire-
ren door de mooie natuur met zijn landschap, de bloemen en in 

het bijzonder prachtige vogels. Je kan werken bewonderen van: 
Annie Bertiau, Rita Slootmans, Elisabeth Balemans, Lea 

Verswijvelen, Thérèse De Smedt, Gust Maes, Thérèse Ronsse, 
Maria Schoenmaekers, Els Schoenmaekers, Roelie Barteling- 

Stappenbeld. Deze tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis van 15 januari tot en met 

31 maart 2020 in de inkomhal. Veel kijkplezier!

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

Regionale 
G-sportinstuif

Elk jaar organiseert de 
Sportregio Antwerpse Kempen 

een regionale G-sportinstuif. Op 
deze sportdag kunnen personen 

met een verstandelijke, 
psychische, visuele en/of fysieke 

handicap vanaf 6 jaar proeven van 
verschillende G-sporten en kennis 

maken met de clubs. Dit jaar gaat de 
sportinstuif door op 17 maart 2020 in het 

sportcentrum Sport Vlaanderen Brasschaat, 
Bredabaan 31, 2930 Brasschaat. Inschrijven 

doe je via sportdienst Stabroek

 Sportdienst Stabroek – 03 210 11 71 -  
 sportdienst@stabroek.be

Dikke truiendag
Dikke truiendag vindt dit jaar plaats op 11 februari. 
De voorbije jaren is Dikke truiendag uitgegroeid tot 
meer dan alleen de dag waarop je de verwarming 

lager zet en een dikke trui aantrekt. Dit jaar 
zet Dikke truiendag biodiversiteit in de kijker. 
Onze planeet is één grote levende machine, 

waarin alle onderdeeltjes samenhangen. 
Om goed te blijven draaien heeft ze zowel 

planten, kleine organismen, insecten als 
dieren nodig. Als er te veel planten en 

dieren uitsterven, dan vallen er te 
veel tandwieltjes uit onze levende 
machine. En door dit groot verlies 

aan biodiversiteit raakt het 
klimaat helemaal 

uit balans.

 www.dikketruiendag.be

Logeren in Vlaanderen 
Vakantieland
Mooie plekken ontdekken, heerlijk eten, fietsen, 
wandelen, ontspannen. Heb je nu net ‘goesting’ 
gekregen om te vertrekken? Haal dan snel het 
nieuwe ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ boek 
bij de dienst Toerisme en ontdek de mooiste plekjes 
van Vlaanderen. Teken je in op de nieuwsbrief via de 
flyer in het boek, dan maak je kans op een vakantie-
cheque ter waarde van € 150. Of ben je nog op zoek 
naar een origineel cadeau? De vakantiecheque koop 
je online op www.devakantiecheque.be

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

3.165
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Retributiereglement 
Brandweer Zone Rand
Voor de jaren 2020 tot 2025 heeft ook Brandweer Zone Rand de retributies vastgelegd.  
De dringende hulp blijft gratis, maar enkele betalende interventies werden aangepast. 
Het volledige reglement kan je raadplegen op www.zonerand.be

DRINGENDE HULP BLIJFT GRATIS

Volgende interventies voert de brandweer gratis uit:

• Bestrijding van brand en ontploffing, uitgezonderd 
brandstichting 

• Technische hulpverleningswerkzaamheden in geval  
van nood 

• Bestrijding van rampen en catastrofen, behalve  
afdekking met een zeil van een gebouw 

• Coördinatie van de hulpverlening 

• Internationale opdrachten van de civiele bescherming, 
behalve de bestrijding van vervuiling 

• Drinkwaterbevoorrading aan de burger in geval  
van watertekorten 

• Waarschuwen van de bevolking 

• Interventie naar aanleiding van een loos alarm

Deze tarieven gelden voor een 
maximale inzet van 1 uur. Indien de 
interventie langer duurt, worden extra 
kosten aangerekend zoals de inzet van 
materieel en de inzet van personeel 
volgens de tarieven opgesomd in het 
reglement.

Tot slot werden ook de tarieven 
herbekeken voor opdrachten in het 
kader van brandpreventie. Het gaat 
dan hoofdzakelijk om aanbevelingen 
en adviezen van de brandweer of de 
opmaak van een brandpreventieverslag. 

Per dossier wordt er een dossierkost 
aangerekend van € 50, opgeteld met de tijd die aan 
het dossier gespendeerd werd à rato van € 75/uur. 

 Brandweerpost Wuustwezel – 
03 690 19 20 - 
wuustwezel@brandweer.zonerand.be

BETALENDE INTERVENTIES

Alle andere interventies, inclusief dringende genees-
kundige hulpverlening en brandpreventie opdrachten 
zijn betalend. Zo betaal je nu een forfaitaire vergoeding 
van € 60,84 voor een dringende geneeskundige hulp-
verlening. Enkele andere in het oog springende tarieven 
zijn: 

• Een valse, kwaadwillige oproep € 1.500 

• Dringende dakafdekking, dringende bescherming  
van goederen en dringend stutten € 260 

• Leegpompen van water uit ruimten door slecht  
onderhoud of nalatigheid € 210 

• Redden van dieren door nalatigheid € 500 

• Redden van dieren in nood zonder aanwijsbare  
schuld ifv grootte en aantallen € 210-€ 320 

• Het bestrijden of voorkomen van vervuiling  
tijdens interventies € 700 

• Onschadelijk maken/vernietigen van wespennesten € 40
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Sociale premies en  
toelages herbekeken 
Eind vorig jaar werden de gemeentelijke sociale premies 
en toelagen herbekeken door het lokaal bestuur. Sommige 
premies werden aangepast aan de gestegen levensduurte, 
voor andere premies werd de aanvraagprocedure 
vereenvoudigd en nog andere premies bleven ongewijzigd. 

Hieronder een korte samenvatting van de wijzigingen:

 
• De sociaal-pedagogische toelage 

voor volwassenen die thuis de 
verzorging en opvoeding van 
een zwaar gehandicapt kind op 
zich nemen bedraagt vanaf nu  
€ 150/jaar. 

• De luierpremie voor ouders die 
gebruik maken van herbruik-
bare luiers bedraagt 50% van 
de voorgelegde factuur met een 
maximum van € 100.  

• De geboorte- en adoptiepremie 
bedraagt € 100.  

• Nieuw is een toelage begeleide 
werkposten voor bedrijven en 
ondernemers die gedurende 
een aantal uren per week 
personen met een beperking 
tewerkstellen. De toelage is 
een aanmoedigingspremie 
en bedraagt € 150/jaar/
tewerkgestelde persoon met 
beperking. 
 

• De vervoerstoelage voor per-
sonen tewerkgesteld in een 
beschuttende werkplaats of 
maatwerkbedrijf is sterk  
vereenvoudigd. Ze bedraagt  
€ 0,10/km/gepresteerde werk-
dag, met een maximum van  
€ 1.250/jaar.

• De sociaal-medische toelage 
voor gehandicapte ouderen 
bedraagt € 150/jaar en wordt 
jaarlijks uitbetaald.  

• De toelage voor personen die 
een alarmtoestel huren bij een 
erkend ziekenfonds wordt vanaf 
dit jaar alleen nog uitgekeerd 
aan personen met een verhoog-
de tegemoetkoming. Ze bedraagt 
50% van de kosten met een 
maximum van € 125/jaar.  

• De sociale correctie ophaling 
restafval is een tegemoetkoming 
aan personen die om medische 
redenen of door incontinentie 
veel extra restafval hebben. 
Deze toelage werd opgetrokken 
naar € 75/jaar. 

Alle subsidiereglementen vind  
je terug op de gemeentelijke 
website www.wuustwezel.be 
of kan je opvragen in het 
gemeentehuis.

Wil je een premie of toelage 
aanvragen, dan vind je het aan-
vraagformulier hiervoor terug in 
het e-loket van de gemeentelijke 
website. Uiteraard kan je hiervoor 
ook terecht in het gemeentehuis 
of het Sociaal Huis. Onze mede-
werkers helpen je graag verder.

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

GEBOORTEN

OVERLIJDENS

04/12 Lauryssen Merel
04/12 Van Santvliet Alora
08/12 Oostvogels Noor
12/12 Ribbens Juliette
13/12 Gando Merlijn
14/12 Halans Céleste
17/12 Schepers Noah
20/12 Timmermans Mia
23/12 Werrebroeck Lou
23/12 Goovaerts Loes
26/12 Deckers Lyssia
27/12 Van Caubergh Alexxio

16/12 Vissers Kristof 
 (°11/10/1982)
18/12 Elsen Anna 
 (°12/10/1928)
27/12 Vennekens Gilberte 
 (°4/10/1939)
27/12 Speltincx Joseph 
 (°30/11/1933)
28/12 Van Dingenen Lodewijk 
 (°16/02/1928)
29/12 De Jongh Jan 
 (°13/02/1934)
30/12 Williamson Ian 
 (°16/05/1942)
31/12 Goetstouwers Juliaan 
 (°7/05/1930)
31/12 Cornelissens Karel 
 (°22/01/1925)

HUWELIJKEN

Geen huwelijken

magazine_ww_Februari_v11   6 29/01/2020   12:05



FEBRUARI 2020 | W-TJE

BESTUUR  7

MEER DAN 
21.000 
INWONERS
 
Het aantal inwoners in onze gemeente blijft onverminderd stijgen. Op 31 december 2019 stond de teller 
op 21.258 inwoners of 263 mensen meer dan op het zelfde tijdstip het jaar voordien. De kaap van 21.000 
inwoners werd begin dit jaar gerond. Liza Ruhe Almeida is de gelukkige!

 
NATUURLIJKE AANGROEI
Het voorbije jaar telden we 210 geboorten en 148 
overlijdens. Dit is – in tegenstelling tot vorige jaren – op-
nieuw een stijging van het aantal geboorten en dit jaar 
opnieuw een verdere daling van het aantal overlijdens.   

De populairste voornamen van 2019 zijn Arthur (Artuur), 
Lucas en Victor (Viktor) bij de jongens en Elli (Ellie) en Lily 
(Lilly) bij de meisjes.

TOENEMENDE IMMIGRATIE
In 2019 vonden vele mensen de weg naar Wuustwezel 
(nl.1.281), toch waren er ook 1.060 mensen die Wuustwezel 
verlieten. 

VERDELING VAN DE BEVOLKING 
OVER DE WOONKERNEN
Deze 263 nieuwe inwoners wonen verspreid over de woon-
kernen van Gooreind (+87), Loenhout (+89) en Wuustwezel 
(+117). Vooral Loenhout beleefde dus in 2019 een relatief 
sterke groei. Wuustwezel-centrum blijft wel veruit de 
grootste woonkern. 

WUUSTWEZEL OOK EEN STUKJE INTERNATIONAAL
Het aantal vreemdelingen op ons grondgebied nam het voor-
bije jaar verder toe. Eind 2019 telden we 2.017 vreemdelingen, 
dit zijn er 210 meer dan in 2018. Nederland (1.041), Roemenië 
(451) en Polen (120) blijven veruit de belangrijkste landen van 
herkomst. Op het grondgebied van Wuustwezel verblijven 
momenteel meer dan 84 verschillende nationaliteiten.

Aantal inwoners 

per woonkern in 2019

 
Gooreind    7.446

Wuustwezel-centrum
(incl. Sterbos en braken)   9.440

Loenhout    4.372
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Extra 
wegenwerken  
op Bredabaan  
te Gooreind
De fietsers, de voetgangers én de gebruikers van 
De Lijn, het is voor hen dat deze werken goed 
nieuws betekenen. Ter hoogte van Amandina 
en ter hoogte van Bosduinstraat/Arthur 
Boelstraat worden de kruispunten en de rijbaan 
grondig heraangelegd met nieuwe fietspaden en 
verbeterde oversteekplaatsen. Ook de bestaande 
bushaltes worden mee vernieuwd.

In het voorjaar zal het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid 
wegenwerken uitvoeren op de Bredabaan (N1) 
in Gooreind. Er wordt gewerkt op twee locaties: 
ter hoogte van het kruispunt met de 
Bosduinstraat/Arthur Boelstraat en ter 
hoogte van het woonzorgcentrum Amandina 
tot aan de Mansionstraat. De werken zullen 
vermoedelijk rond eind februari starten en 
ongeveer 2,5 maand duren.

VEILIGERE KRUISPUNTEN
Op beide locaties worden de kruispunten en de rijbaan 
grondig heraangelegd met nieuwe fietspaden en verbeterde 
oversteekplaatsen. Ook de bestaande bushaltes worden mee 
vernieuwd. Deze bushavens worden aangelegd volgens de 
huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en 
comfort. Ter hoogte van het woonzorgcentrum zal er ook 
een middengeleider op de rijweg aangelegd worden. De 
aanpassingen zullen de kruispunten veiliger maken en het 
comfort verbeteren voor alle weggebruikers. 

LOKALE HINDER TER HOOGTE VAN WERKEN
De werken worden gelijktijdig en kant per kant uitge-
voerd om de duurtijd en de verkeershinder zo beperkt 
mogelijk te houden. Ter hoogte van het kruispunt met de 
Bosduinstraat/Arthur Boelstraat blijft er op de Bredabaan 
steeds verkeer in beide richtingen mogelijk, maar met 
beurtelings verkeer (afwisselend over één rijstrook). Ter 
hoogte van het woonzorgcentrum blijft er in de richting van 
Brasschaat steeds verkeer mogelijk. Het verkeer in de andere 
richting volgt lokaal een korte omleiding. Fietsers volgen 
eveneens een korte omleiding of kunnen te voet, met de 
fiets aan de hand, de werfzone passeren. Voor voetgangers 
blijft er dus steeds doorgang mogelijk. 

MEER INFO VOLGT
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal nog verdere 
informatie verspreiden via de gemeentekanalen en via de 
website www.wegenenverkeer.be/wuustwezel. 
Omwonenden in de onmiddellijke omgeving van de werken 
ontvangen alle info nog per brief.

 www.wegenenverkeer.be/wuustwezel
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Vier CARNAVAL  
in Wuustwezel
 
De Gortepappers organiseren dit jaar 
opnieuw een volledig carnavalsweekend 
in De Ark in Wuustwezel.

JEUGDCARNAVAL
Zoals gebruikelijk bijten de jeugdverenigingen vrijdag 21 
februari de spits af met een spannende en uitdagende versie 
van Jeugdcarnaval. Ze gaan echter niet heel de avond in 
polonaise door de zaal hossen want in de loop van de avond 
moeten er een zestal proeven afgelegd worden. Sommige 
met een kleine groep, sommige met iedereen samen. 
De proeven zijn naar goede gewoonte spectaculair en zo 
geheim dat de jury zelf pas dezelfde avond wordt ingelicht. 
Fair play staat hoog in het vaandel, maar ook genieten, zin-
gen, dansen, supporteren en trachten te winnen… Het enige 
wat er trouwens echt te winnen valt, is “eeuwige roem” voor 
een jeugdvereniging (althans voor een jaar).

NOG GEEN NAAM QUIZ
Zaterdag 22 februari verrassen we jullie met alweer de derde 
editie van de Nog geen naam quiz. Verwacht jullie maar aan 
de meest chaotische quiz waar jullie ooit aan deelgenomen 
hebben. Kwissen zal nog nooit zo leuk geweest zijn dan op 
deze quiz! Verwacht het onverwachte.

KINDERCARNAVAL
Zondag 23 februari staat, zoals de traditie het wil, volledig 
in het teken van Kindercarnaval. Vanaf 14 uur (inschrijven: 
13 uur) nemen we jullie mee naar de jungle waar de kinderen 
komen paraderen op het podium. Alle kinderen die mee-
doen, kunnen een prijs kiezen uit de geweldige jungleshop.  
Wie durft, kan ook een playback-act uitvoeren. Daarvoor 
breng je je eigen nummer mee op CD of USB. Het publiek 
en de jury met winnaars van vorig jaar zullen tenslotte de 
prijzen uitreiken aan wie het best voor de dag komt.

CARNAVAL OP SCHOOL
Leerlingen van De Wissel, Triangel en Daltonschool De 
Vinkjes trekken vrijdag 21 februari van 13 tot 15 uur in stoet 
en onder politiebegeleiding door het centrum van Wuust-
wezel (Nieuwe Buiten, Wissel, Hagelkruis, Bredabaan, 
Dorpsstraat, Kloosterstraat, Bredabaan, Boomgaard, Nieuwe 
Buiten). De leerlingen van Sterbos trekken op hetzelfde 
moment door de wijk Nieuwendijk. 

Ook in Gooreind organiseren de scholen Klim Op en Mater 
Dei een carnavalsoptocht. Hun tocht loopt via Kerkplein – 
Oude Baan – Bosduinstraat – Rerum Novarumlaan –  
Theo Verellenlaan – Kerkplaats – Gasthuisstraat – Rusthuis –  
Door de gebouwen van het rusthuis – Oude Baan – Kerkplein.  
Hopelijk genieten we dat weekend van een stralend zonnetje!

 De Gortepappers – www.facebook.com/Gortepappers - Dienst onderwijs - 03 690 46 64 - onderwijs@wuustwezel.be
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DOE DE WOONTEST
 
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken 
we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we 
parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? 
Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt?

Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. Daarom lanceert de 
Vlaamse overheid samen met lokale besturen Thuis in de Toekomst. Via deze 
online woontest geef jij jouw bestuur informatie over hoe je graag wilt wonen: 
wat je belangrijk vindt en wat niet. En daarmee kunnen jullie samen plannen 
voor de toekomst maken.

Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.

Nieuwsgierig? Doe vanaf 4 februari de woontest op www.thuisindetoekomst.be  
of op www.wuustwezelwenst.be

Raadpleging kinderpsycholoog  
in Huis van het Kind 
Als ouder wil je het beste voor je kind, 
maar dat is niet altijd even gemakkelijk. 
Als je je zorgen maakt om je kind, als je 
vragen hebt en weet niet waar je terecht 
kan, dan sta je er niet alleen voor! 

Huis van het Kind Wuustwezel organiseert vanaf 2020 
een spreekuur met een kinderpsycholoog voor al je vragen 
over de sociale, emotionele of psychische ontwikkeling 
van je kind. Dat kan gaan over pesten, het verwerken van 
een echtscheiding, het omgaan met verlies, faalangst, een 
verstoorde band met een ouder, … 

WAT? 
Vijf gratis gesprekken met een kinderpsycholoog om je 
vraag te verhelderen, gericht door te verwijzen en/of een 
korte psychologische begeleiding op te starten. Deze 
gesprekken kunnen individueel zijn, met ouder en kind 
samen of met het hele gezin.  

WIE? 
Voor baby’s, kinderen en jongeren (tot 25 jaar) en hun 
ouders of andere zorgfiguren zoals bijvoorbeeld grootouders. 

WAAR? 
Huis van het Kind Wuustwezel, Gasthuisdreef 6a, 
2990 Wuustwezel. 

WANNEER? 
Vanaf 14 januari 2020, telkens op dinsdagvoormiddag. 

HOE?
Maak een afspraak: 03 431 23 00. Je mag bellen op maandag, 
dinsdag of donderdag tussen 10 en 13 uur. Vermeld duidelijk 
dat je belt om een afspraak te maken in het Huis van het 
Kind in Wuustwezel. De kinderpsycholoog werkt alleen 
op afspraak!

  03 431 23 00

 Woonloket – 03 690 46 13 - woonloket@wuustwezel.be.
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 Rode Kruis Wuustwezel – bloed@wuustwezel.rodekruis.be - www.rodekruis.be

Omgaan  
met dementie
Wanneer je in je naaste omgeving 
geconfronteerd wordt met de beginnende 
dementie van een geliefd persoon, staat je 
wereld even stil. Wat staat je allemaal te 
wachten? Hoe ga je daar mee om? Welke 
hulp bestaat er? Waar vind je die hulp? 

EERSTE HULP BIJ DEMENTIE 
Onze bibliotheek heeft al een aantal jaren de koffer “Eerste 
hulp bij dementie”. Iedereen kan die ontlenen. De koffer 
bevat een aantal folders die je mag houden en een aantal 
informatieve boeken, boeken van ervaringsdeskundigen die 
hun verhaal vertellen, DVD’s, … 

Op verzoek kunnen ook verhaaltjes over dementerende 
oma en opa voor kleuters en jonge kinderen in de koffer 
gestoken worden.

NU AANGEVULD MET VOORLEESBOEKJE 
VOOR DEMENTERENDEN
Sinds kort werd de koffer aangevuld met voorleesboekjes 
voor dementerenden. Die boekjes vind je ook in de 
gewone bibliotheekcollectie terug. De bibliotheek gaf ze ook 
als geschenk aan beide woonzorgcentra in onze gemeente. 

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

Kom je bloed 
geven in 2020?
Wuustwezel is een hartvriendelijke gemeente en wil dat in de toekomst ook graag blijven.  
Daarom ondersteunen we de bloedafnames door het Rode Kruis. 

WAAROM IS BLOED GEVEN  
ZO BELANGRIJK?
Elke dag hebben heel wat mensen 
bloed nodig, bijvoorbeeld na een 
bevalling, bij een operatie, na een 
ongeval of doordat ze aan een bepaalde 
ziekte lijden. Daarbij komt dat bloed en 
van bloed afgeleide producten maar 
beperkt houdbaar zijn, rode bloedcellen 
bijvoorbeeld maar 42 dagen. Er is dus 
een voortdurende instroom nodig.

WIE MAG BLOED GEVEN?
Iedere gezonde persoon van 18 jaar 
of ouder mag vier keer per jaar bloed 
geven. Maar er zijn omstandigheden 
waarin het niet kan: bij ziekte of 
zwangerschap, na het zetten van een 
tatoeage, na een reis naar een verre of 
exotische bestemming, vanaf de leeftijd 
van 71 jaar ... Overweeg je om bloed te 
geven, doe dan zeker de donorzelftest 
op www.rodekruis.be. Zo weet je of je 
in aanmerking komt.

WAAR EN WANNEER?
In Wuustwezel kan je bloed geven op 
volgende locaties en volgende data in 
2020:
 
WUUSTWEZEL-CENTRUM 
in GC Blommaert, op 25/03 - 17/06 - 
23/09 en 9/12, telkens tussen 18.00 u 
en 20.30 u 
 
LOENHOUT
in het Guldenhof, op 11/03 – 10/06 – 
2/09 – 18/11, telkens tussen 18.00 u en 
20.30 u 

GOOREIND
in RVT Sint-Jozef, op 19/03 – 25/06 – 
24/09, telkens tussen 17.30 u en 20.30 u

HOE VERLOOPT HET  
BLOED GEVEN IN PRAKTIJK?
Om bloed te geven hoef je geen  
afspraak te maken, voor het afstaan 
van plasma of bloedplaatjes wel.  
Breng alleszins je identiteitskaart 
mee. Voor de donatie vul je ter 
plaatse een medische vragenlijst in 
die de arts met jou overloopt. Hij of zij 
controleert ook je bloeddruk, polsslag 
en gewicht. 

Het bloed geven zelf duurt ongeveer 
tien minuten en is op de prik van de 
naald na pijnloos. Nadien kan 
je nog iets drinken om het verloren 
vocht te compenseren. Alles samen 
duurt bloed geven ongeveer een uur. 
De eerste twaalf uur na een donatie doe 
je het best geen zware inspanningen, 
omdat jouw bloeddruk dan iets lager 
kan zijn.
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Een maand zonder alcohol
Ga in februari de uitdaging aan!

Na de vele recepties en de periode van overdaad, 
is het goed om daar even van te bekomen. Het is 
dan ook al een paar jaar een opkomende rage 
om de hele maand februari geen druppel alcohol 
te drinken. 

EEN MAAND ZONDER? EEN MAAND GEZONDER!
Het nuttigen van alcohol is een sociaal aanvaarde 
gewoonte, maar het gebruik ervan houdt risico’s in. Alcohol 
heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt 
samen met ongeveer 60 verschillende aandoeningen. 

MINDER ALCOHOL = MEER GEZONDHEID 
 
•  Beter slapen 
•  Gewicht verliezen 
•  Meer concentratie 
•  Betere spijsvertering 

WWW.TOURNEEMINERALE.BE
Neem eens een kijkje op deze website. Je vindt er 
getuigenissen, redenen om mee te doen, tips om vol te 
houden, recepten voor alcoholvrije drankjes, enz. 
Bovendien maak je kans op verschillende mooie prijzen.

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

REANIMATIE EN AED
Nieuwe cursussen
 
Wuustwezel is een hartveilige gemeente en wil dat 
in de toekomst ook graag blijven. Daarom kan je 
je nu al inschrijven voor volgende cursussen: 
 
Dinsdag 10 maart om 19 u:
Reanimatie met AED-toestel. 

Donderdag 26 maart om 19 u:
EHBO grootouders voor hun 
kleinkinderen.

Donderdag 16 april om 19 u: 
reanimeren en defibrileren van 
baby’s en kinderen.

Dinsdag 5 mei om 19 u:
Reanimatie met AED-toestel. 

Al deze cursussen gaan door in 
GC Blommaert. Meer informatie 
volgt in het volgende W’tje. 
Wil je al een plaatsje reserveren? 
Stuur een mailtje naar 
welzijn@wuustwezel.be met 
naam, adres en telefoonnummer.

Deelnemen is gratis.

  Dienst welzijn – 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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Omnisportweek krokusvakantie 
 
Van maandag 24 februari t.e.m. vrijdag  
28 februari (telkens van 9 tot 16 uur) organiseert 
de sportdienst voor lagere schoolkinderen een 
leuke sportweek met verschillende sport- en 
spelactiviteiten. Het kamp gaat door in de 
sporthal van Wuustwezel. 

Maandag 24/2: Omnikeuzemix met in de namiddag keuze 
uit voetbal of turnen
Dinsdag 25/2: Omnisport met in de namiddag zwemmen 
te Kalmthout
Woensdag 26/2: Omnisport met UITSTAP naar bowling
Donderdag 27/2: Slag- en racketspelen (o.a. baseball, 
badminton, hockey,...)
Vrijdag 28/2: Balsportenmix (o.a. trefbal, basketbal, 
handbal, voetbal, jagersbal,...)

Je kan gebruik maken van de voor- en naopvang. ’s Morgens 
kan je in de sporthal terecht vanaf 7.30 uur, ’s avonds tot 
18 uur. Bij inschrijving geef je vooraf door welke dagen je 
gebruik wenst te maken van de voor- en/of naopvang. 

WAAR? 
Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5

KOSTPRIJS?
€ 13/dag, € 10/dag vanaf het tweede kind van eenzelfde 
gezin (houders van een vrijetijdspas krijgen 50% korting)

INSCHRIJVEN? 
Online via https://wuustwezel.ticketgang.eu

 Dienst vrijetijd – 03 690 46 79 - vrijetijd@wuustwezel.be

SPORTELTOER 
Sportregio  
Antwerpse Kempen

Van maart tot november kunnen 
50-plussers deelnemen aan vijf verschillende 
sporteldagen, een badmintontornooi en 
een petanquetornooi.

DATA EN LOCATIES
Regionaal badmintontornooi Brecht: 
Donderdag 26 maart 2020, van 10 tot 16.30 uur, 
Sporthal De Ring, Ambachtslaan 1.
Sporteldag Kalmthout: Donderdag 23 april 2020, 
van 13 tot 16 uur, Domein Diesterweg, Acacialaan 25.
Sporteldag Brasschaat: Donderdag 7 mei 2020, 
van 9 tot 16.30 uur, Sporthal Sportoase, Zwembadweg 7.
Sporteldag Wuustwezel: Donderdag 11 juni 2020, 
van 13 tot 17 uur. Sporthal Koch, Eikendreef 70. 
Regionaal petanquetornooi Brasschaat: Donderdag 
17 september 2020, van 9.30 tot 16.30 uur. Petanqueclub 
Hemelhof, Gemeentepark.
Sporteldag Kapellen: Donderdag 24 september 2020, 
van 9.30 tot 16 uur. Sporthal Putte, Erbrandstraat z.n.
Sporteldag Schoten: Donderdag 19 november 2020, van 
9 tot 16 uur. Sporthal Vordensteyn, Vordensteinstraat 76.

PRAKTISCH
Het programma en de prijs verschillen per sportdag en 
zullen in de loop van het jaar bekend gemaakt worden. 
De data kan je alvast in je agenda noteren. Neem steeds 
sportieve kledij mee voor binnen en buiten. Douches zijn 
beschikbaar.

SPORTELKAART
Je krijgt een spaarkaart voor deze Sporteltoer. Heb je vier 
stempels verzameld, dan krijg je een leuke prijs en maak je 
kans op een weekendje weg.

INFO EN INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via de dienst vrijetijd.

 Dienst vrijetijd – 03 690 46 79 - vrijetijd@wuustwezel.be
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WEZELOPDEFOTO 
stelt haar foto’s tentoon
Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 2020 
organiseren de fotografen van Wezelopdefoto 
voor de eerste keer een fototentoonstelling.  
Deze gaat door in GC Kadans, Achter d’Hoven 15, 
te Wuustwezel. 

Wezelopdefoto, een team van vrijwillige fotografen, bestaat 
reeds sinds 2002. Zij fotograferen evenementen in 
Wuustwezel, maar ook gebouwen en natuur.

De site van Wezelopdefoto bevat meer dan 100.000 foto’s 
die samen meer dan 20 miljoen keer bekeken zijn.

EEN SELECTIE VAN DE BESTE FOTO’S, 
GEMAAKT IN ÉN BUITEN WUUSTWEZEL
Tijdens de tentoonstelling wordt een selectie van de beste 
foto’s getoond. Foto’s die reeds op Wezelopdefoto staan, 
maar ook ander werk van in én buiten Wuustwezel.
Er is een tentoonstelling van afgedrukte foto’s op groot  
formaat. Maar ook digitale projecties begeleid met 
livemuziek (Jan Geysen).

GRATIS INKOM
Op zaterdag 29 februari ben je welkom vanaf 14 uur. Er is 
een digitale projectie om 15 uur. ‘s Avonds terug open om 19 
uur en start de projectie om 20 uur.

Zondag 1 maart ben je welkom van 10 uur met een projectie 
om 11 uur. In de namiddag ben je welkom vanaf 14 uur met 
een projectie om 15 uur.

De inkom is gratis en Oxfam wereldwinkel Wuustwezel 
zorgt dat je even rustig kan nagenieten met een drankje.

 Wezelopdefoto – petervangils@gmail.com - 
www.wezelopdefoto.be 

De fotografen van Wezelopdefoto: Eric, Geert, Lies, Luc, Peter, Stijn.

Open 
cultuuravond
Op maandag 2 maart 2020 zet de Cultuurraad 
de deuren open voor alle cultuurliefhebbers van 
Wuustwezel.

Na een terugblik op het voorbije jaar, kijken we graag 
vooruit naar de plannen voor cultuur in 2020 en de 
jaren daarop. Hoe kunnen we het culturele leven binnen 
Wuustwezel beter ondersteunen? Wij horen graag jouw 
voorstellen! 

Met de nodige portie muziek en wat versnaperingen kan 
je tijdens het netwerkmoment terecht bij de leden van de 
nieuwe cultuurraad. Zij luisteren graag naar jouw gedacht 
over onze culturele werking. Welkom!!!

De Open Cultuuravond wordt jou gratis aangeboden door 
de cultuurraad op maandag 2 maart 2020 om 20 uur in 
GC Kadans.

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

Wuustwezel 
werft aan:
Technische medewerkers
• 1 bouw – metser – wegenwerker D1 – D3
• 1 bouw – schilder D1 – D3
• 5 groenvoorziening E1 – E3

Ben je enthousiast voor één van deze functies? 
Solliciteer dan door:
• je motivatiebrief
• het standaard sollicitatieformulier
• een uittreksel uit het strafregister
• een kopie van het gevraagde rijbewijs (B of BE)
te bezorgen aan de personeelsdienst, 
Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel.

Meer info
Er wordt een wervingsreserve aangelegd. 
Overname van alle relevante anciënniteit is 
mogelijk! De volledige aanwervingsvoorwaarden, 
functiebeschrijvingen, examenprogramma’s 
en sollicitatieformulier zijn te bekomen bij de 
personeelsdienst.

 Personeelsdienst – 03 690 46 19 -  
personeel@wuustwezel.be - www.wuustwezel.be 
(bij vacatures)
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Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

in Wuustwezel

VR 07/02 – 20.00U
21STE QUIZ “DE DORENS”
Algemene kennisquiz o.l.v. Guy 
Stoffelen. Ploegen van 4 tot 6 
personen. 

Kantine, Dorensweg (L)

 Loenhout SK
 € 15 per ploeg 
 0473 41 89 11

ZO 09/02 – 14.00U
BOOMKE WHIST
Inschrijven vanaf 13.30u. 
Worstenbrood voor de verliezers. 
Iedereen welkom. 

Café De Zwaluw, Kapelstraat 5 (L)

 Kaartclub De Stroobloem
 € 4 
 0495 466 288

 herman.van.dijck@scarlet.be

VR 14/02 – 20.00U
18DE QUIZ DER  
HEIDEVRIENDEN
Algemene quiz olv Guy Stoffelen. 
Voor ploegen van 4 tot 6 personen.

Feestzaal Zandberg, Kalmthoutse 
Stwg 151 (W)

 Kon. Maatschappij der Heidevrienden
 € 18 per ploeg 
 louis@a10.be

 03 669 75 16

ZA 15/02 – 13.15U
9DE KIDS-QUIZ
Voor alle lagere school kinderen. 
Ploegen van max. 6 personen.

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

 Vriendenkring GS De Wissel
 € 2 per kind 
 vriendenkring@wisselmail.be

ZA 15/02 – 17.00U
SPAGHETTI AVOND
Eten ten voordele van Kom op 
tegen Kanker. Van 17u tot 19u 
of van 19u tot 21u. Met live duo 
Double ‘W’.

Feestzaal Zandberg, Kalmthoutse 
Stwg 151 (W)

 De Trapmuizen
 € 12 (volw.) - € 8 (kind) 
 detrapmuizen@gmail.com

ZA 15/02 – 20.00U
9DE FAMILIE-QUIZ
Ploegen van max. 6 personen

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

 Vriendenkring GS De Wissel
 € 18 per ploeg 
 vriendenkring@wisselmail.be

WO 12/02 – 14.00U
HANDLETTEREN: KINDE-
REN EN (GROOT)OUDERS
We oefenen verschillende soorten 
letters en je gaat naar huis met 
een zelfgemaakte kaart of poster. 
Startpakket inbegrepen.

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Vormingspunt Wuustwezel
 € 30 per duo. € 10 per extra kind 
 03 236 58 69

VR 14/02 – 19.00U
KERKOPTREDEN  
GUNTHER NEEFS
Muziekoptreden met in het 
voorprogramma zangkoor Kobra 
en het Loenhoutse ‘Three by 
Three’.

Kerk, Huffelplein (L)

 Landelijke Gilde Loenhout
 € 20 
 lgloenhout@gmail.com

 0495 81 52 55

VR 14/02 – 20.00U
SPORTGALA
Jaarlijkse kampioenenviering 
met gastoptreden.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Sportraad Wuustwezel
 Gratis 
 sportpromotie@wuustwezel.be

 03 690 46 29

ZA 08/02 – 19.30U
JOKPRIJSKAMP
Vrije jokprijskamp met vaste maat. 

Café Onder den Toren, 
Stoffezandstraat 2 (L)

 Kaartclub De Valk
 0471 015 090

ZO 09/02 – 08.00U
VELDTOERTOCHT  
BERKENBEEK
Toertocht van 30 of 42 km langs 
de mooiste bossen en landwegen 
in Wuustwezel. Kidstoer van 15km. 
Met grote tombola.

Sporthal Berkenbeek, 
Nieuwmoerse Stwg 113 (W)

 Berkenbeek vzw
 aertsenjan@hotmail.com

 0486 318 355

ZO 09/02 – 10.00U
11DE MEMORIAL 
BOB DE WITTE
Lopen en/of brunchen te 
Gooreind. Lopen is gratis, brunch 
is betalend. 

Atletiekpiste, Eikendreef – GC ’t 
Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88 (G)

 Gooreindse Atletiek Vereniging
 € 14 - € 12 voor kids tem 12 jaar 
 www.gav.be - info@gav.be

ZA 15/02 – 21.00U
NACHT VAN DE JACHT
Fuif met DJ Thuzz, DJ Bos, 
DJ Mitch, DJ Stravos.

Sint Willebrordusstraat 64 (W)

 Jeugdster Wuustwezel
 € 5 
  www.facebook.com/
NachtvandeJacht2020

magazine_ww_Februari_v11   15 29/01/2020   12:05



W-TJE | FEBRUARI 2020

16  UIT IN WUUSTWEZEL

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

16  UIT IN WUUSTWEZEL

VR 21/02 – 20.00U
ZA 22/02 – 20.00U
MIETZ EN GRIETZ
Schaaf gratis uw etiquetteregels 
bij, wees welkom bij de fee en ga 
mee feesten in rood-wit.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Stella Matutina Instituut
 € 10
 www.stella-matutina.be

ZA 22/02 – 13.30U
VLECHTEN MET KLEI
Leer op 1 namiddag deze leuke 
techniek met klei.

Kwikstaartlaan 15 (W)

 ’t Kleipötsje
 € 60
 info@yokevliegen.be

ZA 22/02 – 20.00U
NOG GEEN NAAM QUIZ
Leuke, verrassende en chaotische 
quiz. Ploegen van max. 6 personen 
– Max. 12 ploegen.

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

 De Gortepappers
 € 15 per ploeg
 info@gortepappers.be

ZO 23/02 – 14.00U
KINDERCARNAVAL
Een feest op maat van de 
kinderen. Kom verkleed en loop 
over de catwalk.

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

 De Gortepappers
 € 1 (kids) - € 2 (volw)
 info@gortepappers.be

 www.facebook.com/Gortepappers

DI 25/02 – 19.00U
JUWELEN KOUD EMAILLE
Personaliseer je eigen juwelen.

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
 € 75 
 www.hetcocon.be

ZO 16/02 – 14.00U
HOGER STREVEN 
KADANST
Accordeonvereniging Hoger 
Streven ‘danst’ de pannen van 
het dak. Kom luisteren en laat je 
verrassen.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Kon. Accordeonvereniging Hoger 
Streven

 € 10 
 info@hoger-streven.be

 0473 952 816

ZO 16/02 – 10.00U
WITTE NONNENLOOP
Natuurjogging met naar keuze 
afstanden 3,3 km – 6,6 km –  
10 km. Ten voordele van 100 km 
voor Kom op tegen Kanker. Start 
kids om 11 uur.

Domein Zusters Franciscanessen, 
Bredabaan 735 (G)

 team GAT
 € 5 (incl. verzekering en 
bevoorrading). Inschrijven ter plaatse.

ZO 16/02 – 08.30U
DWARS DOOR  
WUUSTWEZEL
Wandeltocht van ± 11 km van 
Gooreind naar Loenhout. 
Inschrijven verplicht.

WZC Amandina, Bredabaan 737 (G)

 Toerisme Wuustwezel
 € 4 
 toerisme@wuustwezel.be

 03 690 46 43

DI 18/02 – 20.00U
START CURSUS ECOLO-
GISCH MOESTUINIEREN
In deze vierdelige cursus leer je 
de basis om zelf te starten met 
moestuinieren.

Pastoor J. Meeusenplein (G)

 Gemeentebestuur ism VELT
 € 20 
 03 690 46 37

 duurzaam@wuustwezel.be

DI 18/02 – 20.00U
SMARTPHONE-
FOTOGRAFIE
Een avond boordevol tips en 
inspiratie om betere foto’s te 
maken met je gsm.

Het Cocon, Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
 € 52 
 www.hetcocon.be

WO 19/02 – 14.00U
VOORLEESUURTJE
Annick leest voor in de bibliotheek 
van Wuustwezel.

Bib, Dorpsstraat 64 (W)

 Bibliotheek Wuustwezel
 Gratis 
 03 690 46 41

 bibliotheek@wuustwezel.be

DO 20/02 – 19.00U
WORKSHOP STIJLADVIES
Sofie van Stylinglab neemt je 
mee in een ‘stijl’volle wereld. Wat 
is jouw figuurtype? Hoe zet je je 
troeven in de verf? Je verneemt 
het deze avond.

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
 € 55 
 www.hetcocon.be

VR 21/02 – 18.00U
BINGO AVOND
Met geweldige prijzenpot en gratis 
tombola voor iedereen.

GC ’t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 
88 (G)

 Scheidsrechters Noordergouw
 Gratis inkom 
 0497 430 663

 noordergouw@ksvn.be

VR 21/02 – 20.00U
JEUGDCARNAVAL
Jeugdfuif voor de jeugd-
bewegingen van Wuustwezel waar 
er in een “spel zonder grenzen” 
gestreden wordt voor de titel van 
prins en prinses carnaval.

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

 De Gortepappers
 info@gortepappers.be

 www.facebook.com/Gortepappers
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ZA 07/03 – 20.00U
SPELLENAVOND
Geen interessant programma 
op tv? Kom dan naar onze 
maandelijkse spellenavond. 
Iedereen welkom, van 6 tot 99 jaar. 

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
 Gratis (KWB) - € 2 (niet-lid) – Gratis 
(kind <16j)

 0498 610 094
 kwbloenhout@hotmail.com

ZA 07/03 – 20.00U
MICROBAND SPEELT 
“CLASSICA FOR DUMMIES”
Een avond vol klassieke en 
populaire deuntjes zoals je ze zelf 
nog nooit gezien of gehoord hebt. 

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel
 € 18
 0477 60 79 81

 www.curieus-wuustwezel.be

Jouw activiteit 
in het W-tje 
van maart?

Voeg je activiteit voor 
10 februari toe via 

www.uitdatabank.be

WO 26/02 – 13.30U
FRED SEL 
OVER LEVEN EN WERKEN 
IN DE GEVANGENIS
Deze aalmoezenier gunt je een 
blik achter de schermen van de 
gevangenis.

Dienstencentrum Wijkhuis, 
Brechtseweg 29 (L)

 LDC Wijkhuis ism KVLV
 € 5
 Inschrijven vóór 21/02

 0474 224 094
 may_elst@hotmail.com

VR 28/02 – 20.00U
14DE ALGEMENE QUIZ
Ploegen van 4 tot 6 personen.

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

 Sint Jorisgilde Wuustwezel
 € 20 per ploeg
 danny.van.staay@telenet.be

 0479 767 304

ZA 29/02 – 14.00U
ZO 01/03 – 10.00U
FOTOTENTOONSTELLING 
WEZELOPDEFOTO
Met de mooiste foto’s uit de rijke 
collectie van Wezelopdefoto. Zowel 
foto’s van binnen als van buiten 
Wuustwezel. 

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Wezelopdefoto
 Gratis
 www.wezelopdefoto.be

ZA 29/02 – 20.00U
NATIONALE  
STERRENKIJKDAGEN VVS
Waarnemen van Maan, zichtbare 
planeten en deepsky objecten 
onder vakkundige begeleiding. 

Domein Keienven, Fazantendreef 
31 (G)

 Astronomievereniging Asterion
 Gratis
 0487 869 719

 asterioninfo@gmail.com

VR 06/03 – 20.00U
BOOMKE WHIST
Worstenbrood voor de verliezers 
en mooie tombolaprijzen. 

Feestzaal Lunike, Huffelplein 3 (L)

 Voetbal FC Landelijke Gilde Loenhout

ZA 07/03 – 13.30U
BIJ DE TIJD …
Maak een originele wandklok, 
inclusief stille mechanismes. 

Kwikstaartlaan 15 (W)

 ’t Kleipötsje
 € 60
 info@yokevliegen.be

ZO 01/03 
18DE VINKENWANDELING
Afstanden 5 – 7 – 14 – 21 km. 
Kleinste afstand is geschikt voor 
rolwagens.

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

 KWB Wuustwezel
 € 1,20 (KWB) - € 1,50 (niet-lid) – 
Gratis (kind <12j)

 0475 541 352
 rik.schrauwen@skynet.be

DI 03/03 – 19.30U
HOUTBRANDEN/ 
PYROGRAFIE
Maak een gepersonaliseerde 
houten plank. Leuk om als cadeau 
te geven of te krijgen. 

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
 € 45 
 www.hetcocon.be

ZA 29/02 – 20.00U
ZO 01/03 – 15.00U
VR 06/03 – 20.00U
ZA 07/03 – 20.00U
LIJK GEZOCHT!
Een komische thriller in een regie 
van Roman Farezyn. 

GC ‘t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 
88 (G)

 Amatogo
 € 10
 03 669 99 41
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Wezel op de foto
Wezelopdefoto passeert 
op alle grote activiteiten 
in Wuustwezel, maar 
wil ook natuur, 
landschappen, gebouwen ...  
van Wuustwezel in beeld 
brengen.  
 
Kijk zeker eens op  
www.wezelopdefoto.be.

 Warmste week op VBS ‘t Kantoor

 Traditiegetrouw sluiten de kinderen en leerkrachten van VBS ’t Kantoor samen 
met ouders en vrijwilligers ook dit jaar weer het eerste trimester af met een 
gezellige viering in de kapel van Braken. Na de middag werd er dan nog een 
glaasje en een hapje aangeboden tijdens het Kerst-Kantuurtje. Hier konden de 
kinderen nog spelletjes spelen en dat maakte dat we een mooie bijdrage kon-
den schenken aan het goede doel “kinderkankerfonds” voor de warmste week.

 Landelijke Kinderopvang steunt 
LDG Alliance

 De dienst Landelijke kinderopvang ver-
kocht voor de Warmste Week zelfgemaak-
te kerstkaartjes, zelfgemaakte kerstballen 
en lekker rendierkeutels. Dit heeft voor het 
lokale goede doel LDG Alliance € 426,15 
opgebracht.

 Azencross breekt alle records

 De DVV Verzekeringen Trofee 
lééft! En zeker in Loenhout. Dat 
Wout Van Aert zijn comeback 
vierde in de Loenhoutse modder, 
liet Vlaanderen niet onberoerd. 
De 36e editie van de Azencross 
brak dan ook alle records. Meer 
dan 16.000 bezoekers vonden 
de weg naar Loenhout en maar 
liefst 687.986 kijklustigen volg-
den de wedstrijd van de heren 
elite op de buis.

 Sticky Notes in Kadans

 Sticky Notes is een zeskoppige all-round 
coverband met gemotiveerde en ervaren 
muzikanten. Hun engelse bandnaam, 
“Sticky Notes”, wordt vertaald in post-its, 
maar kan ook letterlijk vertaald worden in 
Plakkerige Noten. Hun muziek spreekt aan 
en blijft hangen. Op 13 december gaven 
ze een sfeervol concert in Kadans en dit 
ten voordele van LGD Alliance Belgium. 
Deze Wuustwezelse vzw streeft naar een 
verbetering van de levenskwaliteit en 
medische zorg voor patiënten met GLA/GSD.

Foto VBS ‘t Kantoor

Foto Landelijke Kinderopvang

Foto Wezelopdefoto Foto Wezelopdefoto

Foto Wezelopdefoto
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GEMEENTE WUUSTWEZEL
Gemeentehuis
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel – 03 690 46 00
onthaal@wuustwezel.be – www.wuustwezel.be
Ma 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30 18.00 – 19.30 
Di 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Wo 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Do 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Vr 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30

Zitdag burgemeester
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel
03 690 46 10 
Ma 18.30 – 19.30
Burgemeester en de leden van het college zijn elke werkdag bereikbaar 
na afspraak.

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

Recyclageparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken ver-
spreid over negen gemeenten (Wuustwezel, Brasschaat, Brecht, Essen, 
Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres en openings uren 
vind je op www.igean.be

OCMW
Sociaal Huis, Bredabaan 735 – 03 633 52 10 – info@ocmwwuustwezel.be

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

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

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

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

Zitdag pensioenen
GC Blommaert, Gemeentepark 22
Elke vierde donderdag van de maand, van 9 tot 12 u en van 13 tot 15.30 u.

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

Politie Zone Grens
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Ma tot vrij 9 - 19 uur, za 9 - 17 uur – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vrij 9 - 12 uur, wo 9 - 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

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA

  @Wuustwezel  @GemWuustwezel

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

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

@gemeentewuustwezel

MELDINGSKAART 
GEMEENTE WUUSTWEZEL

Je kan met dit formulier meldingen doorgeven 
die verband houden met problemen of de 
gemeentelijke dienstverlening. Je vindt het
formulier ook op www.wuustwezel.be

Gegevens

Naam:  

Adres:   

Datum:  

Situering: waar doet het probleem zich voor?

Straat:   

Nr:   

Andere verduidelijking: 

Onderwerp 

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

Verklaring

    

    

    

Bezorg de meldingskaart op het 
gemeentehuis, Gemeentepark 1, 2990 
Wuustwezel.
Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord met de 
vermelding hoe jouw klacht zal afgehandeld worden. 
Anonieme meldingskaarten worden niet behandeld. 
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Bezorg de meldingskaart op het  
gemeentehuis, Gemeentepark 1,  
2990 Wuustwezel of fax op het nummer  
03 690 46 02
Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord met de  
vermelding hoe jouw klacht zal afgehandeld worden.  
Anonieme meldingskaarten worden niet behandeld. 
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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 
Ma 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30 18.00 – 19.30 
Di 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30 
Wo 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Do 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Vr 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30

Zitdag burgemeester
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel
03 690 46 10 – burgemeester@wuustwezel.be
Ma 18.30 – 19.30
Burgemeester en de leden van het college zijn elke werkdag bereikbaar  
na afspraak.

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

Containerparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken ver-
spreid over negen gemeenten (Wuustwezel, Brasschaat, Brecht, Essen, 
Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres en openingsuren 
vind je op www.igean.be

OCMW
Sociaal Huis, Bredabaan 735 – 03 633 52 10 – info@ocmwwuustwezel.be

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

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

Handicar & Minder Mobielen Centrale (MMC)
Achter d’Hoven 65 – 03 633 08 88 – mmc.handicar@ocmwwuustwezel.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 u en van 13 tot 15.30 uur.

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

Politie Zone Grens
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Ma tot vrij 9 - 19 uur, za 9 - 17 uur – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vrij 9 - 12 uur, wo 9 - 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

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA
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WACHTDIENSTEN
Dokter: 03 650 52 53
Weekend/feestdagen:
www.hwpnoordrand.be

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

  
@Wuustwezel  @GemWuustwezel @gemeentewuustwezel
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GEMEENTE WUUSTWEZEL
Gemeentehuis
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel – 03 690 46 00
onthaal@wuustwezel.be – www.wuustwezel.be
Ma 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30 18.00 – 19.30 
Di 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Wo 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Do 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Vr 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30

Zitdag burgemeester
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel
03 690 46 10 
Ma 18.30 – 19.30
Burgemeester en de leden van het college zijn elke werkdag bereikbaar 
na afspraak.

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

Recyclageparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken ver-
spreid over negen gemeenten (Wuustwezel, Brasschaat, Brecht, Essen, 
Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres en openings uren 
vind je op www.igean.be

OCMW
Sociaal Huis, Bredabaan 735 – 03 633 52 10 – info@ocmwwuustwezel.be

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

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

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

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

Zitdag pensioenen
GC Blommaert, Gemeentepark 22
Elke vierde donderdag van de maand, van 9 tot 12 u en van 13 tot 15.30 u.

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

Politie Zone Grens
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Ma tot vrij 9 - 19 uur, za 9 - 17 uur – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vrij 9 - 12 uur, wo 9 - 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

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA

  @Wuustwezel  @GemWuustwezel

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

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

@gemeentewuustwezel

MELDINGSKAART 
GEMEENTE WUUSTWEZEL

Je kan met dit formulier meldingen doorgeven 
die verband houden met problemen of de 
gemeentelijke dienstverlening. Je vindt het
formulier ook op www.wuustwezel.be

Gegevens

Naam:  

Adres:   

Datum:  

Situering: waar doet het probleem zich voor?

Straat:   

Nr:   

Andere verduidelijking: 

Onderwerp 

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

Verklaring

    

    

    

Bezorg de meldingskaart op het 
gemeentehuis, Gemeentepark 1, 2990 
Wuustwezel.
Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord met de 
vermelding hoe jouw klacht zal afgehandeld worden. 
Anonieme meldingskaarten worden niet behandeld. 
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Voor iedereen tussen 12 en 25 jaar

Kopzorgen?

Op zoek naar een luisterend oor 
of een helpende hand?

Je hoeft niet met kopzorgen te blijven rondlopen. Bij het JAC 
kan je terecht met elke vraag en elk probleem. Chat, mail 
of bel met ons of kom eens langs. Er is zonder twijfel een JAC 
in jouw buurt. www.jac.be.

door
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