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MAAIEN 
VAN DE BERMEN
Wuustwezel zet sterk in op een 
vergroening van de gemeente: meer 
bomen, meer bloemen, meer bijen, … 

Meer info op p. 8

Kop in kas

“Help elkaar een handje” is even verleden tijd. 

“Heb oog voor elkaar” is meer dan ooit actueel. 

Ja het is een federale fase en we zijn verslaafd aan nieuws, 
aan updates en sociale media omtrent alles wat met 
Corona te maken heeft. Maar verlies je niet wat zaken uit 
het oog?

Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je kindjes, je 
partner, de buurman? 

Het is niet soft om toe te geven dat we allemaal bang zijn. 
Wat als iemand die je lief hebt ziek wordt, hoelang gaat 
dit duren en gaat het ooit nog hetzelfde zijn? 

Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat het wél terug 
hetzelfde wordt zoals vroeger. Daarom: ‘kop in kas’, de 
regels trouw uitvoeren en elkaar niet uit het oog verliezen 
is nu de boodschap. 

De warme stroom aan solidariteit die op gang is gekomen, 
spreekt voor zich. Mensen willen heel graag elkaar helpen, 
boodschappen doen voor elkaar, telefoontjes doen om 
eenzaamheid te verdrijven. Om nog maar te zwijgen van 
de creativiteit op sociale media of de balkonconcerten. 

Dus het klopt dat ons leven fel gewijzigd is, maar wij zijn 
dat niet. Daarom vertrouw ik op de goeie afloop. En 
mocht het even moeilijk zijn om je aan die strenge regels 
te houden van bv niet met je vrienden af te spreken, dan 
begrijp ik dat. Maar laten we de zomer redden en het nu 
goed doen. 

#savethesummer dus.
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Alle activiteiten in dit W-tje 
zijn onder voorbehoud van 
verdere evolutie coronacrisis.
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Infoavond voor 
grensarbeiders 
Wanneer je over de grens 
(BE/NL – NL/BE) gaat 
werken krijg je te maken met 
de regels en verplichtingen 
van dat land. En het is niet altijd 
duidelijk wat dit voor jou persoonlijk 
betekent. Wat moet je regelen, wat 
zijn de gevolgen? Vrijdag 17 april 
brengt Eures Scheldemond je in drie 
uurtjes op de hoogte van de gevolgen 
voor jouw persoonlijke situatie op het vlak 
van fiscaliteit, sociale zekerheid, arbeidsrecht, 
uitkeringszaken en andere belangrijke 
zaken waar aan gedacht moet worden. Wil je 
grensoverschrijdend (kosteloos) advies op maat? 
Meld je aan per e-mail en Eures Scheldemond 
verwelkomt je graag op vrijdag 
17 april in Stadskantoor Gemeente Woensdrecht, 
Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide.

  werkenoverdegrens@uwv.nl

Afvalophaling in de week van Pasen
Ondanks al het bloed, zweet en tranen dat in de afvalkalender 
werd gestoken, sloop er toch een foutje in. Als de bewoners 
van zone 2 tem 5 op de afvalkalender kijken, dan zien zij 
dat er bij hen een ophaling is gepland op maandag 
13 april (=Paasmaandag). Dit klopt niet. Deze week 
wordt het afval op de normale dag opgehaald, dus 
voor zone 2 op dinsdag 14 april, voor zone 3 op 
woensdag 15 april … Zone 1 let er op dat bij jullie 
de ophaling wel doorgaat zoals op de kalender 
vermeld staat, dus op maandag 13 april. 

  Duurzaamheidsambtenaar – 03 690 46 37 - 
duurzaam@wuustwezel.be

Open Ouderen Advies Raad
De ouderenadviesraad geeft advies aan het lokaal 
bestuur over alles wat ouderen aanbelangt. Ben jij 
60+? Ook jouw mening willen we kennen! Daarom 
organiseren wij een open ouderenadviesraad op 
dinsdag 28 april om 9.30 uur in GC ’t Schoolhuis 
(Theo Verellenlaan 88). In groepjes discussiëren 
we die dag over thema’s als wonen, 
mobiliteit, klimaatverandering, cultuuraan-
bod, gezondheid en buurtwerking. Wil je 
graag mee discussiëren? Heb je een 
leuk voorstel? Heb je een uitgesproken 
mening? Kom dan zeker langs! 
Schrijf je vooraf in en geef de 
2 thema’s van je voorkeur op.

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

Opendeur 
Heemkundige Kring 

Wesalia II
De heemkundige kring 

Wesalia II opent op zondag 26 
april de deuren voor het grote 

publiek. Het grote archief in dit 
documentatiecentrum bevat een 

massa gegevens voor het opstellen 
van een familiestamboom. Ook de 

grote verzameling bidprentjes (meer 
dan 100.000) en doodsbrieven (meer dan 

50.000) zijn allemaal netjes gerangschikt en 
ingevoerd in een bestand zodat ze eenvoudig 

te consulteren zijn. Niet alleen genealogen, maar 
ook geïnteresseerden in de lokale geschiedenis 

vinden bij Wesalia II zeker hun gading. Interesse 
in een lokaal stukje geschiedenis? Kom dan zeker 
langs op zondag 26 april van 10 tot 17 uur in het 

documentatiecentrum van Wesalia II, Gasthuisdreef 
6c in Wuustwezel (Huis van het Kind).

  Heemkundige Kring Wesalia II – 03 663 57 03 - 
heemkunde.wuustwezel@belgacom.net

241
Gedichtendag 2020 werd een 

groot succes. Maar liefst 231 
kinderen, jongeren en volwassenen 

lieten zich begeesteren door het 
thema ‘De toekomst en nu’. 

In totaal legden ze 241 dichtwerken 
voor aan de jury van deze 
poëziewedstrijd. Proficiat!!

Wat kan je doen om je buren te helpen tijdens de 
coronacrisis? En wat moet je doen als je zelf hulp 
nodig hebt?

Lokaal bestuur Wuustwezel helpt om mensen bij elkaar 
te brengen en lanceerde op 17 maart de website 
www.wuustwezelhelpt.be! 

Het hulpaanbod waaraan gedacht werd bestaat in de 
eerste plaats uit het doen van boodschappen, het uitlaten 
van een hond en sociaal contact via de telefoon, maar 
andere voorstellen en vragen zijn welkom.

Bedankt aan iedereen die een helpende hand 
aanbiedt, de getoonde solidariteit in onze gemeente is 
hartverwarmend! We zijn er echter van overtuigd dat er 
meer hulpvragen zijn. Deze worden niet altijd geuit. Ken je 
iemand die hulp kan gebruiken? Laat het ons weten en wij 
nemen het verder op.

Wil je graag helpen, kan je hulp gebruiken of ken je 
iemand die hulp kan gebruiken? Laat het ons weten! 

  03 236 58 69 – burenhulp@wuustwezel.be  
www.wuustwezelhelpt.be
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Wuustwezel helpt

Goed nieuws
In tijden van crisis trekt er een warme gloed van solidariteit over Wuustwezel! 
#trotsopwezel #wuustwezelhelpt

Om de winkelmede-
werkers van Car-
refour Gooreind te 
helpen maakte Britt 
deze mondmaskers 
en schreef ze dit 
leuke briefje om hen 
een hart onder de 
riem te steken.

Ingrid blijft het mooie in 
de kleine dingen zien en 
deelt dit vol overgave 
met de inwoners van 
Wuustwezel. Bedankt 
Ingrid voor het delen 
van deze Wuustwezelse 
natuurpracht met je 
dorpsgenoten.

Katleen en Marina 
maakten zelf deze 
mondmaskers om 
buren, mensen in 
de thuiszorg en de 
Regenboog te helpen. 
Heb jij nog mond-
maskers? Breng ze 
binnen op het sociaal 
huis (Bredabaan 735) 
en dan zorgen wij dat 
ze bij de juiste men-
sen terecht komen.
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Gemeentelijke 
dienstverlening blijft 
gegarandeerd
Door de federale maatregelen in de 
strijd tegen het coronavirus zal ook de 
gemeentelijke dienstverlening verstoord 
zijn, al zeker tot en met 3 april en 
mogelijks nog langer afhankelijk van de 
beslissingen die onze regeringen nog 
zullen nemen.

In overeenkomst met de beslissingen 
die nationaal reeds werden genomen, 
heeft het lokaal bestuur alle eigen 
activiteiten afgelast en werden alle 
gemeenschapscentra, gemeentelijke 
sportaccomodaties en dienstencentra 
gesloten.

In Gemeentehuis, Sociaal Huis 
en Gemeentemagazijn blijft de 
dienstverlening gegarandeerd al 
wordt ze nu op een andere manier 
georganiseerd:

• De loketten burgerzaken, vrijetijd en 
omgeving in het gemeentehuis zijn 
fysiek niet meer toegankelijk. 

• Alle vragen dienen per telefoon of 
per mail te gebeuren en worden door 
onze diensten zo goed als mogelijk 
via diezelfde weg beantwoord. 
Documenten worden zoveel mogelijk 
digitaal of per post doorgestuurd. 
Moet je toch een document zelf komen 
ophalen, dan kan dit enkel op afspraak 
en moet je bij komst aanbellen. 

Maak gebruik van onze 
online-formulieren
We doen hierbij een warme oproep om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van 
het digitaal loket. Daar vind je heel wat 
formulieren. Is dit niet mogelijk, stuur 
dan een mail en als dat niet mogelijk 
is, bel onze diensten dan op. We helpen 
iedereen zo goed als mogelijk verder.

  Dienst Secretariaat – 03 690 46 12 
secretariaat@wuustwezel.be

BIBLIOTHEEK 
WORDT AFHAALBIB
De bibliotheek van Wuustwezel en de filialen van 
Gooreind en Loenhout zullen al zeker tot en met 3 april 
gesloten zijn. Heb je toch nood aan boeken, dvd’s, strip … 
voor jezelf, de kinderen die thuis zijn of voor de studenten 
die schoolwerk moeten afmaken? Dan kan je gebruik 
maken van de afhaalbib door een mailtje te sturen.

Hoe werkt de afhaalbib?

• Stuur je aanvraag via mail naar lieve.baeyens@wuustwezel.be. 
Gelieve bij je aanvraag, de naam van de ontlener, thuisadres en 
eventueel kaartnummer te vermelden.

• De medewerkers van de bibliotheek melden je wanneer je de 
boeken kan komen ophalen in de inkomhal van de bibliotheek van 
Wuustwezel.

• In de inkomhal zullen ook bakken staan waarin je teruggebrachte 
materialen kan inleveren.

• OPGELET: enkel werken die aanwezig zijn in de hoofdbibliotheek 
(Wuustwezel) kunnen aangevraagd worden. De uitleenvoorwaar-
den blijven dezelfde als normaal: maximaal 10 boeken en 5 dvd’s 
voor 3 weken.

Heb je nog boeken of DVD’s thuis?

• De uitleentermijn van alle materialen wordt automatisch verlengd 
tot na de sluitingsperiode.

• Toch je materialen inleveren (zonder een ontlening te doen)? Dat 
kan ten allen tijde in de grote witte brievenbus aan de oude ingang 
van de bibliotheek.

We wensen jullie een goede gezondheid toe!

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

Uit de gemeente- en OCMW-raad
De gemeente- en OCMW-raad komt elke maand bijeen om te vergaderen. 
Hieronder de belangrijkste agendapunten uit de zitting van 20 januari 2020 en 17 februari 2020:
• Er werden erfpachtovereenkomsten 

afgesloten met Taxandria Ruiters, hon-
denschool De Roedel en boogschietclub X 
Archery Team waarbij afspraken gemaakt 
worden rond het gebruik van een stuk 
grond van de gemeente Wuustwezel, gele-
gen aan het sportpark Kattegat.

• De gemeentelijke bijdrage aan de 
politiezone Grens en aan de brandweer-
zone Rand voor het jaar 2020 werden 
vastgesteld.

• In 2018 heeft het Kempens Landschap in 
samenwerking met de gemeente Wuust-
wezel de gronden kunnen verwerven aan 
Beersgat met het oog op de inrichting 
en het herstel van dit stukje waardevol 
landschap in de directe omgeving van de 
dorpskern van Wuustwezel. Een deel van 
deze inrichting en herstel omvat ook het 
kappen van bomen. De gemeenteraad 
heeft in zitting van 20 januari 2020 goed-
keuring verleend aan de gegroepeerde 
openbare houtverkoop van deze gekapte 

bomen, de algemene verkoopsvoorwaar-
den en de gunning.

• De Vlaamse overheid werkt aan de reorga-
nisatie van de eerstelijnszorg, waarbij zij 
de welzijnssector en de gezondheidssector 
dichter bij elkaar wil brengen en lokale 
besturen hierbij een belangrijke rol krijgen 
via het geïntegreerd breed onthaal en het 
integraal lokaal sociaal beleid. Hiervoor 
worden de Eerstelijnszones opgericht. 
Lokaal bestuur Wuustwezel zal aansluiten 
bij de Eerstelijnszone Noorderkempen. De 
OCMW-raad heeft goedkeuring verleend 
aan de statuten, het beleidsplan 2020-2021 
en het vertegenwoordigingsmandaat in de 
vzw Eerstelijnszone Noorderkempen.

• Sinds 2019 beschikt het OCMW over een 
auto die wordt gebruikt voor collectief 
vervoer. Deze auto vult het aanbod aan 
naast de minder mobielen centrale en de 
Handicar. De OCMW-raad keurde het 
reglement voor het gebruik van de auto 
wijkvervoer goed.

• De gemeenteraad besliste om een 
snelheidsbeperking van 50 km/u in te 
voeren op de Bredabaan in Gooreind ter 
hoogte van woonzorgcentrum Amandina. 
Komende vanuit Wuustwezel, rijdende 
richting Gooreind, zal er enkele honderden 
meters voor Amandina een verkeersbord 
gezet worden dat aangeeft dat er nog maar 
50 km/u mag gereden worden in plaats 
van 70 km/u. De zone loopt tot aan het 
bord dat de bebouwde kom van Gooreind 
aangeeft. Binnen de bebouwde kom is de 
maximale snelheid ook (nog steeds) 50 
km/u.

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

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

Brandpreventie

De natuurbrand-thermometer
Het Groot Schietveld in Wuustwezel, het Klein Schietveld 
in Brasschaat, de Kalmthoutse en de Brechtse Heide zijn 
brandgevoelige gebieden. Daarom heeft Wuustwezel in 
samenwerking met de buurgemeenten Brasschaat, Brecht, 
Essen, Kalmthout en Kapellen een ‘Bijzonder Nood- en 
Interventieplan Bos en Heide’ opgesteld.

Een belangrijk aandachtspunt in dit BNIP Bos en Heide 
is de preventie. Zo worden er maatregelen genomen om te 
vermijden dat er brand ontstaat in de risicogebieden, zoals 
het sensibiliseren van de bevolking. In bepaalde periodes van 
het jaar is het risico op brand groter dan in andere. Hoe meer 
mensen zich hiervan bewust zijn, hoe kleiner de kans dat er 
zich een brand voordoet.

FASERING VAN HET RISICO
Het brandrisico in het natuurgebied wordt dagelijks berekend 
en gemeten aan de hand van de meteorologische toestand. 
Afhankelijk van het brandrisico zijn er alarmeringsfases 
afgesproken met de hulpdiensten.

De fases worden bekendgemaakt op de infoborden bij de 
voornaamste toegangswegen tot de Kalmthoutse Heide en tot 
het Marum. Je kunt ze tijdens brandgevoelige periodes ook 
dagelijks raadplegen op www.wuustwezel.be in de rubriek 
‘Veiligheid’.

DE ALARMERINGS-FASES

GROEN - weinig gevaar
• Als er een brand uitbreekt, 

rukt de brandweer uit 
op normale sterkte.

GEEL - gevaar
• Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. 

De brandtoren in de Kalmthoutse Heide wordt 
extra bemand.

ORANJE - hoog gevaar
• Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt, 

rukt de brandweer versterkt uit.
• Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.
• De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het 

Groot Schietveld worden elke dag bemand.

ROOD - acuut gevaar
• De toegang tot het gebied wordt afgeraden. Als er 

een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit 
met groot materieel. 

• Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. 
• De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het  

Groot Schietveld worden elke dag bemand. 

  Ambtenaar noodplanning – 03 690 46 20  
info@wuustwezel.be



  Personeelsdienst – 03 690 46 19 - personeel@wuustwezel.be

W-TJE | APRIL 2020 APRIL 2020 | W-TJE

BESTUUR  98  BESTUUR

  Dienst Groen – 03 690 46 51 - groen.ow@wuustwezel.be

GEBOORTEN

01/02 Van Sanden Luka 

04/02 Jongeneelen Nolan

05/02 Doms Leon

07/02 Elst Alice

09/02 Verbeeck Liam

10/02 Janssens Lias

10/02 Onisie Maya-Valentina

11/02 Aerts Kaat

13/02 van der Velden Nore

14/02 Helsen Zenith

15/02 Acatrinei Ianis

16/02 Smits Amélie

17/02 Belet Leonie

17/02 De Bie Liv

18/02 Verdonck Lis

18/02 Stynen Nola

22/02 Gommers César

25/02 Broecks Kamil

27/02 Van Ammel Laure

HUWELIJKEN

14/02  Mohammed Essam & 

 Martens Melissa

20/02  Joosen Frankie &   

 Vanden Broek Mariska

22/02  Deprez Charles-Henri &

  De Belder Aimélie

24/02  Koorndijk Andrés & 

 Gallmann Annemiek 

OVERLIJDENS

03/02 Swinnen-Van de 

 Wouwer Stefan

  (°14/05/1973)

05/02 Malfait Maria   

 (°24/11/1941)

08/02 Beyers August   

 (°31/12/1929)

11/02 Goetstouwers Catharina  

 (°6/10/1932)

15/02 Marynissen Victor   

 (°22/03/1944)

16/02 Huygelen Joanna   

 (°16/05/1934)

25/02 Akkermans Constantia  

 (°7/05/1933)

29/02 Verbreuken Petrus  

 (°23/01/1931)

Maaien van de bermen
Wuustwezel zet sterk in op een vergroening van de gemeente: 
meer bomen, meer bloemen, meer bijen, … Om de natuur meer 
kansen te geven, zal de gemeente de graslanden in de toekomst 
nog enkel sporadisch maaien en de bermen nog tweemaal 
overeenkomstig het Bermdecreet van 1984.

In sommige straten en (nieuwe) 
wijken worden de bermen 
vaker gemaaid dan in andere 
straten en wijken. Een situatie 
die historisch zo gegroeid is. 
Die ongelijkheid wil het lokaal 
bestuur nu een halt toeroepen 
door opnieuw meer uniformiteit 
te creëren in het beheer van de 
bermen. Overeenkomstig het 
Bermdecreet zullen de bermen 
nog 2x per jaar gemaaid worden 
door de gemeentelijke diensten. 
Burgers mogen op eigen 
initiatief de strook voor hun 
huis zelf maaien, maar zijn dit 
niet verplicht. De gemeentelijke 
diensten zullen de graszones 
tussen voetpad en wegenis 
(is openbare weg) voor hun 
rekening nemen.

Ook de graslanden zullen in de 
toekomst minder frequent 

(3x jaar en in een hogere stand) 
gemaaid worden. Aan de randen 
wordt een beleefdheidsstrookje 
gemaaid zodat het gras niet op 
de straat of voetpad komt.

Speelpleintjes zullen nog 
wel volgens de oude regeling 
gemaaid en onderhouden 
worden. 

Dit aangepast maaibeheer zal 
de natuur een handje helpen. 
De achteruitgang van sommige 
plantensoorten zal gestopt 
worden, bloemen en planten 
kunnen beter tot ontwikkeling 
komen, insecten zullen opnieuw 
meer voeding vinden, enz. 

Dit nieuwe plan zal in werking 
treden op 1 mei 2020 en zal 
jaarlijks worden geëvalueerd.

LOGISTIEK MEDEWERKER 
HUISVESTING GEZOCHT

HALFTIJDS 19 UUR – VERVANGINGSCONTRACT (OPTIE VAST)

LOKAAL BESTUUR WUUSTWEZEL

WAT HOUDT DE FUNCTIE JUIST IN?
We zoeken een enthousiaste medewerker die onze 
sociale dienst zo snel mogelijk komt versterken! Als 
logistiek medewerker huisvesting sta je in voor het 
opvolgen van het onderhoud (door de bewoners) 
van de crisiswoningen, de LOI woningen en de 
servicewoningen.

Je staat in voor praktische taken die komen kijken 
bij het beheer van deze woningen en staat in nauw 
contact met het team van maatschappelijk werkers 
die de cliënten verder begeleiden. We bieden je een 
halftijds vervangingscontract aan, met op termijn 
de mogelijkheid op een vast contract.

WIE KOMT IN AANMERKING?
Je bent een hulpvaardige en vriendelijke collega 
met kennis omtrent het dagdagelijks huishoudelijk 
beheer van woningen en zowel praktisch als 
technisch inzicht. Je bent in het bezit van een 
diploma middelbaar onderwijs en beschikt over een 
rijbewijs B. Verder weet je je uit de slag te trekken in 
ENG & FR.

WAT BIEDEN WIJ JOU AAN?
Wij bieden je werk dicht bij huis, in een mooie 
groene werkomgeving. Je komt terecht in een 
hartelijk team met fijne collega’s en werkt volgens 
een glijdend uurrooster. Bovenop je loon krijg 
je nog maaltijdcheques, fietsvergoeding en een 
hospitalisatieverzekering (na 12 mnd).

 HEB JE INTERESSE VOOR  
 DEZE BOEIENDE UITDAGING? 

Solliciteren kan door onderstaande items voor 20 april 
2020 te bezorgen aan de personeelsdienst, Bredabaan 735 
te 2990 Wuustwezel of via personeel@wuustwezel.be.

• je motivatiebrief
• je cv
• een kopie van je diploma en rijbewijs
• een uittreksel uit het strafregister

Selectieproeven
De selectieproeven (schriftelijk en mondeling) vinden plaats op 
27 april 2020.

Wervingsreserve
Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk 
worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen voor 
een duurtijd van 3 jaar, mits akkoord van het Vast Bureau.

SOLLICITEER  
VOOR 20 APRIL 
2020!

Volgende straten zullen niet meer door de gemeente 
gemaaid worden, tenzij tweemaal per jaar volgens 
het Bermdecreet: 

A. Goetstouwersstraat
Akkerstraat
Bloemenlaan
Bruidsweg
Corsolaan
Eykhoflaan
Gildenlaan
Henningenlaan
Het Wirikske
Hofakker
Hofdreef
J.F. Vincklaan
J. Stadiuslaan
K. Bouwdewijnlaan
K.C. Peeterslaan
K. Fabiolalaan

Kapelwei
Kenislaan
Koning Van Spanjelaan
Meerweydelaan
Melkerijstraat
Nieuwe baan
Nieuwendijk
Oosteneindlaan
Pieter De Coninkstraat
Pothoek
Stroobloem
Testersdreef
Van Dijcklaan
Venwei
Wijngaardsveld
Willaart



Neem deel aan de 6e dorpsdag!
Zondag 27 september 2020 
is het zover! Dan gaat in 
Wuustwezel opnieuw de 
dorpsdag door. 
Net zoals vorig jaar wordt de 
Bredabaan vanaf het kruispunt 
Biest tot en met kruispunt Slijkstraat 
verkeersvrij gemaakt. Elke vereniging, 
handelaar en ondernemer uit 
Wuustwezel krijgt de kans om zich 
te promoten en zichzelf in de kijker 
te plaatsen. De organisatie is in 
handen van het gemeentebestuur, 
in samenwerking met het 
dorpsdagcomité.

Het digitaal inschrijvingsformulier 
en het reglement vind je terug op de 
gemeentelijke website. 
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Wie ’t schoentje past neme een kwast …
Tentoonstelling Vormingspunt

Een kwast, een potlood, een 
krijtje, lapjes, snippers, canvas, 
papier, of pen en inkt, garen en 
stof … In de creatieve cursussen 
van Vormingspunt kan je met 
zoveel materiaal aan de slag.

En net zoals in onze schoenenkast, 
keuze genoeg: cursus tekenen, 
aquarel, portrettekenen en – 
schilderen, werken met acryl- of 
olieverf, mixed media, kalligrafie, 
patchwork en kantklossen …

Zelfs als je nog nooit getekend of 
geschilderd of genaaid hebt, in de 
ateliers van VORMINGSPUNT kom je 
sowieso van niets tot iets.

EINDEJAARSTENTOONSTELLING 
IN GC BLOMMAERT
We nodigen jullie heel graag uit om 
eens te komen kijken. Het weekend 
van 25 en 26 april zijn de werken van 
vele creatieve geesten, die zich het 
afgelopen jaar hebben vastgebeten 
in ongelooflijke, onvoorstelbaar 
uiteenlopende ideeën, te bewonderen 
op een tentoonstelling in GC 
Blommaert.

Wanneer? 
Zaterdag 25 april van 13.00 tot 
17.00 uur en zondag 26 april van 
11.00 tot 17.00 uur 
Waar?
GC Blommaert, Gemeentepark 22, 
2990 Wuustwezel.

OPENING MET 
MUZIEKGROEP TABURINI
Onze tentoonstelling wordt 
zaterdag 25 april om 13.30 uur 
extra feestelijk geopend met een 
openingswoordje, een drankje én een 
optreden van muziekgroep Tamburini, 
opgericht in 2012 door Noor Wouters. 
De 8 leden spelen al jaren samen. Ze 
spelen met passie en gedrevenheid en 
laten ons genieten van oude muziek 
en volksmuziek. Zij zullen een mix 
van Renaissance en Sefardische 
volksmuziek ten gehore brengen.

Het wordt een boeiende muzikale reis 
langs de vele kunstwerken op onze 
tentoonstelling.
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TUINIEREN 
ZONDER 
PESTICIDEN
KLEINE DAAD, SCHOON RESULTAAT!
Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu. Ze komen in 
onze waterlopen terecht en tasten het grondwater aan. Pes-
ticiden bedreigen zo het water waaruit drinkwater gemaakt 
wordt. Maak er deze lente dan ook komaf mee! Breng ze 
binnen op het recyclagepark. 

TIPS & TRICKS
Een tuin of terras onderhouden zonder schadelijke hulp-
middelen is perfect mogelijk. 53% van de Vlamingen doet 
dit al zonder pesticiden. Zo kan je bijvoorbeeld varens 
planten op schaduwrijke plaatsen in plaats van gras om 
mosvorming te vermijden, of door te vegen of te krabben 
onkruid tussen je tegels verwijderen.

Meer tips & tricks lees je op www.mijngifvrijetuin.be of de 
facebookpagina van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  Duurzaamheidsambtenaar – 03 690 46 37  
duurzaam@wuustwezel.be

  Dienst economie – 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be

  Vormingspunt – 03 236 58 69 - vormingspunt@wuustwezel.be

Nodig eens een bij uit op visite

Bijen hebben het in ons leefmilieu steeds 
moeilijker. Ze vinden nog onvoldoende 
voedsel en nestgelegenheid. Toch zijn 
bijen onmisbaar.

In de natuur zorgen ze voor de bestuiving van 
wilde planten die op die manier zaden kunnen 
produceren voor de voortplanting, maar die zaden 
dienen ook als voedsel voor allerlei dieren. In de 
landbouw wordt de bij ingezet voor de bestuiving 
van bijvoorbeeld fruit of groenten. 

HOOG TIJD OM DAAR IETS AAN TE DOEN! 
De ‘Bijenwerkgroep’ i.s.m. lokaal bestuur 
Wuustwezel doet een oproep om zelf initiatief 
te nemen om onze bijen te helpen. Daarvoor 
worden er gratis zakjes bloemenzaad (zie bon 
p.19) aangeboden die je in je tuin kan inzaaien. 
Het bloemenmengsel is samengesteld uit 
verschillende soorten éénjarigen.

Je kan het zakje bloemenzaad ophalen bij 
de dienst Groen (2de verdieping op het 
gemeentehuis) of in de BIB, Dorpsstraat 35 
(tot eind mei).

De zaden worden best zo snel mogelijk ingezaaid 
in je tuin. De samenstelling van het mengsel zorgt 
voor een aaneensluiting van bloemen tot zeker 
einde oktober.

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

ENKELE PRAKTISCHE GEGEVENS:

• Zondag 27 september 2020 van 
12 tot en met 18 uur.

• Elke vereniging en ondernemer 
uit Wuustwezel kan deelnemen.

• Deelname voor een vereniging 
is kosteloos, tenzij zij op hun 
standplaats eten en/of drank 
aanbieden.

• Het inschrijvingsgeld bedraagt  
€ 30 voor een standplaats van 
max. 6 meter. Een grotere stand-
plaats is ook mogelijk tegen een  

 
meerprijs. Voor een deelnemer 
met een handelszaak op het par-
cours bedraagt het inschrijvings-
geld altijd € 30.

• Inschrijven kan tot en met 
 15 augustus 2020.

• Het dorpsdagcomité beslist over 
de aanvraag en wijst een stand-
plaats toe.

• Ondernemers uit Wuustwezel 
krijgen voorrang van deelname.

“ Samen maken we  
van deze 6e dorpsdag 
een groots en  
gezellig feest!”

Bon voor 
gratis zakje

 bloemenzaad 
op p.19



FIETSEN DOOR LOENHOUT

Fiets mee op deze mooie tocht en leer bij 
over de Krochten, het aardgaswingebied, 
een boomkwekerij, het ecoduct …  
We verkennen samen met een gids de 
regio Loenhout en Zundert.

Vertrek: om 12.30 uur aan DEC Wijkhuis 
(Brechtseweg 29)
Afstand: 30 km
Duur: 4 uur Vooraf inschrijven is verplicht

HET GOUDEN UUR

We volgen de paden van het 
Grenspad en worden hopelijk 
getrakteerd op mistige taferelen 
en een prachtige zonsopgang.

Vertrek: om 6 uur aan de kapel 
van Braken (Bredabaan 124)
Afstand: ± 8 km
Met ontbijt: € 10 (volw) 
€ 5 (kind < 12j)
Zonder ontbijt: gratis
Vooraf inschrijven en betalen  
is verplicht
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  www.bosgroepen.be/antwerpen-noord  – antwerpennoord@bosgroep.be - www.ikwilbebossen.be
  Dienst toerisme – 03 690 46 43 - toerisme@wuustwezel.be

  Duurzaamheidsambtenaar – 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be 

Heb je problemen met het 
maken van compost?
Ben je begaan met het leefmilieu? Wens je je tuin- en kookresten om te toveren 
tot compost die je kan gebruiken in je tuin of voor je planten in potten? Heb je 
problemen met het maken van compost? Is de hoop te nat, te droog, veel vliegen, 
stank? … Dan heb je allerlei goede redenen om de cursus composteren te volgen. 

Een nieuw bos planten 
Bosgroep helpt met administratie

Vlaanderen is één van de bosarmste 
regio’s van Europa. Het aanplanten 
van nieuwe bossen draagt bij aan 
de oplossing voor de belangrijkste 
problemen waar onze samenleving 
momenteel mee worstelt en is dus 
broodnodig. Denk aan luchtver-
vuiling, de klimaatverandering, de 
nood aan natuur voor onze mentale 
gezondheid, het verdwijnen van 
soorten, de nood aan hernieuwbare 
grond- en brandstoffen, … 

DE BOSGROEP HELPT JE KIEZEN
Er komt heel wat kijken bij de aanleg 
van een nieuw bos: soortenkeuze, 
plantafstand, menging, wildbescher-

ming, … Daarnaast is er de wetgeving 
die niet toelaat eender wat of waar te 
planten. Tot slot zijn er verschillende 
financieringsmogelijkheden die je 
niet wil missen. 

BOSUITBREIDING IS EEN OOK 
EEN BELANGRIJK THEMA VOOR 
DE BOSGROEPEN
De Bosgroep helpt je bij het maken 
van de juiste keuzes en neemt een 
groot deel van de administratieve 
taken over. De Bosgroep bekijkt 
ook of je in aanmerking komt voor 
boscompensatie of subsidies. 

ACTIVITEITEN TOERISME WUUSTWEZEL

Stempel jezelf naar een ontbijt
Verzamel minstens drie stempels tussen maart en september op activiteiten van Toerisme 
Wuustwezel en maak kans op een ontbijt voor twee. De trekking van de winnaar heeft 
plaats tijdens de Dorpsdag op zondag 27 september. Dien je meerdere 
kaarten in, dan maak je meer kans op een ontbijt!

DE CUYCKPAD

Laat je door een ervaren gids leiden door het afwisselende landschap 
van de Bleke Heide, bossen en de weekendzone. Ongeveer halverwe-
ge voorzien we een korte pauze met een drankje. Honden toegelaten.

Vertrek: om 13 uur aan 
domein Noordheuvel 
(Ertboringenweg z/n)
Afstand: ± 9 km
Duur: 4 uur,
inclusief pauze
Prijs: gratis
Vooraf inschrijven is 
verplicht

HET LAND VAN NAALD & VAAS

Ontdek samen met de gids de 
geschiedenis van het Kasteel van 
Maxburg, de Naald en de Vaas. 
Ook een bedrijfsbezoek aan de 
aardbeienkwekerij van Raf 
Quirijnen staat op het programma.

Vertrek: om 13.30 uur aan de 
Naald (Terbeekseweg 10)
Afstand: ± 6 km
Duur: 3,5 uur
Prijs: € 3
Vooraf inschrijven is verplicht

WE GAAN VREEMD

Een activiteit voor geoefende wandelaars. We trekken in groep naar 
buurgemeente Brecht. Via het domein Franciscanessen gaan we over 
het schietveld naar Overbroek tot aan het Loeyakkershof. Onder-
weg houden we halt bij De Witte. Bij aankomst staat een uitgebreide 
boerenmaaltijd klaar. Ook vervoer terug is voorzien.

Vertrek: om 8.30 uur aan WZC Amandina (Bredabaan 737)
Duur: 5,5 uur
Prijs: € 20 (incl. drankje, middagmaal en vervoer terug)
Vooraf inschrijven en betalen is verplicht

DE CURSUS BESTAAT UIT DRIE AVONDEN:

20 MEI 2020
Aanvang? 19.30 uur 
Inhoud? Informatieavond over composteren 
Waar? Poort naar het Platteland

23 MEI 2020
Aanvang? 10.00 uur
Inhoud? Een praktische voormiddag over het 
maken en gebruiken van compost
Waar? Locatie nog te bepalen

DATUM NOG TE BEPALEN
Aanvang? nog te bepalen 
Inhoud? Bezoek aan een composteringsinstallatie 
Waar? Composteringsinstallatie IGEAN in Brecht

De cursus wordt georganiseerd door de gemeente 
in samenwerking met VLACO. De cursus is gratis, 
maar we vragen je wel om in te schrijven voor 
17 mei. Dit kan bij de duurzaamheidsambtenaar.

  ZONDAG 19 APRIL        ZONDAG 24 MEI

  ZONDAG 21 JUNI   WOENSDAG 15 JULI EN 19 AUGUSTUS

  ZATERDAG 19 SEPTEMBER



 Dienst vrije tijd – 03 690 46 79 - vrijetijd@wuustwezel.be
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Sportkampen 
zomervakantie
Deze zomer worden weer tal van sportkampen 
georganiseerd door de sportdienst. 

OMNISPORTDRIEDAAGSE 
Woensdag 1 t.e.m. vrijdag 3 juli 
van 9 tot 16 uur
• Een mix van springen, balsporten 

en bowling
• 2008 - 2014
• Sporthal Koch

KRIEBEL-BUDO-TWEEDAAGSE 
I.S.M. BUDOSCHOOL KEMPEN 
Donderdag 2 en vrijdag 3 juli 
van 9 tot 16 uur
• Grondoefeningen zoals Paw Patrol 

en rechtstaande oefeningen zoals 
dinosaurussen

• 2014 - 2015
• Sporthal Wuustwezel

OMNISPORTKAMP: OLYMPISCHE 
SPELEN
Maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 juli
• De Olympische Spelen vinden dit 

jaar plaats in Loenhout
• 2008 – 2014
• Sportschuur Loenhout

TURNKAMP KNAPPE DURVERS 
Maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 juli
• Een week vol turnplezier met  

showmoment! Interesse in turnen  
is een must. 

• 2006 – 2012
• Sporthal Wuustwezel

KRIEBELSPORTKAMP 
Maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 juli
(niet op woensdag)
• Springen, klimmen, glijden, dansen 

enzovoort.
• 2014 – 2015
• Sportschuur Loenhout

WAKEBOARD EN 
ADVENTUREKAMP I.S.M. 
GOODLIFE CABLEPARK 
Maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 juli
• In de voormiddag wakeboarden op 

de Mosten, in de namiddag klim-
men in de klimvallei.

• 2004 – 2009
• De Mosten
• Kostprijs: € 180 voor hele week

KLEUTERSPORTKAMP KNAPPE 
DURVERS
Maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 juli 
(niet op 21 juli)
• Een hele week sport en spel voor 

kleuters.
• 2014 – 2015 
• De Wissel

ZOT VAN CREA EN SPORT
Maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 juli 
(niet op 21 juli)
• Op maandag uitstap naar het 

zwembad, de rest van de week 
sport afwisselend met crea en voor 
de groten zelfs een dagje naar de 
BRABO-plas!

• 2008 – 2014
• Sporthal Wuustwezel

GO 4 SPORT MET INITIATIES BUDO 
Maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 juli
• Tijdens dit kamp komt Budoschool 

Kempen langs met enkele initiaties 
in budo.  
Dit is een combinatie van allerlei 
verschillende gevechtssporten.

• 2008 – 2014
• Sporthal Koch

CREA- EN SPORTSPETTERS 
Maandag 17 t.e.m. 
vrijdag 21 augustus
• Naast omnisport is er ook crea en 

voor de groten een uitstap naar de 
BRABO-plas en de visvijver. 

• 2008 – 2014
• Sporthal Wuustwezel

KRIEBELSPORTTWEEDAAGSE 
Maandag 17 en dinsdag 18 augustus
• Een tweedaagse voor kleuters waar 

ze springen, klimmen, rollen en 
glijden.

• 2014 – 2015
• Sporthal Koch

OMNISPORTFUNWEEK 
Maandag 24 t.e.m. 
vrijdag 28 augustus
• Omnisport met uitstap naar  

bowling en tal van sportavonturen.
• 2008 – 2014
• Sportschuur Loenhout

Inschrijvingen 
starten vanaf 
1 mei

Wanneer? Je kan gebruik maken van de voor- en 
naopvang (behalve bij het wakeboard & adventure-
kamp). ‘s Morgens kan je in de sporthal terecht vanaf 
07.30 uur, ’s avonds tot 18.00 uur. Bij inschrijving geef 
je vooraf door welke dagen je gebruik wenst te maken 
van de voor- en/of naopvang. 

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

Inschrijven? vanaf 1 mei online via 
https://wuustwezel.ticketgang.eu 

Maak kennis met onze 
Wereldse Wezel!

Wist je dat er in Wuustwezel heel  
wat werelden samen komen?  
Er wonen mensen met verschillende 
nationaliteiten, in de supermarkt 
kan je allerlei internationaal lekkers 
kopen, en noem maar op. 

Onze Wereldse Wezel wilt al die werelden 
vieren en in the picture zetten, dus je zal 
hem op verschillende momenten zien 
verschijnen vanaf nu. En misschien ook wel 
op verschillende manieren? Ontdek het zelf!

Helaas werd de ‘Quinoa meets Eigen Kweek’-
avond uitgesteld naar het najaar. Voor wie toch 
al wil genieten van een voorsmaakje hebben 
we hier een lekker, zomers quinoa-recept om 
zelf eens te maken.

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

HET IS WEER 
BUITENSPEELDAG!
Op 22 april is het weer zover … Zwarte televisie-
schermen en apps die niet werken, dus er zit 
maar één ding op: heel de middag buitenspelen!

Wij komen samen met onze jeugdraders weer langs 
verschillende speelterreinen en jeugdverenigingen met 
een verrassing voor alle spelende kinderen. Dit jaar 
spelen we mee op de speelterreinen aan de lokalen 
van Chiromeisjes Loenhout en van Jeugdster, en ook 
Speelplein Wuustwezel komt meespelen aan de Poort 
naar het Platteland. Een hele middag pret verzekerd!

Aan het Huis van het Kind (speelterrein Poort naar het 
Platteland) kunnen ouders, naast kennis maken met de 
speelpleinwerking, ook terecht voor heel wat informatie 
over het Huis van het Kind en de bijhorende partners.

Wij komen mee spelen op deze speelterreinen:

CHIROMEISJES LOENHOUT
Start? 13.00 uur 
Waar? Speelterrein chirolokalen Vonderweg (L)

HUIS VAN HET KIND (met Speelplein Wuustwezel)

Start? 14.00 uur
Waar? Poort naar het Platteland (W)

JEUGDSTER
Start? 15.00 uur
Waar? Speelterrein lokalen Jeugdster Molenheide (S)

GOOREIND
Start? 16.00 uur
Waar? Wielewaaldreef (G)

Ook heel de middag meespelen? 
In de JOEPIE Paasvakantie vind je de officiële 
“Geen huiswerkbrief” om aan je juf of meester te geven!

  Jeugddienst – 03 690 46 27 - jeugd@wuustwezel.be

QUINOA SALADE 
MET GRANAATAPPEL 
EN FETAKAAS  (VOOR 8 PERS.) 
 
Ingredienten: 1 tas quinoa • 600 gr. fetakaas • 1 gele paprika 
• ½ komkommer • Rucola of andere jonge sla • Koriander 
• ½ granaatappel

Recept: 
1. Kook de quinoa 13 minuten in (3 tassen) water met een 
beetje kippen- of groentebouillon. 
2. Snij de gele paprika in fijne blokjes (eventueel kan je hem 
vooraf pellen) en de komkommer (vruchtvlees eruit halen) en 
meng deze.
3. Snij de feta in blokjes en voeg extra olijfolie en Provençaalse 
kruiden toe. Meng de salade met een beetje dressing en peper 
en zout
4. Schik de sla, leg de quinoa erop, samen met de groenten en 
feta-blokjes. Bestrooi de salade met de granaatappelpitjes en 
een beetje koriander.

Smakelijk!
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ZA 18/04 - 14.00U
(PAAS)DIEREN KNUTSELEN 
MET WASHANDJES
We maken verschillende dieren van 
washandjes: kuikentjes in een vogelnestje, 
een konijn en een vlinder.

Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 KWB Loenhout
  € 5
 kwbloenhout@hotmail.com

ZA 18/04 - 13.30U
BLOEMEN EN VLINDERS 
IN PAPIERKLEI
Een atijd bloeiende bloem of vlinder in 
papierklei gemaakt.

‘t Kleipöstje, Kwikstaartlaan 15 (W)

  € 60
 info@yokevliegen.be - www.yokevliegen.be

DI 21/04 – 19.30U
INFOAVOND STELLA MATUTINA
Terwijl je ouders info krijgen, kan jij op ver-
kenning gaan in de school en kennismaken 
met enkele vakken en leerkrachten.

Kloosterstraat 7 (W)

 Stella Matutina
  gratis
  www.stella-matutina.be

WO 15/04, DO 16/04, VRIJ 17/04 
EN ZA 18/04 

MUSICAL ‘THE SOUND OF MUSIC’

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

  € 15
  secretariaatessen@muzarto.be 
www.muzarto.be

ZO 19/04 – 10.00U
EURAUDAX KAPELLEN
Groepswandeling aan 6 km/u. 
Groepsstart. Veel natuur.

Café Pothoek, Bredabaan 912 (W)

 Euraudax België
  € 3

VRIJ 01/05 – 8.00U
1 MEI VIERING MET FIETS- EN 
WANDELTOCHT
Met fietstocht (20, 50 en 85 km), wan-
delen (6 km), misviering, springkasteel, 
Dorpsherberg, pannaveld enzovoort.

Sint Willebrordusstraat 86 (W)

  gratis
  Sint Willebrordusvrienden 
kris_v_looveren@hotmail.com

VRIJ 24/04 – 19.30U
QUIZ KLJ LOENHOUT
KLJ Loenhout organiseert een gevari-
eerde quiz met quizmaster Guy Stoffelen.

KLJ lokaal, Dorensweg 13 (L)

 KLJ Loenhout
  € 15
  kljloenhout@outlook.comZO 19/04 – 9.30U

ONTBIJTCONCERT
Een ontbijt terwijl je luistert naar prachtige 
muziek door de Jeugd van harmonie.

Trefpunt 1 (W)

 De Jonge Scheuten
  € 8
  resisto@dejongescheuten.be

ZAT 25/04 – 11.00U
INFO- EN INSCHRIJVINGSDAG 
STELLA MATUTINA
Wordt onze school ook jouw school? 

Kloosterstraat 7 (W)

 Stella matutina
  gratis
  info@stella-matutina.be 
www.stella-matutina.be

ZO 19/04 – 12.00U
HET DE CUYCKPAD
Laat je gidsen door het afwisselende 
landschap van de Bleke Heide, bossen en 
de weekendzone. Afstand: +/- 9 km. 

Noordheuvel, Ertboringenweg z/n (W)

 Toerisme Wuustwezel
  gratis
 toerisme@wuustwezel.be 
Vooraf inschrijven is verplicht.

ZO 26/04 – 10.00U 
OPENDEURDAG WESALIA 2
Bezoek onze archieven en ontdek onze 
heemkundige & genealogische verzameling.

Gasthuisdreef 6 C (W)

 Heemkundige Kring Wuustwezel
  gratis
 jeff.koyen@telenet.be

ZO 19/04 – 07.00U
FOTO EXCURSIE NAAR HET VER-
DRONKEN LAND VAN SAEFTINGE
De fotowerkgroep zoekt in het natuur-
gebied naar mooie foto-objecten en 
brengen deze zo mooi mogelijk in beeld.

Carpoolparking op- en afrit E19 (L)

 Natuurpunt Markvallei
  gratis
 fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

DI 28/04 – 19.30U
WORKSHOP BRANDEN OP KURK
Pyrografie (branden) kan ook op kurk! 
Met dezelfde brandpen als voor het 
houtbranden, leert Ilse je branden op kurk.

Dorpsstraat 105 (W)

 Het cocon
  € 45
 info@hetcocon.be www.hetcocon.be

WO 22/04 – 14.00 TOT 15.00U
VOORLEESUURTJE
Annick uit de bib leest voor. Alle kindjes 
zijn welkom.

Dorpsstraat 36 (W)

 Bibliotheek Wuustwezel
  gratis
  bibliotheek@wuustwezel.be

JOUW ACTIVITEIT IN HET 
W-TJE VAN MEI? 

Voeg je activiteit voor 10 april 
toe via www.uitdatabank.be
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Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

NOG TOT 3 MEI 

WISSEL-ZOEKTOCHT - SCHATTEN-
TOCHT VOOR GROOT EN KLEIN
Je gaat in de mooie natuur van 
Wuustwezel op zoek naar letters en naar 
cijfers die leiden tot een schatkist.

De natuur van Wuustwezel (W)

  € 5
  vriendenkring@wisselmail.be

WO 06/05 – 20.00U
MOET MIJN KIND NOG LUISTEREN? 
Kinderen opvoeden is leuk en boeiend 
maar niet altijd even gemakkelijk. Wat 
mag een kind wel, wat niet?

GC Schoolhuis, Theo Verellenlaan 
88 (W)

 Opvoedingswinkel Brasschaat
   gratis
 inschrijven@olo.be

Alle activiteiten 
onder voorbehoud 
ten gevolge van 
de coronacrisis.

Burendag 2020
Elke laatste donderdag van de maand mei 
is het “Burendag”. Inderdaad op dinsdag 
26 mei 2020 is het weer zover. Ook in jouw 
straat? 
Meedoen is heel gemakkelijk! Geen grote voorbe-
reiding, maar gewoonweg je stoel buitenzetten en 
een praatje slaan met je buren. Je kan uiteraard ook 
afspreken op een bepaalde plaats en uur in de buurt. 
Iedereen kan wat hapjes en drankjes voorzien en dan 
wordt het al snel een heel gezellige bijeenkomst. 

Zin om hieraan te participeren met je geburen?  
Laat het ons weten vóór 1 mei 2020 via volgende link: 
www.wuustwezel.be/burendag-2020 met vermel-
ding van jouw contactgegevens en het aantal post-
bussen. Wij zorgen voor extra promomateriaal! Naast 
flyers voor de buren bevat dit pakket ook ballonnen 
die 100% biologisch afbreekbaar zijn en een kortings-
bon van Oxfam Wereldwinkel. 

Kortom Burendag, een warme oproep voor een 
warm initiatief vanuit de Cultuurraad Wuustwezel, 
Beweging.Net. en Oxfam Wuustwezel.

 Dienst vrije tijd – 03 690 46 79 
vrijetijd@wuustwezel.be

MusicalStage (7-15 jaar)
“Musical highlights”
Steel de show op het podium van de nieuwe MusicalStage 
van Planktom!

Tijdens deze stage zing, acteer en dans jij op de tofste musicals 
allertijden. De laatste dag trek je de leukste kostuums aan en neem je 
het publiek mee naar de wondere wereld van de musical! Schrijf je snel 
in op www.musicalstage.be, want het aantal plaatsen is beperkt!

Deze MusicalStage komt tot stand in samenwerking met de gemeente 
Wuustwezel.

Locatie: GC Kadans, Achter d’ Hoven 15, 2990 Wuustwezel
Datum: 27 t.e.m. 31 juli 2020 (10u-16u, laatste dag tot 18u) 
Toonmoment: Laatste dag om 17.30u (tijdsduur: ongeveer een half uur)
Inbegrepen: Lessen, toonmoment, verzekering, drankjes
Kostprijs: € 150 - Bij meerdere inschrijvingen per gezin ontvang je een 
korting van € 15 per bijkomend kind.

  Planktom – www.musicalstage.be 
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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 
Maandag  9.00u – 12.00u 13.30u – 16.30u 18.00u – 19.30u 
Di, wo, do & vr  9.00u – 12.00u 13.30u – 16.30u 

Zitdag burgemeester
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel
03 690 46 10 – burgemeester@wuustwezel.be
Ma 18.30u – 19.30u
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 openingsu-
ren 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
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WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA

Zitdag pensioenen
GC Blommaert, Gemeentepark 22
Elke eerste dinsdag van de maand, van 13.00u tot 
15.00u.
Elke vierde donderdag van de maand, van 9.00u tot 
12.00u en van 13.00u tot 15.30u.

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

Politie Zone Grens
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Ma tot vr: 9.00u - 19.00u Za: 9.00u - 17.00u– 03 620 
29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vr: 9.00u - 12.00u Wo: 9.00u - 19.00u - 
03 202 87 50

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

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

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

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

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

BON VOOR EEN GRATIS ZAKJE 
BLOEMENZAAD

een actie van de ‘bijenwerkgroep’ i.s.m. 
de gemeente wuustwezel

Op te halen bij de dienst Groen (2de verdieping op het gemeentehuis) 
of in de BIB, Dorpsstraat 36. Deze actie loopt tot einde mei en start pas 

wanneer de normale dienstverlening hersteld is.
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   Jong MusicalTalent Kempen steunt 
spectrum vzw

Tijdens de voorbije kerstvakantie streek Jong 
MusicalTalent Kempen neer in onze gemeente 
met de prachtige musical ‘Alleen Op De 
Wereld’. 

In het kader van de Warmste Week 2019 werd 
de opbrengst geschonken aan enkele goede 
doelen. Op zondag 23 februari overhandigden 
regisseur Bart Melis en zijn cast een cheque 
van € 3.294,75 aan spectrum vzw.

   Wuustwezelse landbouwers op bezoek 
bij Koning en Koningin.

Enkele keren per jaar nodigen Koning Filip 
en Koningin Mathilde jonge ondernemers 
uit voor een diner in het Kasteel van 
Laken. Op 20 februari viel die eer te 
beurt aan twee Wuustwezelse jonge 
land-/tuinbouwers Mitch Vermeiren 
(tomatenteelt) en Hanne Van Looveren 
(Varkensteelt). Dit bewijst dat er 
in Wuustwezel gedreven land- en 
tuinbouwers zijn, en daar mag de 
gemeente fier op zijn!

  Sportgala
 
Op vrijdag 14 februari vond de eerste editie 
van het Wuustwezels Sportgala plaats. Tijdens 
deze avond werd bekend gemaakt wie de 
sportman, sportvrouw, sportbelofte, sportploeg 
en G-sporter van het jaar werd. Bekende 
Wuustwezelse ex-sporters overhandigden de 
prijzen en de avond kreeg nog extra energie 
dankzij een act uit Belgium’s got talent van Rebels 
in ropes.

  Vormingsdag “Nooit te jong om bij te leren”

Vanaf dit werkjaar organiseren jeugddienst 
en jeugdraad elk jaar een Vormingsdag 
voor de leiding en bestuursleden van onze 
jeugdverenigingen en jeugdhuizen.

Op 15 februari konden jongeren kiezen uit 
vormingen over autisme, bruggen bouwen, jong 
ondernemerschap en mocktails maken. Chiro 
Wuustwezel was het best vertegenwoordigd 
en ging naar huis met een leuke prijs!

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.

Wezel 
op de foto




